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Γυμνασίου. Όνειρο ήτανε μα … χάθηκε;

168
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Νικολαΐδης Α.

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία:
δυνατότητες και περιορισμοί στα ισχύοντα
σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας
του Γυμνασίου

Μιχάλης Α.

Αξιολόγηση
σχολικών
εγχειριδίων
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Γρατσία Ό.

Γλωσσικές Ιδεολογίες και Παιδαγωγικές Σχέσεις
στα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα
του Γυμνασίου

Ηλιοπούλου Κ.,
Ζάγκα Ε.

Αξιολόγηση του παραγόμενου γραπτού λόγου
των μαθητών μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια
της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Κωστούλα Α.

Κριτική σκέψη στη Νεοελληνική Γλώσσα:
Ανάλυση
περιεχομένου
των
σχολικών
εγχειριδίων της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Μυρογιάννη Έ.

της

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ως ιστορική
γνώση και ως λογοτεχνική και αισθητική
απόλαυση στα Νεοελληνικά Κείμενα της Β΄
Γυμνασίου

171

172
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179
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12. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Χατζηπαναγιωτίδη Ά.,Lukashvili
N.

Η ελληνική ως ξένη γλώσσα. Η σειρά «
Μαργαρίτα», βιβλίο 7

Αλεξίου Θ.,
Ματθαιουδάκη Μ.

Τα μυστικά των «Μαγικών βιβλίων» της Γ’
Δημοτικού

Αντωνίου Ου.

Το Compact εικονογραφημένο λεξικό των
εκδόσεων Καυκάς: σύντομη παρουσίαση του
λεξικού, δραστηριότητες και ασκήσεις που

188

190
193
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εφαρμόστηκαν σε μαθητές Γυμνασίου στο
μάθημα της ξένης γλώσσας, αποτελέσματα και
προτάσεις βελτίωσης του λεξικού

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Φουντοπούλου
Μ.-Ζ.

Τα σχολικά εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας ως παράγοντας περιοριστικός της
διδακτικής διαδικασίας. Προς μία εναλλακτική
πρόταση

Τσιότρας Β.

«Χωρίς εγχειρίδιο (;)»: Τα νέα Προγράμματα
Σπουδών
της
Αρχαίας
Ελληνικής
Θεματογραφίας του Λυκείου. Προοπτικές και
προβληματισμοί

Συμεωνίδης Β.

Παπαμανώλη Ε.

Ο λόγος των μαθητών της Α΄ Λυκείου για τα
Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο, μια πιλοτική
έρευνα
Η έρευνα δράσης ως μέσο αναμόρφωσης του
Αναλυτικού Προγράμματος της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ
ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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204
207

Δόϊκου Μ.

Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής
μάθησης σε παιδιά με αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες: Δυνατότητες και
περιορισμοί

209

Ηλιοπούλου Μ.

Διαφοροποιημένο πρόγραμμα παρέμβασης
στο μάθημα της γλώσσας σε μαθητή με Ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία) της Δ’
Δημοτικού
με στόχο την ανάπτυξη των
ικανοτήτων γραπτού λόγου

211

Γκούνη Β.
Αργυριάδης Α.

Μελέτη των επίσημων διδακτικών εγχειριδίων
της Γλώσσας για την Α΄ Δημοτικού για

212
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μαθητές/-τριες με και χωρίς δυσκολίες όρασης
Πρασκίδου Α.-Κ.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά
με δυσλεξία: η περίπτωση των σχολικών
εγχειριδίων της Γ΄-ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου

214

Καζιόλα Σ.

Η
προτίμηση
των
μαθητών
της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
μεταξύ
παραδοσιακών και ψηφιακών σχολικών
βιβλίων:
Συγκριτική
μελέτη
περίπτωσης
αναγνωστικής συμπεριφοράς μαθητών με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε ψηφιακό και
παραδοσιακό κείμενο

216

Καλογεροπούλου
Μ.

Η συμβολή των Τεχνολογιών και Πληροφοριών
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ενδυνάμωση της
μνήμης εργασίας στα παιδιά που εμφανίζουν
Διάσπαση
Ελλειμματικής
Προσοχής
Υπερκινητικό Σύνδρομο (ΔΕΠ-Υ)

217

Λαφάρα Α.

Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τα παιδιά που ζουν
σε ιδρύματα και το σημερινό Αναλυτικό
Πρόγραμμα

219

15. ΚΑΘΕΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τύμπα Ε.

Το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο». Οι άγνωστες
πτυχές του

Σιορίκης Χ.,
Γκούνη Β.

«Το ξεκίνημα – Η πρώτη βραδιά στο δάσος – Ο
γυρισμός»: Τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία
Παπαντωνίου ως επίσημο Αναγνωστικό κατά
τη διάρκεια του 20ού αιώνα

Γεωργίου Χ.

Η πρόσληψη της παιδικής ηλικίας και οι
συνιστώσες μαθητείας στα Αναγνωστικά του
Εκπαιδευτικού Ομίλου

Σαφούρης Σ.

«Για μια ένδοξη πατρίδα …»: Αξίες και πρότυπα
στα Αναγνωστικά της περιόδου του Ιωάννη
Μεταξά (1939-1941)

223

226

227

228
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Μακρή Ε.

Πεπές Ε.
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Η παιδική ηλικία στα εγχειρίδια Ιστορίας στην
ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (1964 – 2014)
Όψεις
θρησκευτικής
ταυτότητας
και
ετερότητας στο Αναλυτικό και Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Σχολείων
του 1958 και στο αντίστοιχο ως προς το έτος
και τη βαθμίδα ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
για τα υπόλοιπα Σχολεία

232

233

16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Σπανός Γ.

Κόκκινος Θ.,
Μπίστα Π.

Πουλημένου Ε.

Αραβανή Ε.

Νάκη Σ.

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ) 19992003 Η Αξιολόγηση του Προγράμματος
Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου
και
Ενιαίου
Λυκείου
(Σκοποθεσίας,
Μεθοδολογίας,
Επιλογής
Κειμένων,
Μαθήματος)
Η σχέση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο
Πρόγραμμα Σπουδών και στα διδακτικά
εγχειρίδια των «Νέων Ελληνικών» του
Επαγγελματικού Λυκείου: Μια πρόκληση για
την εκπαίδευση
Οι εργασίες που συνοδεύουν τα Κείμενα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου:
καταλληλότητα, κριτήρια και διαθεματική
δραστηριότητα
Ερευνώντας και διερευνώντας το σχολικό
εγχειρίδιο: η μελέτη των εισαγωγικών
σημειωμάτων των Κειμένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Αξιολόγηση
Σχολικών
Εγχειριδίων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου: Η
καταλληλότητα
των
ερωτήσεων
που

236
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συνοδεύουν τα ανθολογούμενα κείμενα της Α΄
και Β΄ Γυμνασίου
Χαριλάου Ν.

Πάνος Δ.

Κουντουρά Ν.

Χοντολίδου Ε.

Μαλούτα Β.

Το Πρόγραμμα Σπουδών και το εγχειρίδιο
Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου. Επιλογή
κειμένων και καταλληλότητα του σχολικού
εγχειριδίου
Έξι χρόνια μετά: αποτιμώντας ένα πρόγραμμα
που θέλει να αλλάξει το μάθημα της
Λογοτεχνίας
Από τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα του 1884
στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
2006 και το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για
τη Λογοτεχνία: Σταθμοί και τομές στη
συγκρότηση του σχολικού λογοτεχνικού
κανόνα
Προγράμματα Σπουδών χωρίς σχολικά βιβλίαμία μεταρρυθμιστική απόπειρα: το παράδειγμα
του μαθήματος της λογοτεχνίας
Η μεταφρασμένη λογοτεχνία στα ισχύοντα
σχολικά
βιβλία
Κειμένων
νεοελληνικής
λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μιχαηλίδης Τ.,
Πασχαλίδου Τ.

Η λογοτεχνία στο Γυμνάσιο: Μια πρώτη
συγκριτική μελέτη των ελληνικών και των
αγγλικών
αναλυτικών
προγραμμάτων
σπουδών

Βουλγαρίδου Ό,

Τα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η διδακτική
αξιοποίηση
της
πολυτροπικότητας
στη
διαπολιτισμική προσέγγιση των κειμένων,
ειδικότερα
για
παλιννοστούντες
και
αλλοδαπούς μαθητές

Καρανικόλα Ζ.,
Πίτσου Χ.

Το Περιεχόμενο των Ανθολόγιων Κειμένων του
Δημοτικού Σχολείου υπό το πρίσμα των

247
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Δικαιωμάτων του Παιδιού
Συμεωνάκη Α.

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τη
διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής στα
Καλλιτεχνικά
Σχολεία,
ΙΕΠ
(2015),
ως
αποτέλεσμα εκτεταμένης
«Έρευνας για τη
Διδασκαλία»

264

17. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κηπουροπούλου Γ.

Σύγκριση δύο σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας
Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου (πηγές-ιστορικό
κείμενο-εικόνες)

Κοκκίδου Μ.,
Κονδυλίδου Α.,
Μυγδάνης Γ.

Τα Προγράμματα Σπουδών Μουσικής της
Ελλάδας, της Σουηδίας και της Ιαπωνίας:
συγκριτική
ποιοτική
έρευνα
και
προβληματισμοί

Καννελιάδου Β.

Σύγκριση σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας της
Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Ελλάδα
και Ισπανία.

Καππάτου Α.,
Σταυρίδης Π.,
Παπαθανασίου Π.

Απόψεις
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος
των Εικαστικών και τα σχολικά εγχειρίδια

268

271

272

274

18. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Πανούσης Α.

Τσέκου Αικ.

Κρίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη
θρησκευτικότητα της εκπαίδευσης

278

Τα εν χρήσει Αναλυτικά Προγράμματα και τα
σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη

279
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Μπίκος Κ.

Μητροπούλου Β.,
Ίτζου Χ.

Κόπτσης Α.

Κριτικές επισημάνσεις σχετικά με τη δομή και
τη μεθοδολογία του νέου Προγράμματος
Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών
Οι δογματικοί όροι στα νέα προγράμματα
σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου στο μάθημα
των Θρησκευτικών
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του
μαθήματος Θρησκευτικών στο Δημοτικό
Σχολείο: Μετάβαση στο νέο Σχολείο

Σπαλιώρας Κ.,
Φύκαρης Ι.

Αξιολογώντας
τη
νέα
πρόταση
Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος
των Θρησκευτικών

Ταμβάκης Π.

Από τις βεβαιότητες στην αναζήτηση- Η
εξέλιξη των διδακτικών εγχειριδίων του
μαθήματος
των
Θρησκευτικών
από
θρησκειοπαιδαγωγική άποψη

Χαλκιάς Γ.

Διερεύνηση
και
ανάλυση
των
δραστηριοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια των
Θρησκευτικών του Δημοτικού σχολείου

15
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290

293
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19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ – ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ζωγραφίδης Γ.

Το πρόγραμμα σπουδών φιλοσοφίας: από τις
Αρχές Φιλοσοφίας στο τέλος της

Περπερίδης Π.

Γνώση και Ενδιαφέροντα στο Πρόγραμμα
Σπουδών
του
μαθήματος
«Αρχές
Φιλοσοφίας»: Παρατηρήσεις για μια κριτική
φιλοσοφική παιδεία

Ξένιος Ν.

Σχεδιασμός του μαθήματος της Φιλοσοφίας
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

299

300

302
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Φυντίκογλου Β.

Αισώπεια εκπαιδευτικοπολιτικά
μάθημα των Λατινικών

και

το

304

Κακουλάκης Κ.,
Παπαδογιαννάκη
Ε., Τσιρικούδης Α

Προτάσεις
για
τη
βελτίωση
του
προγράμματος στις ανθρωπιστικές σπουδές
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

305

20 ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ;
Μπουραντάς Ό.

Κοτοπούλου Κ.

Δημητρέλου Α.

Παλάσκας Σ.

Σπύρου Σ., Σοφός
Α.

Αξιολογική, βάσει κριτηρίων, έρευνα του
περιεχομένου εκπαιδευτικού λογισμικού για
την υποστήριξη της διδασκαλίας του
μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο
Η Επιστήμη και η Τεχνολογία στα εν χρήσει
διδακτικά πακέτα Ιστορίας του Δημοτικού και
του Γυμνασίου
Η Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. –
Α.Π.Σ. στο μάθημα της Ιστορίας του
Γυμνασίου
«Για μια άλλη ματιά στο παρελθόν… δείτε»:
Οι προτεινόμενες κινηματογραφικές ταινίες
στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου
Τα σχολικά εγχειρίδια φτάνουν στο τέλος
τους; Τα θετικά και τ’ αρνητικά της Ψηφιακής
Μετάβασης των σχολικών εγχειριδίων. Η
περίπτωση των Ψηφιακών - Διαδραστικών
σχολικών εγχειριδίων και των Σχολικών
Εγχειριδίων Επαυξημένης Πραγματικότητας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων
Κυριάκος Μπονίδης,
αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.,
επιστημονικώς υπεύθυνος
του ΚΕΑΣΒΕΠ
bonidis@edlit.auth.gr
Τα προγράμματα σπουδών (curricula) και τα σχολικά βιβλία ως

κανονιστικά κείμενα που κατασκευάζουν την υποκειμενικότητα του
μαθητή και της μαθήτριας έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ήδη
από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ειδικότερα:

Η έρευνα των προγραμμάτων σπουδών εστίασε κυρίως στο φανερό,
επίσημο, ρητό ή γραπτό κείμενο που είτε σχεδιάζεται από «ειδικούς»

στην κορυφή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και προδιαγράφει τόσο τη

μορφή και το περιεχόμενων των συνοδευτικών διδακτικών πακέτων
όσο και την ίδια τη διαδικασία είτε αποτελεί λιγότερο κανονιστικό
κείμενο που προδιαγράφει μόνον τους κατευθυντήριους άξονες και το
πλαίσιο των σπουδών κατά βαθμίδα, επιτρέποντας το σχεδιασμό και

την ανάπτυξη των επιμέρους προγραμμάτων διαδικασίας σε επίπεδο

κυρίως σχολικής μονάδας και τάξης. Από το δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα η έρευνα αυτή διευρύνει το πεδίο της, εντάσσοντας σε αυτό,

μεταξύ άλλων, και την έρευνα του προγράμματος σπουδών ως
εκπαιδευτική πράξη, με την έρευνα της ανάπτυξης του προγράμματος

σπουδών, π.χ. στο πλαίσιο της έρευνας δράσης, αλλά και διαφορετικών

τύπων

προγραμμάτων,

συγκεκαλυμμένου

όπως.

προγράμματος

του

κρυφού,

σπουδών,

διδακτικού προγράμματος σπουδών κ.λπ.

λανθάνοντος

του

ή

πραγματικού

Δεδομένου ότι την έρευνα των προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα
πραγματεύεται η εισαγωγική εισήγηση των κ. Ε. Κατσαρού και Σ.
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Αυγητίδου, στην εισήγηση αυτή εστιάζω στην έρευνα του σχολικού
βιβλίου, του σημαντικότερου παιδαγωγικού πόρου του νεωτερικού

σχολείου −κυρίως του ακαδημαϊκού-σχολαστικού και της κοινωνικής

αποτελεσματικότητας− ο οποίος σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα,

μεταξύ και των οποίων το ελληνικό, κατέχει κεντρική θέση στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έρευνα του σχολικού βιβλίου ανάγεται στις μελέτες βιβλίων, κυρίως

της Ιστορίας, που έγιναν στο πλαίσιο του φιλειρηνικού κινήματος από τα

τέλη του 19ου αιώνα, στη σχετική αξιολογική δραστηριότητα, με στόχο
τη Διεθνή βελτίωση ή αναθεώρησή τους, που ανέπτυξαν κατά το

Μεσοπόλεμο η Κοινωνία των Εθνών και άλλοι 14 διεθνείς οργανισμοί,
καθώς και, μετά το B' Παγκόσμιο πόλεμο, η Unesco, το Συμβούλιο της

Ευρώπης, ερευνητικά ινστιτούτα, με κυριότερο το «Ινστιτούτο Διεθνούς

Έρευνας Σχολικών Βιβλίων ‘Georg Eckert’», παιδαγωγοί, ιστορικοί κ.ά.
επιστήμονες.

Από τη δεκαετία του 1970 και εξής η έρευνα αυτή αναπροσδιορίζει τους

στόχους της, προσεγγίζει το σχολικό βιβλίο ως μέσο επικοινωνίας
(εκπαιδευτικό,

πληροφοριακό,

πολιτικό-ιδεολογικό),

γίνεται

πολυδιάστατη και διεξάγεται παγκοσμίως σε ερευνητικά ινστιτούτα, από

ερευνητικές ομάδες ή μεμονωμένους ερευνητές και ερευνήτριες, στο
πλαίσιο μιας επιστήμης (Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Ιστορία κ.λπ.) ή

διεπιστημονικά, με τη χρήση δόκιμων μεθοδολογικών εργαλείων των
κοινωνικών επιστημών.

Στην Ελλάδα οι πρώτες έρευνες σχολικών βιβλίων διεξήχθησαν στα τέλη

της δεκαετίας του 1970, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η
έρευνα αυτή έχει αναπτυχθεί ποσοτικά και ποιοτικά, διευρύνοντας

διαρκώς τα είδη, το πεδίο, τις επιμέρους θεματικές και τις διαστάσεις
της.

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η αποτύπωση και η αποτίμηση

της έρευνας των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα. Τα ερωτήματά της δε,
ως «υπαρξιακά» ερωτήματα της έρευνας των σχολικών βιβλίων,
εστιάζουν σε τρεις διαστάσεις, ως ακολούθως:
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A. η μεθοδολογική διάσταση. ποια είναι τα είδη, το ερευνητικό πεδίο,
οι επιμέρους θεματικές της, οι κατηγορίες ανάλυσης και τα

μεθοδολογικά της εργαλεία της έρευνας των σχολικών βιβλίων
στην Ελλάδα;

B. η εμπειρική διάσταση. διεξάγεται έρευνα και παράγεται γνώση
αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του σχολικού βιβλίου από

εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες εντός και εκτός σχολείου
Ελλάδα;

Γ. η θεωρητική διάσταση. έχει συγκροτηθεί μια επεξεργασμένη

τυπολογία ή θεωρία του σχολικού βιβλίου και έχουν επακριβώς
προσδιοριστεί οι διδακτικές και μεθοδολογικές λειτουργίες του
Ελλάδα;

Στην εισήγηση, συζητώ, τις παραπάνω διαστάσεις της έρευνας των

σχολικών βιβλίων υπό το πρίσμα της εμπειρίας και γνώσης που

συσσωρεύτηκε στην έρευνα αυτή από τα τέλη της δεκαετίας του 1970
στην Ελλάδα, βάσει της παρακάτω τυπολογίας:

A. Μεθοδολογική διάσταση της έρευνας των σχολικών βιβλίων στην
Ελλάδα:

1. Τα είδη της Έρευνας των σχολικών βιβλίων

2. Το ερευνητικό πεδίο, θεματικές και κατηγορίες ανάλυσης της
Έρευνας των σχολικών βιβλίων:

I. Η έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παραγωγής και εισαγωγής
των βιβλίων στη διδακτική πράξη (η πολιτική διάσταση)

II. Η κυρίαρχη διεθνώς έρευνα των βιβλίων ως επίσημων κειμένων:
⎼

Το σχολικό βιβλίο ως

informatorium (η διάσταση της

και

τεχνών

επιστήμης αναφοράς, της επικοινωνιολογίας, της ψυχολογίας
των

γραφιστικών

υπό

το

πρίσμα

της

Παιδαγωγικής).
⎼

Το σχολικό βιβλίο ως pädagogicum και didacticum (η
παιδαγωγική- διδακτική-μεθοδολογική διάσταση).
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⎼

Το σχολικό βιβλίο υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της

⎼

Το ιδεολογικό ζήτημα του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου

⎼

Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως παράγοντας

Ειρήνης (η παιδαγωγική-πολιτική ή κοινωνικοψυχολογική διεθνής διάσταση).

ως politicum στο πλαίσιο της «κριτικής» έρευνάς του (η
παιδαγωγική– πολιτική-κοινωνιολογική διάσταση).

κοινωνικοποίησης των μαθητών και μαθητριών κατά τη

διαδικασία μάθησης (η κοινωνιολογική και εκπαιδευτικοκοινωνιολογική διάσταση),

ΙΙΙ. Η έρευνα του βιβλίου ως τμήματος του προγράμματος σπουδών
(η διάσταση της χρήσης στην εκπαιδευτική πράξη και της «Έρευνας
για τη διδασκαλία»).

IV. Η έρευνα της αποδοχής του βιβλίου από μαθητές, μαθήτριες και
εκπαιδευτικούς (η διάσταση της χρήσης στην πράξη και η αξιολογική

διάσταση): του βιβλίου και της αιτίας κατάργησής του, έρευνα
δηλαδή του «κύκλου ζωής» βιβλίων.

3. Εμπειρικά, ερμηνευτικά, κριτικά, αποδομιστικά μεθοδολογικά
εργαλεία και μέθοδοι ανάλυσης στην έρευνα των σχολικών βιβλίων.

B. Εμπειρική διάσταση της έρευνας των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα:

η έρευνα της χρήσης του σχολικού βιβλίου από εκπαιδευτικούς, μαθητές
και μαθήτριες εντός και εκτός σχολείου στην Ελλάδα.

Γ. Η θεωρητική διάσταση της έρευνας των σχολικών βιβλίων στην
Ελλάδα: η θεωρία για το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα και ο ρόλος των
μετα-αναλύσεων.

Παρασκευή 16:15-16:35, αμφιθέατρο Ι
Η σύγχρονη έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα:
παραδοχές, προκλήσεις και προοπτικές
Ελένη Κατσαρού
αναπληρώτρια καθηγήτρια
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Πανεπιστημίου Κρήτης
katsarou@fks.uoc.gr
Σοφία Αυγητίδου
καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
saugitidoy@uowm.gr
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνηθεί το πλαίσιο της
έρευνας που διενεργείται στην Ελλάδα με αντικείμενο τα Αναλυτικά
Προγράμματα (ΑΠ) τα τελευταία τριάντα χρόνια. Συγκεκριμένα, θα
διερευνηθούν οι επιστημολογικές παραδοχές που στηρίζουν την έρευνα
των αναλυτικών προγραμμάτων, οι τρόποι με τους οποίους ορίζεται σε
αυτήν το ΑΠ, οι συνήθεις σκοποί τέτοιων ερευνών (η ανάπτυξη ΑΠ, ο
σχεδιασμός, η αναμόρφωση, η αξιολόγηση), οι μεθοδολογικές
προσεγγίσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται όπως και τα
συμπεράσματα τέτοιων ερευνών και οι τρόποι αξιοποίησής τους. Από
την αρχή πρέπει να επισημάνουμε ότι μελετούμε τις έρευνες που έχουν
γίνει με αντικείμενο τόσο το επίσημο ΑΠ (έρευνες δηλαδή που
αντιμετωπίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα ως κείμενο) όσο και έρευνες
που εστιάζουν στο εφαρμοσμένο στην εκπαιδευτική πράξη ΑΠ.
Οι λόγοι που μας οδήγησαν να διενεργήσουμε μια μετα-έρευνα (δηλαδή
μια έρευνα πάνω στην έρευνα των αναλυτικών προγραμμάτων) είναι
αρκετοί και σημαντικοί. Καταρχήν η διάθεσή μας να αποτυπώσουμε την
ισχύουσα κατάσταση στην έρευνα των ΑΠ, να περιγράψουμε τις τάσεις
που διαμορφώνονται σε αυτήν, όπως και να ερμηνεύσουμε τις τάσεις
που θα διαφανούν. Διευρύνοντας τη γνώση για την έρευνα των ΑΠ,
παράλληλα μπορούμε να διαγράψουμε ενδεικτικές προοπτικές, δρόμους
που -αν ακολουθηθούν- θα μπορούσαν ίσως να βελτιώσουν την
ποιότητα των ΑΠ. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι η έρευνα στα ΑΠ στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, μπορούμε εύκολα να συλλάβουμε
την αξία της μετα-έρευνας που διενεργούμε.
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας: Οι ταξινομήσεις των ΑΠ και των
θεωριών που τα στηρίζουν είναι πολλές και ποικίλες. Διάφοροι
στοχαστές κατά καιρούς έχουν συγκροτήσει ενδιαφέρουσες
ταξινομήσεις στηριγμένοι στο ένα ή στο άλλο κριτήριο (π.χ. με κριτήριο
την ιδεολογία που εκφράζουν, την στάση τους απέναντι στην παράδοση
ή το είδος της εκπαίδευσης που προκρίνουν, κτλ. – για περισσότερες
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λεπτομέρειες βλ. Τσάφος 2014: 150-160). Η ταξινόμηση της Grundy
(2003/1987) μέσα σε αυτήν την πληθώρα των ταξινομήσεων μοιάζει
πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μετα-ανάλυση
που διενεργούμε. Θεμελιώνεται στη διάκριση που κάνει ο Habermas στα
θεμελιώδη ανθρώπινα ενδιαφέροντα, το τεχνικό, το πρακτικό και το
χειραφετικό και αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές θεωρήσεις του ΑΠ: η
πρώτη βλέπει το ΑΠ ως προϊόν (τεχνοκρατική και στοχοθετική
προσέγγιση), η δεύτερη ως πρακτική (προσέγγιση με ερμηνευτικές
καταβολές που δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται
στην τάξη κάθε φορά) και η τρίτη ως πράξη (με την Αριστοτελική
έννοια), δηλαδή συνειδητή από το δρων υποκείμενο δράση και
κοινωνικά προσδιορισμένη, με πολιτικές συνέπειες. Μέσα στο Κριτικό
επιστημολογικό παράδειγμα το ΑΠ προσεγγίζεται ως συνειδητή,
τεκμηριωμένη (από τη θεωρία και τον κριτικό στοχασμό) και ηθική
δράση (προσηλωμένη σε συγκεκριμένες ηθικές δεσμεύσεις) που
κατευθύνεται προς το αληθινό και το δίκαιο και επιχειρεί να ξεπεράσει
τις στρεβλώσεις της σκέψης και τις φυσικοποιήσεις που επιβάλλει η
εκάστοτε κοινωνία προσβλέποντας στη χειραφέτηση των υποκειμένων,
εκπαιδευτικών και μαθητών (Κατσαρού, 2016: 79-83).
Η μεθοδολογία της έρευνας που διενεργούμε: α) η έρευνά μας ξεκινά με
αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, διδακτορικές διατριβές, προγράμματα
του Π.Ι. και του Ι.Ε.Π., σχετικά επιστημονικά περιοδικά, β) αφού
εντοπιστούν οι σχετικές έρευνες, προχωράμε σε ταξινόμησή τους σε δύο
βασικές κατηγορίες, σε αυτές που προσεγγίζουν το ΑΠ ως κείμενο και σε
αυτές που το αντιμετωπίζουν ως εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πράξη, γ)
συνεχίζοντας την προσπάθεια ταξινόμησης του υλικού, μελετάμε τις
έρευνες που έχουμε συλλέξει συγκροτώντας ταυτόχρονα το σύστημα
κατηγοριών ανάλυσής τους με τρόπο επαγωγικο-παραγωγικό, δηλαδή
με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας, το οποίο εκτέθηκε σε
αδρές γραμμές παραπάνω, αλλά και τις αναδυόμενες –μέσα από το ίδιο
το υλικό- κατηγορίες, δ) στη συνέχεια προχωράμε στην ανάλυση και
ταξινόμηση ως προς το σκοπό, τα μεθοδολογικά εργαλεία, τις
θεωρητικές τους αφετηρίες και τα συμπεράσματά τους, ε)
ολοκληρώνουμε με την προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων
(συνδέοντάς τα με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας και με το
κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής μας) και τέλος την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
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Στην εισήγηση θα παρουσιάσουμε αρχικά το θεωρητικό προβληματισμό
μας και στη συνέχεια την μετα-ανάλυσή μας (διαδικασία και
αποτελέσματα), όπως και τα συμπεράσματά της. Στο τελευταίο μέρος,
αφού τονίσουμε τους περιορισμούς της έρευνάς μας, θα προτείνουμε
προσανατολισμούς και πιθανές προσεγγίσεις της έρευνας στα ΑΠ σε
σχέση με τη διεθνή έρευνα που διενεργείται τα τελευταία χρόνια σε
αυτά.
Παρασκευή 16:35-16:55, αμφιθέατρο Ι
1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Οι απόψεις του Elliot Eisner για το αναλυτικό πρόγραμμα
Γιώργος Γρόλλιος
καθηγητής Α.Π.Θ
grol@eled.auth.gr
Ο Elliot Eisner (1933-2014) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους
ακαδημαϊκούς που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του πεδίου των
σπουδών για το αναλυτικό πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Το γεγονός αυτό γίνεται
φανερό, μεταξύ άλλων, από τις πολυάριθμες αναφορές στο έργο του, τις
τιμητικές διακρίσεις και τη συμπερίληψη κειμένων του σε ευρέως
γνωστές σχετικές συλλογές 1. Η συμβολή του έγκειται, κυρίως, στην
κριτική του προς τις συντηρητικές προσεγγίσεις του αναλυτικού
προγράμματος στο πλαίσιο των κυρίαρχων λογικών για την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στην ανάδειξη της σημασίας των τεχνών
για το πεδίο και στη συγκρότηση προτάσεων για τη συστηματική
1

Ο Eisner διετέλεσε πρόεδρος της National Art Education Association, της
International Society for Education Through Art, της American Educational
Research Association και της John Dewey Society και βραβεύτηκε από διάφορους
οργανισμούς. Ενδεικτικά για συλλογικούς τόμους που αναφέρονται στο πεδίο
του αναλυτικού προγράμματος όπου συμπεριλαμβάνονται κείμενά του βλπ
Flinders, D. & Thornton, S. (2013) The Curriculum Studies Reader. London:
Routledge (4th edition).
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αξιοποίησή τους ευρύτερα στην εκπαίδευση με έμφαση στην
εκπαιδευτική έρευνα και την αξιολόγηση.
Πιο συγκεκριμένα, ο Eisner αναλύει την ισχυρή συμπεριφοριστική και
θετικιστική παράδοση η οποία προσδιόρισε το πλαίσιο της
αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, προωθώντας τον
έλεγχο και τα τυποποιημένα αποτελέσματα και αντιμετωπίζοντας τους
μαθητές ως παθητικό υλικό. Η έμφαση στον έλεγχο και στις μετρήσεις
κατέστησαν μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος κενό
νοήματος για τους μαθητές. Η άνοδος του συντηρητισμού οδήγησε σε
υποβάθμιση εκείνων των αντικειμένων διδασκαλίας τα οποία
μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Στα
βασικά, δηλαδή στην ανάγνωση, στη γραφή και στους υπολογισμούς
αφιερώνεται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της διδασκαλίας, ενώ
διάφορες άλλες δραστηριότητες μάθησης κρίνονται με βάση τη συμβολή
τους στα βασικά.
Ο Eisner υποστηρίζει ένα αναλυτικό πρόγραμμα που θα βασίζεται στην
ιδέα ότι η αναζήτηση νοήματος είναι θεμελιώδης για τους ανθρώπους
και τα νοήματα αναπαρίστανται μέσω ποικίλων μορφών, οι οποίες είναι
μοναδικές. Το εύρος του αναλυτικού προγράμματος πρέπει να
μεγαλώσει μέσω των εκφραστικών (δηλαδή των ποιητικών, των
λογοτεχνικών και των μεταφορικών) τύπων του λόγου, κάτι που θα έχει
ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της λογικής ότι στο σχολείο υπάρχουν
μόνο σωστοί ή λανθασμένοι τρόποι απάντησης των προβλημάτων που
τίθενται. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να δώσει στους μαθητές
πρόσβαση σε γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούν και εκλεπτύνουν
τις αισθήσεις, δηλαδή στις καλές τέχνες -η ποικιλομορφία στις μορφές
της αναπαράστασης πρέπει να θεωρείται προτέρημα.
Στόχος της ανακοίνωσης είναι αφενός να παρουσιάσει πλευρές των
απόψεων του Eisner για το αναλυτικό πρόγραμμα και αφετέρου να
εξετάσει την επάρκειά τους ως προς τη δυνατότητά τους να
αμφισβητήσουν την κυρίαρχη συντηρητική λογική για την κατασκευή
του. Στην κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου είναι, ασφαλώς,
αναγκαία η τοποθέτηση, κατανόηση και ερμηνεία των απόψεων του
Eisner τόσο εντός του κοινωνικού, πολιτικού και ιδεολογικού πλαισίου
των Η.Π.Α. κατά την περίοδο που αυτές διατυπώθηκαν όσο και εντός
του πλαισίου των αντιπαραθέσεων για το αναλυτικό πρόγραμμα.
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Παρασκευή 17:00-17:15, αμφιθέατρο Ι
Ποιο Πρόγραμμα Σπουδών; Το επίσημο και τα πολλά «άλλα»
Μαίη Κοκκίδου
εντεταλμένη λέκτορας
ΠΑ.ΜΑΚ, Π.Δ.Μ., Ε.Π.Κ.
ugenius@otenet.gr
Η παρούσα μελέτη, επιχειρεί τον εντοπισμό πηγών επιρροής στην
εφαρμογή ενός ΠΣ, πέρα από το θεσμοθετημένο υλικό. Η αφετηρία του
προβληματισμού ήταν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από
τα επίσημα προγράμματα ερμηνεύονται και υλοποιούνται με
διαφορετικό τρόπο από κάθε εκπαιδευτικό, ανάλογα με τις εμπειρίες
της/του και με τις ειδικές συνθήκες κάθε σχολείου και κάθε τάξης.
Επιπροσθέτως, η σύγχρονη έρευνα εστιάζει στην επίδραση του
κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αυτή των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook, YouTube, blogs) στην
υποδοχή του ΠΣ. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν νέες συνθήκες που
επηρεάζουν τόσο τις διδακτικές πρακτικές όσο και την πρόσληψη της
γνώσης από τις/τους μαθήτριες/μαθητές, καθώς συμβάλουν στη
διαμόρφωση αντιλήψεων σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Οι πηγές επιρροής μελετήθηκαν μέσα από τη «λογική» των επίσημων
προγραμμάτων σπουδών και, σε αυτή τη βάση, προέκυψαν διάφοροι
τύποι προγραμμάτων. Οι τύποι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αξίες
και έχουν άλλο κέντρο βάρους. Ο προσδιορισμός των τύπων βασίστηκε
κυρίως στην ξένη βιβλιογραφία (βλ. Scott, 2016· Wilson, 2012· Brown,
2004· Eisner, 2002) ως μία παράπλευρη προσπάθεια να ενταχθεί στη
συζήτηση και το ζήτημα της ορολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα στην
Ελλάδα. Οι διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων σπουδών που
προέκυψαν έχουν ως εξής:
1. Το φανερό, επίσημο, ρητό ή γραπτό πρόγραμμα σπουδών (Overt /
Official/Formal / Core / Intended / National/Explicit/Written Curriculum):
είναι αυτό που έχει συνταχτεί στο πλαίσιο της επίσημης τυπικής
εκπαίδευσης (σχολικό σύστημα) και έχει σχεδιαστεί από ειδικούς στον εν
λόγω τομέα. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάθε προγραμματισμένη
εκπαιδευτική εμπειρία καθώς και την επιλογή και την οργάνωση των
γνώσεων και δεξιοτήτων από το σύμπαν των πιθανών επιλογών.
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2. Το κοινωνικό ή ακόλουθο πρόγραμμα σπουδών (Societal /
Concomitant Curriculum): αφορά στην οικογένεια, στις συντροφιές, στους
γείτονες, στις εκκλησιαστικές οργανώσεις, στους επαγγελματικούς
κύκλους και σε διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες που «μας
εκπαιδεύουν» στην καθημερινή ζωή.
3. Το κρυφό, λανθάνον ή συγκεκαλυμμένο πρόγραμμα σπουδών
(Hidden/Covert Curriculum): είναι ό, τι οι μαθήτριες/μαθητές μαθαίνουν
από την κουλτούρα, τους κανόνες και το κλίμα του σχολείου. Λειτουργεί
στο πλαίσιο των στάσεων, των αξιών και της συμπεριφοράς και
συνδέεται άμεσα με τη δομή, τον τύπο και τις συνθήκες ενός σχολείου.
4. Το αποκλεισμένο ή άκυρο πρόγραμμα σπουδών (Excluded/Null
Curriculum): αφορά σε όλα όσα δεν διδάσκονται στο σχολείο (ή σε ό,τι
έχει «απομείνει» από το πρόγραμμα). Για αυτά, οι μαθήτριες/μαθητές
αποκομίζουν το συμπέρασμα ότι δεν είναι σημαντικά για την
εκπαιδευτική
ή
την
κοινωνική
τους
εμπειρία.
5. Το πρόγραμμα σπουδών των ΜΜΕ και του Διαδικτύου (Media/Mass
Culture/Internet Curriculum): αφορά στα τεχνολογικά περιβάλλοντα
μαζικής κουλτούρας, στα οποία είναι εκτεθειμένοι οι μαθητές μέσα από
τα ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και στα μηνύματα που
προσλαμβάνουν από αυτά. Σε αυτή τη βάση, αναδύονται ζητήματα για
τη διαχείριση και την αξιολόγηση της πληροφορίας (π.χ., ακρίβεια,
αξιοπιστία, πλαγιαρισμός) καθώς και για τη νόμιμη χρήση αυτής.
6.Το εν χρήσει πρόγραμμα σπουδών (Curriculum-In-Use, Implemented /
Taught Curriculum): είναι το πρόγραμμα που οι εκπαιδευτικοί
πραγματικά υλοποιούν μέσα στην τάξη. Περιλαμβάνει τα σχολικά
εγχειρίδια καθώς και τα παραδοσιακά και πολυμεσικά εκπαιδευτικά
υλικά. Συνδέεται επίσης με τον χρόνο και το ανθρώπινο δυναμικό που
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή ενός
προγράμματος καθώς και με την κατάρτιση και την επαγγελματική
εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
7. Το ισοσταθμισμένο πρόγραμμα σπουδών (Balanced Curriculum):
αφορά στην περίπτωση που δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και
στα σχολεία (συχνά μαζί με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς) να
αναπτύξουν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, βάσει του πλαισίου που δίνεται
από το κράτος.
8. Το ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών (Integrative Curriculum): αφορά
στις τομές διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων καθώς και στη
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συστηματική οργάνωση των περιεχομένων των ΠΣ για κάθε διακριτό
μάθημα σε ένα ενιαίο σύνολο που έχει συγκεκριμένο νόημα.
9. Το πρόγραμμα σπουδών της αξιολόγησης (Tested / Asessed Curriculum):
τα μέρη του επίσημου προγράμματος σπουδών που θα αξιολογηθούν οι
μαθήτριες/μαθητές μέσω κάποιας τυποποιημένης μορφής που ορίζεται
είτε από το κράτος είτε από τους εκπαιδευτικούς.
10. Το κατακτηθέν ή λαμβανόμενο πρόγραμμα σπουδών (Received/
Attained /Learned Curriculum): αφορά σε αυτό που οι μαθήτριες/μαθητές
τελικά μαθαίνουν (κατανοούν και μπορούν να κάνουν) από την
εφαρμογή του ΠΣ, σε όλα τα πράγματα που «παίρνουν μαζί τους» όταν
φεύγουν από τη σχολική τάξη. Δηλαδή είναι οι πραγματικές εμπειρίες και
γνώσεις που αποκομίζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο κάθε
μαθήτρια/μαθητής.
Συνολικά, το πρόγραμμα σπουδών είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα
γραπτά επίσημα έγγραφα σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, το
περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τους τρόπους αξιολόγησης κάθε
σχολικού μαθήματος. Είναι μία σύνθετη πολυδιάστατη δομή που
συναπαρτίζεται, στην πραγματικότητα, από έναν συνδυασμό πολλών
προγραμμάτων –του ρητού, του κρυφού, του άκυρου, του ακόλουθου
κ.λπ. Σε αυτή τη βάση, είναι αναγκαίο να μελετήσουμε διεξοδικά και να
προβληματιστούμε περαιτέρω για την υποκειμενικότητα των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και των σχολείων που προδιαγράφουν τους δικούς
τους ανεξάρτητους τρόπους προσέγγισης της πραγματικότητας και,
ειδικότερα, για τις άδηλες επιδράσεις που δέχεται ο μαθητής από το
κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
Παρασκευή 17:15-17:30, αμφιθέατρο Ι
Αναλυτικά Προγράμματα: διεπιστημονικό πεδίο ακαδημαϊκών
αναζητήσεων ή επιστημονική μελέτη της σχολικής τους εκδοχής
Βασίλης Τσάφος
αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
vtsafos@ecd.uoa.gr
Στη συγκεκριμένη εισήγηση συζητάμε τη συγκρότηση και την ανάπτυξη
του διεπιστημονικού πεδίου των Αναλυτικών Προγραμμάτων στο
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ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιo και σε άμεση συνάρτηση με τη
σημασία που αυτό είχε και έχει για την εκπαιδευτική πράξη. Συζητάμε
έτσι τις αντιλήψεις που απηχεί σήμερα η θεωρία του επιστημονικού
πεδίου των ΑΠ, τους όρους που τη συγκροτούν, το επιστημολογικό
δηλαδή πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα ΑΠ και τις πολιτικές
και κοινωνικές ανάγκες με τις οποίες διαλέγεται ή στις οποίες καλείται
να ανταποκριθεί. Με τον ίδιο τρόπο μελετάται και συσχετίζεται με το
ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό και επιστημολογικό πλαίσιο και η σχολική
εκδοχή του ΑΠ, η πρακτική δηλαδή που ακολουθείται κατά το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ή την αξιολόγησή του ως θεσμικού
εκπαιδευτικού κειμένου, το οποίο αξιοποιείται ως καταστατικός χάρτης
της εκπαιδευτικής πράξης και αποτυπώνεται στα σχολικά βιβλία.
Το ερώτημα στο οποίο ουσιαστικά προσπαθούμε να απαντήσουμε
στην εισήγηση είναι το ακόλουθο:
Συνδέεται και σε ποιο βαθμό η θεωρία του ΑΠ με
την
πραγμάτευσή του σε επίπεδο σχολείου και ευρύτερα με την εκπαιδευτική
πράξη;
Πρόκειται για μια σχέση μονοσήμαντη, με την έννοια ότι η θεωρία
κατευθύνει την πράξη, ή αντίθετα η θεωρία ερμηνεύει και αναλύει την
πράξη μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο που αλληλοτροφοδοτεί,
οπότε και αναπτύσσει και τις δύο;
Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται και συζητιέται και μια σημαντική
αντινομία, όπως επίσης και οι όροι υπέρβασής της:
Παρά τις όποιες εναλλακτικές προτάσεις έχουν προκύψει τόσο στο
ακαδημαϊκό και επιστημονικό όσο και στο εκπαιδευτικό πεδίο μέσα από
ερμηνευτικές,
κριτικές
και
μετανεωτερικές
αναζητήσεις,
το
συγκεντρωτικό θεσμικό πλαίσιο και η επιδίωξη πλήρους ελέγχου της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
επαναφέρει
την
εκπαίδευση
στα
«αποτελεσματικά» νεωτερικά αξιώματα της ομοιομορφίας, της
τυποποίησης, της αποτελεσματικότητας και του ορθολογικού ελέγχου
του παραγόμενου προϊόντος. Η νεωτερική προσέγγιση του ΑΠ, των
στοιχείων που το συνθέτουν και των διαδοχικών φάσεων που το
ορίζουν φαίνεται να είναι η κυρίαρχη πρακτική που ακολουθείται
σήμερα σε αρκετές χώρες παρόλο που νέα επιστημονικά δεδομένα και
εναλλακτικές εκπαιδευτικές προοπτικές μας ανοίγουν διαφορετικούς
δρόμους διερεύνησης και εκπαιδευτικής δράσης.
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Από την άλλη ο επιστημονικός τομέας ο σχετικός με τα ΑΠ φαίνεται να
ακολουθεί άκρως θεωρητικούς προσανατολισμούς, που προκύπτουν
κυρίως από τη μετανεωτερική ανανοηματοδότηση και τους ποικίλους
λόγους, που σταδιακά συγκροτήθηκαν. Ίσως η μετατόπιση του
επιστημονικού ενδιαφέροντος προς τη θεωρία να οφείλεται σε κάποιο
βαθμό και στην περιθωριοποίηση της φωνής των ακαδημαϊκών και τον
αποκλεισμό τους από το σχεδιασμό των ΑΠ. Η ενασχόληση με το
θεσμοθετημένο,
το
λεγόμενο
προτεινόμενο/επιδιωκόμενο
ή
διδασκόμενο/εφαρμοσμένο ΑΠ, θεωρούμενη ως γραφειοκρατική
διαδικασία, πέρασε στη συνείδηση των ακαδημαϊκών σε δεύτερη μοίρα,
καθώς αντικαταστάθηκε από μια πνευματική αναζήτηση και ένα
επιστημονικό ενδιαφέρον γενικά για το ΑΠ.
Έτσι με όρους πολιτικής από τη μια έχουμε τα ΑΠ, που προβάλλουν ως
δεδομένες και αδιαπραγμάτευτες συγκεκριμένες αντιλήψεις για τη
γνώση και από την άλλη μια περιθωριοποιημένη θεωρία του ΑΠ που
προσφέρει κριτικές για τα συμφέροντα που υπηρετούνται από αυτές τις
επιλογές, χωρίς να αναφέρονται σε εναλλακτικά ΑΠ. Με αυτό τον τρόπο
όμως το ΑΠ ως πεδίο μελέτης δεν προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο
ανάπτυξης ενός μη τεχνοκρατικού ΑΠ, δεν παρέχει δηλαδή τη
θεωρητική βάση για την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων προσέγγισής
του και στο σχολείο.
Ωστόσο οφείλουμε να κινηθούμε πέρα από αυτή τη συνομιλία και να
καταπιαστούμε με τα πρακτικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και
των μαθητών. Γιατί είναι περισσότερο ίσως από ποτέ αναγκαία η
παιδαγωγική αξιοποίηση της έρευνας σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδραστικής
επικοινωνίας ανάμεσα στην έρευνα και την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο
και το Σχολείο, τη θεωρία που παράγεται για το ΑΠ και την εκπαιδευτική
πράξη. Έτσι ο λόγος που παράγεται για την εκπαίδευση μπορεί να
συνυφαίνεται με τον λόγο που παράγεται στην εκπαίδευση,
υπερβαίνοντας την κυρίαρχη για δεκαετίες διπολικότητα και διχοτομία
ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Μια διπολικότητα που αφήνει την
εκπαιδευτική πράξη ανυπεράσπιστη στις κάθε είδους πολιτικές και
οικονομικές επιβουλές και τη θεωρία να ακολουθεί άλλους λιγότερο
σχολειοκεντρικούς δρόμους, καθώς δεν ανατροφοδοτείται σε μια
διαλεκτική σχέση με την πράξη.
Στην προοπτική της ανασυγκρότησης του ερευνητικού πεδίου του
διεπιστημονικού κλάδου του ΑΠ, σε ένα πλαίσιο όπου παιδαγωγική
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θεωρία και εκπαιδευτική πράξη αναπτύσσονται αλληλεπιδραστικά,
πρέπει να ορίσουμε τους ερευνητικούς άξονες με βάση τους οποίους θα
αναδυθούν και θα αναπτυχθούν οι ερευνητικές προοπτικές. Θεωρώντας
μάλιστα τον χώρο της εκπαίδευσης ως ένα διεπιστημονικό πεδίο
ερευνητικής δράσης οι άξονες αυτοί συγκροτούνται από τη σύνθεση
των προβληματισμών που προέκυψαν καθ’ όλη αυτή την πορεία
συστηματικής μελέτης των ΑΠ και των εναλλακτικών θεωρήσεων που
αφορούν ευρύτερα την προσέγγιση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
Επιστημών της Αγωγής.
Αναδύονται έτσι νέες ερευνητικές παράμετροι και προκύπτουν
θεμελιώδη ερωτήματα, που αφορούν τη σχολική γνώση και την
διάρθρωσή της, την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την/τις
ταυτότητα/τες του εκπαιδευτικού και του μαθητή και τον παρεπόμενο
ρόλο τους όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ένα πλαίσιο προβληματοποίησης των
σκοπών της εκπαίδευσης. Οι ερευνητικοί αυτοί προβληματισμοί εκκινούν
βέβαια από τις σύγχρονες μετανεωτερικές θεωρήσεις της διαφοράς, της
πολυφωνίας, της πολλαπλής και συνεχώς μεταβαλλόμενης ταυτότητας,
της υποκειμενικότητας, στην προοπτική όμως αναζήτησης ενός συνεχώς
προβληματοποιούμενου και ανανεούμενου χειραφετικού εκπαιδευτικού
οράματος, που θα ενδυναμώνει το σχολείο απέναντι στις ποικίλες
πολιτικές ή οικονομικές σκοπιμότητες και επιβουλές.
Παρασκευή 17:30-17:45, αμφιθέατρο Ι
Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών στην
Ευρώπη: το παράδειγμα του γερμανικού κρατιδίου της ΒάδηςΒυρτεμβέργης
Αναστασία Κεσίδου
επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
akesidou@edlit.auth.gr
Κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
πραγματοποιήθηκε μια θεμελιώδης αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά
τον σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών: Ειδικότερα, σημειώθηκε
μετάβαση από τα Προγράμματα σκοπών και στόχων στα Προγράμματα
αποτελέσματος και από το ερώτημα «πού θα πρέπει να αποβλέπει η
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σχολική μάθηση», στο ερώτημα «ποια είναι τα απτά μαθησιακά
αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν σε επίπεδο κατάκτησης
γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους μαθητές». Η εξέλιξη αυτή
πραγματοποιήθηκε εντός συγκεκριμένου πλαισίου: Η διεθνοποίηση της
εκπαίδευσης αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος, εντός του οποίου
καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν τα σχολεία, η ανάδειξη της
κοινωνίας της γνώσης ως κυρίαρχου πλαισίου αναφοράς, η συζήτηση
για τα εκπαιδευτικά στάνταρντς, οι διεθνείς μελέτες επίδοσης των
μαθητών, όπως η PISA και η TIMSS αλλά και η επιδίωξη για τη
δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου ήταν κάποιες
από τις διαστάσεις που συνδιαμόρφωσαν το νέο πλαίσιο και οδήγησαν
στην αλλαγή παραδείγματος.
Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε πιέσεις για την αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού έργου σε πολλές χώρες και οδήγησε στη λήψη
εκπαιδευτικών μέτρων και την εισαγωγή καινοτομιών, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Οι δύο αυτοί όροι-κλειδιά που επικράτησαν στη διεθνή και
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική συζήτηση κατά τη δεκαετία του 2000
συζητήθηκαν ευρέως ως προς την ασάφεια του περιεχομένου τους, τη
στενή σύνδεσή τους με την οικονομία και τον χώρο των επιχειρήσεων
και τη διάσταση στην οποία βρίσκονται με την ανθρωπιστική παιδεία,
ωστόσο παράλληλα προσδιόρισαν σε σημαντικό βαθμό την
εκπαιδευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
Τα Προγράμματα αποτελέσματος, πέρα από την αναγωγή των
εκπαιδευτικών στάνταρντς και των δεξιοτήτων σε κεντρικές διαστάσεις
τους, δίνουν έμφαση στη διακλαδική και διαθεματική μάθηση (δηλαδή
στην οριζόντια διάσταση των προγραμμάτων) αλλά και στην
ανοιχτότητά τους. Πρόκειται για την ανάπτυξη ευέλικτων
Προγραμμάτων, καθώς και για τη διεθνώς διαδεδομένη πρακτική, η
σχολική μονάδα να συμμετέχει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων
διδασκαλίας που εκείνη εφαρμόζει. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η πολιτεία
παύει να θεωρείται ως αποκλειστική πηγή των μορφωτικών αγαθών
που διδάσκονται στο σχολείο. Αντίθετα, προβαίνει στον καθορισμό
γενικών κατευθυντήριων γραμμών, μέσα στις οποίες οφείλει να κινηθεί η
διδασκαλία, όμως η εξειδίκευση των γενικών αυτών κατευθύνσεων
αποτελεί έργο που επιτελούν οι επιμέρους σχολικές μονάδες. Η πρακτική

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

35

αυτή βασίζεται στη λογική, ότι η σχολική μονάδα έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόσει το εκπαιδευτικό έργο στο ιδιαίτερο προφίλ και τις
συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών της και με τον τρόπο αυτό να
ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές.
Η εισήγηση θα εστιάσει στην παραπάνω τάση σχεδιασμού
Προγραμμάτων, εστιάζοντας στο παράδειγμα του γερμανικού
ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης -Βυρτεμβέργης. Όπως είναι γνωστό, η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χαρακτηρίζεται από μια
μακραίωνη παράδοση αποκέντρωσης. Η αποκέντρωση αυτή αφορά και
την εκπαίδευση η οποία αποτελεί κατά βάση αρμοδιότητα των
ομόσπονδων κρατιδίων. Ενώ, όμως, σε ομοσπονδιακό επίπεδο το
εκπαιδευτικό σύστημα είναι σαφώς αποκεντρωτικό, σε επίπεδο
κρατιδίων εμφανίζεται αρκετά συγκεντρωτικό. Όσον αφορά
συγκεκριμένα στη Βάδη- Βυρτεμβέργη, ο σχεδιασμός των
Προγραμμάτων Σπουδών αποτελούσε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας
του 2000 αποκλειστική αρμοδιότητα του τοπικού Υπουργείου Παιδείας.
Ωστόσο, το 2004 και υπό την επίδραση μιας εκτενούς συζήτησης για την
αναγκαιότητα ενίσχυσης της ποιότητας της εκπαίδευσης εφαρμόστηκαν
νέα Προγράμματα με τη λογική της παράλληλης εφαρμογής ενός
«πυρηνικού προγράμματος», σχεδιασμένου κεντρικά, και ενός «σχολικού
προγράμματος», η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί αρμοδιότητα της
εκάστοτε σχολικής μονάδας. Το 2016 τέθηκαν σε εφαρμογή νέα
Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι επίσης προσανατολισμένα στο
αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεμελιώνουν και αξιοποιούν
την έννοια της δεξιότητας με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, ενώ δίνουν
έμφαση στην εξατομίκευση της σχολικής εργασίας. Στο πλαίσιο της
εισήγησης θα συζητηθούν οι νέες αυτές τάσεις στον σχεδιασμό των
Προγραμμάτων Σπουδών και ειδικότερα η θεωρητική τους τεκμηρίωση
και οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στον σχεδιασμό και την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει η σχολική
μονάδα. Επίσης, η εισήγηση θα εστιάσει σε κριτικές διαστάσεις που έχουν
αναδειχτεί στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης πάνω στα
Προγράμματα αυτά νέου τύπου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Παρασκευή 17:45-18:00, αμφιθέατρο Ι

36

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

Τα διδακτικά εγχειρίδια ως μέσο αποξένωσης του εκπαιδευτικού
από τον παιδαγωγικό –κοινωνικοπολιτικό του ρόλο
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδου
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου
edmaryk@ucy.ac.cy
Ο Σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της εισήγησης είναι διπλός: Α) να παρουσιάσει τις θέσεις και
στάσεις 25 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε έρευνα δράσης για το διδακτικό
εγχειρίδιο και να υποστηρίξει τον βαθμό αποξένωσης των
εκπαιδευτικών από τον παιδαγωγικό και κοινωνικο-πολιτικό τους ρόλο,
λόγω προσκόλλησης στα διδακτικά εγχειρίδια και στα υλοκεντρικά
Αναλυτικά Προγράμματα (Koutselini, 2012). Β) να δείξει πώς σταδιακά οι
εκπαιδευτικοί αλλάζουν τη στάση τους από την απόλυτη και
αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα των σχολικών εγχειριδίων στην
αμφισβήτησή τους και συνειδητοποίηση της αποξένωσής τους από τον
παιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτικό τους ρόλο. Παράλληλα εξετάζονται
θέματα που αναφέρονται στον ρόλο και τη νομιμοποίηση της γνώσης
που μεταφέρεται μέσω των διδακτικών εγχειριδίων (i.e., Apple, 1996;
2000; 2004; Apple and Beane, 2007) τα οποία συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια της έρευνας δράσης, καθώς και επιστημολογικά και φιλοσοφικά
θέματα που σχετίζονται με την επικυριαρχία του ενός σχολικού
εγχειριδίου και των προκατασκευασμένων διδακτικών πακέτων στη
νεωτερική εκπαιδευτική πολιτική: Για ποιον γράφονται τα διδακτικά
εγχειρίδια και πώς λειτουργεί η προκατασκευασμένη γνώση;
Ενδυναμώνουν ή αποδυναμώνουν τον εκπαιδευτικό; Ποια η σχέση
διδακτικού εγχειριδίου , εξετάσεων και αξιολόγησης και νομιμοποίησης
της γνώσης; Ποια η σχέση μεταξύ συντήρησης και αλλαγής στα σχολικά
εγχειρίδια; Ποια η προσέγγιση της νεωτερικότητας στην εκπαίδευση και
ποια η υπέρβασή της.
Η Μεθοδολογία
Έρευνα Δράσης διάρκειας 7 εβδομάδων, με 25 εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διδακτική πείρα στα
σχολεία, μεταπτυχιακούς φοιτητές
στο πρόγραμμα Αναλυτικά
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Προγράμματα και Διδασκαλία, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στο μάθημα
«Σεμινάριο Συγγραφής και Αξιολόγησης Διδακτικών Εγχειριδίων».
Αποτελέσματα
Το βασικό αποτέλεσμα ταυτίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού της
έρευνας που ήταν η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών
απέναντι στα σχολικά εγχειρίδια και η σταδιακή μεταστροφή τους από
την προσκόλληση σε αυτά στη συναίσθηση του ευρύτερου ρόλους τους,
στη σύνδεσή τους με τη νεωτερική – εργαλειακή αντίληψη της
εκπαίδευσης και της νομιμοποίηση του κοινωνικοπολιτικού τους ρόλου.
Οι εκπαιδευτικοί υπερασπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό το σχολικό
εγχειρίδιο ως « βοήθημα», «ασφαλή κοινή βάση διδασκαλίας», «μέτρο
και περιεχόμενο της αξιολόγησης του μαθητή», «πρόληψη της
αυθαιρεσίας του εκπαιδευτικού λόγου», «συμβόλαιο δημόσιας
εκπαίδευσης με τους γονείς», «μέσο αποφυγής της προβολής από τον
κάθε εκπαιδευτικό προσωπικών πολιτικών/ κομματικών θέσεων».
Η έρευνα δράσης επέτρεψε να αναστοχαστούν στα πιστεύω και
προκαταλήψεις
τους
εξατομικευμένα
και
ομαδικά
και
να
συνειδητοποιήσουν την παγιωμένη στάση αδιαμφισβήτητης αποδοχής
του σχολικού εγχειριδίου ως θετικού βοηθήματος και τη μη απόδοση σε
αυτό οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας. Επίσης , να εκφράσουν την
έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις δικές τους ικανότητες για διδασκαλία
χωρίς το ένα βασικό διδακτικό εγχειρίδιο και την παράλληλη έντονη
αμφισβήτηση της νομιμοποίησης του «εκπαιδευτικού της διπλανής
τάξης» να διδάσκει «ό,τι πιστεύει».
Η σταδιακή αλλαγή τους θεμελιώθηκε στην αναζήτηση εκ μέρους τους
του δικού τους ρόλου ως δέοντος, δυνατού και επιτεύξιμου με βάση την
εμπειρία τους και την κριτική ανάγνωση αποσπασμάτων θεωρητικής
θεμελίωσης του ρόλου των εγχειριδίων. Παράλληλα, ο αναστοχασμός
στα ημερολόγιά τους, από εβδομάδα σε εβδομάδα, έδειξε σημαντική
ικανότητα να αντικρίζουν το διδακτικό εγχειρίδιο και με τον
κοινωνικοπολιτικό του ρόλο, τη νεωτερική – εξετασιοκεντρική
λειτουργία του, τη νομιμοποίηση μιας συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής
αντίληψης, και την εκ μέρους τους αποποίηση του παιδαγωγικού και
κοινωνικοπολιτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Ως προς αυτόν τον ρόλο
και την εξάσκησή του ανασχετική παρέμεινε η στάση «ο κάθε
εκπαιδευτικός δεν νομιμοποιείται να προβάλλει στο παιδί μου, που
φοιτά στην τάξη του, τις πολιτικές και κομματικές του πεποιθήσεις».
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Συζήτηση
Η συνειδητοποίηση του αποξενωτικού ρόλου του εγχειριδίου και η
σύνδεσή του με διάφορες και διαφορετικές λειτουργίες ήταν νέα γνώση
που τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς της πράξης με ερωτηματικά και
επιφυλάξεις απέναντι στο αδιαμφισβήτητο «βοηθητικό διδακτικό ρόλο
του εγχειριδίου». ΟΙ ενστάσεις τους εδράζονται σε μεγάλο βαθμό στην
έλλειψη θεωρητικής θεμελίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, των
οριοθετήσεων που θέτουν στο ρόλο των εκπαιδευτικών, η
νεωτερικότητα (modernity), η μετανεωτερικότητα ( postmodernity) και η
μετά- τη- νεωτερικότητα (meta modernity) προσέγγιση.
Επίσης, η «ευκολία των προκατασκευασμένων υλικών» αλλά και η
καχυποψία για το τι προωθεί το αντίπαλο πολιτικό/κομματικό
στρατόπεδο τους καθιστά διστακτικούς σε μια βαθύτερη κριτική
προσέγγιση των επιστημολογικών, πολιτικών και κοινωνικών
προεκτάσεων της διδακτικής- μαθησιακής διαδικασίας. Η ερμηνευτική
εξέταση του αναλυτικού προγράμματος και των διδακτικών εγχειριδίων,
η οποία μπορεί να ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό και να ενισχύσει την
παιδαγωγική αυτονομία, δεν ασκείται από την πλειοψηφία, όπως
φαίνεται από τις καταγραφές στα ημερολόγιά τους λόγω του φόβου για
«λανθασμένες» προσεγγίσεις και «κομματικές» προβολές.
Οι στάσεις αυτές συνδέονται και με το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου
και τις έντονα διαφορετικές θέσεις των κομμάτων σε θέματα λύσης του
κυπριακού αλλά και προσανατολισμού της εκπαίδευσης της Κύπρου,
θέματα τα οποία ενισχύουν την επιφυλακτικότητα σε ανοικτά θέματα
και υπέρβασης των περιεχομένων των διδακτικών εγχειριδίων.
Παρασκευή 18:00-18:15, αμφιθέατρο Ι
2.«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»:
σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι»
Γεώργιος Πασιάς
αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
gpasias@ppp.uoa.gr
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Δημήτριος Φωτεινός
επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
dfoteinos@ppp.uoa.gr
Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσει τον τρόπο μετάβασης από
μια παραδοσιακά εθνοκεντρική αντίληψη της γνώσης και τη
συνάρθρωση του πολιτικού με το εκπαιδευτικό πεδίο μέσω των
κυρίαρχων εθνικών ιδεολογικών σχημάτων, προς τις ηγεμονικές
συναρθρώσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού φαντασιακού, όπως αυτό
συγκροτείται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και «παγκόσμιας
εκπαιδευτικής ατζέντας» και επηρεάζει πλέον τις σχέσεις «γνώσηςεξουσίας» στη διαμόρφωση των «πολιτικών της γνώσης» στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Η «ατζέντα» αυτή συναρθρώνεται από επιστημονικές «ροές» (flows),
«δίκτυα» (networks), «τόπους» (eduscapes/policyscapes), «λόγους»
(discourses) και «πρακτικές» (practices), που ελέγχονται από την
επικράτηση της «τεχνοεπιστήμης», της ιδεολογίας της αγοράς και του
νεοφιλελεύθερου τεχνοκρατικού παραδείγματος.
Οι σύγχρονες «πολιτικές της γνώσης», σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε
μέχρι το πρόσφατο παρελθόν (δεκαετία του 1980) στην ελληνική
εκπαίδευση, διατρέχονται από τις έννοιες της «δια βίου μάθησης», των
«ικανοτήτων»,
των
«δεικτών»,
της
«ποιότητας»,
της
«αποτελεσματικότητας», της «διακυβέρνησης», της «επιτελεστικότητας»
και του «ελέγχου». Οι έννοιες αυτές, όπως μετουσιώνονται σε
εφαρμόσιμες πολιτικές, ασκούν ισχυρές επιδράσεις στα προγράμματα
σπουδών και το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, στις διαδικασίες της
μάθησης, στις ικανότητες των μαθητών, στα προσόντα των
εκπαιδευτικών.
Σε αυτή τη νέα ρύθμιση που διαμορφώνεται, φαίνεται ότι το νέο
ηγεμονικό παράδειγμα συνδέεται με τη μετάβαση από το
γνωσιοκεντρικό στο «ικανοκεντρικό» μοντέλο μάθησης, στο πλαίσιο του
οποίου η «εκπαίδευση» μεταλλάσσεται σε «μάθηση», η γνώση σε
«ικανότητες», η εργασία σε «απασχολησιμότητα», ενώ ο εκπαιδευτικός
χώρος καθίσταται ορατός, διαφανής και συγκρίσιμος μέσα από την
τυποποίηση,
τη
μετρησιμότητα,
την
επιτελεστικότητα,
την
αποτελεσματικότητα. Ο σύγχρονος βιοπολιτικός έλεγχος είναι ρευστός

40

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

και άυλος, ασκείται μέσα από δίκτυα και ροές, χρησιμοποιεί «αόρατες
παιδαγωγικές», βασίζεται στις «πολιτικές των αριθμών», την
διακυβέρνηση και τον έλεγχο εξ αποστάσεως και επιβάλλει την
προστακτική μιας «ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας».
Συνεπώς, το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί αφορά στις
συνέπειες αυτών των μετασχηματισμών στην ελληνική εκπαίδευση, ως
προς τον τρόπο συγκρότησης των αναλυτικών προγραμμάτων και τον
διαφαινόμενο μετασχηματισμό των συλλογικών ταυτοτήτων (εντός,
αλλά και εκτός των εκπαιδευτικών δομών).
Παρασκευή 19:15-19:30, αμφιθέατρο Ι
Σύγχρονες τάσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων Ιστορίας
Μαρία Ρεπούση
καθηγήτρια Α.Π.Θ.
marrep@eled.auth.gr
Η ανακοίνωση επιχειρεί να αναδείξει τη σύγχρονη ερευνητική
προβληματική και τις αντίστοιχες πρακτικές αναφορικά με τη σχολική
ιστοριογραφία καθώς και τις εννοιολογικές αλλαγές που επέρχονται στη
σχετική έρευνα . Επισημαίνεται αρχικά η στροφή από το κλασικό κείμενο
στο μέχρι πρότινος υποτιμημένο θεωρούμενο ως συμπληρωματικό
εικονιστικό και γενικά πολυτροπικό κείμενο του σχολικού βιβλίου
ιστορίας, στη μεταγλώσσα της σχολικής ιστοριογραφίας. Υπογραμμίζεται
κατά δεύτερον η στροφή μιας από τα κάτω προσέγγισης με αυξανόμενο
το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις χρήσεις του εγχειριδίου και τις
προσλήψεις των μηνυμάτων αντί της έμφασης στο ίδιο το εγχειρίδιο και
στο περιεχόμενό του. Αναδεικνύεται η αντίληψη για ενεργούς χρήστες
εκπαιδευτικών προϊόντων
οι οποίοι επαναδιαπραγματεύονται τα
νοήματα και δημιουργούν ίδιες συνθέσεις ιστορικού χαρακτήρα.
Φωτίζεται τέλος η ροπή προς συγκριτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις που
δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στο κείμενο/ αφήγηση του
σχολικού εγχειριδίου και στα συμφραζόμενά του.
Παρασκευή 19:30-19:45, αμφιθέατρο Ι
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Ανάλυση σχολικού βιβλίου και ανάλυση σχολικού λόγου
Δημήτρης Κουτσογιάννης
αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.,
επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΓ και ΙΤΥΕ
dkoutsog@lit.auth.gr
Η ανάλυση σχολικού βιβλίου αποτελεί επιστημονικό υποπεδίο το οποίο
έχει τροφοδοτήσει γόνιμα την παιδαγωγική σκέψη, κυρίως σε σχέση με
την ανάδειξη της ιδεολογίας και της παιδαγωγικής ιδιαιτερότητας του
σημαντικού αυτού μαθησιακού πόρου. Παράλληλα όμως αναπτύσσεται
εξίσου ενδιαφέρων προβληματισμός σε άλλα συγγενή υποπεδία του
παιδαγωγικού γίγνεσθαι, όπως: η έμφαση στην ανάλυση της
γλωσσικής/παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη (Classroom
Discourse Analysis), η πολυτροπική ανάλυση της σχολικής τάξης ως
«κειμένου», η ανάλυση του ψηφιακού μαθησιακού υλικού, η ανάλυση
διδακτικών προτάσεων ή και απόψεων των εκπαιδευτικών κλπ. Το
πρόβλημα που επισημαίνεται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ότι όλα
αυτά τα ερευνητικά υποπεδία αναπτύσσονται ανεξάρτητα και το
ερώτημα που με απασχολεί είναι αν είναι εφικτό όλα αυτά να συνδεθούν
σε ένα κοινό θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα
μπορούσε να αποκληθεί «ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου».
Με αφετηρία έρευνές μου σε αρκετά από τα παραπάνω υποπεδία, θα
προσπαθήσω να αναφερθώ σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που μπορεί να
υποστηρίξει μια τέτοιου είδους αναζήτηση, να παραθέσω ενδεικτικά
στοιχεία της μεθοδολογίας και να τα στηρίξω με ενδεικτικά
παραδείγματα από ποικιλία παιδαγωγικών δεδομένων. Παράλληλα, θα
αναφερθώ στις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος. Το
θεωρητικό μου πλαίσιο στηρίζεται σε μείξεις θεωριών που προέρχονται
κυρίως από (κριτικές) κοινωνιογλωσσολογικές παραδόσεις και την
ανάλυση σχολικού λόγου.
Παρασκευή 19:45-20:00, αμφιθέατρο Ι
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Η εκπαιδευτική πολιτική για το σχολικό βιβλίο στον ευρωπαϊκό
χώρο: παρελθούσα και υφιστάμενη κατάσταση
Γιώργος Κανέλλας
υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.
georgekanellas@gmail.com
Η εκπαιδευτική πολιτική (policy) για το σχολικό βιβλίο, ούσα μια
επιμέρους έκφανση της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής που
ακολουθείται από ένα κράτος, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για
την πολιτική ανάλυση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Παράλληλα, οι
πρακτικές που ακολουθούνται ως προς την παραγωγή, έγκριση, επιλογή
και διανομή των σχολικών εγχειριδίων εγείρουν σημαντικά πολιτικά
ζητήματα που αφορούν τη σχολική γνώση, τον βαθύτερο, δηλαδή,
πυρήνα του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός, επομένως, της
παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη και ανάλυση τόσο της
εκπαιδευτικής πολιτικής για το σχολικό βιβλίο όσο και των πρακτικών
που ακολουθούνται ως προς τους τέσσερις προαναφερόμενους άξονες
με επίκεντρο τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η έρευνα θα
πραγματοποιηθεί κάθετα, με χρονική αφετηρία την υπογραφή της
συνθήκης του Μάαστριχτ (1992), και οριζόντια και η μετέπειτα ανάλυση
θα βασιστεί στην (ιστορικό-) ερμηνευτική μέθοδο. Η δομή της
ανακοίνωσης θα είναι η ακόλουθη: Αφού παρουσιαστούν τόσο οι
επικρατούσες πολιτικές όσο και οι ακολουθούμενες πρακτικές ανά
άξονα, θα ακολουθήσει η ανάλυση και η ερμηνεία του υλικού της
έρευνας. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν τα
παραπάνω στο ευρύτερο πολιτικό-ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό
συγκείμενο της περιόδου που εξετάζουμε. Τέλος, θα εξαχθούν κάποιες
διαπιστώσεις σχετικά με το χαρακτήρα των ερευνώμενων πολιτικών και
πρακτικών.
Παρασκευή 20:00-20:15, αμφιθέατρο Ι
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Πολιτικοϊδεολογικές συνθήκες και διαδικασίες παραγωγής των εν
χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας του Γυμνασίου: Ο «λόγος» των
συγγραφέων
Βασίλης Φούκας
επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
vfoukas@edlit.auth.gr
Ιουλία Δημοπούλου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
υποψήφια διδάκτορας
iouliadimopoulou@yahoo.gr
Γιώργος Κανέλλας
υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.
georgekanellas@gmail.com
Άννα Μαρτζιβάνου
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
anna-martzi@hotmail.com
Στέφανος Σαφούρης
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
stef_rmss@hotmail.com
Ελπίδα Τοκμακίδου
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
Τ.Ε.Π.Α.Ε.
elpisline@gmail.com
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Στο ελληνικό κράτος, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχουν
ακολουθηθεί διαφορετικές πολιτικές για τη συγγραφή, την έκδοση και τη
διανομή του σχολικού βιβλίου, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από την
εκάστοτε πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική περιρρέουσα ατμόσφαιρα.
Κατά τον πρώτο αιώνα λειτουργίας του δοκιμάστηκαν τρεις πολιτικές
για το σχολικό βιβλίο: η πολιτική του κρατικού μονοπωλίου (1836-1838),
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η πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού (1838-1882) και η πολιτική του
ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού (1882-1895). Κατά τα επόμενα
χρόνια, από το 1895 έως το 1937 εναλλάσσονταν με τροποποιήσεις οι
δυο τελευταίες, για να επικρατήσει, έναν αιώνα μετά την πρώτη
απόπειρα υιοθέτησή της, η πολιτική του κρατικού μονοπωλίου.
Το 1937, κατά τη διάρκεια του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ιδρύεται
ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Συνεπώς, το κράτος πλέον
ελέγχει όχι μόνο τη συγγραφή και την έγκριση των σχολικών εγχειριδίων
αλλά και την έκδοση και την διανομή τους, με βασικό στόχο τον
ιδεολογικό έλεγχο του σχολικού βιβλίου. Το 1963, ο Ο.Ε.Σ.Β.
μετονομάζεται σε Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων)
χωρίς, όμως, να αλλάξει η βασική λογική της πολιτικής του κρατικού
μονοπωλίου. Η πολιτική του κρατικού μονοπωλίου εξακολουθεί να
ισχύει έως σήμερα, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την αλλαγή
της. Στο πλαίσιό της η συγγραφή των σχολικών βιβλίων μπορεί να
πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία είτε με ανάθεση
είτε με τη διενέργεια διαγωνισμού. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες
έως το 2003 κυριάρχησε, με λίγες εξαιρέσεις, η ανάθεση.
Το 2003, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ξεκινάει μια μεγάλη
προσπάθεια για τη μαζική παραγωγή διδακτικών πακέτων και
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο,
η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή περίπου 400 τίτλων στα
σχολεία έως το 2009. Σε αντίθεση με την έως τότε κυρίαρχη πρακτική
της ανάθεσης, τα νέα βιβλία παράγονται κατόπιν προκηρύξεως
διαγωνισμού και αξιολογούνται από μια εξωτερική επιτροπή
αξιολόγησης αποτελούμενη από έναν πανεπιστημιακό με ειδικότητα στο
αντικείμενο του βιβλίου, έναν σχολικό σύμβουλο και έναν εκπαιδευτικό.
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της τη μελέτη και την παρουσίαση
της διαδικασίας παραγωγής των σχολικών βιβλίων των τριών τάξεων
του Γυμνασίου για το μάθημα της Ιστορίας σε συνάρτηση με την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Οι επιμέρους στόχοι μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής: διερεύνηση του πολιτικού, οικονομικού,
κοινωνικού και ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο αποφασίστηκε και
πραγματοποιήθηκε η παραγωγή των συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάδειξη του
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο συνόδευσε το εν λόγω εγχείρημα και
των προσώπων που συμμετείχαν σε αυτό, καταγραφή των διαδικασιών
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που ακολουθήθηκαν από τη στιγμή της απόφασης της διενέργειας του
διαγωνισμού έως την έκδοση των βιβλίων και αποτίμηση της
συγκεκριμένης προσπάθειας στο σύνολό της.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αξιοποιήθηκαν η ιστορικήερμηνευτική μέθοδος και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ενώ ως
στρατηγικές για τη συλλογή υλικού χρησιμοποιήθηκαν η βιβλιογραφικήαρχειακή έρευνα και η συνέντευξη. Για τον λόγο αυτόν ελήφθησαν τρεις
συνεντεύξεις από τους συγγραφείς των εν λόγω σχολικών βιβλίων με τη
βοήθεια ημι-δομημένου οδηγού συνέντευξης, ο οποίος περιείχε
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των
συνεντεύξεων εφαρμόστηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου για την
οποία συγκροτήθηκε επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Το υλικό
αναλύθηκε με βάση το παράδειγμα της δόμησης περιεχομένου και της
πρότυπης δόμησης, ενώ για την εξαγωγή των συμπερασμάτων
ακολουθήθηκε η ερμηνευτική.
Η πρωτοτυπία και η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο
γεγονός ότι για πρώτη φορά ζητείται η εμπειρία και εξετάζεται ο ‘λόγος’
των συγγραφέων που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο εγχείρημα, με
αποτέλεσμα να καλύπτεται ένα κενό το οποίο έχει επισημανθεί στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Παρασκευή 20:15-20:30, αμφιθέατρο Ι
3.ΈΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η έρευνα του τυπογραφικού σχεδιασμού των ελληνικών
αλφαβηταρίων
Νίκη Σιώκη
επίκουρη καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
sioki.n@unic.ac.cy
Λίγο πριν από το τέλος του 20ού αιώνα, θέσεις σαν του D.F. McKenzie
ότι ‘…κάθε βιβλίο, ως αντικείμενο, αφηγείται μια ιστορία διαφορετική
από αυτήν του κειμένου του’ (McKenzie 1993), έστρεψαν το ενδιαφέρον
της ιστορικής έρευνας στη μελέτη της υλικής υπόστασης του έντυπου
βιβλίου ως φορέα νοημάτων. Το σχήμα, τα υλικά χαρακτηριστικά του,
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όπως η ποιότητα του χαρτιού, της εκτύπωσης, της βιβλιοδεσίας, της
χρήσης χρώματος, καθώς και η γραφική απόδοση του περιεχομένου
του, κάθε κειμενικό και μη-κειμενικό στοιχείο που έχει τυπωθεί στην
επιφάνεια του χαρτιού, συνιστούν τεκμήρια που αν ερμηνευθούν με τη
βοήθεια αρχειακών και ιστορικών πηγών, μπορεί να οδηγήσουν σε
διαπιστώσεις ή βάσιμες υποθέσεις σχετικά με τις συνθήκες σύνθεσης,
σχεδιασμού, παραγωγής και χρήσης του βιβλίου.
Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε το 1994, οι Χρ. Κουλούρη και Λ.
Βεντούρα επισήμαιναν το κενό στην ιστορική έρευνα των σχολικών
βιβλίων: ‘από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει εργασία που να μελετά την
εξέλιξη των σχολικών εγχειριδίων ως υλικών αντικειμένων και καμιά
συστηματική ανάλυση τόσο των τυπογραφικών χαρακτηριστικών τους
όσο και των μεθόδων παραγωγής τους’. Μέρος αυτού του κενού
επιχείρησα να καλύψω με την έρευνά μου που αφορούσε την ιστορία
του τυπογραφικού σχεδιασμού των ελληνικών αλφαβηταρίων.
Δύο ήταν οι βασικοί στόχοι:
1) Η καταγραφή και ανάλυση των τυπογραφικών χαρακτηριστικών και
του σχεδιασμού των σελίδων που οι μικροί μαθητές έβλεπαν όταν
άρχιζαν να μαθαίνουν ανάγνωση και
2) Η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε συγκεκριμένες
σχεδιαστικές αποφάσεις σχετικά με τη φόρμα των βιβλίων και την
τυπογραφική εμφάνιση των σελίδων.
Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσω με ποιον τρόπο η
μορφολογία των αλφαβηταρίων (δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα, το
χαρτί, η βιβλιοδεσία, ο τυπογραφικός σχεδιασμός, η χρήση ή η απουσία
εικόνων και χρώματος) διαμορφώθηκε από τις αλλαγές στη νομοθεσία,
τις διδακτικές μεθόδους, την εκπαιδευτική πολιτική, τις παιδαγωγικές
απόψεις των συντελεστών των βιβλίων αλλά και από τις μεθόδους
αναπαραγωγής κειμένων και εικόνων που ήταν διαθέσιμες σε κάθε
εποχή.
Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της πρώτης
ανάγνωσης συνιστούν ένα σύνθετο και διαθεματικό πεδίο έρευνας
‘καθώς αποτελούν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται η κουλτούρα, η
παιδαγωγική, η εκδοτική διαδικασία και η κοινωνία’ (Stray 1994). Το
ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των αλφαβηταρίων είναι ευδιάκριτο
στην παρούσα έρευνα. Η ιστορία της διδασκαλίας της ανάγνωσης, η
ιστορία των ελληνικών αλφαβηταρίων και η ιστορία της ελληνικής

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

47

τυπογραφίας αποτέλεσαν το πρίσμα μέσα από το οποίο επιχείρησα να
διερευνήσω τον τυπογραφικό σχεδιασμό τους.
Χρονολογικά η έρευνα κάλυψε μια περίοδο 150 χρόνων: από το 1771,
όταν τυπώθηκε το βιβλίο που θεωρείται το πρώτο έντυπο ελληνικό
αλφαβητάρι, έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν το
αλφαβητάρι αναδείχτηκε ως προϊόν ενός ελεύθερου και δημιουργικού
πλαισίου και ως έκφραση μιας νέας παιδοκεντρικής παιδαγωγικής
προσέγγισης.
Με συγκεκριμένα κριτήρια επιλέχθηκαν 68 αλφαβητάρια που συνιστούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα των διασωθέντων τίτλων. Στο corpus
συμπεριλήφθηκαν τίτλοι γνωστοί για τη σημασία τους στην ιστορία της
εκπαίδευσης, τίτλοι που δεν έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των
ιστορικών, αλλά παρουσιάζουν μια εικόνα της εκδοτικής ποιότητας σε
συγκεκριμένη εποχή, τίτλοι που συζητήθηκαν για το περιεχόμενό τους,
όχι όμως για την τυπογραφική τους εμφάνιση, καθώς και τίτλοι που
παραγνωρίστηκαν ή αγνοήθηκαν.
Στην παρούσα εργασία θα με απασχολήσουν οι παρακάτω πτυχές της
έρευνας:
1. Η δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο επέτρεψε τη συστηματική
περιγραφή των τυπογραφικών και υλικών χαρακτηριστικών των
αντιτύπων με σκοπό την ανάλυσή τους. Το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ως
εργαλείο για τη συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών. Η εφαρμογή
του στην έρευνα έφερε στο φως: α) ομοιότητες στην εμφάνιση των
αλφαβηταρίων μιας συγκεκριμένης εποχής και β) τάσεις στη χρήση της
γραφικής γλώσσας για την απόδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Επιπλέον επέτρεψε να διατυπωθούν βάσιμες υποθέσεις σχετικά με τις
αποφάσεις που επηρέασαν το σχεδιασμό και την παραγωγή των
βιβλίων.
2. Η ανασύνθεση της διαδικασίας σχεδιασμού και παραγωγής του
πρώτου τεύχους του Αλφαβηταρίου με τον ήλιο με βάση την εξέταση
αντιτύπων και υλικού από το αρχείο Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Η μελέτη
αυτού του αλφαβηταρίου ανέδειξε α) τη σημασία της λιθογραφίας, ως
μεθόδου αναπαραγωγής κειμένου και εικόνας, στην εφαρμογή μιας
συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης στη διδασκαλία της
ανάγνωσης, και β) τη συμβολή της μορφής του αλφαβηταρίου στον
επαναπροσδιορισμό του ως εργαλείο διδασκαλίας ικανό να μυήσει τον
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νεαρό, σε ηλικία, αναγνώστη στη χαρά στης ανάγνωσης και την αγάπη
για το βιβλίο.
Η ιστορική εξέλιξη των τυπογραφικών και υλικών χαρακτηριστικών του
ελληνικού αλφαβηταρίου στη διάρκεια 150 χρόνων δεν παρουσιάζει την
εικόνα μιας ομαλής γραμμικής ακολουθίας. Της ταιριάζει περισσότερο ο
χαρακτηρισμός της ιστορίας του σχολικού εγχειρίδιου από τον Αλέξη
Δημαρά ως ‘…μακράς, πυκνής και σύνθετης’ (Δημαράς 2013). Μέσα από
αυτή την έρευνα το ελληνικό αλφαβητάριο αναδύθηκε ως αντικείμενο
τυπογραφικού σχεδιασμού με τα ακόλουθα τυπικά χαρακτηριστικά:
σχήμα και μέγεθος που υπαγορεύονταν από την τεχνολογία, τον τρόπο
χρήσης των βιβλίων και την ηλικία των αναγνωστών, οργάνωση
κειμένου που εξυπηρετούσε τη μέθοδο διδασκαλίας, τυπογραφική
εμφάνιση της σελίδας και εικονογράφηση που υπαγορεύονταν από τις
παιδαγωγικές αρχές και την τεχνολογία. Ρυθμιστικός παράγοντας που
καθόρισε την εμφάνιση των σελίδων των βιβλίων υπήρξε ανέκαθεν η
παρέμβαση της επίσημης εκπαιδευτικής αρχής, που ήταν, συνήθως,
εκφραστής του κυβερνώντος κόμματος και διατηρούσε τεταμένες
σχέσεις με τους ανθρώπους της αγοράς του βιβλίου.
Παρασκευή 17:00-17:15, αμφιθέατρο ΙΙ
Η σημειωτική αξία της οπτικής πληροφορίας μέσα από
παραδείγματα στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου
Ιωάννης Φύκαρης
επίκουρος καθηγητής Ιωαννίνων
ifykaris@cc.uoi.gr
Βασίλειος Ζαγκότας
εκπαιδευτικός
zagkotas@gmail.com
Ένα από τα χαρακτηριστικά της μετανεωτερικής περιόδου είναι ο
κατακερματισμός της γνώσης με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να αποτελεί
εξαγόμενο ή μεταβιβαζόμενο προϊόν ανάλογα με τη χρηστική του αξία.
Αυτός ο μετασχηματισμός στη δομή της γνώσης έχει αναδείξει τη
διαφορετικότητα της έννοιας «γνώση» έναντι της έννοια της
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«πληροφορίας». Παράλληλα, έχει συντελέσει στην ανάδυση πολλών
τύπων εξειδίκευσης στην αποκωδικοποίηση κάθε τύπου πληροφορίας.
Τέτοιου είδους τύπος είναι και ο «οπτικός γραμματισμός», ο οποίος
αφορά την ικανότητα του ατόμου να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα των
οπτικών αναπαραστάσεων. Η τάση αυτή ενισχύεται με την Κοινωνική
Σημειωτική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας υπογραμμίζεται το
εμπρόθετο της επικοινωνιακής σχέσης δημιουργού και παρατηρητή μιας
εικόνας. Στη βάση αυτή στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να δοθεί
το πλαίσιο αποκωδικοποίησης οπτικών μηνυμάτων με την αξιοποίηση
της «Γραμματικής του Οπτικού Σχεδιασμού», μέσω της παράθεσης
παραδειγμάτων της αξίας της οπτικής πληροφορίας στα σχολικά
εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου.
Παρασκευή 17:15-17:30, αμφιθέατρο II
Η εικονογράφηση των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας στο
Δημοτικό Σχολείο και η Δημιουργική Γραφή. Η απόπειρα
δημιουργίας ενός μοντέλου προσέγγισης των εικόνων
Σταύρος Γρόσδος
σχολικός σύμβουλος Π.Ε.,
δρ. Δημιουργικής Γραφής
stavgros@gmail.com
Πρόθεση της μελέτης είναι να προτείνει ένα μοντέλο ανάλυσης της
εικονογράφησης των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας του Δημοτικού
Σχολείου.
Ξεπερνώντας την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη μελέτη,
αποκλειστικά και μόνο, των μορφικών στοιχείων (design), που θα
οδηγούσε στην αντιμετώπιση των εικόνων ως εικονικών στοιχείων και
θα αγνοούσε τα οπτικά τους στοιχεία, στόχος της προτεινόμενου
μοντέλου είναι η μελέτη των εικόνων (συστήματα κατηγοριών) από (α)
αισθητική άποψη, (β) σημειολογική άποψη, (γ) ιδεολογική άποψη και (δ)
της σχέσης εικόνας - λόγου, στα πλαίσια των πολυγραμματισμών.
Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο ρόλος των εικόνων στην
επίτευξη των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας με έμφαση στην
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (δημιουργική γραφή).
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Ερευνάται η συμβολή της εικονογράφησης στη δημιουργία πλαισίων
επικοινωνίας, προσομοιωτικών περιβαλλόντων, τεχνητών γεγονότων,
καταστάσεων ή διαδικασιών, που μοιάζουν με πραγματικά γεγονότα και
λειτουργούν ως υποκατάστατη κατασκευή της έμμεσης ή σκοπούμενης
εμπειρίας. Η παραγωγή λόγου με οπτικά ερεθίσματα μπορεί να
περιλαμβάνει απλές διδακτικές εφαρμογές, όπως παραγωγή λεξιλογίου
με την αναγνώριση σταθερών εικόνων αντικειμένων, συνήθης
δραστηριότητα κατά την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων διδασκαλίας
πρώτης ανάγνωσης και γραφής ή πιο σύνθετες δραστηριότητες
κατασκευής, διατύπωσης και αποτύπωσης νοημάτων, όπως δημιουργία
σεναρίων και αφηγήσεων (δημιουργική γραφή).
Για την προσέγγιση/ανάλυση των εικόνων των βιβλίων της γλωσσικής
διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου εφαρμόζεται το μοντέλο της
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, ακολουθείται η μεθοδολογία της
Ανάλυσης πρότυπης εικόνας σε μικροεπίπεδο και επιχειρείται η
ανάγνωση/ανάλυση πρότυπων εικόνων.
Παρασκευή 17:30-17:45, αμφιθέατρο II
Ανάλυση της εικονογράφησης του σχολικού εγχειριδίου
Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου και της σύνδεσης της με το κείμενο
Νικολέτα Σταθοπούλου
εκπαιδευτικός
statniko@gmail.com
Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το πιο βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο, στα
θεμέλια του οποίου οικοδομείται από τον δάσκαλο και το μαθητή η
εκπαιδευτική διαδικασία, η διδασκαλία και η μάθηση. Τρία βασικά
σημειωτικά συστήματα, ο γραπτός λόγος, η σύνθεση της σελίδας και η
εικονογράφηση καθορίζουν το ρόλο του σχολικού εγχειριδίου. Η
παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την εικονογράφηση του σχολικού
εγχειριδίου των Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου και της σύνδεσής της με το
κείμενο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 457 εικόνες.
Για την ανάλυση της εικονογράφησης χρησιμοποιήθηκε ένα πλέγμα
ανάλυσης το οποίο περιλαμβάνει
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1. την ταξινόμηση των εικόνων ανάλογα με : α) τη γνωστική τους
λειτουργία, β) το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη οπτική
αντίληψη, γ) την τυπικότητα του απεικονιστικού κώδικα, δ) την
περιχάραξη του απεικονιστικού κώδικα.
2. την ανάλυση της εικονογράφησης σε σχεδιαστικό επίπεδο και τη
σύνδεση και συνοχή εικόνας – κειμένου.
Από την ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
⎼ Ως προς τη γνωστική τους λειτουργία επικρατούν οι εικόνες
παρουσίασης με μικρή διαφορά από τις διακοσμητικές και τις
οργανωτικές.
⎼ Ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη οπτική
αντίληψη επικρατούν οι συμβατικές εικόνες.
⎼ Ως προς την τυπικότητα του απεικονιστικού κώδικα, οι υψηλής
τυπικότητας εικόνες ξεπερνούν το 50%.
⎼ Ανάλογα με την περιχάραξη του κώδικα εικονογράφησης,
επικρατούν οι εικόνες με χαλαρή περιχάραξη με ποσοστό
τριπλάσιο από τις αντίστοιχες με ισχυρή.
⎼ Σχετικά με την οριζόντια διάταξη, υπερισχύουν οι εικόνες που
βρίσκονται δεξιά του κειμένου.
⎼ Σχετικά με την κατακόρυφη διάταξη δεν προέκυψαν
αποτελέσματα ταξινόμησης αφού οι περισσότερες εικόνες ήταν
ενσωματωμένες στο κείμενο.
Παρασκευή 17:45-18:00, αμφιθέατρο II
Ανάλυση της εικονογράφησης του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής Γ’
Γυμνασίου και της σύνδεσης της με το κείμενο
Ευάγγελος Αποστολίδης
εκπαιδευτικός
aposvage@gmail.com
Τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής
πρακτικής. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στην παιδαγωγική
διαδικασία καθορίζεται από τρία βασικά σημειωτικά συστήματα: το
γραπτό λόγο, τη σύνθεση της σελίδας και την εικονογράφηση. Η εργασία
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αυτή μελετά την εικονογράφηση του σχολικού βιβλίου της Φυσικής της
Γ’ Γυμνασίου και της σύνδεσής της με το κείμενο. Το δείγμα της έρευνας
αποτελείται από 352 μονάδες ανάλυσης εικόνας.
Για την ανάλυση της εικονογράφησης του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής
Γ΄ Γυμνασίου χρησιμοποιήθηκε ένα πλέγμα ανάλυσης που αποτελείται :
1. Από την κατηγοριοποίηση όλων των εικόνων του εγχειριδίου.
Συγκεκριμένα, για την εικονογράφηση οι εικόνες ταξινομούνται σε
κατηγορίες ανάλογα με : (α) το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη
οπτική αντίληψη, (β) τη λειτουργία της εικονογράφησης, (γ) την
εξειδίκευση του περιεχόμενου τους, (δ) την τυπικότητα του
απεικονιστικού τους κώδικα και (ε) το πεδίο πρακτικής στο οποίο
ανήκουν.
2. Από την ανάλυση της σχέσης της εικονογράφησης με το αντίστοιχο
κείμενό της σε σχεδιαστικό επίπεδο και σε νοηματικό επίπεδο. Στο
σχεδιαστικό επίπεδο εξετάζεται η σχετική θέση εικόνας-κειμένου στη
σελίδα (οριζόντια και κατακόρυφη διάταξή τους), η ρητή ή μη σχέση
μεταξύ τους και η συνοχή τους στο δισέλιδο. Στο νοηματικό επίπεδο
εξετάζεται ο τρόπος σύνδεσης των δύο σημειωτικών συστημάτων
(απεικονιστικού και γλωσσικού) και δημιουργούνται οι κατηγορίες: η
εικόνα διευρύνει το κείμενο, το οργανώνει ή το συμπυκνώνει, το
παραδειγματοποιεί, το επαναλαμβάνει, λειτουργεί ως πειστήριό του,
είναι οδηγός δραστηριοτήτων και είναι διακοσμητική.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση είναι τα ακόλουθα:
⎼ Ως προς τη συμφωνία των εικόνων με την ανθρώπινη οπτική
αντίληψη επικρατούν οι ρεαλιστικές εικόνες.
⎼ Ανάλογα με τη λειτουργία της εικονογράφησης επικρατούν οι
αφηγηματικές και με μικρή διαφορά ακολουθούν οι αναλυτικές
εικόνες.
⎼ Ως προς την ταξινόμηση με ελάχιστη διαφορά υπερισχύουν οι
εικόνες που χαρακτηρίζονται από ασθενή ταξινόμηση έναντι αυτών
που χαρακτηρίζονται από ισχυρή ταξινόμηση.
⎼ Η τυπικότητα των περισσοτέρων εικόνων είναι μέτρια και
ακολουθούν οι εικόνες με χαμηλή τυπικότητα.
⎼ Οι περισσότερες εικόνες ανήκουν στο δημόσιο πεδίο και ακολουθούν
οι εικόνες που ανήκουν στο μεταφορικό πεδίο.
⎼ Σχετικά με την οριζόντια διάταξη οι μισές περίπου εικόνες είναι
αριστερά και οι μισές είναι δεξιά του κειμένου.
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Σχετικά με την κατακόρυφη διάταξη είναι πολύ περισσότερες οι
εικόνες που ακολουθούν το κείμενο απ’ τις εικόνες που προηγούνται
του κειμένου.
Οι περισσότερες εικόνες έχουν ρητή σύνδεση με το κείμενο.
Μόλις 2 εικόνες χαρακτηρίζονται από κατάσταση μη συνοχής στο
δισέλιδο.
Ως προς τη νοηματική συνάφεια των εικόνων, περισσότερες είναι οι
εικόνες που λειτουργούν ως πειστήριο του κειμένου και αυτές που
παραδειγματοποιούν το κείμενο.
Παρασκευή 18:00-18:15, αμφιθέατρο II

4.ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η διαπολιτισμική διάσταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
και των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) - Μια κριτική ανάγνωση
Χρήστος Γκόβαρης
καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
govaris@uth.gr
Στα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου η πολυπολιτισμική
συνθήκη αναγνωρίζεται ρητά ως σημαντική συνθήκη της σχολικής
μάθησης. Η μετατόπιση από την αρχή της «αποσιώπησης της
διαφορετικότητας» - χαρακτήριζε τα παλαιότερα ΑΠΣ – στην αρχή του
«σεβασμού της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας» συνιστά μια
θετική εξέλιξη, καθώς λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αναγκαιότητα της
διαπολιτισμικής μάθησης. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των κειμένων
αναδεικνύει ωστόσο μια σειρά από προβλήματα τα οποία σχετίζονται με
την υιοθέτηση στατικών και περιοριστικών εννοιολογήσεων της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, του πολιτισμού, των πολιτισμικών
διαφορών και της διαπολιτισμικής μάθησης. Καθώς τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
υιοθετούν επιλεκτικά και περιοριστικά τον επιστημονικό λόγο περί
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαχέουν συγκεκριμένα ερμηνευτικά
πρότυπα της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας – με την έννοια των
προτύπων τάξης της πραγματικότητας – τα οποία ενδέχεται να
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οδηγήσουν σε λάθος προσανατολισμούς τη διδακτική πράξη των
εκπαιδευτικών.
Η εισήγηση θα αναδείξει ως σημαντικότερο πρόβλημα αυτό του
προσανατολισμού των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ στο κουλτουραλιστικό μοντέλο
διαπολιτισμικής
μάθησης.
Θα
επισημανθεί
ιδιαίτερα
ότι
κουλτουραλιστικού τύπου διδακτικές προσπάθειες περιορίζονται στη
γνωριμία και κατανόηση ενός αφηρημένου και ανιστόρητου «άλλου».
Εγκλωβίζονται, με άλλα λόγια, σε μια εκδοχή κατανόησης του
διαφορετικού με εθνοκεντρικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στην
ενδυνάμωση παρά στην αποδυνάμωση των διακρίσεων μεταξύ των
πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.
Παρασκευή 19:15-19:30, αμφιθέατρο II
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολικό βιβλίο από τη σκοπιά Ελλήνων
και Γερμανών φοιτητών: Μια συγκριτική έρευνα με τη χρήση της
Ανάλυσης Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class Analysis)
Θεμιστοκλής Μουτσίσης
υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αugsburg
thmoutsi@yahoo.gr
Βασίλειος Μπάρος
καθηγητής Πανεπιστημίου Salzburg
wassilios.baros@sbg.ac.at
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις δυνατότητες εφαρμογής της Ανάλυσης
Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class Analysis) στην ανάλυση
περιεχομένου, προτείνοντας την αξιοποίηση της συγκεκριμένης
προσέγγισης στην έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια και ιδίως στην
καταγραφή και μελέτη της συμπεριφοράς των αποδεκτών-αναγνωστών
(recipients) των σχολικών εγχειριδίων. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα
της πρόσφατης συγκριτικής μας μελέτης, που αφορoύσε την κατανόηση
μίας ενότητας σχολικού βιβλίου με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση από
φοιτητές σε Ελλάδα και Γερμανία, θα καταδείξουμε το πώς μπορεί να
αναλύσει κανείς μια ευρεία ποσότητα δεδομένων, συνδυάζοντας
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ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με τη βοήθεια της
Ανάλυσης Λανθανουσών Κλάσεων (LCA).
Παρασκευή 19:30-19:45, αμφιθέατρο II
Η διάχυση της παραδοσιακής μουσικής στο πρόγραμμα σπουδών
και η χρήση της ως διττό μέσο για την καλλιέργεια της εθνικής
ταυτότητας και της ένταξης προσφυγικών πληθυσμών της
Ανατολικής Μεσογείου στο ελληνικό σχολείο.
Μαρία Τσαλίκη
εκπαιδευτικός Μουσικής,
μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΑ.ΜΑΚ.
maria_rassia@hotmail.com
Ελευθέριος Πασσιάς
εκπαιδευτικός Μουσικής,
μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΑ.ΜΑΚ.
passiaslr@gmail.com
Η μετακίνηση πληθυσμών από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
μοιραία έφερε για άλλη μια φορά την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο και
την καλεί να αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο αναφορικά με τη διαχείριση
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και τον
υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Η προσφυγική κρίση αρχίζει να επηρεάζει το
ελληνικό σχολείο, το οποίο καλείται να ενσωματώσει μέρος των
προσφυγικών αυτών πληθυσμών. Κατ’ επέκταση απαιτείται
προσαρμογή των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων σπουδών στις νέες
συνθήκες, όπως επίσης χρειάζονται νέα εργαλεία και πρακτικές για τους
εκπαιδευτικούς. Έχει ήδη αρχίσει από το υπουργείο μία προσπάθεια
ένταξης των προσφύγων μαθητών στις εκπαιδευτικές δομές της χώρας.
Διορίζονται αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές για να στελεχώσουν
τις δομές αυτές, όπου θα αρχίσουν να φοιτούν από κοινού Ελληνόπουλα
και προσφυγόπουλα. Είναι μία αξιόλογη προσπάθεια ένταξης μαθητών
άλλων χωρών και πολιτισμών, που λόγω των συνθηκών της
μετανάστευσης και του πολέμου, έχουν χάσει το θεμελιώδες δικαίωμα
στην Παιδεία μαζί με πολλά άλλα. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται κυρίως
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στα πρωτεύοντα όπως χαρακτηρίζονται από το υπουργείο Παιδείας
μαθήματα. Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων,
μαθηματικοί. Από ειδικότητες, ένας μικρός αριθμός από γυμναστές,
καθηγητές Αγγλικών, καθηγητές πληροφορικής, καλλιτεχνικών,
θεατρολόγων. Παρατηρείται η απουσία διορισμού καθηγητών μουσικής
και γενικότερα η ένταξη του μαθήματος της μουσικής στην αξιόλογη
αυτή προσπάθεια. Η επαφή και η καθημερινή τριβή μαθητών με
φαινομενικά τελείως διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, δίνει την
ευκαιρία για μαθήματα ζωής προς μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφού
πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος επικοινωνίας και διάδρασης στον
αστερισμό της Παιδείας. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική, εξαιτίας της
θέσης της Ελλάδας στο πιο καίριο σημείο της ανατολικής μεσογείου,
θέση που αποτελεί σημείο συνάντησης του δυτικού και του ανατολικού
κόσμου, αλλά και εξαιτίας της ιστορίας της και της χρόνιας επαφής και
ζύμωσής της με τους λαούς τόσο της δυτικής Ευρώπης, όσο και της
εγγύς Ανατολής, αποτελεί ίσως μία καθοριστική κοινή γλώσσα η οποία
μπορεί λειτουργήσει καταλυτικά στην ένταξη των προσφύγων μαθητών
στη νέα, δυτική πραγματικότητα. Η μουσική μπορεί να παίξει ένα διττό
ρόλο ώστε να αγκαλιάσει τις πολιτισμικές ανομοιογένειες και να τις
αναδείξει σε λειτουργικό κομμάτι της ζωής μας και να καλλιεργηθούν
σχέσεις υγιούς συνεργασίας και πολιτισμικής ανταλλαγής μέσα από την
ανάδειξη κοινών τόπων και παραδόσεων. Σκοπός της παρούσας
έρευνας είναι η ανάδειξη του ρόλου της παραδοσιακής μουσικής,
βιβλιογραφικά, τόσο στην καλλιέργεια της εθνικής και πολιτισμικής
συνείδησης, όσο και ως κινητήριο δύναμη που μπορεί να εντάξει
μειονοτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα και στον
υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, στοχεύει στην ανάδειξη καλών πρακτικών για
τη χρήση της παραδοσιακής μουσικής στην ελληνική πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την καλλιέργεια της συνείδησης της
εθνικής ταυτότητας των μαθητών/μαθητριών και την ταυτόχρονη
κοινωνική ένταξη μαθητών/μαθητριών με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο. Η μουσική, λόγω της ικανότητάς της να εγείρει έντονες
συναισθηματικές αντιδράσεις αλλά και λόγω του ότι είναι φορέας
πολιτισμού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των
εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια της συνείδησης της ιστορικής και
πολιτιστικής
κληρονομιάς,
της
οποίας
φορείς
είναι
οι
μαθητές/μαθήτριες, αλλά και για να γεφυρώσει τις πολιτισμικές
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διαφορές που μπορεί να προκύψουν μέσα στη σχολική τάξη. Οι
προτάσεις που παρουσιάζονται μπορούν να διαχυθούν σε όλο το
πρόγραμμα σπουδών και βασίζονται στην έννοια της διαθεματικότητας,
οπότε αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία και αντικείμενα όπως η
γλώσσα, η ιστορία, η μελέτη του περιβάλλοντος, η θρησκεία και άλλα.
Επιπροσθέτως, στηρίζονται στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
και επιχειρούν τόσο την σύνδεση των μαθητών/μαθητριών με τον τόπο
τους όσο και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από
ομαδοσυνεργατικές δράσεις, τις οποίες ευνοεί ο κοινωνικός χαρακτήρας
της παραδοσιακής μουσικής.
Παρασκευή 19:45-20:00, αμφιθέατρο II
Συγκριτική έρευνα για τη διάχυση των αρχών και των παραδοχών
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια
του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας σε Ελλάδα και Κύπρο
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος
εκπαιδευτικός,
δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
gkadig@yahoo.gr
Ο σύγχρονος άνθρωπος τίθεται καθημερινά αντιμέτωπος με πληθώρα
προβλημάτων, τα οποία υποβαθμίζουν διαρκώς την ποιότητα της ζωής
του και ασκούν αρνητική επίδραση στην εύρυθμη λειτουργία του
κοινωνικού συνόλου. Προβλήματα όπως: η φτώχεια, η ανεργία, η
μετανάστευση, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά βρίσκονται σε έξαρση, δυσχεραίνοντας
ουσιαστικά την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Το σύνολο αυτών των
προβλημάτων εγείρουν, τόσο αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά, ζητήματα
που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, καθώς εμπίπτουν ευθέως στις αρχές και στις παραδοχές
της.
Διαπολιτισμική καλείται η εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί στην
προετοιμασία ανεξάρτητων ανθρώπων για τη συμμετοχή τους σε μια
δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από την
πολιτιστική, εθνική, γλωσσική και θρησκευτική διαφορά και ανισότητα
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(Batelaan & Van Hoof, 1996). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από
τις αρχές: της εκπαίδευσης για την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, το
διαπολιτισμικό σεβασμό και της εκπαίδευσης εναντίον του εθνικιστικού
τρόπου σκέψης (Essinger, 1988), ενώ παραδοχές - βάσεις της αποτελούν:
η αναγνώριση της ετερότητας, η κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η
δικαιοσύνη (Νικολάου, 2005). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ασχολείται
μεταξύ άλλων με θέματα όπως: η εκπαίδευση για την ετερότητα, ο
σεβασμός στην ετερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενσωμάτωση
στην κοινωνία, η ισότιμη συμμετοχή, οι ίσες ευκαιρίες, η κατάρριψη των
στερεοτύπων κ.ά και κατατάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων, τα
οποία έχουν τη δυνατότητα να τέμνουν εγκάρσια το πρόγραμμα
σπουδών χωρίς να αποτελούν αυτόνομα μαθήματα (Νικολάου, 2007).
Αυτή η προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα διάχυσης των αρχών και
των παραδοχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πληθώρα
γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, μεταξύ αυτών
και η Οικιακή Οικονομία.
Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συνιστά ένα σύγχρονο,
διεπιστημονικό και συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο που
μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο οικογενειακό
και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004). Στον
ελλαδικό χώρο το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας
αποσκοπεί να συνεισφέρει, ώστε το εύπλαστο άτομο της εφηβικής και
προεφηβικής ηλικίας να καταστεί ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο,
αποκτώντας το σύνολο των στοιχείων, τα οποία έχει ανάγκη για την
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (ΦΕΚ 33, 1998). Την ίδια στιγμή στην
Κύπρο, το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας στοχεύει να
συμβάλει στη διαμόρφωση ανθρώπων που θα χαρακτηρίζονται από ένα
συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων, στην καλλιέργεια αξιών, στην
υιοθέτηση στάσεων και στην επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη
σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα, καθώς και στην καλλιέργεια
ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία
του 21ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
απαραίτητο να στοχεύει και να επιτυγχάνει την ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών, προκειμένου να λειτουργούν ως υπεύθυνοι, ενεργοί και
δημιουργικοί πολίτες σε μια πολύπλοκη κοινωνία, σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο
και
αναδιαμορφούμενο
κοινωνικό
και
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Ματσαγγούρας, 2007, Φύκαρης, 2010).
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Σκοπός της εργασίας είναι να υλοποιήσει μια συγκριτική έρευνα
αναφορικά με τη διάχυση των αρχών και των παραδοχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την
υλοποίηση του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
ανάλυσης περιεχομένου στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας
του γυμνασίου σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η πραγματοποιηθείσα έρευνα ανέδειξε ορισμένα ιδιαιτέρως χρήσιμα
συμπεράσματα αναφορικά με τη διάχυση των αρχών και των
παραδοχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας σε Ελλάδα και
Κύπρο. Ως κύριο συμπέρασμα προέκυψε ότι στα σχολικά εγχειρίδια τόσο
στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον κυπριακό υφίσταται πληθώρα
ζητημάτων που διαχέουν, άμεσα ή έμμεσα, το εννοιολογικό περιεχόμενο,
τις αρχές και τις παραδοχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, στον ελλαδικό χώρο η διάχυση των αρχών και των
παραδοχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται κυρίως
με έμμεσο τρόπο, ενώ στην Κύπρο υφίστανται άμεσες αναφορές στην
έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε αρχές και παραδοχές της
όπως: η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός της ετερότητας, καθώς και σε
κορυφαία ζητήματα που έλκουν το άμεσο ενδιαφέρον της όπως: η
ύπαρξη στερεοτύπων, οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, ο κοινωνικός
στιγματισμός και οι προκαταλήψεις. Αμφότερα τα σχολικά εγχειρίδια της
Ελλάδας και της Κύπρου διαχέουν εμμέσως αρχές και παραδοχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως: η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός της
ετερότητας, η αλληλεγγύη κ.ά, μέσω της ενασχόλησής τους με θέματα
διατροφής, αγωγής υγείας, πρόληψης και καταπολέμησης των
ασθενειών και των ατυχημάτων.
Τα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας στην Ελλάδα μελετούν
ενδελεχώς θέματα, τα οποία προσφέρονται για διαπολιτισμικές
προσεγγίσεις όπως: τα ήθη και τα έθιμα, η ενδυμασία, η κατοικία κ.ά,
υπό το πρίσμα του ελληνικού πολιτισμού, ενώ αντίστοιχα θέματα είτε
δεν προσεγγίζονται καθόλου από τα κυπριακά σχολικά εγχειρίδια, είτε
μελετώνται ακροθιγώς και υπό μία πιο διευρυμένη ματιά όπως είναι
αυτή του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Τα σχολικά εγχειρίδια της Κύπρου εστιάζουν ιδιαίτερα στα ζητήματα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ετερότητας,
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ειδικότερα ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό
του κάθε
ανθρώπου. Συγκεκριμένα, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την ύπαρξη
διαφορετικών σεξουαλικών προτιμήσεων ανάμεσα στους ανθρώπους,
για την ύπαρξη ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανθρώπων, καθώς
και για τον τρόπο προσέγγισης και αποδοχής τους. Αντίστοιχα, στον
ελλαδικό χώρο απουσιάζει πλήρως η συζήτηση αναφορικά με την
ετερότητα στις σεξουαλικές προτιμήσεις, ενώ μελετώνται επισταμένως
θέματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των
δύο φύλων, του διαπολιτισμικού σεβασμού και της αλληλεγγύης. Ο
σεβασμός της ετερότητας, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη διαχέονται
μόνο εμμέσως στα ελληνικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας, ενώ στα
κυπριακά υφίσταται αντίστοιχο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και
ενδυνάμωση του εαυτού, το οποίο μελετά, προσεγγίζει και αναδεικνύει
ευθέως αυτές τις έννοιες
Επιπροσθέτως, μια ουσιαστική διαφορά των σχολικών εγχειριδίων των
δύο κρατών αποτελεί ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στον ελλαδικό χώρο προσεγγίζονται μέσω του θεσμού της οικογένειας,
ενώ στην Κύπρο κυρίως μέσα από τις δράσεις των διεθνών οργανισμών
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, στα σχολικά
εγχειρίδια της Κύπρου οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν
δραστηριότητες σχετικές με την επίλυση προβλημάτων καταπάτησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ στην Ελλάδα απουσιάζει πλήρως η
αντίστοιχη προσέγγιση.
Καταληκτικά στα σχολικά εγχειρίδια της Οικιακής Οικονομίας σε Ελλάδα
και Κύπρο υφίστανται αρκετά ζητήματα που άπτονται του
ενδιαφέροντος των αρχών και παραδοχών της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Ως προς τον τρόπο προσέγγισής τους υφίστανται
σημαντικές διαφορές, αλλά και ορισμένες ομοιότητες. Σε κάθε
περίπτωση μέσω των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων αναδεικνύονται
οι μόνιμες επιδιώξεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ μέσω των
κυπριακών κατά κύριο λόγο τα διαπολιτισμικά ζητήματα αιχμής.
Παρασκευή 20:00-20:15, αμφιθέατρο II
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Τα εν χρήσει σχολικά βιβλία της Ιστορίας του Δημοτικού και του
Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης
Ανθούλα Παπαδοπούλου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
anthi.pap@windowslive.com
Καλλιόπη Δαρβούδη
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
kalliopidarvoudi@hotmail.com
Ευγενία Κεσίδου
πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
eugenia_kesidou@hotmail.com
Πελαγία Κογκούλη
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
δρ. Παιδαγωγικής
pelagia_kogouli@yahoo.gr
Κατερίνα Κοτοπούλου
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
aikotopoulou@yahoo.gr
Αντώνης Κωνσταντινίδης
μεταπτυχιακός φοιτητής Α.Π.Θ.
donantonio1453@hotmail.com
Ανατολή Μιχαηλίδου
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
anatolimich@gmail.com
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Ανδρονίκη Στράτσιου
πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
andronikistratsi@windowslive.com
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στην παραδοχή του σχολικού βιβλίου ως
μέσου πολιτικού, πληροφοριακού και παιδαγωγικού και στις αρχές της
Παιδαγωγικής της Ειρήνης και πιο συγκεκριμένα στο κυρίαρχο
«παράδειγμα» της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, τη Διεθνή ή Παγκόσμια
Εκπαίδευση, που εργάζεται για έναν «πολιτισμό ειρήνης».
Το σχολικό βιβλίο, ασκώντας εμφανείς ή υπολανθάνουσες λειτουργίες
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου 1996)
επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών
σκοπών (Hummel 1988, Seguin 1989, Ξωχέλλης 2005, Καψάλης και
Χαραλάμπους 2008, Μπονίδης 2004). Η θέση του σχολικού βιβλίου κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία παραμένει κεντρική παρά την είσοδο των
ΤΠΕ ως μέσων διδασκαλίας. Η κεντρική του αυτή θέση συνοδευόμενη
από τη θεωρία της επιστημονικής συναίνεσης, που υιοθετείται στο
σχολικό βιβλίο, και τη, λανθασμένη, θεώρησή του, εξαιτίας της
παραγωγής και διανομής του από το κράτος, ως ουδέτερου προϊόντος,
το καθιστούν ισχυρό σύμβολο εξουσίας (Papadopoulou 2015) και
ζωτικής σημασίας μέσο κατασκευής νομιμοποιημένων ιδεολογιών και
αντιλήψεων (Crawford 2000).
Στην Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια το μάθημα της Ιστορίας,
σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος, στοχεύει στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι στην ιστορική γνώση, το ίδιο το
μάθημα και το σχολικό βιβλίο μέσω του οποίου πραγματώνεται
εξακολουθούν να διέπονται από ένα σαφές επιχείρημα, αυτό της γνώσης
του ιστορικού παρελθόντος που θα οδηγήσει στην καλλιέργεια της
εθνικής
συνείδησης
και
στην
ανάπτυξη
κοινών
εθνικών
αναπαραστάσεων που θα αποτελέσουν βάση, ή θα εξασφαλίσουν τη
συνέχεια, της φαντασιακής, κατά Anderson, κοινότητας (Anderson 1997).
Καθώς, λοιπόν, το σχολικό βιβλίο έχει ισχυρή επίδραση ως μέσο
κοινωνικοποίησης, δύναται να προωθήσει με τον ίδιο τρόπο, και
ταυτόχρονα αντιστρόφως ανάλογα με τη συνήθη πρακτική, τις αρχές
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της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, της οποίας αντικείμενο είναι «ο
σχεδιασμός μιας εκπαίδευσης που εξετάζει τις διαφορετικές μορφές της
βίας (άμεση και έμμεση-δομική) και την απουσία της ειρήνης σε διεθνές
και ενδοκοινωνικό επίπεδο, αναλύει τις αιτίες και διαγιγνώσκει τη σχέση
αιτίας-αιτιατού μεταξύ των φαινομένων αυτών, αλλά και συμβάλλει στη
μείωσή τους» (Wulf, 1978: 218-219, πηγή: Μπονίδης, υπό έκδοση).
Σύμφωνα μάλιστα με το «παράδειγμα» της Διεθνούς ή Παγκόσμιας
Εκπαίδευσης, η ειρήνη, η μη βία και ο σεβασμός μπορούν να διδαχτούν
(Iram 2003) και να παράσχουν στους ανθρώπους εκείνη τη γνώση και
εκείνες τις δεξιότητες και συμπεριφορές που μπορούν να αποτελέσουν
θεμέλιους λίθους στη συγκρότηση ειρηνικών και ασφαλών κοινωνιών
(Reardon 1988, Salomon and Nevo 2002, Harris and Morrison 2003,
UNESCO 2006).
Αν και υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία αναφορικά με τα βιβλία της
Ιστορίας και πολλές πτυχές της Παιδαγωγικής της Ειρήνης έχουν
ερευνηθεί σε αυτά, απουσιάζει μία έρευνα συνολικά όλων των σχολικών
βιβλίων Ιστορίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα εξετάζει όλα τα
ζητήματα που συγκροτούν τη σφαίρα ενδιαφέροντος της Παιδαγωγικής
της Ειρήνης και της Διεθνούς ή Παγκόσμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των κειμένων και του
περικειμένου των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας του Δημοτικού και
Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης.
Χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο την Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχομένου, και πιο συγκεκριμένα μία σύνθεση των επιμέρους
«παραδειγμάτων» της ποιοτικής ανάλυσης, τη δόμηση περιεχομένου και
την πρότυπη δόμηση, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε
τέσσερα βασικά ερωτήματα: 1) Γίνεται λόγος στα εγχειρίδια για την
ειρήνη και την άμεση βία; 2) Καταγράφονται τα δικαιώματα του
ανθρώπου, η δομική βία/ στέρηση των δικαιωμάτων και οι ευθύνες του
ανθρώπου για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του; 3) Παρουσιάζεται ο
«εαυτός» και ο «άλλος»; 4) Υπάρχουν αναφορές στο περιβάλλον;
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα σχολικά βιβλία Ιστορίας
εξακολουθούν να ενισχύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του
μαθήματος της Ιστορίας ως «φρονηματιστικού»
συμβάλλοντας
πρωτίστως στην καλλιέργεια μίας «κλειστής» εθνικής ταυτότητας και
στη φυσικοποίηση εθνικών μύθων και ιδεολογιών που δεδομένων των
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παγκόσμιων και εθνικών εξελίξεων και αλλαγών καθιστούν επιτακτική
την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης του περιεχομένου τους.
Παρασκευή 20:15-20:30, αμφιθέατρο II
5.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ
ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
Ο ελεύθερος χρόνος στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του ΑΠ. Η
περίπτωση της σχολικής και κοινωνικής ζωής
Ιωάννης Θωίδης
αναπληρωτής καθηγητής Π.Δ.Μ.
ithoidis@uowm.gr
Μέχρι σήμερα το περιβάλλον της αγωγής αντανακλά τον λειτουργικό
καταμερισμό του χρόνου σε χρόνο εργασίας και σε ελεύθερο χρόνο και
εκφράζεται με τον διαχωρισμό σχολείου και ζωής, σχολικού και
εξωσχολικού χώρου. Η ίδια η σχολική ζωή χωρίζεται σε χρόνο
διδασκαλίας και ελεύθερο χρόνο. η μάθηση διακρίνεται από το παιχνίδι
και η διδασκαλία από το διάλειμμα.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ και του Α.Π.
έχει γίνει προσπάθεια να αλλάξει σημαντικά η αντιμετώπιση της έννοιας
του ελεύθερου χρόνου και έχουν γίνει σημαντικά βήματα ώστε να
συμπεριληφθεί ο ελεύθερος χρόνος και η αγωγή του στις στοχοθεσίες
του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Στη σύγχρονη
κοινωνία εμφανίζεται ένα πλήθος από διαφορετικές επιλογές σε όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με νέα επαγγέλματα,
νέους κλάδους στην επιστήμη και στην τεχνολογία, νέες τάσεις στην
τέχνη, νέες δυνατότητες στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Ένα
σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να
λειτουργεί με τρόπο που ευνοείται η ανάδειξη των ενδιαφερόντων κάθε
μαθητή και η ενθάρρυνση των κλίσεών του.» (ΔΕΠΠΣ κ΄ Α.Π. Τόμος
Α΄Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03, σελ. 3735).
Στα νέα αναλυτικά προγράμματα ο ελεύθερος χρόνος δεν
αντιμετωπίζεται με την παραδοσιακή του μορφή, ως ένας χρόνος
υπόλοιπο, συμπληρωματικός, χωρίς προκαθορισμένα περιεχόμενα, αλλά
ως ένα αυτόνομο, ποιοτικό κομμάτι του χρόνου ζωής. Τονίζονται οι
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«νέες δυνατότητες στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου» και η σημασία
που έχουν για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα
«η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή και η ενθάρρυνση
των κλίσεών του»
Η αγωγή για τον ελεύθερο χρόνο κατέχει ξεχωριστή θέση και
συμπεριλαμβάνεται στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών στο
διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο της «Σχολικής και Κοινωνικής ζωής»
που εισήχθηκε για πρώτη φορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αγωγή
ελεύθερου χρόνου εντάσσεται στη Θεματική ενότητα «Το σχολείο ως
κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο», Υποενότητα το
δικό μας σχολείο: Αγωγή ελεύθερου χρόνου (ΦΕΚ Β΄ 2321/17-10-2011). Η
υποενότητα αυτή αφορά στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας
στο σχολείο για τους μαθητές και όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο
περιλαμβάνει την αγωγή των μαθητών στη διαχείριση του ελεύθερου
χρόνου. Στόχοι της υποενότητας είναι: α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων
σχεδιασμού, οργάνωσης και κατανομής του ελεύθερου χρόνου (και κατ’
επέκταση του συνολικού χρόνου) με αυτοπροσδιορισμό και
υπευθυνότητα (π.χ. συνειδητή επιλογή ανάμεσα σε πολλαπλές
προσφορές και δυνατότητες, λήψη αποφάσεων και ανάληψη
πρωτοβουλιών), β) η ευέλικτη αξιοποίηση περιστάσεων ελεύθερου
χρόνου με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις κλίσεις και τις υφιστάμενες
συνθήκες, γ) η λειτουργική διαχείριση των καθημερινών σχολικών και
εξωσχολικών χρονικών διαστημάτων (π.χ. συνδιαμόρφωση του
ατομικού σχολικού προγράμματος μέσα από δυνατότητες επιλογής).
Τα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών εφαρμόστηκαν πιλοτικά από
το σχολικό έτος 20011-12 σε ολοήμερα σχολεία (Νέα σχολεία) με ενιαίο
αναμορφωμένο πρόγραμμα. Οι γενικοί σκοποί του ΠΣ «Σχολική και
Κοινωνική Ζωή» ενσωματώνουν τις βασικές αρχές του Νέου Σχολείου,
καθώς και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
σχετικά με τη βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα και την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης.
H «Σχολική και Κοινωνική ζωή» αποτελεί τομέα δράσεων και
δραστηριοτήτων βασιζόμενων στη βιωματική προσέγγιση, την εργασία
σε ομάδες, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών αλλά και όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας. Tο σχολείο, εκτός από ακαδημαϊκές
γνώσεις, επιδιώκει την παροχή δεξιοτήτων ζωής οι οποίες «διδάσκονται»
με συστηματικό, αποτελώντας μέρος του προγράμματος σπουδών ή/και
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διαπνέοντας όλα τα υπόλοιπα μαθησιακά αντικείμενα. Η κυριότερη
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το ΠΣ της «Σχολικής και Κοινωνικής
Ζωής» είναι το γεγονός ότι αποδίδεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη
διεργασία, στο κλίμα επικοινωνίας και τη συνδιαμόρφωση της δυναμικής
της ομάδας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο του ΠΣ
παρέχεται συνοπτική περιγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων για την
επεξεργασία των προτεινόμενων βασικών θεμάτων και την επίτευξη των
αντίστοιχων ΠΜΑ.
Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή δεν περιορίζεται σε καταλόγους στόχων
διδασκαλίας και μάθησης οι οποίοι απευθύνονται μόνο στις γνωστικές
ικανότητες των μαθητών, αλλά είναι ανοιχτή στη δυνατότητα
βιωματικής και κοινωνικής μάθησης καθώς και ευκαιρίες για προσωπική
εξάσκηση και ατομικές εμπειρίες. Όσον αφορά στην αγωγή με σκοπό τη
διαμόρφωση τρόπων συμπεριφοράς στον ελεύθερο χρόνο επιδιώκεται
ένας βασικός σκοπός: η ανάπτυξη ικανότητας των μαθητών να θέτουν
οι ίδιοι στόχους για τον ελεύθερο χρόνο τους.
Η θεματοποίηση του ελεύθερου χρόνου σήμερα στο σχολείο δεν
σημαίνει βέβαια την κατάργηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
την εισαγωγή μόνο επιλεγόμενων μορφών μάθησης, αλλά ούτε και τη
σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Το ζητούμενο είναι η ενοποίηση
της σχολικής εργασίας και του ελεύθερου σχολικού χρόνου, η
συνύπαρξη των υποχρεώσεων και των ελεύθερων επιλογών με σκοπό
μια ελκυστική κατάσταση μάθησης και έναν διευρυμένο ορίζοντα
προσφορών, έτσι ώστε ο σχολικός χρόνος να γίνει ένα ποιοτικό κομμάτι
του χρόνου ζωής. Το σχολείο καλείται να μάθει και να δείξει στο παιδί
έναν εναλλακτικό τρόπο να κινείται στον ελεύθερο (και άρα και στο
συνολικό χρόνο του), να τον επιλέγει, να τον διαμορφώνει, να τον
απολαμβάνει και να τον αξιοποιεί.
Παρασκευή 17:00-17:15, αμφιθέατρο III
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Η ενοποίηση της γνώσης στο ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και στα διδακτικά πακέτα
του μαθήματος της Ιστορίας του Γυμνασίου
Φλωρεντία Αντωνίου
δρ. Παιδαγωγικής
flo.antonio@gmail.com
Τα ενοποιημένα προγράμματα σπουδών (integrated curricula)
χρησιμοποιούν προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που διέπονται από κοινές
αρχές, όπως η σύνθεση των μεμονωμένων γνώσεων σε ολότητες, η
έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στις διαδικασίες
παραγωγής της γνώσης και η πολυτροπικότητα της γνώσης και την
τελευταία δεκαετία εμφανίζονται με ποικίλες μορφές, οι οποίες μπορούν,
ωστόσο, να συσχετιστούν μεταξύ τους. Τα πιο γνωστά παραδείγματα
τέτοιων προγραμμάτων είναι τα διεπιστημονικά (interdisciplinary
curriculum) και τα διαθεματικά (thematic curriculum ή cross curricula
thems).
Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να δημιουργήσουν ένα
αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο θα προωθείται η
ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων που φέρνουν
τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο,
συσχετίζοντας την καθημερινή γνώση με την πραγματικότητα. Τα
προγράμματα αυτά είναι «προγράμματα διαδικασίας», καθώς σε αυτά
δίνεται δηλαδή βαρύτητα στη διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο
σκέψης του μαθητή και της μαθήτριας (πώς θα μάθει) και όχι στο
περιεχόμενο (τι θα μάθει) ή στο αποτέλεσμα (πού θα φτάσει μέσα από
την εκπαιδευτική διαδικασία). Ταυτόχρονα, ωστόσο, με τις γνώσεις και
τις δεξιότητες δίνεται έμφαση, αναλόγως και των επιστημολογικών
παραδοχών τους, και στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, έτσι
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταστούν ικανοί και ικανές να
«μαθαίνουν πως να μαθαίνουν». Παράλληλα, επιδιώκεται η
ενεργητικότερη συμμετοχή τους στη διδακτική πράξη, καθώς και η
εδραίωση της συλλογικής εργασίας και της κοινωνικής μάθησης.
Επιπλέον, εμφανίζεται ένας νέος ρόλος για τον/την εκπαιδευτικό, ο
οποίος δε διδάσκει, αλλά βοηθά, συνεργάζεται με τα παιδιά με ισότιμη
σχέση, μεσολαβεί και γενικότερα διευκολύνει τη μάθηση.
Ειδικότερα, οι θεωρητικοί προβληματισμοί που εμφανίστηκαν ήδη από
τις αρχές του 20ού αιώνα και έγιναν εντονότεροι στην αυγή του 21ού
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σχετικά με τη μελέτη και διερεύνηση των αρχών, οι οποίες πρέπει να
διέπουν τα προγράμματα σπουδών, οδήγησαν πολλές χώρες στη
διεξαγωγή ερευνών αναφορικά με την ενοποίηση της γνώσης στα
προγράμματα
σπουδών
προκειμένου
να
διαπιστωθεί
η
αποτελεσματικότητά τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Τα
αποτελέσματα, μάλιστα, αυτών των ερευνών οδήγησαν ορισμένες
κυβερνήσεις στην αναθεώρηση ή και στη σύνταξη νέων προγραμμάτων
κατά την οποία αναλήφθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες και για την
προώθηση της ενοποίησης. Αντιστοίχως, στην Ελλάδα από το 2003
είναι σε ισχύ το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) παράλληλα με τα συνακόλουθα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών (Α.Π.Σ.) (ΦΕΚ 303 & 304), με το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά
η ενοποίηση ως μορφή οργάνωσης της σχολικής γνώσης στη
Υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση της ενοποίησης της γνώσης στις προδιαγραφές της
διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας για το Γυμνάσιο. Υλικό της
έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των προδιαγραφών του μαθήματος της
Ιστορία του Γυμνασίου (πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βιβλία, λογισμικά
πακέτα) και οι συνεντεύξεις με ένα σχεδιαστή και μία σχεδιάστρια των
προγραμμάτων και με ένα συγγραφέα του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της
Γ’ Γυμνασίου. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιώ την Ποιοτική
Ανάλυση Περιεχομένου. Συγκεκριμένα, εφαρμόζω ένα περιγραφικόερμηνευτικό μοντέλο της ακολουθώντας την εξής ερευνητική πορεία:
Αρχικά, αναλύω το σύνολο του ερευνώμενου υλικού (προγράμματα
ιστορίας, διδακτικά πακέτα και συνεντεύξεις) με το παράδειγμα της
«Δόμησης Περιεχομένου», με το οποίο περιγράφω φαινομενολογικά το
περιεχόμενο του υπό έρευνα υλικού, δηλαδή τη λεκτική πληροφορία και
το κείμενο, παραφράζοντάς το. Με αυτό τον τρόπο αναπαριστώ το υπό
έρευνα υλικό σε μακρο-επίπεδο. Κατόπιν, με την εφαρμογή του
παραδείγματος της «πρότυπης δόμησης», τεκμηριώνω τις παραφράσεις
με την παράθεση «πρότυπων αναφορών», τις οποίες εντοπίζω στο υπό
έρευνα υλικό. Πρόκειται για τις χαρακτηριστικότερες από άποψη
σημασίας αναφορές με ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον ή ιδιαίτερα
ακραία διατύπωση και οι οποίες φέρουν ενδιαφέροντα μηνύματα. Τέλος,
τα δεδομένα των αναλύσεων προσεγγίζω με την «Ερμηνευτική μέθοδο».
Ειδικότερα, μετά από επανειλημμένες αναγνώσεις των κειμένων των
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αναλύσεων κάθε υποκατηγορίας και κατηγορίας, καθώς και των
«πρότυπων» επιχειρώ να τα κατανοήσω, σε κάποιο βαθμό, ενταγμένα
στο πλαίσιό τους, δηλαδή στην περιρρέουσα επιστημονικο-παιδαγωγική,
εκπαιδευτική-διδακτική, πολιτική κ.λπ. ατμόσφαιρα.
Παρασκευή 17:15-17:30, αμφιθέατρο III
Προγράμματα Σπουδών: μια πορεία προς τον κριτικό γραμματισμό
Ευγενία Παπαλάμπρου
εκπαιδευτικός
tzeni.pap@hotmail.com
Η εισήγηση θα αφορά σε βασικά σημεία της μεταπτυχιακής μου
διατριβής με θέμα «Προγράμματα Σπουδών, μια πορεία προς τον
Κριτικό Γραμματισμό». Στη διατριβή πραγματοποιείται
συγκριτική
μελέτη των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τη Γλώσσα και τη διδασκαλία της, του ΔΕΠΠΣ
(Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών)-ΑΠΣ
(Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) του 2003 και του ΠΣ
(Προγράμματος Σπουδών) του 2011. Βασική επιδίωξη υπήρξε η ανάδειξη
της γενικότερης φιλοσοφίας, των αρχών, σκοπών, στόχων της
εκπαίδευσης που προβάλλονται μέσα από τα Προγράμματα, όσο και του
θεωρητικού τους πλαισίου που αφορά στη γλώσσα και τη διδασκαλία
της.
Η εισήγηση θα στηριχτεί στα βασικά σημεία-μέρη της διατριβής τα οποία
αφορούν:
⎼ στη σύντομη ιστορική ανασκόπηση των Προγραμμάτων
Σπουδών και των γλωσσικών προσεγγίσεων από τη
μεταπολίτευση ως σήμερα, ώστε να προσδιοριστούν οι αλλαγές
που σημειώθηκαν σε σχέση με τη γλωσσική διδασκαλία
⎼ στο ρόλο των Προγραμμάτων που αφορά στη διαμόρφωση της
ταυτότητας του πολίτη, καθώς αυτά λαμβάνονται υπόψη ως
ιδεολογικές οντότητες και όχι ως ουδέτερα κείμενα, εφόσον
προσδιορίζονται και λειτουργούν σε συγκεκριμένο κοινωνικό,
οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο
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προβάλλουν μέσα από τους διδακτικούς και κοινωνικούς τους
στόχους
⎼ στους βασικούς άξονες των δύο Προγραμμάτων του 2003 και
2011(θεωρητικό υπόβαθρο, θέσεις των Προγραμμάτων για τη
γλώσσα και τη διδασκαλία της, αρχές, σκοποί, στόχοι,
μεθοδολογία, διδακτικές προσεγγίσεις, αξιολόγηση)
⎼ στις συγκλίσεις και αποκλίσεις οι οποίες προέκυψαν από τη
συγκριτική μελέτη, την κριτική αξιολόγηση αναφορικά με τη
βιβλιογραφική έρευνα
⎼ τέλος, στα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης.
Τα ερωτήματα-ζητήματα που τέθηκαν στη διατριβή και στα οποία θα
εστιάσει η εισήγηση είναι τα εξής:
⎼ το πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενο των
Προγραμμάτων
⎼ οι επιδιώξεις της ελληνικής εκπαίδευσης σε σχέση με το είδος του
σχολικού γραμματισμού που προωθούν τα Προγράμματα
⎼ το είδος των μαθησιακών ταυτοτήτων που αποσκοπούν
⎼ οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αντιλήψεις στις οποίες
στηρίχθηκαν
⎼ οι γνώσεις και δεξιότητες που επιδιώκουν να αναπτύξουν και
γιατί
⎼ οι θεωρήσεις τους για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της
⎼ η μεθοδολογία
⎼ οι προτεινόμενοι τρόποι αξιολόγησης
⎼ τα περιθώρια επιλογών που αφήνουν σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές/-τριες
⎼ ο συσχετισμός στόχων και θεωρητικών θέσεων
⎼ τέλος, κατά πόσο ανοιχτά και ευέλικτα είναι τα Προγράμματα
στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Η συγκριτική μελέτη του ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ 2003 και του ΠΣ 2011 για τη
διδασκαλία της γλώσσας κατέδειξε πως και τα δύο Προγράμματα
προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις τάσεις της εποχής τους, είτε σε
σχέση με τις επιρροές που δέχτηκαν από τις διεθνείς εξελίξεις είτε σε
σχέση με τις με τις σύγχρονες θεωρίες και διδακτικές προσεγγίσεις που
αφορούν στη γλώσσα και τη διδασκαλία της. Τα δύο Προγράμματα,
όπως διαπιστώθηκε λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους ως προς
τον τρόπο που προσεγγίζουν τη γλώσσα και τη διδασκαλία της.
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Συγκεκριμένα το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ του 2003 στηρίζεται, σε θεωρητικό επίπεδο,
στη διαθεματικότητα, δηλαδή στη μη αποσπασματική προσέγγιση της
γνώσης και στον λειτουργικό γραμματισμό, ο οποίος αφορά στην
αποτελεσματικότητα του τρόπου χρήσης της γλώσσας, ενώ σε διδακτικό
επίπεδο χρησιμοποιεί το συνδυασμό επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής
προσέγγισης, δίνοντας έμφαση στη χρήση της γλώσσας με τρόπο που να
ταιριάζει σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση, έχοντας ως βασική μονάδα
επεξεργασίας το κειμενικό είδος (genre), με στόχο να αναδειχτεί μέσα
από τη διδασκαλία της γλώσσας ο κοινωνικά προσδιορισμένος λόγος
των κειμένων. Όσον αφορά στο ΠΣ του 2011, θεωρητικές και διδακτικές
πρακτικές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2003 αναπροσαρμόζονται στη βάση του
κριτικού γραμματισμού. Ο κριτικός γραμματισμός διερευνά και
ερμηνεύει τη γλώσσα στο πλαίσιο δημιουργίας της, στα συμφραζόμενά
της, κάνοντας αντιληπτή την πολυπλοκότητα της νοηματοδότησης της.
Εξετάζει και αξιολογεί τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ατόμου και γλώσσας,
στοχεύοντας μέσα από ποικίλες στρατηγικές και μεθόδους στην κριτική
γλωσσική επίγνωση, στη συνειδητοποίηση δηλαδή του ρόλου της
γλώσσας ως μηχανισμού δόμησης ταυτοτήτων και σχέσεων ισχύος.
Στόχος της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού δεν είναι μόνο η
γνώση της δομής και των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα, αλλά η
κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος μέσα από την καλλιέργεια
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να
κατανοεί το πώς η γλώσσα δηλώνει ρητά ή υπόρρητα τα νοήματά της,
επιδιώκοντας όχι μόνο την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, αλλά
και την κριτική αποτίμηση του περιεχομένου της.
Οι συγκλίσεις και αποκλίσεις που προέκυψαν από τη μελέτη των
Προγραμμάτων οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το ΠΣ του 2011 υιοθετεί
πρακτικές που δεν αναδεικνύουν το εύρος της φιλοσοφίας του κριτικού
γραμματισμού, ως προς την ιδεολογική διάσταση της γλώσσας, όσο και
ως προς τη χρήση αυτής της γνώσης στον καθημερινό τρόπο ζωής,
καθώς στηρίζεται κυρίως στο λειτουργικό γραμματισμό και όχι στην
κριτική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας της.
Σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι, μέσα από συνεργατικές
διαδικασίες και συμμετοχικές δράσεις, να καθιστά τους μαθητές/-τριες
ικανούς να χειρίζονται τα κείμενα, να τοποθετούνται κριτικά απέναντί
τους, να εξοικειώνονται με όσο το δυνατόν περισσότερες μορφές και
χρήσεις της γλώσσας, να κατανοούν τους μηχανισμούς της γλώσσας,
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αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχει, ώστε να προσαρμόζουν το
λόγο τους σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση πετυχαίνοντας τον
επικοινωνιακό τους στόχο, όσο και να ανακαλύπτουν τον ιδεολογικό
ρόλο της γλώσσας επεξεργάζοντας κριτικά τα γραμματικά και
συντακτικά φαινόμενα των κειμένων (προφορικών, γραπτών και μη).
Η μετάβαση προς τον κριτικό γραμματισμό, την οποία στηρίζουμε, δεν
είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτείται επιστημονική κατάρτιση
του εκπαιδευτικού δυναμικού, αλλαγή διδακτικού αντικειμένου και
πρακτικών, αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ύλης και στην επεξεργασία
των κειμένων, για τις οποίες εκπαιδευτικοί και γονείς δεν είναι
προετοιμασμένοι. Η έλλειψη επίσης ειδικού προσωπικού και υποδομών
σε σχολεία δυσχεραίνει το έργο της μετάβασης. Ένα επιπρόσθετο
πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι πολλοί μαθητές/-τριες ίσως
δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις ενός
προγράμματος κριτικού γραμματισμού, καθώς το Πρόγραμμα απαιτεί
την άμεση συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας και
κυρίως στην επιλογή του διδακτικού υλικού, γεγονός που ενέχει
κινδύνους μιας απόλυτα διαμορφωμένης διδασκαλίας από τους/τις
εκπαιδευτικούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις απαραίτητες ενέργειες μετάβασης,
καθώς και τις αναγκαίες βελτιώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
του ήδη υπάρχοντος ΠΣ του 2011, και την άποψη του Κουτσογιάννη
(2013) ότι ο κριτικός γραμματισμός δε θα πρέπει να ταυτίζεται με τη
διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου και ότι δεν αρκεί η
ενσωμάτωση νέων τάσεων στην εκπαίδευση, χωρίς να αλλάζει την
ουσία της διδασκαλίας, αναμένουμε την επίσπευση των διαδικασιών για
την εφαρμογή του.
Παρασκευή 17:30-17:45, αμφιθέατρο III
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Μια εφαρμογή της Κριτικής Παιδαγωγικής στο αναλυτικό
πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος στη Β’ Λυκείου
Εύη Ελευθερίου
φιλόλογος εκπαιδευτικός
Eleftheriou.Paraskevi@ppp.uoa.gr
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα νέο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη
Β’ λυκείου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις αρχές της κριτικής
παιδαγωγικής. Για την κριτική παιδαγωγική δεν υπάρχει ένας ενιαίος
ορισμός, που να βρίσκει σύμφωνους όλους τους εκφραστές της. Στην
παρούσα εργασία η κριτική παιδαγωγική είναι ιδωμένη μέσα από το
έργο των Freire, McLaren και λιγότερο του Giroux, και θα μπορούσε
περιληπτικά να οριστεί ως η παιδαγωγική που στοχεύει στην
ενδυνάμωση των ανίσχυρων και στο μετασχηματισμό των κοινωνικών
ανισοτήτων, που αποτελεί συλλογική διαδικασία, με κύριο μεθοδολογικό
εργαλείο το διάλογο, και που είναι συστηματική, συμμετοχική,
δημιουργική και κριτική, δηλαδή τοποθετεί τις αιτίες της ταξικής
εκμετάλλευσης και οικονομικής καταπίεσης στο πλαίσιο των
κοινωνικών,
πολιτικών
και
οικονομικών
διευθετήσεων
των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, έχοντας ως βασικές αρχές την
κοινωνική διάσταση της σκέψης και της γνώσης, την προσέγγιση της
γνώσης ως δημιούργημα του στοχασμού και της δράσης πάνω στην
πραγματικότητα. Με βάση αυτή την αντιμετώπιση της κριτικής
παιδαγωγικής αντλήθηκαν και οι βασικές αρχές με τις οποίες
οργανώθηκε η πρόταση αναλυτικού προγράμματος για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας: η διαλογική προσέγγιση της μάθησης, η κριτική
διδασκαλία, η συμμετοχική και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία, η
συμπερίληψη στην διδακτική πράξη της απομυθοποίησης, της ανάλυσης
πολιτικών συστημάτων, της ανάπτυξης μιας φιλοσοφίας της πράξης.
Επίκεντρο του γλωσσικού μαθήματος αποτελεί σε κάθε περίπτωση ο
γραμματισμός, εφόσον όμως αυτός συνδέεται άμεσα με την κοινωνία,
υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τον ορισμό του. Στο πλαίσιο της
κριτικής παιδαγωγικής για το μάθημα της γλώσσας επιλέγεται ο κριτικός
γραμματισμός. Χαρακτηριστικά του κριτικού γραμματισμού αποτελούν η
παραδοχή ότι το να είσαι εγγράμματος συνδέεται αναπόφευκτα με
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πολιτικούς και ηθικούς παράγοντες, η ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης
ότι τα κείμενα αναπαριστούν συγκεκριμένες οπτικές και συχνά
αποσιωπούν άλλες, προβάλλουν σχέσεις εξουσίας και ιδεολογίες, η
υιοθέτηση κριτικής στάσης, και η κοινωνική δράση. Το μοντέλο κριτικού
γραμματισμού που επιλέχθηκε στη παρούσα πρόταση αντλεί στοιχεία
από το εκπαιδευτικό μοντέλο του Freire, και αξιοποιεί δύο βασικές
διαστάσεις του κριτικού γραμματισμού: την κριτική ανάλυση λόγου,
δηλαδή την ανάλυση λόγου που μελετά κοινωνικά προβλήματα, τις
σχέσεις εξουσίας που επιδρούν στο λόγο, τη σύνδεση μεταξύ κειμένου
και κοινωνίας, ερμηνεύοντας και εξηγώντας τα χαρακτηριστικά και το
περιεχόμενο του λόγου, και την κριτική ανάγνωση, δηλαδή τη
διαδικασία της ανάγνωσης με στοχαστικό τρόπο, της ανάγνωσης ως
διαδικασία δόμησης και όχι ως διαδικασία εξήγησης, όπου η σημασία
του κειμένου γίνεται κατανοητή και από τα συμφραζόμενα κοινωνικά,
πολιτικά, ιστορικά στοιχεία. Με βάση αυτή την αντιμετώπιση του
κριτικού γραμματισμού παρουσιάζονται και οι βασικές αρχές εφαρμογής
της, τις οποίες αξιοποιεί η πρόταση αναλυτικού προγράμματος για το
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: ο έλεγχος ζητημάτων εξουσίας που
προκύπτουν από το κείμενο, η προβληματοποίηση, η ανάδειξη
πολλαπλών οπτικών, η αξιοποίηση και ανάδειξη του πολυποίκιλου
πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών, το περιεχόμενο των διδακτικών
ενοτήτων να είναι οργανωμένο με βάση τα «παραγωγικά θέματα».
Το αναλυτικό πρόγραμμα για την κριτική παιδαγωγική δεν είναι
ουδέτερο αλλά αποτελεί κοινωνική κατασκευή, και ως όργανο του
κρατικού μηχανισμού επιδιώκει τη διατήρηση και την αναπαραγωγή της
κοινωνικής δομής. Αντιστρέφοντας αυτούς τους όρους ένα αναλυτικό
πρόγραμμα που υπηρετεί τους σκοπούς και τις θέσεις της κριτικής
παιδαγωγικής βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τις ιστορικές και
κοινωνικές ανάγκες των μαθητών, με το «θεματικό σύμπαν» του λαού.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνεται, επομένως, η εκπαιδευτική
διαδικασία είναι συλλογική, βασίζεται στη συζήτηση, στη τοποθέτηση
προβλημάτων, στη διατύπωση ερωτημάτων, στις αμφισβητήσεις, στη
διαμάχη και τη συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός έχει ως κύριο καθήκον να
αμφισβητεί τη δοσμένη υλική πραγματικότητα αλλά και τους
μαθητευόμενους του, ώστε να συνερευνήσει μαζί τους την εγκυρότητα
της υφιστάμενης γνώσης. Ως τύπος σχεδιασμού αναλυτικού
προγράμματος που επιλέγεται στην παρούσα πρόταση είναι το μικτό
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πρόγραμμα σπουδών. Τέλος το θεωρητικό μοντέλο που αντανακλά το
αναλυτικό πρόγραμμα της παρούσας πρότασης είναι το ριζοσπαστικό.
Σκοπός του ριζοσπαστικού αναλυτικού προγράμματος είναι η επιδίωξη
μέσω της εκπαίδευσης αλλαγών στην κοινωνία. Οι μέθοδοι που
επιλέγονται στην ριζοσπαστική εκπαίδευση είναι η κριτική συζήτηση, η
προβληματοποίηση, η κριτική ανάλυση του λόγου των Μ.Μ.Ε. αλλά και
άλλων κοινωνικών φορέων, η κοινωνική δράση.
Προκειμένου να προταθεί ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για
το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη Β’ λυκείου γίνεται ανάλυση
του περιεχομένου του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος που
ισχύει για το μάθημα κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016). Εφόσον
τα δεδομένα προς ανάλυση, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι
οδηγίες για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του μαθήματος της
Έκφρασης - Έκθεσης στην Β’ Λυκείου, έχουν μορφή σώματος κειμένου
επιλέγεται η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Μέσα από την
ανάλυση περιεχομένου του υλικού επιδιώκεται να αναδειχθεί η
ιδεολογία και οι στοχεύσεις του παρόντος προγράμματος σπουδών στην
Έκφραση – Έκθεση Β’ Λυκείου, ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα
συμπεράσματα για το χαρακτήρα του αναλυτικού προγράμματος. Τα
συμπεράσματα της ανάλυσης περιεχομένου καταγράφουν πως το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας στη Β’ λυκείου βασίζεται ιδεολογικά στο επικοινωνιακό
μοντέλο για τη διδασκαλία της γλώσσας, η στόχευση της διδασκαλίας
του μαθήματος αφορά την ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων
του μαθητή με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη του αλλά και την
κοινωνική συμμετοχή, χωρίς να γίνεται λόγος για τον έλεγχο των
κοινωνικών και πολιτικών φορέων μέσω της γλωσσικής επίγνωσης, για
την ανάλυση των σχέσεων εξουσίας ή για την κριτική, ανάλυση και
απομυθοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων και τη δημιουργία νέων,
που να εκφράζουν τους νέους, τις ανάγκες τους, τις συλλογικές
διεκδικήσεις τους. Αντίστοιχα οι λειτουργίες της γλώσσας, δομικές και
μορφοσυντακτικές, διδάσκονται με σκοπό την επαρκή χρήση στο λόγο,
και όχι με σκοπό την αναγνώριση της λειτουργίας τους στο λόγο και στη
διαμόρφωση του σημαινόμενου. Ακόμα και οι μεταγνωστικές λειτουργίες
για τη γλώσσα αναφέρονται στη σημασία της γλώσσας και την εκτίμηση
της πολιτιστικής της προσφοράς και όχι στο ρόλο της ως διαμορφωτής
στάσεων, συμπεριφορών και σχέσεων εξουσίας των ατόμων. Σε καμία
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περίπτωση οι μαθητές δεν αμφισβητούν, δεν θέτουν ερωτήματα στο
λόγο, αυτό που ενδιαφέρει είναι να καθιστούν επαρκείς χρήστες του. Το
ερώτημα που τίθεται ωστόσο είναι πως θεωρείται επαρκής ο χρήστης
της γλώσσας που έχει αποκοπεί από την κριτική γνώση βασικών όρων
που περιέχονται στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζει. Το
αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνεται επιχειρεί να καλύψει αυτό το
κενό.
Παρασκευή 17:45-18:00, αμφιθέατρο III
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) για το μάθημα της Οικιακής
Οικονομίας
Ελένη Βαρδάλου
δρ. Πανεπιστήμιο Πατρών
elenavardalou@gmail.com
Η αποτελεσματική εφαρμογή της καινοτόμου και θεωρητικά
τεκμηριωμένης διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία, μάθηση και
αξιολόγηση, αναμένεται να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της μαθησιακής
επιτυχίας. Στη βάση αυτή, αναγνωρίζεται από Έλληνες ειδικούς, η
αναγκαιότητα εφαρμογής της διαθεματικότητας στο Ελληνικό σχολείο,
ως εκ τούτου, κατά την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας που διανύουμε
πραγματοποιήθηκε το πρωτόγνωρο εγχείρημα της εκπόνησης του
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και
των συνακόλουθων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για όλα
τα μαθήματα και όλες τις τάξεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) τα οποία αποτελούν
συγκροτημένες προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της σχολικής
γνώσης, τον τρόπο οργάνωσής του, τις σχετικές μεθοδολογίες και
τρόπους αξιολόγησης (Kelly, 2004) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
εκτός από διδακτικός οδηγός και ως κείμενο με ιδιαίτερες πολιτικές και
κοινωνιολογικές προεκτάσεις (Χατζηγεωργίου, 2004). Ως τέτοιο
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα συγκεκριμένα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας (επιλεγμένης ενότητας) με στόχο
την ανάδειξη του βαθμού υποστήριξης που παρέχει σε ένα διδακτικό και
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παιδαγωγικό περιβάλλον ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών (τριών).
Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε το κατά πόσο η διαθεματικότητα που
αποτελεί και το κύριο κριτήριο αποτελεσματικότητας των ΑΠΣ, έχει
αποτυπωθεί αποτελεσματικά στο ΔΕΠΠΣ και στο αντίστοιχο ΑΠΣ της
Οικιακής Οικονομίας. Η διαθεματικότητα είναι μια παράμετρος
αύμφωνα με το ΠΙ (σήμερα ΙΕΠ) που πρέπει να διατρέχει τόσο τα
περιεχόμενα όσο και την οργάνωσή τους με εξειδικευμένες για το
μάθημα οδηγίες κυρίως ως προς την αξιοποίηση των διαθεματικών
εννοιών.
Για την αποτελεσματική αξιολόγηση ενός Διαθεματικού Προγράμματος
Σπουδών ο προσδιορισμός κατάλληλων κριτηρίων εναρμονισμένων στα
διαθεματικά χαρακτηριστικά του κρίθηκε σημαντικός. Για τον σκοπό
της έρευνας διαμορφώθηκαν κατάλληλα κριτήρια με βάση τις Γενικές
αρχές της Εκπαίδευσης όπως αποτυπώνονται ως αρχές και στα ΔΕΠΠΣΑΠΣ (ΦΕΚ 303,3734-3739) .Για την κατανόηση της ανάλυσης των ΑΠΣ–
ΔΕΠΠΣ, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης
συστηματοποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να φωτίζονται οι πτυχές της
παιδαγωγικής διαθεματικής πρακτικής. Στο ίδιο το μοντέλο κειμενικής
ανάλυσης έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει λαμβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν η δομή ενός εκπαιδευτικού κειμένου και η ανάγκη της
σε βάθος επεξεργασίας του. Δεν ερευνώνται και αναλύονται απλώς και
μόνο τα φανερά στοιχεία του κειμένου αλλά αναζητούνται οι
λανθάνουσες προθέσεις του, τα νοήματα «πίσω από τις λέξεις» (Berelson,
1952, p.123; Grawitz, 2006, p. 199). Στα κείμενα των συγκεκριμένων
Προγραμμάτων, εκτός από τις αναφορές στις πολύπλευρες και
πολυπαραγοντικές διαθεματικές ικανότητες/δεξιότητες (με εκφάνσεις
που συνδέονται με τις γνώσεις, τις (επι) δεξιότητες και τις στάσεις, αξίες
και συναισθήματα) σε σχέση με το κατά περίπτωση περιεχόμενο,
αναλύθηκε η έννοια της διαθεματικότητας και αναπτχθηκαν οι τρόποι
με τους οποίους η υιοθέτησή της, στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου,
συνδυαστικού μοντέλου διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, δύναται
να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Υπό το πρίσμα αυτό επιλέχθηκε και διερευνήθηκε η ενότητα
«Συμπεριφορά του καταναλωτή» από το μάθημα της Οικιακής
Οικονομίας της Β Γυμνασίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας του
μαθήματος έγινε με κριτήριο τη θέση της στο Αναλυτικό πρόγραμμα στη
Β΄ τάξη. Είναι οικονομικού ενδιαφέροντος και υπό την ευρύτερη έννοιά
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της αντιμετωπίζεται και ως θέμα με κοινωνικές προεκτάσεις. Η
περίπτωση της Οικιακής Οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει,
παραδειγματικά, ένα μοντέλο εφαρμογής για τη γενικότερη αξιολόγηση
του νέου παιδαγωγικο-εκπαιδευτικού συστήματος της διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης, ως σχήματος που προάγει τη διαδικασία της
μάθησης. Οι εν λόγω απαντήσεις έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον
τόσο για τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας
όσο και για όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση ή έχουν άμεσο ή
έμμεσο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του σχολείου και την αναγκαία
ενίσχυση του παιδαγωγικού του περιβάλλοντος στην κρίσιμη και
περίπλοκη πολυφωνική κοινωνική και οικονομικά παγκοσμιοποιημένη
κατάσταση.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης των κειμένων ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ανιχνεύτηκε η
εσωτερική διασύνδεση και συνοχή του γνωσιακού περιεχομένου, η
οποία πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση των θεμελιωδών
διαθεματικών εννοιών, καθώς επίσης και η προώθηση των οριζόντιων
διαθεματικών δεξιοτήτων και εγγραμματισμών στα οποία αναφέρεται η
διαθεματικότητα. Τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής πρακτικής έτσι
όπως ανιχνεύτηκε και προτείνεται από το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της Οικιακής
Οικονομίας (μετά από την σχετική κειμενική ανάλυση) είναι η χρήση
βιωματικών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, η άντληση
πληροφοριών από διάφορες πηγές, η ανάπτυξη διαθεματικών
διασυνδέσεων και προεκτάσεων με την αξιοποίηση των κατάλληλων
διαθεματικών εννοιών κατά περίπτωση, η χρήση στρατηγικών επίλυσης
προβληματικών καταστάσεων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
προωθείται από το ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ της Οικιακής Οικονομίας η καλλιέργεια
διαθεματικών δεξιοτ
ήτων των μαθητών (τριών), η βελτίωση της
ενεργούς συμμετοχής και της αυτενέργειάς τους.
Συγκεκριμένα από την ανάλυση των αναφορών του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της
εξεταζόμενης ενότητας, αναφύεται ένας κεντρικός στόχος των ΔΕΠΠΣ
που είναι ο πολυ-γραμματισμός και η καλλιέργεια διαθεματικών
δεξιοτήτων πού φαίνεται να προβάλλονται στο επίπεδο στόχων και σε
σχετικά κείμενα του (ΟΟΣΑ, 2001). Μέσα από την αλληλεπίδραση των
οικονομικών εννοιών με έννοιες από άλλα επιστημονικά πεδία και με την
αξιοποίηση των ενδεικτικών θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών του
ΔΕΠΠΣ, οι στόχοι της Οικιακής Οικονομίας αναδιαμορφώνονται και
εμπλέκονται με στόχους που αφορούν άλλα διδακτικά αντικείμενα λ.χ.
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Μαθηματικά. Στο πλαίσιο των διαθεματικών προεκτάσεων και
διασυνδέσεων του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας με άλλα
διδακτικά αντικείμενα όπως η ΚΠΑ, διαπιστώνεται ακόμα και η σχεδόν
ταύτιση στόχων των δύο μαθημάτων. Μέσα από το ΔΕΠΠΣ, και με
όχημα τη διαθεματικότητα, περιορίζεται σημαντικά η «ισχυρή
ταξινόμηση» των δύο αντικειμένων, τα οποία διακριτά και συνδεόμενα
παρέχουν στους μαθητές (τριες) ευκαιρίες κατάκτησης της γνώσης μέσα
από ποικίλες διαθεματικές «αναπλαισιώσεις» σε διάφορα θέματα όπως ο
καταναλωτισμός. Εντοπίζονται γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα ΑΠΣ
των δύο μαθημάτων, σε επίπεδο σκοποθεσίας αλλά και σε επίπεδο
μεθοδολογίας. Η συνέργεια αυτή σκοπό έχει να καταστούν οι μαθητές
(τριες) κριτικά και πολιτικά εγγράμματοι, ικανοί να αναπτύξουν στάσεις
κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης για την αποτελεσματική συμμετοχή
τους σε θέματα πολιτειότητας (ctizenship).
Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα στις γραμμές που
οριοθετούν το πλαίσιο του ΑΠΣ του μαθήματος ώστε να ενισχυθεί η
προώθηση των «οριζόντιων ή διαθεματικών» στόχων και
διασυνδέσεων, γεγονός που έχει βελτιωτική επίδραση στην όλη
οργάνωση της τάξης. Το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης
κατευθύνεται περισσότερο στην καθημερινή ζωή έχοντας και πρακτική
εφαρμογή. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται στην
τρίτη στήλη του ΑΠΣ είναι διαθεματικές και συνδυαστικές, καθώς σε
αυτές ανιχνεύονται όλα τα χαρακτηριστικά διαθεματικότητας,
ανταποκρίνονται δε στις προτεινόμενες έννοιες του αντίστοιχου ΔΕΠΠΣ.
Το εύρημα αυτό αποτελεί δείγμα της ύπαρξης συνέχειας και αντιστοιχίας
ανάμεσα σε ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ.
Παρασκευή 18:00-18:15, αμφιθέατρο III
6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανάλυση των θεσμικών κειμένων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
αναφορικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Χαρίκλεια Πίτσου
νηπιαγωγός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος, PhD
xpitsou@hotmail.com
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Αλέξανδρος Χάιδας
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
alchaidas@yahoo.gr
Σε μια εποχή όπου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΔ) βρίσκονται στο
επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, εξαιτίας κυρίως των
παραβιάσεων και των καταπατήσεών τους, δημιουργείται ένας έντονος
προβληματισμός για τους τρόπους διάχυσης αυτών των δικαιωμάτων
σε κάθε γωνιά της γης με στόχο τον σεβασμό, την προώθηση και την
υπεράσπισή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται διεθνείς
οργανισμοί στις πολιτικές των οποίων τοποθετείται η εκπαίδευση, η
οποία ως ένα από τα ΑΔ (άρθ. 26: Οικουμενική Διακήρυξη των ΑΔ του
1948) καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου
και να λειτουργήσει ως όχημα μέσω του οποίου μπορεί κανείς να
απολαμβάνει όλα τα άλλα ΑΔ.
Η εκπαίδευση, λοιπόν, τόσο ως κοινωνικό αγαθό αλλά και ως
αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, διατρέχει το σύνολο του ανθρώπινου
βίου. Στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα το απολαμβάνουν σε δομές τυπικής, μη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση της
τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι εκείνος που καλύπτει σε γυμνασιακό επίπεδο τις
ανάγκες των ενηλίκων ατόμων που σε μικρή ηλικία εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση. Στα εν λόγω σχολεία ως κύριοι στόχοι τίθενται τόσο ο
εγγραμματισμός των ενηλίκων, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία
τους όσο και η απόκτηση των προσόντων και των ικανοτήτων εκείνων
που θα τους βοηθήσουν να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής τους.
Οι
προαναφερόμενοι
στόχοι
επιτυγχάνονται
μέσω
των
πολυγραμματισμών. Σύμφωνα με τη θεωρία των Literacy Studies, όπως
αναφέρει η Χοντολίδου (2010, σ. 74), στα ΣΔΕ υιοθετείται η αντίληψη
των πολυγραμματισμών, δηλαδή της αντίληψης πως ο σημερινός
εγγράμματος πολίτης είναι εγγράμματος σε αντικείμενα πέραν της
γραφής, ανάγνωσης και απλών αριθμητικών υπολογισμών. Η
εκπαίδευση ενηλίκων στους γραμματισμούς χαρακτηρίζεται ως
«παρεμβατική διαδικασία», που ενδυναμώνει τον πολίτη και σχετίζεται
άμεσα με την ενεργή/ο πολιτ(ε)ιότητα και την κοινωνική συνοχή. Το
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άτομο, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν αναπτύσσει μόνο
γνώσεις και συμπεριφορές, αλλά, επιπλέον, είναι σε θέση να συζητά, να
ασκεί κριτική και να αμφισβητεί ακόμα και τους τρόπους λειτουργίας της
κοινωνίας, να είναι, δηλαδή, ενεργός πολίτης (Baynham, 2000).
Άξιο αναφοράς είναι, ότι στα ΣΔΕ οι πολυγραμματισμοί δεν
υλοποιούνται βάση ενός κλειστού προγράμματος σπουδών. Αλλά
υπάρχουν θεσμικά κείμενα- προδιαγραφές που απευθύνονται τόσο σε
όσους ασκούν διοίκηση όσο και σε αυτούς που διδάσκουν.
Προς τούτο, μελετήθηκαν τα θεσμικά κείμενα που αποστέλλονται στα
ΣΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί αν σε αυτά υπάρχουν αναφορές στον όρο ΑΔ
ή δικαίωμα-τα και αν αυτά έχουν επηρεαστεί τόσο από τον περιρρέοντα
εκπαιδευτικό λόγο όσο και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
Η αναζήτηση του όρου ΑΔ και δικαίωμα-τα έγινε με τη βοήθεια της
ανάλυσης
περιεχόμενου,
όπου
ως
μονάδα
καταγραφής
χρησιμοποιήθηκε η «λέξη» (ανθρώπινο-α δικαίωμα-τα/ δικαίωμα-τα)
«με όρους έκδηλου περιεχομένου, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε
μονάδες υψηλής αναγωγής» (Robson, 2010, σ. 420).
Η μελέτη των θεσμικών κειμένων έδειξε την περιορισμένη παρουσία των
όρων
«ανθρώπινο-α
δικαίωμα-τα/δικαίωμα-τα).
Παρόλο
την
περιορισμένη παρουσία των προαναφερόμενων όρων η αναφορά στον
όρο «ενεργοί πολίτες» συναντάται πιο συχνά. Το περιεχόμενο του όρου
«ενεργοί πολίτες» μπορεί να δηλώνει έμμεσα τα ΑΔ, διότι «ο ενεργός
πολίτης της δημοκρατικής κοινωνίας είναι φορέας οικουμενικών αξιών,
άρα οφείλει να έχει ένα ενδιαφέρον για τα ηθικά ζητήματα του κόσμου,
όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα…» (Μπάλιας, 2008, σ. 21). Από τα
προαναφερόμενα προκύπτει η ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο στα ΣΔΕ
σχετικά με θέματα που αφορούν στην ενεργό πολιτειότητα και στα ΑΔ.
Το θέμα που εγείρεται και τίθεται προς συζήτηση είναι ο εμπλουτισμός
των θεσμικών κειμένων με θέματα σχετικά με τα ΑΔ προκειμένου να
εναρμονιστούν με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνικής
πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνών οργανισμών.
Παρασκευή 19:15-19:30, αμφιθέατρο III
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Ανάπτυξη
των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
και
του
εκπαιδευτικού υλικού για τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Γιώργος Ζαρίφης
επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
gzarifis@edlit.auth.gr
Ιωάννης Παπαγεωργίου
υποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ.
yannispapag@hotmail.com
Αχιλλέας Παπαδημητρίου
υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.
axilleas_pap@yahoo.gr
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η ανάπτυξη τόσο εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού για ενηλίκους στην Ελλάδα αν και έχει πάρει μία
σχετικά οργανωμένη μορφή την τελευταία δεκαετία, συνδέεται
περισσότερο
με
την
υλοποίηση
συγκεκριμένης
διάρκειας
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ) και περνά μέσα
από διαδικασίες οι οποίες περισσότερο εμμένουν σε τεχνικές
προδιαγραφές και διοικητικές αποφάσεις παρά αξιοποιούν την
τρέχουσα επιστημονική εμπειρία (εγχώρια και διεθνή) και τις ανάγκες
των συμμετεχόντων στις οποίες απευθύνονται. Παρά τις όποιες
βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις η σχετική ανυπαρξία ερευνητικών
μελετών, ο ανεπαρκής κοινωνικός διάλογος, η έλλειψη συντονισμού
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, το αποδυναμωμένο οικονομικά
σύστημα, η απαξιωμένη στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και η
έλλειψη ενός μακροπρόθεσμου και ουσιαστικού πολιτικού οράματος για
την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση του ενήλικου
πληθυσμού της χώρας, δημιουργούν μία εικόνα ποιοτικής ένδειας.
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τον τρόπο διαβούλευσης,
μεθόδευσης, λήψης απόφασης και αξιολόγησης που αφορά τόσο στην
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πλαισίου όσο και του εκπαιδευτικού υλικού
για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ). Τα Κ.Δ.Β.Μ είναι η βασική
δομή μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί σε τοπικό
επίπεδο (Δήμους) από το 2010. Το Υπουργείο Παιδείας μέσω της ΓΓΔΜ,
και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως διαχειριστικό φορέα συνεργάστηκαν με την
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Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και συμφώνησαν να
αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν τα Κ.Δ.Β.Μ σε συνεργασία με τους
Δήμους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος δια βίου
μάθησης.
Μία από τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης του εκπαιδευτικού
πλαισίου και του εκπαιδευτικού υλικού για τα Κ.Δ.Β.Μ αφορούσε και
στην ίδρυση του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ) το οποίο είχε
σκοπό την επιστημονική εποπτεία και αποτίμηση της υλοποίησης του
εκπαιδευτικού έργου των Κ.Δ.Β.Μ, καθώς και την αποτίμηση του τρόπου
αξιοποίησης των εκπαιδευτικών υλικών (τις γενικές και ειδικές
προδιαγραφές των οποίων συνέταξε) με στόχο τόσο την διερεύνηση
πιθανών ανεπαρκειών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των
παρεχόμενων Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας (ΠΕΕ) των Κ.Δ.Β.Μ, όσο
και προτάσεων βελτίωσής τους. Τα μέλη του ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ συμμετέχοντας
ενεργά στη διαδικασία μεθόδευσης, λήψης απόφασης και αξιολόγησης
όλων των παραμέτρων υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και του εκπαιδευτικού υλικού στα Κ.Δ.Β.Μ, συνέταξαν έναν σχετικό
οδηγό με θεωρητικά στοιχεία αλλά και πρακτικά βήματα που θα
μπορούσαν να ακολουθηθούν έτσι ώστε να δομηθούν όσο το δυνατό
περισσότερο έγκυρες, βιώσιμες και αξιόπιστες προτάσεις για την
υλοποίηση τόσο των προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας όσο και αυτών
με τοπικό ενδιαφέρον.
Με βάση το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις αξιολογικές εκθέσεις του
υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και στις επτά προσφερόμενες
θεματικές ενότητες (Γλώσσα και επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες και
δράσεις , Νέες τεχνολογίες, Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα
ζωής – Περιβάλλον, Πολιτισμός και Τέχνη, και Προγράμματα ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων), οι εισηγητές (ο ένας εκ των οποίων ήταν μέλος του
ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ και συντονιστής του τρόπου μεθόδευσης της συγγραφής και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού) προσεγγίζουν βιωματικά και
αποτιμούν κριτικά θέματα τα οποία αφορούν:
1. Στη σύσταση και στο ρόλο του ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ καθώς και στον τρόπο
μεταφοράς των συνειδητών επιλογών των μελών του στη
διαδικασία λήψης απόφασης και στη διαδικασία νομιμοποίησής
αυτών των επιλογών.
2. Στους τρόπους επικοινωνίας, διαβούλευσης και διαλόγου μεταξύ
του ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ και του ανάδοχου φορέα καθώς και μεταξύ του
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ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ και του αναδόχου για τη συγγραφής των
εκπαιδευτικών υλικών (ΕΑΠ).
3. Στους μηχανισμούς (διοικητικούς, οικονομικούς και ελεγκτικούς)
διασφάλισης της ποιότητας του τρόπου επιλογής του
εκπαιδευτικού πλαισίου αλλά και των προδιαγραφών
συγγραφής, ανάπτυξης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού
υλικού.
4. Στη μεθόδευση παρεμβατικών ενεργειών αλλά και άσκησης
επιρροής στις διαδικασίες οργάνωσης και αποτίμησης τόσο του
εκπαιδευτικού πλαισίου όσο και του εκπαιδευτικού υλικού.
5. Στη συνολική διαδικασία αποτίμησης του εκπαιδευτικού πλαισίου
και των εκπαιδευτικών υλικών βάσει των σχετικών αξιολογικών
αναφορών του ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ.
Με σκοπό να οργανωθεί ένα σαφές εκπαιδευτικό πλαίσιο για τα Κ.Δ.Β.Μ,
το ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ προσδιόρισε τις παραμέτρους οι οποίες αφορούσαν στον
τύπο των προγραμμάτων (τα συγκεκριμένα προγράμματα επιλέχθηκε
συνειδητά να είναι σκοπών και στόχων με μορφή ανοιχτού curriculum),
τις παραμέτρους οι οποίες αφορούσαν στα προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα (σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που
θα πρέπει να αποκτήσουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι) και τις
παραμέτρους οι οποίες αφορούσαν σε άλλες διαδικασίες (θεσμικές,
αξιολογικές, διασφάλισης ποιότητας, εγκυροποίησης, κλπ.). Επιπλέον το
ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ προσδιόρισε τις και παραμέτρους οι οποίες αφορούσαν στις
επιστημονικές προδιαγραφές συγγραφής οι οποίες αφορούσαν στο
περιεχόμενο και τη δομή του εκπαιδευτικού υλικού ανά πρόγραμμα
βάσει μεταβλητών όπως η πιθανή ομάδα αναφοράς, τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα, πιθανοί μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι, και
ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
παρήχθη από τις συγγραφικές ομάδες του αναδόχου φορέα (ΕΑΠ)
χωριστά για κάθε πρόγραμμα, δομήθηκε και οργανώθηκε με κριτήρια
την εξωτερική εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού, τη διδακτική και
μεθοδολογική καταλληλόλητα του, την επιστήμη αναφοράς του, τη
συμβατότητα του με τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και την
αντιστοίχιση με τα δομικά στοιχεία του προγράμματος εν γένει.
Οι εισηγητές καταλήγουν ότι ενώ το ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ θεωρεί πως το
εκπαιδευτικό πλαίσιο και η συνολική εικόνα του υλικού που έχει
παραχθεί ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια αξιολόγησης
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που έθεσε βάσει των προδιαγραφών, διαπιστώνει προβλήματα και
ανεπάρκειες τόσο στον τρόπο σύστασης, λειτουργίας, στήριξης και
συντονισμού του ΕΣ-Κ.Δ.Β.Μ όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι
μόνο σε επίπεδο εφαρμογής των σχετικών προτάσεων, αλλά και σε
επίπεδο εμπράγματης αξιοποίησης των προτάσεων αυτών, και
προτείνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των
προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.
Παρασκευή 19:30-19:45, αμφιθέατρο III
Αναστοχασμός των φοιτητών και των φοιτητριών για την
Πρακτική Άσκηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ
Ευμορφία Κηπουροπούλου
δρ. Παιδαγωγικής
ekipouropoulou@uowm.gr
Κατερίνα Δημητριάδου
αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
catherine.dimitriadou@gmail.com
Τα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά εγχειρίδια αποτελούν –
μεταξύ άλλων– γνώμονα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε
όλες τις βαθμίδες· συχνά μάλιστα αποτελούν αφετηρία για
προβληματισμό, ανανέωση και εισαγωγή καινοτομιών. Δημιουργείται
έτσι ένα δημιουργικό πλαίσιο συνεργασίας του πανεπιστημίου με το
σχολείο, του τόπου παραγωγής της επιστημονικής γνώσης με τα
μαθησιακά περιβάλλοντα αγωγής και διδασκαλίας, των ακαδημαϊκών
σπουδών με την προετοιμασία για το επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα,
καθίσταται δυνατός ένας αμοιβαίος κριτικός και ανατροφοδοτικός
έλεγχος μεταξύ εκπαιδευτικής θεωρίας και σχολικής πρακτικής: γίνεται
κατανοητή τόσο η θεωρία, καθώς συσχετίζεται με την εκπαιδευτική
πραγματικότητα, όσο και η πράξη, καθώς υποστηρίζεται από τη θεωρία.
Στη λογική αυτή εντάσσεται και η διδασκαλία του μαθήματος «Διδακτική
Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.)» στο Παιδαγωγικό
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Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΔΜ), η οποία στοχεύει στην εκπαίδευση δασκάλων που
θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ρόλο επιστημόνων,
επαγγελματιών και ερευνητών. Την αναγνώριση αυτού του στόχου
επισημαίνει και η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΤΔΕ το 2014,
τονίζοντας ότι το Τμήμα «...παρέχει τη βέλτιστη προετοιμασία για τους
φοιτητές που επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση».
Το πρώτο κομμάτι της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (Α΄ φάση) στο
εν λόγω Τμήμα αποβλέπει στην εξοικείωσή τους με τη θεωρία και πράξη
του σχολείου και της διδασκαλίας. Συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα στη
Σχολή και συστηματική παρατήρηση σε δημοτικά σχολεία της Φλώρινας,
επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε συγκεκριμένα
θέματα αγωγής και διδασκαλίας. Πρόκειται για διαδικασία η οποία
ξεκινά και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών του ΠΤΔΕ,
αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μετάβαση των φοιτητών στις δύο
επόμενες φάσεις της ΔιΜεΠΑ και τους διασφαλίζει τη σχολική εμπειρία
από την προοπτική του παρατηρητή και μελλοντικού δασκάλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Β΄ φάση αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση
των φοιτητών σε ό,τι αφορά τη διδακτική μεθόδευση των επιμέρους
μαθημάτων του δημοτικού σχολείου, καθώς και στην ανάπτυξη από
μέρους τους ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της
διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών. Η Γ΄ φάση, τέλος, αποσκοπεί στην
εισαγωγή των φοιτητών στον κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και
ζωής στο σχολείο.
Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας για τις
απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ για την
Α΄Φάση της Πρακτικής τους Άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδ. έτους 2016-2017 αναφορικά με τη λειτουργική χρησιμότητά της,
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διεξαγωγή της και τις
προσδοκίες τους από το μάθημα. Επιπλέον, παρουσιάζει με συστηματικό
τρόπο τις απόψεις τους σχετικά με τη σύνδεση της Α΄ Φάσης ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.
με τα θεωρητικά μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών, με την
επαγγελματική τους προοπτική, καθώς και με τη συμβολή της στην
εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την
τοπική κοινωνία. Οι παράμετροι της έρευνας συσχετίζονται με επιμέρους
πτυχές των διαφορετικών ρόλων που θα κληθούν να αναλάβουν οι
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υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην αγορά εργασίας και συνδέονται με τους
σκοπούς του Τμήματος και τους στόχους της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α., αλλά και με μία
σειρά παραμέτρων αξιολόγησης του ΠΔΜ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα
της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Παράλληλα, ακολουθώντας τα βήματα μιας
αναστοχαστικής διαδικασίας, η μελέτη συσχετίζει τα ερευνητικά
δεδομένα με τα αποτελέσματα παλαιότερης έρευνας που είχε
πραγματοποιηθεί πριν εννέα χρόνια με το ίδιο θέμα. Συγκεκριμένα,
μελετώνται συγκριτικά οι απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους
κοινούς θεματικούς άξονες των δύο ερευνών και εντοπίζονται οι
ομοιότητες και οι διαφορές των απόψεών τους έτσι όπως είχαν
διαμορφωθεί στην πρώτη έρευνα και έτσι όπως διαμορφώνονται με
βάση το νέο πλαίσιο σπουδών και τις αλλαγές οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στο μεταξύ ως προς την οργάνωση, τη μεθόδευση,
τη λειτουργία αλλά και το επιστημολογικό πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.
Σε ένα τελευταίο επίπεδο, αναστοχαστική είναι και η προοπτική που
υιοθετεί η παρούσα ανακοίνωση από μέρους των συγγραφέων, καθώς
εστιάζει στην ανίχνευση των όποιων αδυναμιών κατά τη λειτουργική
εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, υπό
το πρίσμα της ανάγκης για ανταπόκριση των μελλοντικών
εκπαιδευτικών σε σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους. Οι φοιτητές
κατέγραψαν τις απόψεις τους σε ερωτηματολόγια τριών κλειστών και
πέντε ανοιχτών ερωτήσεων σχετικών με τους άξονες που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η ανάλυση του γραπτού τους λόγου πραγματοποιήθηκε με
το μεθοδολογικό εργαλείο της Κοινωνικής Σημειωτικής συνδυαστικά με
τις αρχές και τα ερωτήματα που θέτει η Ανάλυση Λόγου όσον αφορά
στη γλωσσολογική εξέταση του κειμένου των κοινωνικών υποκειμένων
της έρευνας. Το εργαλείο αυτό κρίθηκε κατάλληλο επειδή τα
παραχθέντα κείμενα από τους φοιτητές δεν συνιστούν εκτενή λόγο με
αναπτυγμένη ρητορική· εξάλλου η εστίαση της μελέτης στο κοινωνικό
νόημα της εκφοράς του λόγου των φοιτητών συνηγορεί στην επιλογή
των μεθοδολογικών εργαλείων.
Η αξία της παρούσας έρευνας έγκειται στην ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με την Πρακτική
Άσκηση της Α΄ Φάσης του προγράμματος των σπουδών τους, στη
δημιουργία μιας «από πάνω προς τα κάτω» (bottom-up)
ανατροφοδότησης για τα «δυνατά» και τα «αδύνατα» σημεία της
Πρακτικής Άσκησης του ΠΤΔΕ, αλλά και στην ανάπτυξη μι ας
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θεωρητικής υποδομής για τη βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής
Άσκησης στο μέλλον. Τέλος, μέσω της ανάλυσης του λόγου των
φοιτητών αναμένεται να φανερωθούν οι διαφοροποιημένες ή όχι
τοποθετήσεις τους ως υποψήφιων εκπαιδευτικών, καθώς λαμβάνουν
αντίστοιχες θέσεις υποκειμένου αλλά και οι λεκτικοί τρόποι με τους
οποίους δομούν τις εκτιμήσεις τους για την Πρακτική Άσκηση.
Παρασκευή 19:45-20:00, αμφιθέατρο III
Οι απόψεις των υποψήφιων δασκάλων (φοιτητών και φοιτητριώνν)
για τα προγράμματα σπουδών των ΠΤΔΕ: μια απόπειρα
χαρτογράφησης και συγκριτικής αποτίμησης
Όλγα Παυλίδου
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Δ.Μ.
olgapavlidou91@gmail.com
Βασιλική Παπαδοπούλου
καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
vpapa@uowm.gr
Ο τρόπος κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης
για πολλούς παιδαγωγούς και ιστορικούς της εκπαίδευσης. Ο
εκπαιδευτικός, ως κύριος παράγοντας της παιδαγωγικής διαδικασίας
που συντελείται στο σχολικό πλαίσιο, αποτελεί βασικό αντικείμενο της
παιδαγωγικής έρευνας (Ξωχέλλης, 2003) και εμφανίζεται ως ένας από
τους βασικότερους μοχλούς στην υλοποίηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής
πολιτικής, καθώς φέρει και μεταδίδει την κυρίαρχη κάθε φορά ιδεολογία
(Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 1998: 14).
Οι περισσότερες επιλογές σε επίπεδο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών έχουν
ιδεολογικό χαρακτήρα (Μαυρογιώργος, 1988) και συνδέονται σε μεγάλο
βαθμό με το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, με τις κοινωνικές
συνθήκες και το όλο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται
(Αντωνίου, 2009). Και καθώς οι συνθήκες διαρκώς μεταβάλλονται,
προκύπτει η ανάγκη συνεχούς αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Ξωχέλλης, 2005).
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, διεθνείς οργανισμοί, όπως ο
ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν έμφαση σε ένα νέο προφίλ
εκπαιδευτικού, ικανού «να αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες των
μαθητών και να οργανώνει αυτοτελώς συνθήκες και διαδικασίες
μάθησης μέσα στο σύγχρονο δημοκρατικό και πολυπολιτισμικό
περιβάλλον» (Ξωχέλλης, 2005: 34). Γίνεται έτσι μια σταδιακή μετάβαση
από το μοντέλο του «τεχνοκράτη δασκάλου», σε αυτό του «κριτικά
σκεπτόμενου δασκάλου», ο οποίος είναι επαγγελματικά αυτόνομος,
διακατέχεται από δημιουργικότητα, προβληματίζεται συνεχώς τόσο για
το έργο του όσο και για τον ευρύτερο ρόλο του σχολείου,
ευαισθητοποιείται και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και πολιτική
ζωή του τόπου του (Αντωνίου, 2002: 347). Υπό το φως των σύγχρονων
συνθηκών, η εκπαίδευση (βασική και ενδοϋπηρεσιακή) των
εκπαιδευτικών καλείται να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο (Ξωχέλλης,
2005: 97).
Στη χώρα μας, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχουν αναλάβει τα
Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Η ίδρυση τους εγκαινίασε μια
νέα εποχή, καθώς αναπτέρωσε τις ελπίδες, τόσο των ίδιων των
εκπαιδευτικών για τη βελτιστοποίηση της επιστημονικής και
παιδαγωγικής εκπαίδευσης τους, όσο και ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας για τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των παιδιών της
(Αντωνίου, 2002: 415)
Βασικό συστατικό των Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
επομένως και των Παιδαγωγικών Τμημάτων, είναι το πρόγραμμα
σπουδών τους, καθώς ο τρόπος οργάνωσης και το περιεχόμενό του,
αντανακλούν τους σκοπούς του εκάστοτε Τμήματος (Μαυρογιώργος &
Σιάνου, 1999: 14-22). Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των
Παιδαγωγικών Τμημάτων έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και
διαλόγου κατά καιρούς και, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μπορεί να
χωριστεί σε τρεις μεγάλους τομείς: 1) ειδικότητα/ γνωστικό αντικείμενο,
2) παιδαγωγική κατάρτιση, 3) πρακτική άσκηση (Ξωχέλλης, 2005: 103).
Ωστόσο, δεδομένου ότι με βάση τη νομοθεσία, τα επιμέρους Τμήματα
κατοχύρωσαν το δικαίωμα να διαμορφώνουν μόνα τους, μέσα από μια
διευρυμένη συζήτηση, το δικό τους Πρόγραμμα Σπουδών (Αντωνίου,
2002: 317), τα Προγράμματα Σπουδών των εννέα Παιδαγωγικών
Τμημάτων, διαφοροποιούνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ
τους, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την ποικιλία των
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προσφερομένων κατά ακαδημαϊκό έτος μαθημάτων. Από τα επιμέρους
Προγράμματα Σπουδών διακρίνεται όλο και πιο καθαρά ότι το κάθε
Τμήμα ξεχωριστά έχει διαμορφώσει τη δική του φιλοσοφία για τον τύπο
του μελλοντικού Έλληνα δασκάλου, που θέλει να προετοιμάσει
(Αντωνίου, 2002: 322).
Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι φοιτητές/τριες, ακόμα και μετά το
τέλος των σπουδών και τη λήψη τους πτυχίου τους, δεν αισθάνονται
ολοκληρωμένοι και έτοιμοι για τη δουλειά τους, καθώς πέρα από το
γεγονός ότι ο γνωστικός τομέας του ανθρώπου δεν είναι στατικός, αλλά
βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη (Πυργιωτάκης, 2000:252), οι έρευνες
καταδεικνύουν ακόμη ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις θεωρητικές
γνώσεις και στις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες που θα έπρεπε να
διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί (Kaiser, 2002). Με βάση τα παραπάνω,
προκύπτει ότι η διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε.
αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη, πολυσχιδή και χρονοβόρα διαδικασία
και θα έπρεπε σε αυτήν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τόσο των
καθηγητών, όσο και των φοιτητών. Από την ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας όμως, φαίνεται ότι ειδικά οι δεύτερες, δεν έχουν
διερευνηθεί επαρκώς, καθώς ελάχιστες έρευνες εστιάζουν στις απόψεις
των φοιτητών/τριων.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των
φοιτητών/τριών των Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και Φλώρινας για τα
προγράμματα σπουδών των τμημάτων τους, σε μια προσπάθεια να
αναδειχθεί η φωνή τους σχετικά με τις διαφορές, τα προτερήματα αλλά
και τις ελλείψεις των Προγραμμάτων Σπουδών των δύο Π.Τ.Δ.Ε.. Η
υπόθεσή μας είναι ότι οι φοιτητές/τριες και των δύο Τμημάτων, έχουν
σχηματίσει αντιλήψεις γύρω από τα προγράμματα σπουδών των ΠΤΔΕ,
οι οποίες όμως διαφοροποιούνται από τμήμα σε τμήμα. Συγκεκριμένα,
διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών/τριων σχετικά με το Πρόγραμμα
Σπουδών του τμήματός τους, τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών
που θεωρούν ότι συνέβαλαν περισσότερο ή λιγότερο στην εκπαίδευσή
τους, την πρακτική τους άσκηση, τη διδακτική τους ετοιμότητα και τις
προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματός τους.
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 160 τεταρτοετείς φοιτητές του
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική
τους άσκηση, οπότε έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του
Προγράμματος Σπουδών του τμήματός τους. Για τη διερεύνηση των
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απόψεων των φοιτητών/τριων χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο γραπτό
ερωτηματολόγιο, κοινό για τους φοιτητές/τριες και των δύο τμημάτων
που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει 23 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Για την
επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πρόγραμμα SPSS (έκδοση 21), ενώ οι ανοιχτές ερωτήσεις
κωδικοποιήθηκαν με μονάδα ανάλυσης το νόημα της περιόδου.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα από τα δύο Τμήματα δείχνουν ότι
οι περισσότεροι φοιτητές νιώθουν μέτρια ικανοποιημένοι και
προετοιμασμένοι επαγγελματικά από το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματός τους. Θεωρούν ότι κάποια μαθήματα τους βοήθησαν πάρα
πολύ, ενώ κάποια άλλα είναι περιττά για έναν εκπαιδευτικό. Όλοι
συμφωνούν στο ότι η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη για την
επαγγελματική κατάρτιση και τη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους
ταυτότητας, καθώς συμβάλλει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και
εμφανίζονται ικανοποιημένοι τόσο από την διάρκεια, όσο και από τον
τρόπο διεξαγωγής της. Οι περισσότεροι δεν νιώθουν αρκετά έτοιμοι να
διδάξουν στην τάξη, ειδικά όταν πρόκειται για τις τρεις τελευταίες τάξεις
και για μαθήματα όπως Μαθηματικά και Φυσική. Τέλος, οι πιο πολλοί
δηλώνουν μέτρια έτοιμοι να χειριστούν παιδαγωγικά και διδακτικά
πολυπολιτισμικές τάξεις, μαθητές με ιδιαιτερότητες ή προβλήματα
συμπεριφοράς και προτείνουν αλλαγές για τη βελτίωση του
Προγράμματος Σπουδών.
Παρασκευή 20:00-20:15, αμφιθέατρο III
Στάσεις φοιτητών Οικονομικών Σχολών στη διδασκαλία/εκμάθηση
οικονομικών μαθημάτων με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
Ελένη Συκιώτη
εκπαιδευτικός
elesyk1@yahoo.gr
Η σημερινή εποχή αδιαμφισβήτητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η
εποχή της τεχνολογίας. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χώρο
της εκπαίδευσης ανέτρεψε τα διδακτικά δεδομένα. Η χρήση των νέων
τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων χρήζει
ιδιαίτερης σημασίας δεδομένου ότι συμβάλει στη διαμόρφωση ενός
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αποτελεσματικότερου μαθησιακού περιβάλλοντος και συνδράμει θετικά
στις επιδόσεις των διδασκόμενων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να
καταγράψει τις στάσεις φοιτητών οικονομικών τμημάτων σχετικά με
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονομικών
μαθημάτων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές
ανταποκρίνονται στη χρήση των εκπαιδευτικών μέσων όπως οι νέες
τεχνολογίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών
στο χώρο της εκπαίδευσης οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες έρευνες στη χώρα μας,
σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αφορούν κυρίως τη
διδασκαλία των φυσικών επιστημών (Πληροφορικής, Φυσικής,
Μαθηματικών κ.ά.). Στόχος του ερευνητικού θέματος είναι να εξεταστεί
η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονομικών
μαθημάτων και να αποτυπωθούν οι απόψεις και γενικότερα οι στάσεις
των ίδιων των φοιτητών σε ένα νέο σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσηςμάθησης. Η ερευνητική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του
γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου το οποίο διαμοιράστηκε σε ένα
δείγμα ευχέρειας (convenience sample) 150 φοιτητών οικονομικών
τμημάτων.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η απεικόνιση, με συγκεκριμένες
ερωτήσεις, του αντικείμενου της έρευνας, έτσι ώστε να δίνει στην
ερευνήτρια μια κλίμακα στάσης (attitudes) συνοψίζοντας σε μια
βαθμολογική κλίμακα τις απαντήσεις ενός αριθμού προσεκτικά
τυποποιημένων στοιχείων (Φίλιας, 1993). Οι γενικοί άξονες του
ερωτηματολογίου προκαθορίστηκαν με την έναρξη της έρευνας
λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο αντικείμενο της μελέτης
(Τσοπάνογλου, 2010). Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές οικονομικών
σχολών τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών από τέσσερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και
συγκεκριμένα φοιτητές του ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ),
οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν (σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη
μορφή) τα ερωτηματολόγια που τους ζητήθηκαν. Η επεξεργασία των
πληροφοριών έγινε στη συνέχεια με τη χρήση στατιστικού
προγράμματος κοινωνικών ερευνών (SPSS 18). Η μεθοδολογία της
έρευνας για τη μελέτη των στάσεων των φοιτητών οικονομικών σχολών
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στη διδασκαλία/εκμάθηση οικονομικών μαθημάτων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών αντλείται από το ερευνητικό ερώτημα που έθεσαν οι
Agarwal & Day (1998) το οποίο και υιοθετήθηκε μετέπειτα από την
Τσάμη (2010). Οι Agarwal & Day (1998) αναφέρθηκαν ουσιαστικά σε μια
από τις πρώτες εμπειρικές αναλύσεις η οποία και εξετάζει την
εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, ως προς την απόκτηση και
διατήρηση της γνώσης, που παρουσιάζουν οι διδακτικές μέθοδοι με τη
χρήση των νέων τεχνολογιών, καταδεικνύοντας τη χρήση τους ως την
πλέον αποτελεσματική στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων.
Επίσης, επικεντρώθηκαν και στην αντίληψη των φοιτητών σχετικά με
την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού με τη
χρήση των νέων τεχνολογιών (Τσάμη, 2009). Τα ευρήματα που μας
παρείχε η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων δείχνουν ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών θεωρούν ότι η χρήση νέων
τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική
επιβεβαιώνοντας το βασικό ερευνητικό ερώτημα της εν λόγω εργασίας.
Η στάση των φοιτητών ως προς τη διδασκαλία των οικονομικών
μαθημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών καταγράφεται ως
θετική. Η πλειοψηφία των φοιτητών χαρακτηρίζει τη χρήση των νέων
τεχνολογιών τόσο απαραίτητη όσο και ότι λειτουργεί συμπληρωματικά
στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας και στις δύο περιπτώσεις
την παροχή επιπρόσθετων γνώσεων καθώς και την ανάπτυξη
συνεργασίας στα πλαίσια του μαθήματος η οποία υποστηρίζεται σε
μεγαλύτερο βαθμό από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν τη θετική στάση των φοιτητών
ως προς τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία/εκμάθηση
των οικονομικών μαθημάτων. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του
μεγαλύτερου μέρους των φοιτητών, οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο είναι
σημαντικές αλλά η εφαρμογή τους κρίνεται ως απαραίτητη, καθώς
συντελεί στην παροχή περισσότερων γνώσεων και στη διαμόρφωση
κλίματος συνεργασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, η έρευνα
παρέχει σημαντικά στοιχεία για μία καλύτερη αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών για τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στον
ακαδημαϊκό χώρο παρόλο που τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως γενικεύσιμα. Τέλος τα ευρήματα της έρευνας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η γενικότερη στάση των φοιτητών που
αποτέλεσαν και το γενικότερο δείγμα της έρευνας θεωρεί ότι οι νέες
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τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν στη διδασκαλία των οικονομικών
μαθημάτων διαμορφώνοντας νέα περιβάλλοντα μάθησης. Στα ίδια
ερευνητικά ευρήματα έχουν οδηγηθεί και άλλες έρευνες της διεθνής
βιβλιογραφίας. Άλλωστε η σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας και των
επικοινωνιών επιτάσσει την εφαρμογή των τεχνολογικών εργαλείων στο
χώρο της εκπαίδευσης.
Παρασκευή 20.15-20.30, αμφιθέατρο III
7.ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ- «ΕΠΙΜΑΧΑ» ΣΧΟΛΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Προτάγματα και αποσιωπήσεις: η ιδεολογία στο τουρκόγλωσσο
αναγνωστικό ΣΤ’ δημοτικού του 1968 για τα μειονοτικά σχολεία της
Θράκης
Βασιλική Αραμπατζή
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δ.Π.Θ.
arabatzi.vassiliki0912@gmail.com
Γκιουλσάχ Μαντέ
προπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
gkoumant@eled.auth.gr
Γιώργος Μαυρομμάτης
επίκουρος καθηγητής Δ.Π.Θ.
gmavromm@psed.duth.gr
Σινέμ Οσμάν Σουλεϊμάν
προπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
sineosma@eled.auth.gr
Ελίνα Τσαχιρίδου
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δ.Π.Θ.
elinazouz@hotmail.com
Τολγκά Χασάνογλου
προπτυχιακός φοιτητής Α.Π.Θ.
chasantt@eled.auth.gr
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Η ιδεολογικές διαστάσεις των κειμένων και των εικόνων των σχολικών
εγχειριδίων μελετώνται στην Ελλάδα συστηματικά από τα μέσα της
δεκαετίας του 1970, με την μελέτη να εκτείνεται κυρίως στα βιβλία
γλώσσας και ιστορίας που χρησιμοποιούνται στην ελληνική εκπαίδευση,
από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα. Τα
τελευταία χρόνια, η μελέτη αυτή έχει επεκταθεί και σε βιβλία ελληνικής
γλώσσας που χρησιμοποιούνται και εκτός Ελλάδας, τόσο για την
εκπαίδευση ελληνόγλωσσων μεταναστευτικών μειονοτήτων (Αμερική,
Αυστραλία, Γερμανία κλπ) όσο και για την εκπαίδευση ελληνόγλωσσων
ιστορικών μειονοτήτων (Κωνσταντινούπολη, περιοχές της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία κλπ).
Ωστόσο, μέχρι τώρα, έχει υπάρξει ελάχιστη μελέτη αλλόγλωσσων
σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε μη
ελληνόγλωσσες εκπαιδευτικές δομές.
Στη Θράκη, λειτουργεί από το 1920, ο θεσμός της μειονοτικής
εκπαίδευσης. Στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μειονοτικά σχολεία
φοιτούν αποκλειστικά Θρακιώτες μουσουλμάνοι μαθητές/τριες, ενώ ο
τρόπος λειτουργίας τους και το περιεχόμενο των σπουδών έχουν, κατά
καιρούς, αποτελέσει, άλλοτε αποτέλεσμα συνεννόησης, και άλλοτε
αντικείμενο σκληρής πολιτικής διαπραγμάτευσης αλλά και συγκρούσεων
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Στα συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία εφαρμόζεται ένα δίγλωσσο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, με τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, της
ιστορίας, της γεωγραφίας, της μελέτης περιβάλλοντος και της αγωγής
του πολίτη να διδάσκονται στα ελληνικά, και τα υπόλοιπα μαθήματα να
διδάσκονται στα τουρκικά. Αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών
που
ακολουθείται
στα
τουρκόγλωσσα
μαθήματα
παρατηρούμε ότι υπάρχει αρκετή ασάφεια, ενώ αναφορικά με τα
(τουρκόγλωσσα) εγχειρίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς,
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία σχετικά με τον τόπο
συγγραφής και παραγωγής (Ελλάδα ή Τουρκία) και την ιδεολογία των
κειμένων.
Το ζήτημα της παραγωγής σχολικών εγχειριδίων για τα μαθήματα τόσο
του τουρκόγλωσσου όσο και του ελληνόγλωσσου μέρους του
προγράμματος των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη αποτέλεσε, και
εξακολουθεί να αποτελεί, ένα από τα μείζονα ζητήματα της μειονοτικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπλέον, η επιλογή των συγγραφέων, το
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περιεχόμενο, ο τόπος έκδοσης, η γλώσσα και το αλφάβητο που θα
χρησιμοποιούνταν κάθε φορά, έχουν κατά καιρούς καταστεί αντικείμενο
σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών,
και ουσιαστικά αποτελούν μέρος της ευρύτερης ιδεολογικο-πολιτικης
αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1960, ως εγχειρίδια των
μαθημάτων του τουρκόγλωσου προγράμματος χρησιμοποιούνταν τα
αντίστοιχα βιβλία του τουρκικού δημόσιου σχολείου, αφού τους είχαν
αφαιρεθεί, λίγο πριν τη διανομή, τα κείμενα που καλλιεργούσαν την
τουρκική εθνική ταυτότητα – και συχνά αποτελούσαν τα 2/3 του κάθε
εγχειριδίου. Το 1968, και μετά από σχετική ελληνοτουρκική συμφωνία,
γράφτηκαν, τυπώθηκαν (στη Τουρκία) και διανεμήθηκαν στα μειονοτικά
σχολεία της Θράκης, εγχειρίδια ειδικά για τους Θρακιώτες μειονοτικούς
μαθητές/τριες. Στη συνέχεια, και στις αρχές της δεκαετίας του 1990
γράφηκαν και τυπώθηκαν στην Ελλάδα τουρκόγλωσσα εγχειρίδια, που
όμως δεν βρήκαν τη θέση τους στα μειονοτικά σχολεία λόγω της
εντονότατης αντίδρασης της μειονότητας (και της Τουρκίας), ενώ στις
αρχές της δεκαετίας του 2000, και πάλι μετά από ελληνοτουρκική
συνεννόηση, διανεμήθηκαν στα μειονοτικά σχολεία, τουρκόγλωσσα
εγχειρίδια που είχαν γραφτεί και τυπωθεί στην Τουρκία.
Στην ανακοίνωση αυτή, παρουσιάζεται μια μελέτη πάνω στο
αναγνωστικό της τουρκικής γλώσσας της ΣΤ’ Δημοτικού που ήταν σε
χρήση σε μειονοτικά σχολεία από το 1968 μέχρι και το 2000, συνεπώς
του μακροβιότερου τέτοιου αναγνωστικού ΣΤ’ δημοτικού. Μιας και το
συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί προϊόν συμφωνίας των δύο μεγάλων
ανταγωνιστών του πεδίου αυτού (Ελλάδα και Τουρκία ή ακριβέστερα,
ελληνικός και τουρκικός εθνικισμός), ξεκινάμε την μελέτη με την
παρουσίαση του ιστορικο-πολιτικού πλαισίου της εποχής έκδοσής του.
Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο μελετάται συγκριτικά με τα
αντίστοιχα αναγνωστικά που ήταν σε χρήση την περίοδο εκείνη τόσο
στο ελληνικό δημόσιο σχολείο όσο και στο τουρκικό δημόσιο σχολείο.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν φορέα και
πομπό ιδεολογίας που συμβάλει καταλυτικά – ειδικά κατά την περίοδο
εκείνη - στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριων και στην δόμηση
των ατομικών και συλλογικών τους ταυτοτήτων, η μελέτη μας
επικεντρώνεται στο ζήτημα της ιδεολογίας που διαπερνά τα σχολικά
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εγχειρίδια και αναγνωστικά, και την οποία, τα συγκεκριμένα κείμενα
επιχειρούν να ενσταλάξουν στους μαθητές/τριες.
Μεθοδολογικό εργαλείο της μελέτης μας αποτελεί η ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου. Τα δεδομένα, που συλλέγονται από την αναλυτική μελέτη
των αναγνωστικών και κατατάσσονται εντός συστηματοποιημένων
εννοιολογικών κατηγοριών, οι οποίες συγκροτήθηκαν μέσα από κριτική
ανάγνωση του υλικού μας.
Κατά την επεξεργασία και την ανάλυση του υλικού, ήρθαμε αντιμέτωποι
με μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία, στη συνέχεια
αποτέλεσαν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης του περιεχομένου.
Ενδεικτικά, μας απασχόλησαν ερωτήματα όπως: «ποια στοιχεία
παρουσιάζονται ως δομικά συστατικά της ταυτότητας της ομάδας;»,
«ποιος είναι ο φίλος, ποιος ο εχθρός και ποιος ο άλλος και τι
χαρακτηριστικά τους αποδίδονται;», «ποια στοιχεία παρουσιάζονται ως
πανανθρώπινες αξίες;», «ποιες συμπεριφορές παρουσιάζονται ως
επιθυμητές και αναμενόμενες από τον άνθρωπο;», «με ποιον τρόπο
προσεγγίζεται το παρελθόν και το μέλλον;», «τι χαρακτηριστικά
αποδίδονται στο κάθε φύλο;», «σε ποιους χώρους γίνεται εκτενής
αναφορά και ποιοι αποσιωπούνται;», «τι παρουσιάζεται ως πρόβλημα;»
κ.ά. Από τα ερωτήματα αυτά προέκυψαν εννοιολογικές κατηγορίες
όπως «κοινωνία», «οικογενειακή ζωή», «πατρίδα», «θρησκεία», «αξίες
και κώδικες ηθικής», «κοινωνικό φύλο», «παράδοση», «φύση και
δομημένο περιβάλλον» κ.α., που η καθεμία από αυτές περιλαμβάνει
ειδικότερη θεματολογία
όπως για παράδειγμα «τις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας» ή την «ιερότητα της
πατρίδας και του τόπου» κλπ.
Όσον αφορά την προσέγγιση των κειμένων επισημαίνουμε πως, για
πρακτικούς λόγους (περιορισμένη τουρκομάθεια σε κάποια μέλη της
ομάδας μελέτης – απεύθυνση της μελέτης σε ελληνόγλωσσο κοινό)
προχωρήσαμε σε μετάφραση του τουρκόγλωσσου κειμένου στα
ελληνικά, και μάλιστα σε ακριβή μετάφραση χωρίς να υπάρξει
προσαρμογή στην αισθητική και τους κανόνες της ελληνικής σύνταξης,
ώστε να διατηρηθεί κατά το δυνατόν τον ύφος του αρχικού κειμένου.
Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση
διενεργείται κάποιου είδους διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβάνουμε στη
μελέτης μας και μια αναφορά
στη διαδικασία της ιδεολογικής
διαμεσολάβησης που συντελείται κατά την μετάφραση κειμένων.
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Η εργασία κλείνει με διαπιστώσεις και καταληκτικές παρατηρήσεις πάνω
στις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ εγχειριδίων, ως προς τα (κοινά)
πολιτικο-ιδεολογικά προτάγματα, και ιδιαίτερα ως προς τις
αποσιωπήσεις, τις οποίες και επιχειρεί και να ερμηνεύσει.
Σάββατο 9:00-9:15, αμφιθέατρο Ι
Εκπαίδευση-ιδεολογία-εξωτερική πολιτική: η περίπτωση των
Βουλγάρων στην ιστορική αφήγηση των ελληνικών σχολικών
βιβλίων νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού κατά
την περίοδο 1944-2007
Κυριάκος Μπονίδης
αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.,
επιστημονικώς υπεύθυνος
του ΚΕΑΣΒΕΠ
bonidis@edlit.auth.gr
Δημήτρης Χαραλάμπους
καθηγητής Α.Π.Θ.
dphchar@eled.auth.gr
Μαρία Κοντοβά
δρ. Παιδαγωγικής
makontovas@yahoo.gr
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η έρευνα του σχολικού βιβλίου ως politicum συνιστά πεδίο της κριτικής
έρευνας του σχολείου ως κυρίαρχου ιδεολογικού μηχανισμού του
κράτους και αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1970 στο πλαίσιο των
ευρύτερων κοινωνικο-πολιτικών διεργασιών και υπό την επίδραση
νεομαρξιστικών θεωριών. Η έρευνα αυτή, με τη βασική παραδοχή ότι το
περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου διαχέει τις ιδεολογικές, πολιτισμικές
και άλλες πολιτικές επιλογές της κυρίαρχης ομάδας κατά την ιστορική
περίοδο που συγγράφεται και χρησιμοποιείται:
1. προσεγγίζει το τελευταίο ως ιδεολογικό δημιούργημα και
δημιουργό οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών διεργασιών, οι οποίες
έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοτρίωση και την καθυπόταξη του
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ανθρώπου, τη διαμόρφωση της «ψευδούς συνείδησης» αναφορικά με
την κοινωνική πραγματικότητα και
2. το αναλύει, μέσα από μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη
δημιουργία της «ψευδούς συνείδησης» με στόχο, αφενός, την
αποκάλυψη των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων και των
συγκεκριμένων συμφερόντων που η ιδεολογία των βιβλίων εξυπηρετεί
και, αφετέρου, την κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο η τελευταία
ισχυροποιεί και νομιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές εξουσίας, καθώς και
των διαδικασιών με τις οποίες διαχέονται από τις κυρίαρχες κοινωνικές
δομές και προσλαμβάνονται ως αληθείς από τους καταπιεσμένους/ες.
Μία πτυχή δε της έρευνας αυτής αποτελεί και η κριτική ανάλυση του
περιεχομένου του σχολικού βιβλίου με πλαίσιο την κυρίαρχη ιδεολογία
και την εξωτερική πολιτική.
• Σκοπός και ερωτήματα της παρούσας έρευνας
Με αφετηρία τις παραπάνω παραδοχές σκοπός της παρούσας
εισήγησης είναι η συγκριτική εξέταση μεταξύ της ιστορικής αφήγησης
των ελληνικών βοηθημάτων και σχολικών βιβλίων νεότερης και
σύγχρονης Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού αναφορικά με τους Βουλγάρους
και τη Βουλγαρία και της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας-Βουλγαρίας
κατά την περίοδο 1944-2017.
Τα ερωτήματα δε με τα οποία προσεγγίζουμε τα βοηθήματα και τα
σχολικά βιβλία έχουν ως εξής :
⎼ Τίθεται η εκπαιδευτική πολιτική, ως ιδεολογικός μηχανισμός του
κράτους, στην υπηρεσία και της εξωτερικής πολιτικής; εν
προκειμένω, τα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο της εκάστοτε
κυρίαρχης ιδεολογίας μεταβάλλουν την αφήγηση αναλόγως των
μεταβολών στις ελληνοβουλγαρικές διακρατικές σχέσεις;
⎼ Από ποιο επιστημολογικό ιστοριογραφικό «παράδειγμα» αντλεί η
εκάστοτε αφήγηση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποια η
σχέση της αφήγησης με την κυρίαρχη ιδεολογία, ποια η ιστορία
της τελευταίας και πώς διαχέεται μέσα από τα σχολικά βιβλία
Ιστορίας;
⎼ Ποια θέματα της νεότερης και σύγχρονης ελληνοβουλγαρικής
ιστορίας συμπεριλαμβάνονται στην αφήγηση των βιβλίων; Ποια
αποσιωπώνται; Ποιες οι συνέπειες των δηλώσεων και των
αποσιωπήσεων;
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Πως χρησιμοποιείται η αφήγηση των ελληνοβουλγαρικών
σχέσεων κατά το παρελθόν για τη νομιμοποίηση των σχέσεων
στο παρόν;
⎼ Με ποια επιχειρήματα κατασκευάζονται στο λόγο των
παραπάνω βιβλίων οι Βούλγαροι ως συλλογικό υποκείμενο και
ποιες οι συνέπειες αυτής της κατασκευής στην κατασκευή του
εθνικού συλλογικού υποκειμένου;
⎼ Ποιες στρεβλώσεις δημιουργεί ο λόγος των βιβλίων αναφορικά
με τον Βούλγαρο και με ποια ρητορικά σχήματα;
⎼ Ποια είναι η διακειμενικότητα της αφήγησης για τους
Βουλγάρους στα σχολικά βιβλία;
⎼ Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από την ιδεολογία των
βιβλίων;
⎼ Ποιες είναι οι φανερές και οι κρυφές συνέπειες των δηλώσεων
στα βιβλία;
• Η μεθοδολογία της έρευνας
Δεδομένου ότι πρόκειται για κάθετη συγκριτική έρευνα, εφαρμόσαμε ένα
ιδεολογικοκριτικό μοντέλο συγκριτικής ανάλυσης σχολικών βιβλίων με
την εξής διαδικασία:
Α. Περιγράψαμε τον τύπο των βιβλίων, τα περιεχόμενά τους, τη
χρήση τους, ενταγμένα στο χρονικό πλαίσιό τους
Β. Προσδιορίσαμε, παραγωγικά, βάσει των τομών στην ιστορία των
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας κατά την περίοδο
1944-2017, δύο συγκριτικές χρονικές περιόδους:
1. τη μετεμφυλιακή και ψυχροπολεμική περίοδο (1944-1989), η
οποία διαιρείται στις υποπεριόδους:
⎼ 1944-1952: Εμπόλεμη κατάσταση, υπογραφή της συνθήκης
Ειρήνης τον Φεβρουάριο του 1947. Ωστόσο, μια αλληλουχία
γεγονότων επιπροσθέτουν αρνητικό φορτίο στις ήδη
βεβαρυμένες σχέσεις των δύο κρατών (η μη διευθέτηση
συνοριακών διαφορών, η χαμηλή αποζημίωση που έλαβε η
Ελλάδα για τη βουλγαρική κατοχή, η ανάμιξη της Βουλγαρίας
στον εμφύλιο πόλεμο υπέρ του ΕΛΑΣ και, στη συνέχεια, η
ένταξη των δύο χωρών στα δύο διαφορετικά στρατόπεδα
της ψυχροπολεμικής περιόδου).
⎼ 1953-1962: Πρώτες προσπάθειες για βελτίωση των διμερών
σχέσεων στις αρχές της δεκαετίας του 1950 (οριστική
⎼
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διευθέτηση το 1953 των συνοριακών διαφορών. Συνομιλίες,
από το Νοέμβριο του 1953 έως και τον Μάιο του 1954, στο
Παρίσι, κατά τις οποίες πραγματοποιείται το πρώτο βήμα
αποκατάστασης διπλωματικών σχέσεων με την ανταλλαγή
επιτετραμμένων μεταξύ των δύο κρατών.
⎼ 1962-1967: Επανέναρξη συνομιλιών με σκοπό την πλήρη
αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο
κρατών στα τέλη του 1962 και συνέχισή τους στη Σόφια από
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1964 που οδηγούν στην
αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και στη
συμφωνία για χρήση ειρηνικών μέσων για τη διευθέτηση των
όποιων διαφορών και η αποφυγή στον μέλλον εδαφικών
διεκδικήσεων.
⎼ 1967-1974: Διατάραξη των σχέσεων κατά την επταετή
διδακτορία. Ο «κίνδυνος του πανσλαβισμού και του
κομμουνισμού», ο αντικομμουνισμός και ο «από βορράν
κίνδυνος» συνιστούν συστατικό στοιχεία της ιδεολογίας της.
2. και την μεταπολιτευτική περίοδο που επιμερίζεται στις
υποπεριόδους
⎼ 1974-1982: Ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων στην
περιοχή των Βαλκανίων, ανεξάρτητα από το πολιτικό τους
σύστημα. Το 1975 υπογράφεται η Τελική Πράξη του Ελσίνκι.
Στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις το 1975 και 1976 ανταλλαγές
επισκέψεων σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο.
⎼ 1982-1990:
Κατά τη δεκαετία του 1980 πολυδιάστατη
ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις
σημειώνουν ένα σημαντικό άλμα σε επίπεδο πολιτικής
συνεργασίας. Το 1986 επίσκεψη στη Σόφια σε ανώτερο
πολιτικό επίπεδο. υπογραφή δήλωσης (Διακοίνωσης) «Φιλίας,
Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας», που περιείχε μια
υποτυπώδη αμυντική συμμαχία. Ενεργοποίηση το Μάρτιο του
1987 του «άξονα» Αθήνας-Σόφιας,
⎼ 1990-σήμερα: Από το 1990-91 σταθεροποίηση των
ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και ανταλλαγές επισκέψεων σε
ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην
επίσημη ένταξη της Βουλγαρία στην ΕΕ, την 1-1-2007.
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Κατόπιν διακρίναμε, επαγωγικά, τα τρία θέματα σύγκρισης που
περιέχονται στην αφήγηση των σχολικών βιβλίων όλης της περιόδου: 1.
την παρουσία των Βουλγάρων από την ίδρυση της Βουλγαρικής
Εξαρχίας (1870) και το Μακεδονικό ζήτημα, 2. τους βαλκανικούς
πολέμους και 3. την τριπλή κατοχή (1941-1944) και τον εμφύλιο (19441949).
Γ. Αναλύσαμε, με την ιδεολογικοκριτική ανάλυση, τα θέματα κάθετα και
οριζόντια συγκριτικά βάσει των παραπάνω περιόδων, εντάσσοντάς τα
στον εκάστοτε χωροχρόνο, εξετάζοντας το εγγύς και άπω πλαίσιό τους,
με αναγωγές σε ιστορικούς, πολιτισμικούς, εκπαιδευτικούς κ.ά.
παράγοντες.
1) Διακρίναμε την ιδεολογία στην ιστορική αφήγηση για τους
Βουλγάρους.
2) Μελετήσαμε την ιστορία της ιδεολογίας.
3) Μετρήσαμε το χώρο που καταλαμβάνει η αφήγηση για τους
Βουλγάρους στα βιβλία και την περιγράψαμε κατά χρονικές (υπο)περιόδους. κατόπιν επιλέξαμε και αναλύσαμε το τρίτο θέμα [«τριπλή
(1941-1944) κατοχή και εμφύλιος (1944-1949)], «ανακρίνοντας» τα
σχετικά κείμενα των βιβλίων, με στόχο την αποκάλυψη της ιδεολογίας
και των στρεβλώσεων που δημιουργεί.
Β) Ερμηνεύσαμε κριτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας
Γ) Τέλος, προτείνουμε αλλαγές στα βιβλία ή στη χρήση τους, οι οποίες
κρίνουμε ότι θα έχουν αντίστοιχες συνέπειες στους/ις αποδέκτες/τριές
τους και στην κοινωνία
• Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 36 σχολικά βιβλία νεότερης και
σύγχρονης Ιστορίας της Στ Δημοτικού, 24 βοηθητικά και 12
σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ, ως εξής:
⎼ 7 βοηθητικά βιβλία Στ’ Δημοτικού της περιόδου 1944-1949
⎼ 16 βοηθητικά βιβλία Στ’ Δημοτικού της περιόδου 1950-1962
⎼ 1 βοηθητικό βιβλίο Στ’ Δημοτικού και 2 σχολικά βιβλία Στ’
Δημοτικού του ΟΕΔΒ της περιόδου 1967-1973
⎼ 2 σχολικά βιβλία Στ’ Δημοτικού του ΟΕΔΒ της περιόδου 19741982 (1987;)
⎼ 1 σχολικό βιβλίο Στ’ Δημοτικού του ΟΕΔΒ της περιόδου 19872006
⎼ 2 σχολικά βιβλία της περιόδου 2006-2017.
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Σάββατο 9:15-9:30, αμφιθέατρο Ι
Τα ιδεολογικά πρόσωπα του Αγώνα. Η ιδεολογία στις ιστορικές
αφηγήσεις για την Επανάσταση του 1821 στα καινούρια και τα
παλαιότερα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄ Λυκείου
Βιργινία Αρβανιτίδου
υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων πρωτοβάθμιας
διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
δρ. Παιδαγωγικής της Ειρήνης
virginiapolitismos@gmail.com
Αλεξάνδρα Μητσιάλη
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
alexmitsiali@gmail.com
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η ομάδα στην εργασία αυτή θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους
παρουσιάζεται η Επανάσταση του 1821 στα παλαιά και τα εν χρήσει
σχολικά βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου. Η ανάλυσή της θα
ακολουθήσει τέσσερις άξονες και θα επιλέξει τα χωρία των δύο βιβλίων
που αντιστοιχούν σε αυτούς. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσει τον τρόπο
που παρουσιάζονται στα δύο βιβλία ο χαρακτήρας της ελληνικής
επανάστασης (βιβλίο εν χρήσει σελ. 16, αποσυρμένο σελ. 68-69), η
εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (βιβλίο εν χρήσει σελ. 30, αποσυρμένο
σελ. 102), οι εμφύλιες συγκρούσεις κατά τα έτη 1824-1825 (βιβλίο εν
χρήσει σελ. 31, αποσυρμένο σελ. 104-105), καθώς και η έκβαση της
επανάστασης (βιβλίο εν χρήσει σελ. 32, αποσυρμένο σελ. 144-145).
Συγκρίνοντας την ιστορική αφήγηση στα δύο αυτά βιβλία, θα
επιχειρήσει να εντοπίσει τις ρητές αλλά και να αναδείξει τις
λανθάνουσες όψεις της ιδεολογίας που υποστηρίζουν τις ιστορικές
καταγραφές. Επισημαίνοντας τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες
ανάμεσα στα δύο ιστορικά κείμενα θα επιδιώξει να καταδείξει την
ιδιαίτερη πολιτική οπτική γωνία μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται
τα ιστορικά γεγονότα σε καθένα από αυτά τα δύο σχολικά βιβλία, με
βάση την οποία τελικά συγκροτείται και διδάσκεται αυτό που θεωρείται
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κάθε φορά επίσημη αντίληψη για την επανάσταση του 1821. Οι τρόποι
με τους οποίους παρουσιάζονται το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο στην
Ευρώπη και η δράση των μεγάλων δυνάμεων, η συγκεκριμένη κάθε
φορά σκιαγράφηση των προσώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στα γεγονότα, η επιλογή και η πρόταξη συμβάντων και η περιθωριακή
παρουσίαση ή και αποσιώπηση άλλων, η υιοθέτηση ή η αποκάλυψη
κατά την αφήγηση ιστορικών μύθων και στερεοτύπων, η περιληπτική ή
αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων φάσεων του Αγώνα, ο
σχολιασμός της ιστορικής αφήγησης με τη χρήση συγκεκριμένου
λεξιλογίου συνιστούν την παρέμβαση της ιδεολογίας στην ιστορική
αφήγηση και κατασκευάζουν εν τέλει την «εικόνα» των ιστορικών
γεγονότων μιας ορισμένης εποχής, αυτή που διατίθεται προς μελέτη και
προβληματισμό στους μαθητές και στις μαθήτριες και αναπόφευκτα
διαμορφώνει, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, τη γνώση και τη συνείδησή
τους.
Σάββατο 9:30-9:45, αμφιθέατρο Ι
Ζητήματα ιδεολογίας και ταυτότητας στο Πρόγραμμα Σπουδών
Ιστορίας του Δημοτικού σχολείου: η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου
Θεοδώρα Αγάπογλου
εκπαιδευτικός,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
doragapoglou@gmail.com
Φωτεινή Πατεινάρη
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής
fotonio89@hotmail.com
Θεοδώρα Τζιαμπάζη
εκπαιδευτικός Π.Ε., κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής
thea_tziampazi@hotmail.com
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
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Τα θεωρητικά ερείσματα της παρούσας έρευνας αντλούνται από τις
κοινές συνιστώσες των πεδίων της Κριτικής Παιδαγωγικής και της
Διδακτικής της Ιστορίας και θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα ιδεολογίας
και ταυτότητας. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό επικοινωνιακό,
εκπαιδευτικό και ιδεολογικό ρόλο του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας
της Στ΄ Δημοτικού και του αντίστοιχου Νέου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα της Ιστορίας στοχεύει
στην οικοδόμηση και αναπαραγωγή μίας ιδεατής εικόνας για το έθνος,
αλλά και μίας συγκεκριμένης εικόνας για άλλους λαούς (Δραγώνα &
Φραγκουδάκη, 1997), στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η ανάλυση των
ενοτήτων που αφορούν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διερευνώντας πώς
προβάλλεται η ταυτότητα του κάθε λαού που εμπλέκεται στα
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, κατά πόσο ιεραρχούνται οι πολιτισμοί
των εν λόγω λαών σε ανώτερους και κατώτερους και πώς
διαμορφώνεται η ελληνική ταυτότητα στη συνείδηση του/ης
μαθητή/τριας. Η ανάλυση των πηγών έγινε με βάση τα εξής επιμέρους
ερωτήματα:
•
Ποια σύμβολα και αναπαραστάσεις του ελληνικού πολιτισμού
συμπεριλαμβάνονται στο Π.Σ. και στο σχολικό εγχειρίδιο και
πώς αποτιμώνται;
•
Πώς επιδρά η αποτίμηση αυτή στη διαμόρφωση της εθνικής
ταυτότητας;
•
Κατά πόσο ο λόγος που αρθρώνεται στο Π.Σ. και στο σχολικό
εγχειρίδιο προβάλλει ορισμένους λαούς ως ανώτερους;
•
Ποιες φωνές προβάλλονται και ποιες αποσιωπώνται στο Π.Σ.
και στο σχολικό εγχειρίδιο της σύγχρονης Ιστορίας;
•
Κατά πόσο θέσεις περί ανωτερότητας του ελληνικού
πολιτισμού υπάρχουν και προβάλλονται στο Π.Σ. και στο
σχολικό εγχειρίδιο ως φυσικοποιημένες;
•
Κατά πόσο το συγκείμενο συμβάλλει στη διαδικασία
ενίσχυσης των θέσεων του κειμένου και ποιος είναι ο ρόλος
του;
Ως μέθοδος ανάλυσης αξιοποιήθηκε η ιδεολογικο-κριτική Ανάλυση
Περιεχομένου για την περιγραφή και ερμηνεία των ιδεολογιών που
προβάλλονται στο Π.Σ. και το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, την κριτική
αποτίμηση αξιοποίησης συγκεκριμένων ιστορικών αφηγήσεων και
επιχειρημάτων ως διδακτικών επιλογών (ανάλυση των αιτιών, σκοπών,
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συμφερόντων και ιδεολογιών και της νομιμότητά τους) και τέλος, την
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας επιρροής αυτών των επιλογών
στην κοινωνική πρακτική (Μπονίδης, 2004
∙
Klafki, 1976∙ Mollenhauer,
1964∙ Giroux 1983∙ König & Zedler, 2007). Παράλληλα, αξιοποιήθηκε και η
θεωρία του Οπτικού Γραμματισμού, προκειμένου να αναλυθεί το
συγκείμενο προς την κατεύθυνση της αποσυμβολοποίησης και
ανακάλυψης των λανθανόντων μηνυμάτων που ισχυροποιούν τα
επιχειρήματα του γραπτού κειμένου που συνοδεύει (Kress & Van
Leeuwen, 1996).
Όσον αφορά στα συμπεράσματα της έρευνας, από την ανάλυση του
υλικού διαπιστώθηκε ότι, παρά τη μερική πρόοδο που έχει σημειωθεί
κυρίως σε επίπεδο σκοποθεσίας, ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας του
μαθήματος παραμένει μία πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του
Π.Σ. θέτουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και
συνείδησης, ενώ προβάλλουν, παράλληλα, την ανάγκη καλλιέργειας της
εθνικής συνείδησης και την ανάγκη γνωριμίας και κατανόησης των
άλλων λαών και πολιτισμών. Η έμφαση στην καλλιέργεια της εθνικής
ταυτότητας καθίσταται ιδιαίτερα σαφής κατά την εξέταση των
περιεχομένων, τα οποία επικεντρώνονται στην ελληνική ιστορία,
προβάλλουν την ελληνική οπτική και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζουν
την πολυπρισματικότητα και τον πλουραλισμό.
Η μεθοδολογική ανάλυση των κειμένων κατέληξε στη διαπίστωση ότι το
μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, με πυρήνα το σχολικό
εγχειρίδιο, παραμένει εθνοκεντρικό με εμφανείς τις καταβολές του
προηγούμενου βιβλίου. Παρουσιάζει, μάλιστα, πρακτικές αναντιστοιχίες
σε κάποιες από τις διακηρύξεις του ΑΠΣ, το οποίο κρίνεται μόνον κατ’
επίφαση ωριμότερο σε θέματα ιστορικής εκπαίδευσης.
Στο σχολικό εγχειρίδιο, ο ελληνικός πολιτισμός ταυτίζεται με τα ιδεώδη
της γενναιοψυχίας και του ηρωισμού. Προβάλλεται το υψηλό φρόνημα
και η ρωμαλέα αντίσταση στις επεκτατικές βλέψεις των εισβολέων. Ο
αγώνας για την ελευθερία και η «ανδρεία» γίνονται χαρακτηρολογικό
γνώρισμα της εθνικής ταυτότητας, εγγράφονται στην ελληνική ψυχή και
κληροδοτούνται από γενεά σε γενεά. Ειδικότερα, το Αλβανικό Έπος και η
Εθνική Αντίσταση θεωρούνται φυσική προέκταση της Μεγάλης
Επανάστασης και αυτονόητη διασφάλιση των κεκτημένων της. Οι
Έλληνες του ’40 εικονογραφούνται ως επάξιοι συνεχιστές των Ελλήνων
του ’21. Συνεπώς, το αφήγημα της ιστορικής συνέχειας, η αρετή και η
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μαχητικότητα σε βαθμό «ελληνικό» φυσικοποιούν την εθνική
ταυτότητα.
Η πολεμική υπεροχή των ελλήνων συνίσταται στα άφθονα ψυχικά τους
αποθέματα αλλά και στην στρατιωτική ετοιμότητα για την οποία
μερίμνησε ο δικτάτορας Μεταξάς. Οι νύξεις στο ρόλο του τελευταίου
μπορούν να αναγνωστούν ως υπονοούμενα θετικού σχολιασμού του
στρατιωτικού καθεστώτος ως προς το πρόσωπο που επέδειξε με το
επεισόδιο του ΟΧΙ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πηγής όπου
συγχωνεύονται σύμβολα αντιδημοκρατικά (ΕΟΝ, εικόνα του βασιλιά και
του Μεταξά) στη συλλογική ζέση για τη λευτεριά που εκφράζεται υπό τη
σκέπη του Έθνους. Ιστορικές σημασίες γίνονται ιδεολογικές
υποσημειώσεις στο όνομα εθνικής ομοψυχίας κατά την εναντίωση σε
έναν κοινό εχθρό (σελ. 206). Είναι εμφανές το πρόταγμα της «τέλειας
εθνικής ενότητας» το οποίο όμως θα καταρρεύσει στον απόηχο του Β’
Παγκόσμιου πολέμου, με τον Εμφύλιο. Εκεί όπου ο «εθνικός εαυτός»,
τέλειος, ακέραιος και ενιαίος θα υποβαθμιστεί σε έναν εθνικό διχασμένο
εαυτό.
Η ιδεολογικοκριτική δε βάζει κάτω από το φακό της μόνο τις ρητές
αναφορές (ελληνική γενναιότητα) και τα υπονοούμενα (Μεταξάς) αλλά
και τις αποσιωπήσεις. Έτσι για παράδειγμα, εγείρεται μια εύλογη απορία
σχετικά με το ρόλο των Αλβανών στο Αλβανικό Έπος και με το θέμα της
Βορείου Ηπείρου, τη σχέση Ελλήνων- Αλβανών σε αυτό το ιστορικό
πλαίσιο…
Πέρα από τον πατριωτικό λόγο των ίδιων των Ελλήνων που
αρθρώνεται μέσα στις πηγές εσωτερικής κατανάλωσης (παραθέματα
και εικόνες), η εξύμνηση της δόξας του περίλαμπρου γένους
προσυπογράφεται και από μη Έλληνες κύρους (Καμύ). Και η
ανωτερότητα του «ήρωα που πολεμά σαν Έλληνας» (κατά τη ρήση του
Τσόρτσιλ) έχει, λογικά ένα μέτρο σύγκρισης. Στην περίπτωση του
«Αέρααα» και των τραγουδιών της 28ης Οκτωβρίου (κατεξοχήν
εκπαιδευτικό υλικό, παρόν και στο τετράδιο εργασιών),ο Ιταλός, ο
Ντούτσε, γελοιογραφείται, ευτελίζεται ως καρικατούρα που δειλιάζει και
σαστίζει στην ανωτερότητα του λεβέντη, του τσολιά.
Τέλος, το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον οι αξιώσεις του Α.Π. να
συγκεραστεί η εθνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα έχουν προοπτικές,
όταν αφενός, το μάθημα παραμένει κατ’ ουσίαν εθνοκεντρικό και όταν
από την άλλη η κατανόηση των αιτίων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως
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διδακτικός στόχος, αναδεικνύει παραστατικά τους συσχετισμούς
δυνάμεων εντός του ευρωπαϊκού χώρου και τα ανταγωνιστικά
συμφέροντα που καθορίζουν τις διακρατικές μεταβαλλόμενες συμμαχίες
και τους μεταπολεμικούς χάρτες.
Σάββατο 9:45-10:00, αμφιθέατρο Ι
Η εικόνα των κατοχικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιόδους-ορόσημα
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στα παλαιά και νέα εγχειρίδια
ιστορίας
Ζωή Ζιωντάκη
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
zoi-z@hotmail.com
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η ομάδα θα διερευνήσει το ζήτημα της παρουσίας των ξένων δυνάμεων
(κρατών, κυβερνήσεων, προσωπικοτήτων), όπως σκιαγραφείται στα
παλιά και νέα εγχειρίδια σύγχρονης ιστορίας για το Δημοτικό, το
Γυμνάσιο και το Λύκειο, σε περιόδους-ορόσημα, κατά τις οποίες η
Ελλάδα είχε την άμεση ανάγκη-πολεμική, οικονομική και πολιτική- της
σύμπραξης των ξένων χωρών κατά την περίοδο από το 1930 και
κατόπιν. Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από τα γεγονότα της
Μικρασιατικής καταστροφής, του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, του Εμφυλίου
πολέμου καθώς και του Κυπριακού ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ως
στόχος καθίσταται η εξέταση των οικονομικών και πολιτικών
παραγόντων
και
συμφερόντων,
όπως
προκύπτει
από
τη
«φυσικοποιημένη» εικόνα των εκάστοτε ξένων δυνάμεων, που
σφράγισαν-θετικά ή αρνητικά- τις μεγάλες στιγμές των Ελλήνων. Η
ιδεολογική αποσαφήνιση του ζητήματος θα στοχεύσει στους τρόπους με
τους οποίους ο Λόγος (με την έννοια του discourse) των σχολικών
εγχειριδίων χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποδίδει έναν
συγκεκριμένο ρόλο στους ξένους, αποδίδοντάς τους συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σημασίες. Ταυτόχρονα, θα διερευνηθεί το
αν και κατά πόσο αποδίδονται στους ξένους στοιχεία και ρόλοι, τα
οποία θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ψευδής συνείδηση, ως μία
διαστρεβλωμένη, δηλαδή, αντανάκλαση της πραγματικότητας, η οποία
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δεν προκύπτει από εμπεριστατωμένα γεγονότα, αλλά από στερεοτυπικές
εικόνες. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει η ανάλυση των ιδεολογιών, με στόχο
την αποκάλυψη των συγκεκριμένων συμφερόντων των κυρίαρχων
κοινωνικών ομάδων και κυρίως η κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι
συγκεκριμένες ιδεολογίες ισχυροποιούσαν και νομιμοποιούσαν τις
εκάστοτε δομές εξουσίας.
Η αποκάλυψη της ιδεολογίας θα καταστεί δυνατή μέσω της
σύγκρισης και της «ανάκρισης» των παλαιών και νέων εγχειριδίων
ιστορίας, ούτως ώστε να διαφανούν οι διαφορές στους Λόγους των
βιβλίων στην παρουσίαση των γεγονότων, στους χαρακτηρισμούς και
στην απόδοση ιδιοτήτων σε πρόσωπα και γεγονότα, καθώς και στις
αξιολογικές κρίσεις σχετικά με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων στα
εκάστοτε γεγονότα. Εκτός αυτών, στο πλαίσιο της ιδεολογίας, δεν μας
απασχολούν μόνο αυτά που λέγονται, τα ρητά στοιχεία, αλλά κυρίως τα
άρρητα, αυτά που υπονοούνται, αλλά και αυτά που αποσιωπώνται,
αλλά πιθανόν να έχουν την ίδια-ή και μεγαλύτερη σημασία- για τη
διαμόρφωση της ψευδούς συνείδησης. Μέσω της σύγκρισης μεταξύ των
βιβλίων, θα διαφανεί όχι μόνον το τι δηλώνεται στο κάθε βιβλίο, αλλά
και το πώς δηλώνεται, το τι αποσιωπάται και κυρίως για ποιους λόγους
αποσιωπάται.
Μεθοδολογία
Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο καθίσταται η ιδεολογικο-κριτική
ανάλυση περιεχομένου των προαναφερθέντων βιβλίων. Η επιλογή της
συγκεκριμένης μεθόδου εξηγείται από το γεγονός ότι στοχεύει στην
αποκάλυψη της ψευδούς συνείδησης και κυρίως στην αποκάλυψη του
τρόπου με τον οποίο η ιδεολογία διαχέεται στο περιεχόμενο των
ερευνώμενων βιβλίων, σε ό, τι αφορά την εικόνα των ξένων δυνάμεων
στα εν λόγω ιστορικά εγχειρίδια. Επιπλέον, η κριτικο-ιδεολογική
ανάλυση θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί κάτι
δηλώνεται και γιατί κάτι άλλο αποσιωπάται, όπως προκύπτει από τη
σύγκριση των βιβλίων. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, επιφέρει και τις
ανάλογες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την
παρουσία των ξένων δυνάμεων σε κρίσιμες περιόδους για την ελληνική
ιστορία, ενώ παράλληλα προκύπτουν και τα ανάλογα συμπεράσματα
από τη σύγκριση των παλιών και νέων βιβλίων ιστορίας, σε ό, τι αφορά
τα υπόγεια μηνύματα που επιδιώκουν να περάσουν οι εκάστοτε
συγγραφείς. Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να εξεταστεί αν και κατά πόσο

110

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο
συγγραφής των βιβλίων, καθώς και το κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο
των συγγραφέων του εκάστοτε βιβλίου, σε ό, τι αφορά τις συγγραφικές
επιλογές που κάνει. Εν πολλοίς, θα πρέπει να διερευνηθεί αν και κατά
πόσο διαφαίνεται η πολιτική τοποθέτηση του συγγραφέα. Ένα ακόμη
υπό διερεύνηση ζήτημα είναι αν και κατά πόσο υφίστανται στα εκάστοτε
βιβλία ερμηνείες που παρουσιάζονται ως γεγονότα, όπως για
παράδειγμα η απόδοση της Μικρασιατικής Καταστροφής στα
συμφέροντα αποκλειστικά των Ευρωπαίων, η ερμηνεία του Εμφυλίου ως
αποτέλεσμα
της
θέλησης
των
Μεγάλων
Δυνάμεων,
των
Αγγλοαμερικάνων ή αντιθέτως των Σοβιετικών κ.α. . Κατ’ επέκταση, ένα
υπό εξέταση θέμα είναι αν υφίστανται αξίες που αποδίδονται σε
γεγονότα και πρόσωπα ως φυσικές ιδιότητές τους, όπως για
παράδειγμα, οι ξένες δυνάμεις, ως «σωτήρες» και προστάτες μας, ή
αντιθέτως ως «δυνάστες» μας. Παράλληλα, ερευνάται αν υπάρχουν
θέσεις που διατυπώνονται ως φύσει δεδομένες στα γεγονότα-ορόσημα;
(Π.χ. οι ξένοι που πρόδιδαν, υπονόμευαν, εκμεταλλεύονταν, το μικρό και
πτωχό, πλην τίμιο και ηρωικό, ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του). Και
όλα τα παραπάνω δύνανται να υπεισέλθουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο,
όπου τα βιβλία «ανακρίνονται» για το αν και κατά πόσο βρίθουν
στοιχείων άκριτης γενίκευσης, δηλαδή γεγονότων που απομονώνονται
και οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο αναπόδεικτων όρων.
Σάββατο 10:00-10:15, αμφιθέατρο Ι

Τα στρατιωτικά κινήματα στη Νεότερη Ελλάδα (1909-1936):
αναδεικνύοντας την ιδεολογία στον λόγο των παλαιών και εν
χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου γενικής παιδείας
Μαρία Περπιράκη
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
marperpi@hotmail.com
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Ελένη Χειμαριού
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Παιδαγωγικής
susulikos@gmail.com
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Στην συγκεκριμένη υποομάδα έρευνας διερευνώνται κριτικά αλλά και
συγκριτικά οι ιδεολογικές διαστάσεις των στρατιωτικών κινημάτων από
το κίνημα στο Γουδί (ή) έως τη δικτατορία του Ι. Μεταξά, έτσι όπως
αυτές παρουσιάζονται, κατασκευάζονται και υπονοούνται μέσα από το
σχολικό βιβλίο για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Γ’ τάξη του Λυκείου
γενικής παιδείας. Στόχος είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι
ρητές και άρρητες αναπαραστάσεις και λόγοι (discourses) καθώς και οι
σιωπές για τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές
αλλαγές που επιφέρει η εκάστοτε στρατιωτική παρέμβαση στο πολιτικό
επίπεδο. Η ίδια η έννοια του «στρατιωτικού κινήματος» τίθεται υπό
κριτική και συγκριτική ανάλυση τόσο στα ιστορικά και θεωρητικά της
συμφραζόμενα όσο και στην παιδαγωγική αναπλαισίωσή της. Στο
πρώτο μέρος της παρουσίασης, το θεωρητικό διασαφηνίζονται οι όροι
της «ιδεολογίας» και του «στρατιωτικού κινήματος», καθώς και το πώς
αυτοί εντάσσονται στην θεωρία της ανάλυσης λόγου και ιδεολογίας,
στην Κριτική και Συγκριτική Παιδαγωγική αλλά και στην ιδεολογία της
θεωρίας της Ιστορίας- Ιστοριογραφίας. Ακόμη, περιγράφεται αδρομερώς
η μεθοδολογία της έρευνας, η οποία στηρίζεται στον άξονα της
ιδεολογικο-κριτικής
ανάλυσης περιεχομένου με στοιχεία Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνικής Σημειωτικής. Το δεύτερο μέρος, το
ερευνητικό περιλαμβάνει το υλικό και το πλαίσιο της έρευνας, τα οποία
αρθρώνονται σε δυο διαστάσεις: α) Στην ιδεολογικοκριτική ανάλυση
της συνομιλίας του εν χρήσει σχολικού βιβλίου Ιστορίας γενικής
παιδείας για την Γ’ Λυκείου με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών για την
Ιστορία καθώς και με το βιβλίο του καθηγητή, και β) στη συγκριτική
ιδεολογικοκριτική ανάλυση του ανωτέρω υλικού με το προγενέστερό
του. Διερευνώνται, δηλαδή, οι λόγοι (discourses) που διαφαίνονται στη
σύγκριση
μεταξύ του παλαιού και νέου βιβλίου, προγραμμάτων
σπουδών και βιβλίων με τις οδηγίες για τον εκπαιδευτικό.
Σάββατο 10.15-10.30, αμφιθέατρο Ι
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Εμφυλίου

Πολέμου

στην

Μεταπολιτευτική

Λάμπρος Παπαδήμας
εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
lampapad@uth.gr

Εισαγωγικά: Ένα νέο είδος πολέμων ευδοκιμεί στις κοινωνίες της
νεωτερικότητας: οι πόλεμοι της μνήμης. Στις νεωτερικές κοινωνίες, κατά
τον Γκάνταμερ (1998), μεγιστοποιήθηκε το ενδιαφέρον για την
ιστορικότητα του παρόντος. Το Παρόν αναπλαισιώνει διαρκώς
αφηγήματα σχετικά με παρελθοντικά επίμαχα ή συγκρουσιακά
γεγονότα, μέσα από μια διαδικασία «συμβολικών πολέμων» ιδεολογίας
(όπ.π.).
Θεωρητικό πλαίσιο/συγκείμενο: Συγκρουσιακό θέμα θεωρείται εκείνο για
το οποίο ένας αριθμός ανθρώπων επιχειρηματολογεί σχετικά με αυτό,
χωρίς να καταλήγει σε αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα (Ouolton et al., στο:
Μαυροσκούφης, 2015), ένα θέμα για το οποίο η κοινωνία είναι
διαιρεμένη και σημαντικές ομάδες μέσα σε αυτήν υποστηρίζουν
αντικρουόμενες ερμηνείες ή λύσεις βασισμένες σε διαφορετικές αξίες
(Stradling, στο: Μαυροσκούφης, 2015). Σε μια παιδαγωγική προσέγγιση,
επίμαχο ή συγκρουσιακό γεγονός ορίζεται εκείνο το γεγονός, για το
οποίο τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανέτοιμοι
και αμήχανοι να το αντιμετωπίσουν παιδαγωγικά, καθώς η προσέγγισή
του γεννά ένα σύνολο ερωτημάτων, άγνωστο προς το διδακτικόπαιδαγωγικό μοντέλο αναφοράς τους (Λεμονίδου, 2015).
Παρά το γεγονός ότι, ήδη από την πτώση της Δικτατορίας των
Συνταγματαρχών και κυριότερα από το 1982 και την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης, έχουμε εμφανέστατα μια έκρηξη της βιβλιογραφίας
σχετικά με το ζήτημα του εμφυλίου πολέμου, τόσο στο πεδίο της
ακαδημαϊκής ιστορίας, όσο και στη δημόσια έκφρασή της (Κόκκινος,
2015), εντούτοις το συγκρουσιακό αυτό ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί
με μια γόνιμη παιδαγωγική προσέγγιση, τόσο στο επίπεδο του
αναλυτικού προγράμματος όσο και στο επίπεδο των διδακτικών
προσεγγίσεων και των σχολικών εγχειριδίων. Το ίδιο βεβαίως έχει
συμβεί και σε άλλα κράτη, τα οποία ακολούθησαν μια πολιτική
αποσιώπησης των επίμαχων γεγονότων, μια «θεραπεία αμνησίας»,

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

113

όπως αποκαλεί ο Pervillé την αναμέτρηση της γαλλικής κοινωνίας με τα
δικά της συγκρουσιακά φαντάσματα του παρελθόντος (στο: Λεμονίδου,
2015).
Η ελληνική πολιτεία, σε σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο, υιοθέτησε
αντίστοιχα μια ιδιότυπη αποσιώπηση (την οποία ο Ricouer αποκάλεσε
«παρεμποδισμένη μνήμη»), έναν νόμο σιωπής, που πιθανόν κάποτε να
εξυπηρετούσε την επούλωση των πληγών που αποτυπώθηκαν στον
κοινωνικό ιστό και στον πολιτικό χώρο (Μπούσχοτεν et. al., 2008), αλλά
φαίνεται πως έχει εμποδίσει καθοριστικά την ουσιαστική αναμέτρηση
της εθνικής ιστορίας με μελανά σημεία του παρελθόντος της, συνθήκη η
οποία όμως είναι απαραίτητη για ένα κράτος που θέλει να προάγει τη
δημοκρατικότητα, την πολιτειότητα και τη δικαιοσύνη (Ernst, 2006).
Επιπλέον, έχουμε οδηγηθεί σήμερα στο σημείο να υπάρχουν δυο
αντιθετικές μνήμες σχετικά με τον Εμφύλιο Πόλεμο, όπως, κατά τον
Portelli (1997), υπάρχουν δυο επίσημες μνήμες – της Αριστεράς και της
Δεξιάς (στο: Βόγλης, 2007).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου
στην ελληνική εκπαίδευση, από την περίοδο της Μεταπολίτευσης και
έπειτα. Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή στην παρουσία του
συγκρουσιακού αυτού ζητήματος (στα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών ιστορίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και στις εγκυκλίους του
Υπουργείου) θα προσπαθήσει να αναδείξει τη στάση που υιοθέτησε η
ελληνική πολιτεία πάνω σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Μια στάση η
οποία φαίνεται ότι -παρά τις ελάχιστες εξαιρέσεις- υπηρετεί την τακτική
της αποσιώπησης, είτε με την αμήχανη και επιγραμματική παρουσίαση
των γεγονότων, είτε με μια τάση γεφυρωτικής προσέγγισης (η οποία
δυσχέραινε την εμβάθυνση στα γεγονότα αυτά καθαυτά), είτε τέλος με
την ουσιαστική απαλοιφή κάθε αναφοράς στα γεγονότα που σχετίζονται
με τον Εμφύλιο.
Σάββατο 10:30-10:45, αμφιθέατρο Ι
Διαβάζοντας τα εξώφυλλα των εθνικών βιβλίων Ιστορίας: Το
παράδειγμα της Αλβανίας κατά την περίοδο της σοσιαλιστικής
διακυβέρνησης 1945-1992
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Ντένις Βούκα
υποψήφιος διδάκτωρ F.U.B.
denisvuka84@zedat.fu-berlin.de
Το άρθρο εξετάζει τα εξώφυλλα της εθνικής ιστορίας της σοσιαλιστικής
Αλβανίας από το 1945 έως το 1992. Η σύχρονη έρευνα που ασχολείται
με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει
στρέψει το ενδιαφέρον της στα εξώφυλλα. Τα εξώφυλλα λοιπόν, εκτός
από ένα μη επαρκές μελετημένο πεδίο, αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος
μετα-αφηγήματος, το οποίο συμπυκνώνει τα σημαντικότερα μηνύματα
του βιβλίου και ταυτόχρονα εισαγάγει τους μαθητές μεσα σε αυτό. Οι
πληροφορίες που περιέχονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την
τάξη, ώστόσο αυτό που παραμένει είναι η αμεσότητα με την οποία
μεταδίδονται στους δέκτες. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα
εξώφυλλα
αποτελούν
τα
αντιπροσωπευτικότερα
δείγματα
πολυτροπικών κειμένων (Van Leeuwen, 1992), στην παρούσα έρευνα θα
γίνει μια πρώτη προσπάθεια να διαβάσουμε το περιεχόμενό τους. Θα
επικεντρωθούμε στην ανάλυση του οπτικού μέσου και θα στηριχθούμε
στη «γραμματική» του οπτικού κειμένου (Kress & Van Leeuwen, 1996).
Την ίδια στιγμή, θα εξετάσουμε το εαν και κατά πόσον η ιδελογία της
εποχής αντικατοπτρίζεται στα επικοινωνιακά αυτά σύνολα.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε την εξέλιξη που έχει σημειωθεί. Από τα
ασπρόμαυρα κειμενικά εξώφυλλα των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων
φτάνουμε στα γεμάτα εικόνες, χρώματα, κίνηση αφηγήματα των
τελευταίων δεκαετιών. Το περιεχόμενο και η θεματική τους
διαφοροποιείται ραγδαία από τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα. Τα
μηνύματα αυξάνουν και γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Το βάρος
πέφτει στην απεικόνιση του ένδοξου σοσιαλιστικού παρόντος, των
σύγχρονων επιτευγμάτων, της επανάστασης και των νέων ηρώων. Σε
μια συνολική θεώρηση, τα εξώφυλλα φαίνεται να αναπαράγουν την
κυρίαχη πολιτκή ιδεολογία της εποχής, η οποία εναπόκειται με τη σειρά
της σε αλλαγές μέσα στο χρόνο. Η βασική λειτουργία συνοψίζεται στην
επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής (Laclau, 1990) μέσω της κινητοποίησης
των μαθητών, προτού αυτή επιταχυνθεί στο εσωτερικό των βιβλίων.
Σάββατο 11:45-12:00, αμφιθέατρο Ι
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Συνιστώσες του ιστορικού λόγου ενός «επίμαχου» εγχειριδίου
Ιστορίας: Η περίπτωσης του εγχειριδίου της Στ΄ Δημοτικού της
περιόδου 2006-2007
Κυριακή Φαρδή
νηπιαγωγός, δρ. Ιστορίας και
διδακτικής της Ιστορίας
kyrfardi@gmail.com
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε μία μικρής έκτασης έρευνα (μελέτη
περίπτωσης –«casestudy») για το Εγχειρίδιο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού
που διδάχτηκε στο ελληνικό δημοτικό σχολείο (δημόσιο και ιδιωτικό) για
ένα μόνο σχολικό έτος, το 2006-2007 (Ρεπούση, Μ. &Ανδρεάδου, Χ.
&Πουταχίδης, Α. &Τζιβάς Α., 2006, Ιστορία Στ’ Δημοτικού. Στα νεότερα
και σύγχρονα χρόνια,. Αθήνα: ΟΕΔΒ). Το βιβλίο αυτό είναι μία περίπτωση
ενός από τα βιβλία της ιστορίας που εκδόθηκαν από τους επίσημους
φορείς του ελληνικού κράτους για να διδαχτούν στο σχολείο αλλά στη
συνέχεια αποσύρθηκαν (παρόμοιες περιπτώσεις παρατηρούνται στην
ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης από το τέλος του 19ου αι., βλ.
Αθανασιάδης, Χ, 2015, Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική Ιστορία
στην Ελλάδα, 1858-2008, Αθήνα: Αλεξάνδρεια).
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία του ιστορικού
λόγου και την παιδαγωγική του λειτουργία καθώς, επίσης, να συνδέσει
τον ιστορικό λόγο με τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη
διδακτική της ιστορίας. Το κεντρικό ερώτημα της μελέτης αυτής είναι
εάν συγκροτείται ένας «λόγος» (discourse) διαμέσου του οποίου το
βιβλίο συνομιλεί με το ιστορικό παρελθόν. Αναζητούνται, επίσης,
σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του «λόγου». Η μελέτη στα
συμπεράσματά της θα επιχειρήσει να αναφέρει τα στοιχεία του «λόγου»
που θεωρήθηκαν «μη συμβατά» στη διδασκαλία της ιστορίας στο
ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο, σύμφωνα με τα κεντρικά ζητήματα της
«διαμάχης» για το βιβλίο, όπως αυτά φάνηκαν στον δημόσιο διάλογο
και στις έρευνες και μελέτες για το βιβλίο που εκπονήθηκαν μετά την
απόσυρσή του.
Η παρούσα έρευνα συνδυάζει τρία μεθοδολογικά εργαλεία: α) τη μελέτη
περίπτωσης (casestudy), β) την εθνογραφική προσέγγιση της
μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας (criticalethnography) και γ) την
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κριτική ανάλυση λόγου (criticaldiscourseanalysis). Μελετά το βιβλίο σε
όλη την έκτασή του και για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιεί τον
επιστημολογικό πυρήνα της διδακτικής της ιστορίας ο οποίος μπορεί
συνοπτικά να αποδοθεί από το τρίπτυχο γνώση περιεχομένουμεθοδολογική γνώση- εννοιολόγηση (Κόκκινος, Γ., 2003. Επιστήμη,
Ιδεολογία, Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο, Ρεπούση,
Μ, 2004, Μαθήματα Ιστορίας. Από την Ιστορία στην Ιστορική Εκπαίδευση.
Αθήνα: Καστανιώτης και Σκούρος, Τ. 1991, Η νέα ιστορία. Η σύγχρονη
αντίληψη για τη διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών.
Λεμεσός: Ιδιωτική Έκδοση.). Επικεντρώνεται στην εννοιολόγηση του
ιστορικού παρελθόντος και, ειδικά, στις έννοιες επικοινωνιακού
χαρακτήρα. Οι έννοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα επιλέχτηκαν επειδή
εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι τον κόσμο
στο παρόν και στο παρελθόν, τον επικοινωνούν μεταξύ τους και
θεωρούνται αναλυτικά εργαλεία για τον ιστορικό, με βάση τα οποία
περιγράφει και ερμηνεύει την ποικιλία των ιστορικών φαινομένων.
Ερευνήθηκε όλο το βιβλίο σχετικά με τις έννοιες επικοινωνιακού
χαρακτήρα και επιλέχτηκαν έννοιες όπως έθνος, δημοκρατία κ.ά. με τις
αντίστοιχες αναφορές τους στο κείμενο (συγκείμενο). Μελετήθηκαν τα
σχήματα του «λόγου» και οι δομές του «λόγου» (Foucault, M., 1987, Η
αρχαιολογία της γνώσης. Μτφ. Παπαγιώργης, Κ. Αθήνα: Εξάντας) στις
οποίες παραπέμπουν αυτές οι αναφορές. Μετά τη συγκέντρωση και την
παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας μελετήθηκε εάν
επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας, εάν, δηλαδή, συγκροτείται ένας
ιστορικός λόγος (historicaldiscourse) με ορισμένα χαρακτηριστικά
στοιχεία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο
συγκροτείται ένας ιστορικός λόγος ο οποίος αποδίδει το ιστορικό
παρελθόν με δημοκρατικό ύφος και ήθος. Ο λόγος αυτός «συνομιλεί» με
το ιστορικό παρελθόν και ωθεί τους μαθητές σε μια κριτική προσέγγισή
του, ώστε να μάθουν πώς να το ερευνούν, να το κατανοούν και να το
ερμηνεύουν αναπτύσσοντας, παράλληλα, την κριτική τους σκέψη. Αυτός
ο τρόπος προσέγγισης του παρελθόντος διαφοροποιείται σε μεγάλο
βαθμό από όσους αποδίδουν ένα αφήγημα για το παρελθόν με
«δογματικά» στοιχεία και χαρακτηριστικά που δεν επιδέχεται
ανθρώπινες ερμηνείες ή αμφισβητήσεις. Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει
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ότι αυτή η διαπίστωση αποτελεί μία, ακόμη, συνισταμένη της
«διαμάχης» για το βιβλίο η οποία δεν αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια του
δημόσιου διαλόγου, επειδή, αυτός επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες και
αποσπασματικές λέξεις και φράσεις του βιβλίου.
Τέλος, η παρούσα μελέτη θέτει ένα πλαίσιο για επόμενες μελέτες οι
οποίες θα ερευνούν και θα αναλύουν τις σχέσεις «εξουσίας» (power) που
αναπτύσσονται στον ιστορικό λόγο. Προτείνει τη διερεύνηση των
σχέσεων «εξουσίας» που δημιουργούνται ανάμεσα στις διαφορετικές
όψεις του ιστορικού λόγου, όπως αυτές διαμορφώνονται στη σύγχρονη
ελληνική πραγματικότητα. Εύχεται, επίσης, ο επιστημονικός διάλογος να
παραμείνει ανοιχτός στην κατεύθυνση αυτή.
Σάββατο 12:00-12:15, αμφιθέατρο Ι
Αναπλαισίωση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού
(2006-2007) στο διδακτικό γίγνεσθαι
Ευαγγελία Τύμπα
εκπαιδευτικός, σχολική σύμβουλος
20ης Περ. Δημ. Εκπ. Θεσσαλονίκης,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
ewatiba@sch.gr
Μενέλαος Τζιφόπουλος
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Παιδαγωγικής, δρ. Παιδαγωγικής
mtzifopo@edlit.auth.gr
(ερευνήτρια και ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες συζητήσεις που αφορούν την
εισαγωγή αλλαγών στην ελληνική εκπαίδευση εστιάζουν το ενδιαφέρον
τους στη δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και νέων
διδακτικών εγχειριδίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυρίαρχη
λογική, στο δημόσιο τουλάχιστον λόγο, φαίνεται να ταυτίζεται με την
άποψη ότι τα νέα Π.Σ. και κυρίως τα νέα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν
σημαντικό βήμα αλλαγής της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Έχει
βέβαια ενδιαφέρον ότι η ευρύτερη αυτή λογική σπάνια αμφισβητείται
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από έρευνες που θα αναδεικνύουν τη συνθετότητα και πολυπλοκότητα
του ζητήματος και που θα κατανοούν τα σχολικά εγχειρίδια ως
ιδεολογικές κατασκευές, η αναπλαισίωση των οποίων εξαρτάται από
πολλές και ποικίλες παραμέτρους. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης
είναι να αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω της ανάλυσης
συνεντεύξεων εκπαιδευτικών που δίδαξαν το μάθημα της ιστορίας στην
έκτη δημοτικού κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007 με «το βιβλίο της
Ρεπούση» (Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Πουταχίδης, Α. & Τσιβάς, Α. 2006.
Ιστορία ΣΤ΄Δημοτικού: Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. Αθήνα:
Ο.Ε.Δ.Β.).
Ειδικότερα, στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε τις απόψεις
εκπαιδευτικών και μαθητών για το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο
προκάλεσε έντονες συζητήσεις και διαμάχες στον ευρύτερο δημόσιο
χώρο (ΜΜΕ, Βουλή, Ακαδημία Αθηνών) κυρίως για το περιεχόμενό του
και σε σχέση με τον τρόπο προβολής της εθνικής ταυτότητας
(Αθανασιάσης, Χ. 2015. Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική
Ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008. Αθήνα: Αλεξάνδρεια). Στη διαμάχη
αυτή, η οποία έλαβε έντονο ιδεολογικο-πολιτικό περιεχόμενο,
επεκράτησαν τελικώς όσοι ζητούσαν την κατάργησή ∙ του
το βιβλίο
αποσύρθηκε έπειτα από ένα χρόνο εφαρμογής του στην εκπαίδευση,
αποτελώντας έκτοτε αντικείμενο μελέτης της ιστορικής και
εκπαιδευτικής έρευνας.
Το βιβλίο αποτέλεσε αντικείμενο και δικής μας έρευνας, στο πλαίσιο των
μεταπτυχιακών σπουδών μας, αμέσως μετά την κατάργησή του. Από
τότε ακόμα διαπιστώσαμε ότι, ενώ υπήρχε μεγάλος όγκος
αρθρογραφίας για το βιβλίο, απουσιάζουν έρευνες που να αντλούν από
τη διδακτική αξιοποίηση του βιβλίου. Η «απουσία» αυτή αποτέλεσε το
κίνητρο για την μικρής έκτασης ερευνά μας, η οποία εστίαζε στο πώς
προσέγγισαν το βιβλίο οι παιδαγωγικοί πρωταγωνιστές (δάσκαλοι και
μαθητές). Επικεντρώσαμε την έρευνά μας κυρίως στη διδασκαλία και
ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν το βιβλίο
και εργάστηκαν με τους μαθητές τους, με στόχο να αναδείξουμε τα
στοιχεία εκείνα που διαμόρφωσαν τη διδασκαλία του μαθήματος στις
συγκεκριμένες τάξεις. Θα πρέπει, βέβαια, να αναφέρουμε ότι, καθώς δεν
υπήρχε πλέον η δυνατότητα να έχουμε άμεσα δεδομένα από την ίδια τη
διδασκαλία, καταγράψαμε τις απόψεις τους για αυτήν, όπως οι ίδιοι μας
τις κατέθεσαν στις συνεντεύξεις τους. Συγκεντρώσαμε δεδομένα από

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

119

δεκαέξι συνεντεύξεις (από εννέα δασκάλους και επτά μαθητές), οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο δίμηνο της σχολικής χρονιάς 20072008, δηλαδή, αμέσως μετά από την απόσυρση του βιβλίου και την
επαναφορά του παλιού εγχειριδίου στη σχολική τάξη.
Το υλικό αυτό αξιοποιούμε στην παρούσα ανακοίνωση, εμπλουτίζοντας
την αρχική έρευνα με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην
κριτική ανάλυση σχολικού λόγου (Christie, F. 2002. Classroom Discourse
Analysis. A Functional Perspective. London: Continuum, Gee, J. P. 2011 (3rd
ed.). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London &
New York: Routledge και Kress, G. 2010. Multimodality. A Social-Semiotic
Approach to Contemporary Communication. New York & London:
Routledge). Στο πλαίσιο αυτό αντιλαμβανόμαστε το σχολικό βιβλίο ως
έναν μαθησιακό πόρο (resource) ο οποίος διαπερνάται από ποικίλες
επιστημονικές παραδόσεις, τόσο διεθνείς όσο και τοπικές. Θεωρούμε,
επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους ενεργοποιούν
ποικίλους λόγους (discourses) (Fairclough, N. 2003. Analysing Discourse:
Textual Analysis for Social Research. London & New York: Routledge), οι
οποίοι σχετίζονται με (υπερ)τοπικές παραδόσεις ως προς τη διδασκαλία,
οι οποίες αναπλαισιώνονται με βάση την προσωπικότητα και τα
δεδομένα της τάξης του κάθε εκπαιδευτικού. Επομένως, δεν είναι
δυνατό να κατανοήσουμε τις διδακτικές πρακτικές αλλά και τις απόψεις
των εκπαιδευτικών έξω από την (επιστημονική) ιστορική συγκυρία και
τις ταυτότητές τους (Luk, J. C. M. 2008. Classroom Discourse and the
Construction of Learner and Teacher Identities. Encyclopedia of Language
In Education, 3, 121-134. New York: Springer). Αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή,
τους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας τη θεωρία της κοινωνικής
σημειωτικής, ως δρώντα ιστορικά υποκείμενα με δημιουργικότητα, την
οποία κατανοούμε, όμως, με βάση τα διαθέσιμα στην εποχή τους
«σχέδια» (αντιλήψεις για τη διδασκαλία, ισχύουσες λογικές εγχειριδίων
κλπ.) (Leeuwen van, T. 2005. Introducing Social Semiotics. London:
Routledge).
Προκειμένου να αναδείξουμε την υβριδικότητα και το πολυεπίπεδο των
απόψεων που εκφράζονται μέσω αυτών των συνεντεύξεων, αξιοποιούμε
το εργαλείο ανάλυσης του «Ρόμβου» (Κουτσογιάννης, Δ., Χατζηκυριάκου,
Ι., Αντωνοπούλου, Σ., Αδάμπα, Β. & Παυλίδου, Μ. 2015. Ανάλυση
σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Μέσω του συγκεκριμένου
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εργαλείου μελετούμε όσα οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν για τον τρόπο
που δίδαξαν ένα ωριαίο μάθημα, την πορεία της διδασκαλίας τους, την
αξιοποίηση του κειμένου, των πηγών, του γλωσσαρίου κ.ο.κ. Με άλλα
λόγια, μελετούμε πώς οι εκπαιδευτικοί πραγματώνουν το μάθημα, ποιες
διδακτικές πρακτικές υποστηρίζουν και ποιους γραμματισμούς
καλλιεργούν. Τελικώς, ποιοι διδακτικοί λόγοι (discourses) αναδεικνύονται
και αυτοί ποιες διδακτικές ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών
υποστηρίζουν/ενεργοποιούν. Αυτή η ενεργοποίηση συγκεκριμένου
τύπου διδακτικών πρακτικών, επομένως η προϋπόθεση και η
ενεργοποίηση συγκεκριμένου τύπου ταυτοτήτων (Bernstein, B. 1996.
Pedagogy, symbolic control and identity. Theory, research, critique. London:
Taylor and Francis) (διδασκόντων και διδασκομένων), αποτελεί
πιστεύουμε την ουσία της διδασκαλίας και μας αποκαλύπτει την
ιδεολογία της.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι η διδασκαλία της ιστορίας δεν
εξαρτάται απλώς από τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και από ποικίλες
άλλες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων η διάθεση των εκπαιδευτικών
για κινητικότητα και το είδος των λόγων που ενεργοποιούν. Ειδικό
ενδιαφέρον έχει το πώς ισχύοντες λόγοι ως προς τη διδασκαλία της
ιστορίας υβριδοποιούνται με οπτικές του βιβλίου αλλά και με στοιχεία
νέων λόγων που κυκλοφορούν στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Σε αντίθεση, δηλαδή, με το μεγαλύτερο μέρος των
συζητήσεων που εστιάζει το ενδιαφέρον του στην (μη) καταλληλότητα
των σχολικών εγχειριδίων, από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι η
διδακτική πράξη είναι εξαιρετικά πιο σύνθετη και ότι το νέο κάθε φορά
βιβλίο, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι μία από τις πολλές
παραμέτρους, και σίγουρα όχι η κυριότερη, που πρέπει να
συνυπολογιστούν για την κατανόηση του διδακτικού γίγνεσθαι.
Σάββατο 12:15-12:30, αμφιθέατρο Ι
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Αναθεωρώντας την «αναθεώρηση» της σχολικής ιστορίας:
επιστημολογικές, ιστοριογραφικές και διδακτικές παλινδρομήσεις
στο νέο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού 17:30-17:45
Ανδρέας Ανδρέου
καθηγητής Π.Δ.Μ.
aandreou@uowm.gr
Κώστας Κασβίκης
επίκουρος καθηγητής Π.Δ.Μ.
kkasvikis@uowm.gr
(ερευνητές του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η εργασία αναφέρεται στο νέο βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ τάξης του
Δημοτικού (της συγγραφικής ομάδας του Ι. Κολιόπουλου) το οποίο
τέθηκε σε χρήση το σχολικό έτος 2012-2013. Αντικατέστησε το σχολικό
εγχειρίδιο (της ομάδας της Μ. Ρεπούση) που εισήχθηκε το σχολικό έτος
2006-2007 μαζί με τα υπόλοιπα νέα σχολικά εγχειρίδια της
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά αποσύρθηκε το επόμενο σχολικό έτος.
Με αφορμή την έντονη δημόσια κριτική που ασκήθηκε στο πρόωρα
αποσυρθέν βιβλίο, και η οποία επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά
στην «απόκλισή» του από μια εθνοκεντρική αντίληψη της ελληνικής
ιστορίας και στην απόπειρά του να κατασκευάσει
μια απόιδεολογικοποιημένη ανάγνωση του παρελθόντος, εξετάζουμε το εν
χρήσει σχολικό εγχειρίδιο
με κριτήριο τις συγκροτημένες
αναπαραστάσεις και προσλήψεις που παράγει για το εθνικό υποκείμενο.
Η έρευνά μας επικεντρώνεται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού: α. στις επιλογές του ιστορικού
περιεχομένου, στην οργάνωση της ύλης και τις επιστημολογικές οπτικές
που προγραμματικά υιοθετούν οι συγγραφείς αναφορικά με την
νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, β. στην ανάλυση του
περιεχομένου του σε σχέση με το ζήτημα της αναπαράστασης του
εθνικού εαυτού και άλλου και γ. στην εικονογράφηση του βιβλίου και
στα νοήματα που παράγει τόσο αυτόνομα, όσο και σε συνδυασμό με τις
προηγούμενες δύο παραμέτρους. Σε σχέση με την επιλογή του
περιεχομένου και την οργάνωση της ύλης, καταγράφεται μια σημαντική
στροφή, συγκριτικά και με τα δύο προηγούμενα βιβλία, ως προς το είδος
της ιστορίας που επιλέγεται για να διδαχθούν οι μαθητές, με βασικά
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χαρακτηριστικά την ποσοτική κυριαρχία του 19ου αιώνα και την
υπέρμετρη έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση, την προβολή της
ιστορικής προσωπικότητας και την επικέντρωση σχεδόν αποκλειστικά
στην πολεμική, πολιτική και διπλωματική ιστορία έναντι της κοινωνικής,
της οικονομικής και της πολιτισμικής. Αναφορικά με το δεύτερο άξονα
ανάλυσης, αυτόν της προβολής του εθνικού εαυτού – εθνικού άλλου,
παρατηρήθηκε η – γνωστή και από παλιότερα σχολικά εγχειρίδια –
περιχαράκωση στην στερεότυπη και πολλές φορές ανιστορική
αναπαράσταση της ετερότητας με πιο χαρακτηριστική αυτή την εικόνα
των Οθωμανών/Τούρκων και την ομόθυμη παρουσίασή τους πάντα
αντιθετικά και αντίπαλα με τον εθνικό εαυτό που υπερέχει σε όλους
τους τομείς. Τέλος, στον άξονα της εικονογράφησης παρατηρείται ο
σαφής προσανατολισμός σε
μια προσωποκεντρική θεώρηση της
ιστορίας με έμφαση στις σημαντικές πολιτικές, στρατιωτικές και
θρησκευτικές προσωπικότητες, στην προώθηση της βίας, στον
προπαγανδιστικό χαρακτήρα και τη συναισθηματική φόρτιση, στον
εθνοκεντρισμό και ελληνοχριστιανισμό. Τα δεδομένα που προκύπτουν
από τους τρεις παραπάνω άξονες συγκλίνουν στο γεγονός ότι το νέο
σχολικό εγχειρίδιο υιοθετεί το παραδοσιακό επιστημολογικό υπόδειγμα
και στοχεύει αποκλειστικά στην αναπαραγωγή και στην εσωτερίκευση
από τους μαθητές της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας και όχι στην
ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης και κατανόησης. Αυτή η επιλογή
εναρμονίζεται απόλυτα και με τη μεθοδολογική προσέγγιση του βιβλίου,
η οποία, αν και ενδεδυμένη με το μανδύα του σύγχρονου (π.χ.
καταιγισμός κειμενικών και οπτικών ιστορικών πηγών), αναπαράγει μια
έντονα δασκαλοκεντρική διάσταση, ενισχύοντας έτσι συνολικά τις
αδυναμίες του ως διδακτικού εργαλείου.
Σάββατο 12:30-12:45, αμφιθέατρο Ι
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Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού
βάσει κριτηρίων
Ελένη Καραμανώλη
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
elenikaramanoli@yahoo.gr
Δημήτρης Μαυροσκούφης
καθηγητής,
κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
dmavrosk@edlit.auth.gr
(ερευνήτρια και ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Με τη φράση σχολικά εγχειρίδια σήμερα εννοούμε ένα σύνολο
διδακτικού υλικού (διδακτικό πακέτο), που περιλαμβάνει το βιβλίο του
δασκάλου και το βιβλίο του μαθητή. Στην Ελλάδα το σχολικό εγχειρίδιο
αποτελεί το επίκεντρο της διδακτικής πράξης και το κύριο μέσο
διδασκαλίας. Το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το περιεχόμενο
διδασκαλίας για κάθε σχολικό έτος και επιλέγει το σχολικό εγχειρίδιο,
του οποίου η συγγραφή επηρεάζεται από τα ΑΠΣ (Αγγελάκος, 2005: 160161). Στη διαμόρφωση του πλαισίου διδασκαλίας ρόλο παίζουν και
διεθνείς οργανισμοί. Π.χ. ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέθεσε στην
UNESCO την επανεξέταση και τη βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων
(Fritzsche, 1992: 173, Μπονίδης, 2004α: 17,21). Το Συμβούλιο της Ευρώπης
ασχολήθηκε, επίσης, με τα σχολικά εγχειρίδια με στόχο την επίτευξη της
αντικειμενικότητάς τους (Fritzsche, 1992: 173, Μπονίδης, 2004α: 26). Αλλά
και το «Ινστιτούτο Georg Eckert για τη διεθνή έρευνα των σχολικών
εγχειριδίων» από το 1951 συνεχίζει τις έρευνες για το σχολικό βιβλίο, ως
κέντρο πια σχολικών εγχειριδίων του συμβουλίου της Ευρώπης
(Fritzsche, 1992: 174, Μπονίδης, 2004α: 28, 30). Τα σχολικά εγχειρίδια
αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης από το 19ο αιώνα στο πλαίσιο της
Αγωγής για την ειρήνη. Αφορμή για αυτό στάθηκε το ότι περιείχαν
στερεοτυπικές και αρνητικές εικόνες και με δεδομένο ότι το βιβλίο
αποτελεί το κύριο εργαλείο διδασκαλίας κρίθηκε αναγκαίο να
αξιολογηθούν με σκοπό να βελτιωθούν (Fritzsche, 1992: 173, Μπονίδης,
2004α: 2-3, 17). Οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί (UNESCO, Συμβούλιο
της Ευρώπης κ.ά.) προσπαθούν να καταρτίσουν τα κριτήρια που είναι
απαραίτητα για να συνταχθεί ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο. Στην Ελλάδα
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από τη δεκαετία του 1980 και μετά ξεκίνησαν οι έρευνες σχετικά με το
βιβλίο και δημιουργήθηκαν οι ανάλογες δομές.
Αναφορικά με τη Διδακτική της Ιστορίας βασικό ζητούμενο είναι η
καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και η ανάπτυξη της ιστορικής
συνείδησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος, δηλαδή, είναι η
συγκρότηση συνειδητού και ενεργού πολίτη, που θα μπορεί να ζει σε ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, έχοντας κριτική σκέψη και κοινωνική
συνείδηση. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να μάθουν να ερμηνεύουν τα
ιστορικά γεγονότα και να αξιολογούν τα ιστορικά τεκμήρια. Κεντρικός
άξονας της διδασκαλίας θεωρείται η ενεργητική μάθηση, η χρήση
πηγών, η ανάδειξη της πολυπρισματικότητας της ιστορίας και η
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.
Το αφηγηματικό μέρος του εγχειριδίου είναι σκόπιμο να είναι άρτιο και
απαλλαγμένο από σκοπιμότητες, ενώ το οπτικό υλικό άρτιο ποιοτικά και
αισθητικά, να σχετίζεται με την αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου και
να λειτουργεί συμπληρωματικά (Μαυροσκούφης, 1999:170). Το οπτικό
υλικό μπορεί να αποτελεί ντοκουμέντο με στόχο να πείσει, να
αμφισβητήσει, να επεξηγήσει το αφηγηματικό μέρος, να εγείρει το
συναίσθημα ακόμα και να παραπλανήσει τον αναγνώστη
(Μαυροσκούφης, 1999:51-52, Μπονίδης κ.α.2002:77).
Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να παρουσιάσει την αξιολόγηση του
σχολικού εγχειριδίου ιστορίας της ΣΤ’ δημοτικού με τίτλο «Ιστορία του
νεώτερου και σύγχρονου κόσμου» και συγγραφείς τους Ι. Κολιόπουλο,
Ι. Μιχαηλίδη, Χ. Μηνάογλου και Αθ. Καλλιανιώτη. Η αξιολόγηση θα
πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων βάσει κριτηρίων. Ως προς το
ερευνητικό πλαίσιο θα ακολουθηθεί η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
βάσει συστήματος υποκατηγοριών με το παράδειγμα δόμησης
περιεχομένου σε μακρο-επίπεδο (Μπονίδης, 2004α:119). Η ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου έχει στόχο την όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική
περιγραφή της σημασίας ενός μηνύματος στη διαδικασία επικοινωνίας.
Οι κατηγορίες διαιρούνται σε υποκατηγορίες. Τα κριτήρια με βάση τα
οποία θα γίνει η αξιολόγηση είναι (Μπονίδης, 2005):
1ο κριτήριο: η εξωτερική εμφάνιση, τα δομικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά του κειμένου και του περικειμένου, καθώς και η
εικονογράφηση. Θα εξεταστεί το μέγεθος και ο όγκος του βιβλίου, το
εξώφυλλο, η ύπαρξη ή όχι πινάκων και η μορφή τους. Το περικείμενο, η
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επαρκής και σαφής διάκριση των ενοτήτων, η έναρξη κάθε κεφαλαίου σε
νέα σελίδα και, τέλος, η ποιότητα βιβλιοδεσίας και η ανθεκτικότητα.
2ο κριτήριο: η παιδαγωγική καταλληλότητα του βιβλίου, το
επιστημολογικό παράδειγμα της παιδαγωγικής επιστήμης, η θεωρία
αγωγής που ακολουθείται και το διδακτικό μοντέλο. Ο τύπος του
σχολικού βιβλίου και, τέλος, οι μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,
που προωθεί στη διδασκαλία, οι μεθοδολογικές λειτουργίες, και η
προσαρμογή των περιεχομένων στο αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών.
3ο κριτήριο: κατά πόσο το βιβλίο ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα
σπουδών (ΔΠΣ-ΑΠΠΣ) και κατά πόσο υφίσταται η μεθοδολογική
καταλληλότητα. Πιο αναλυτικά, η συμφωνία του σχολικού βιβλίου με τις
κατευθυντήριες γραμμές και τα προγράμματα σπουδών. Ως προς την
διδακτική
μεθοδολογική
καταλληλότητα
θα
ερευνηθούν
τα
προγράμματα σπουδών, τα διδακτικά μοντέλα και η σύγχρονη έρευνα
αναφορικά με το μάθημα.
4ο κριτήριο: θα ερευνηθούν τα επιστημολογικά και τα θεωρητικά
ζητήματα, καθώς και ζητήματα επιστημονικής εγκυρότητας.
5ο κριτήριο: θα διερευνηθεί το περιεχόμενο του βιβλίου σε σχέση με την
κοινωνία. Πιο αναλυτικά, θα αναζητηθούν η προθετικότητα και η
ποιότητα των πληροφοριών, καθώς και η σχέση του βιβλίου με τη
σύγχρονη ιστορία.
Σάββατο 12:45-13:00, αμφιθέατρο Ι
Κριτική ανάλυση του ιστορικού λόγου ενός «αποσυρθέντος»
σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας (Γ’ Λυκείου, 1999-2000)
Ουρανία Κοντούλα
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
ourakon@yahoo.gr
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα εισήγηση ερείδεται σε κριτικές θεωρίες του λόγου που
αντιλαμβάνονται τη γλώσσα ως μέσο κατασκευής της κοινωνικής
πραγματικότητας καθώς και στη θεώρηση του σχολικού βιβλίου ως
ισχυρού μέσου κατασκευής της υποκειμενικότητας των μαθητών αλλά
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και ως μέσου νομιμοποίησης και φυσικοποίησης ιδεολογιών (Crawford, K.
(2000), Researching the Ideological and Political Role of the History
Textbook - Issues and Methods. International Journal of Historical Learning,
Teaching and Research, Vol. 1, N. 1.).
Δεδομένων των παραπάνω θεωρητικών παραδοχών, η συγκεκριμένη
έρευνα εστιάζει στο σχολικό βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του Νεότερου και
Σύγχρονου Κόσμου», το οποίο ανήκει στα λεγόμενα «αποσυρθέντα
βιβλία», καθώς –παρά την αρχική πρόθεση διδασκαλίας του στη Γ΄ τάξη
του Λυκείου κατά το σχολικό έτος 1999-2000–, το βιβλίο αυτό
αποσύρθηκε με υπουργική απόφαση, πριν καν φτάσει στα χέρια
μαθητών και εκπαιδευτικών, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της ζωής
του. Η ιδεολογική διαμάχη που προέκυψε εξαιτίας του ιστορικού λόγου
(historical discourse) που οι συγγραφείς του υιοθέτησαν –
κατασκευάζοντας με αυτόν τον τρόπο διαφορετικές, από τις τρέχουσες
ή επιθυμητές από το Υπουργείο Παιδείας εκδοχές κάποιων ιστορικών
γεγονότων–, αποτέλεσε το λόγο απόσυρσης του εν λόγω βιβλίου.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τη θέση της συγγραφικής ομάδας, τη δημόσια
συζήτηση για την απόσυρση του βιβλίου αυτού πυροδότησε η επιλογή
του συγγραφέα του επίμαχου αποσπάσματος να αποδώσει το
«ιδεολογικό στίγμα της κυπριακής εθνικοαπελευθερωτικής οργάνωσης
ΕΟΚΑ Α΄», κατασκευάζοντας και αρθρώνοντας μια εκδοχή διαφορετική
από την έως τότε κυρίαρχη (Κόκκινος, Γ. (2003), Επιστήμη, Ιδεολογία,
Ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της
υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχμιο).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η κριτική ανάλυση λόγου του
ανθολογούμενου, στο επίμαχο βιβλίο, αποσπάσματος σχετικά με το ρόλο
της ΕΟΚΑ Α΄. Η ανάλυση αυτή θα επιτρέψει την ερμηνεία και εξήγηση της
απόκλισης ή σύγκλισης του ιστορικού λόγου του εξεταζόμενου κειμένου
με τον έως τότε ηγεμονικά κυρίαρχο λόγο της σχολικής ιστορίας.
Απορρέοντας από το σκοπό της έρευνας ως μεθοδολογικό εργαλείο
χρησιμοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου και πιο συγκεκριμένα το
μεθοδολογικό “παράδειγμα” του Ν. Fairclough. Το τρισδιάστατο μοντέλο
ανάλυσης του λόγου, που ο Ν. Fairclough προτείνει, επιτρέπει τη
σύνδεση του μικρο- (κείμενο) και μακρο- (κυρίαρχη ιδεολογία) επιπέδου.
Το μοντέλο αυτό εστιάζει σε τρία επίπεδα ανάλυσης του λόγου: στα
γλωσσικά χαρακτηριστικά (κειμενική πρακτική), στις διαδικασίες
παραγωγής και κατανάλωσης του εξεταζόμενου κειμένου (ρηματική
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πρακτική) και στο ευρύτερο κοινωνικο-ιδεολογικό πλαίσιο, σε σχέση με
το οποίο διαμορφώνεται το εξεταζόμενο κείμενο και εντός του οποίου
λειτουργεί (κοινωνική πρακτική) (Fairclough, N. (2003), Analysing
Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge και
Jorgensen, M. & Phillips, L. (2002), Discourse Analysis as Theory and
Methods. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κειμενικής πρακτικής αναλύονται οι
κειμενικές εκείνες πρακτικές (λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές
επιλογές του συγγραφέα), στις οποίες εμπεριέχονται πολυάριθμες
κοινωνικές πληροφορίες και ιδεολογικά μηνύματα καθώς και
διαφορετικές εννοιολογήσεις. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης της
παραγωγής του επίμαχου αποσπάσματος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα,
τόσο στον εντοπισμό των πολιτικο-ιδεολογικών λόγων (discourses) από
τους
οποίους
πηγάζει
ο
συγκεκριμένος
ιστορικός
λόγος
(διαρρηματικότητα), όσο και στην αναζήτηση κειμένων, στοιχεία των
οποίων αναπλαισιώνονται στο παρόν κείμενο (διακειμενικότητα). Με τη
συγκεκριμένη ανάλυση επιδιώκεται να φωτιστούν και ερμηνευτούν
καλύτερα οι συνθήκες παραγωγής, οι οποίες τελικά καθορίζουν τις
επιμέρους εκδοχές του ιστορικού λόγου του συγκεκριμένου κειμένου. Τα
παραπάνω εξεταζόμενα στο πλαίσιο της κοινωνικής πρακτικής
αναμένεται να παράσχουν, ταυτόχρονα, την ερμηνεία και εξήγηση των
λόγων που αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για τον έντονο δημόσιο διάλογο
σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου (βλ. και σχετική
προσέγγιση στο: Αθανασιάδης Χ. (2015), Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος
και σχολική Ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008. Αθήνα: Αλεξάνδρεια).
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της μελέτης αυτής –οι οποίες προέκυψαν
από την ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στη ρηματική πρακτική και την
ευρύτερη κοινωνική πρακτική– στο συγκεκριμένο κείμενο συγκροτείται
ένας ιδεολογικά φορτισμένος ιστορικός λόγος, ο οποίος, όμως,
αντιπαρατίθεται στον ηγεμονικά κυρίαρχο λόγο των προγενέστερων και
μεταγενέστερων από το εξεταζόμενο σχολικών εγχειριδίων ιστορίας.
Μέσω της ανάδειξης της ανταγωνιστικής σχέσης των δύο αυτών
ιδεολογικά διαφορετικών ιστορικών λόγων αποδεικνύεται πως οι
σχέσεις μεταξύ των ιστορικών λόγων αποτελούν πεδία κοινωνικοπολιτικής σύγκρουσης και διαμάχης. Απώτερος σκοπός της διαμάχης
αυτής είναι η απόκτηση ή εδραίωση της νομιμοποιητικής βάσης της
ιδεολογίας που εκφράζει ο κάθε ένας ιστορικός λόγος (Μαυροσκούφης
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Κ. Δ. (1997), Η σχολική Ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (19751995). Η μεταπολιτευτική εκδοχή του σισύφειου μύθου. Θεσσαλονίκη:
Αδελφοί Κυριακίδη).
Τέλος, η παρούσα μελέτη προσφέρει ένα παράδειγμα ανάλυσης του
σχολικού ιστορικού λόγου, προκειμένου να διευρυνθούν τα κριτήρια
ανάλυσης των τρόπων δόμησης και κατασκευής του λόγου αυτού στη
σχολική χρήση του. Προσφέρει, ακόμη, αναστοχασμό για την αξία και τη
σύγχρονη ανάγκη της υιοθέτησης της πολυπρισματικής και
πολυφωνικής προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων, ώστε να
επιτευχθεί στην πράξη, αφενός η απαγκίστρωση από εθνικούς όσο και
«ιδεολογικούς» μύθους, και αφετέρου η υλοποίηση του διατυπωμένου σε
πρόσφατα αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών γενικού στόχου της
διδασκαλίας της ιστορίας που είναι η «ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης
και της ιστορικής συνείδησης».
Σάββατο 13:00-13:15, αμφιθέατρο Ι
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού
εγχειριδίου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου – γ΄
Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα Ο.Ε.Δ.Β. (2002)»
Αικατερίνη Προκοπίου
φιλόλογος εκπαιδευτικός
katproko@hotmail.com
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Προσεγγίζουμε το εξώφυλλο του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία του
Νεότερου και σύγχρονου κόσμου – γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Αθήνα Ο.Ε.Δ.Β. (2002)» ως πολυτροπικό κείμενο στο πλαίσιο της
κοινωνικής σημειωτικής των Gunther Kress και Theo van Leeuwen
ακολουθώντας τις τρεις μεταλειτουργίες της οπτικής επικοινωνίας (α)
την αναπαραστατική, (β) τη διαπροσωπική και (γ) την κειμενική. Μέσω
της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού αναζητούμε τα αναγνωστικά
μονοπάτια, τα οποία ξεκλειδώνουν τους σημειωτικούς κώδικες της
σύνθεσης και αποκαλύπτουν τον τρόπο, με τον οποίο το εξώφυλλο ως
πολυτροπικό κείμενο επικοινωνεί το περιεχόμενο του εγχειριδίου, την
ιδεολογική αντίληψη της συγγραφικής ομάδας απέναντι στο ιστορικό
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παρελθόν, τις ιστοριογραφικές επιλογές, που υιοθετεί στη σύνθεση της
ιστορικής αφήγησης–ερμηνείας και την αισθητική της εποχής στην
οποία αναφέρεται.
Σάββατο 13:15-13:30, αμφιθέατρο Ι
8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η συμμετοχή του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία: Μία
συγκριτική
προσέγγιση
των
Αναλυτικών
Προγραμμάτων
προσχολικής εκπαίδευσης Ελλάδας και Φινλανδίας
Αδαμαντία Μαργαρίτη
υποψήφια διδάκτορας Π.Δ.Μ.
diamarg2000@yahoo.de
Καλλιόπη Βρυνιώτη
επίκουρη καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
vrinioti@uowm.gr
Στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989, αρθ. 12)
προβλέπεται το δικαίωμα της συμμετοχής του παιδιού στη λήψη
αποφάσεων σε θέματα που το αφορούν, ανάλογα με το επίπεδο
ανάπτυξής του. Επίσης προβλέπεται η υποχρέωση των ενηλίκων να
κάνουν γνωστό στα παιδιά το δικαίωμα της συμμετοχής τους,
οργανώνοντας διαδικασίες μάθησης, οι οποίες όχι μόνο να δίνουν την
ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος αλλά να
τα παρακινούν και να τα προτρέπουν προς αυτό. Η ηλικία των παιδιών
στη λήψη αποφάσεων παίζει ρόλο μόνο ως προς τον τρόπο οργάνωσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή
τους και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα σχετικά με το αν είναι
σε θέση ή όχι τα παιδιά μικρής ηλικίας να συμμετέχουν/
συναποφασίζουν. Καίριας σημασίας ζήτημα αποτελεί το αν οι ενήλικες
επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών και αν είναι σε θέση να
οργανώσουν διαδικασίες εκμάθησής της (Vrinioti 2016).
Με αφετηρία το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, τα
Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ) προσχολικής εκπαίδευσης έχουν γίνει τις
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τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο μελέτης σε πολλές κατευθύνσεις.
Κυρίαρχη είναι η κατεύθυνση προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
προγραμμάτων που θα διαπνέονται από τις έννοιες της «ποιότητας»,
της «κοινωνικής δικαιοσύνης», της «ισότητας», της «δημοκρατικής
εκπαίδευσης» και της «ενεργητικής συμμετοχής». Έρευνες σε πολιτικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο τονίζουν τη δημοκρατική προοπτική της
αντιμετώπισης των παιδιών ως συμμέτοχων στη μαθησιακή διαδικασία
και ως ενεργών και ενημερωμένων πολιτών (Theobald & Kultti 2012).
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ιδέα του δημοκρατικού-ενεργού
πολίτη αναγνωρίζεται σήμερα ως αξία που πρέπει να προωθηθεί μέσω
της εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη (Broström 2011). H ανάδειξη του
ρόλου του παιδιού ως συν-δημιουργού της γνώσης, προβάλλει μέσα από
την αλλαγή της αντίληψης για τα δικαιώματά του. Για μία όσο το
δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση από την αρχή της ζωής του παιδιού, η
οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του δίνοντάς
του τη δυνατότητα να έχει λόγο για το σχεδιασμό και την οργάνωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Hart 1992, Shier 2001), θα σέβεται και θα
λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις
του και θα ενισχύει την προσωπική, κοινωνική, συναισθηματική και
γνωστική του ανάπτυξη (Bennett 2004, Fthenakis et al. 2009).
Από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ένα κενό
στη μελέτη της συμβολής των ΑΠ στην εκπαίδευση κριτικά σκεπτόμενων
ενεργών πολιτών. Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί μέρος της υπό
εξέλιξη διδακτορικής διατριβής της πρώτης εκ των συγγραφέων,
επιχειρεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από τη συγκριτική
προσέγγιση των ΑΠ προσχολικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και της
Φινλανδίας. Η επιλογή των δύο συγκεκριμένων χωρών έγινε διότι ο ένας
πόλος της σύγκρισης –Ελλάδα- ανήκει στις χώρες με «γνωσιοκεντρική»
παράδοση στην προσχολική εκπαίδευση, ενώ ο δεύτερος -Φινλανδίαστις χώρες με παράδοση «κοινωνικής παιδαγωγικής» (OECD 2006).
Βασική υπόθεση της έρευνας αποτελεί η παραδοχή ότι το ιστορικό πολιτισμικό - κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενο της κάθε κοινωνίας
διαφοροποιεί το λόγο περί πρώιμης εκπαίδευσης κριτικά σκεπτόμενων
ενεργών πολιτών. Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αποτελεί η
κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky, ο οποίος τονίζει την
ιδιαίτερη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην συνδόμηση της
γνώσης. Η μάθηση και η εκπαίδευση σύμφωνα με τον κοινωνικό
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εποικοδομητισμό γίνονται κατανοητές ως κοινωνικές διαδικασίες, στις
οποίες το παιδί, ο εκπαιδευτικός και ακόμα περισσότεροι συμμέτοχοι
αλληλεπιδρούν.
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η συγκριτική αποτύπωση της
έννοιας «συμμετοχή» του παιδιού στα εν λόγω ΑΠ της Ελλάδας και της
Φινλανδίας. Ο σκοπός εξειδικεύεται στα παρακάτω ερευνητικά
ερωτήματα: α) Ποια είναι η αντίληψη που επικρατεί στα ΑΠ προσχολικής
εκπαίδευσης των δυο χωρών α) για το ρόλο του «παιδιού» β) για το
ρόλο του «εκπαιδευτικού» και γ) πώς αποτυπώνεται ή δεν
αποτυπώνεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «συμμετοχή»;
Εφαρμόζεται η ερευνητική μέθοδος της ποσοτικής ανάλυσης
περιεχομένου σε επιλεγμένα κείμενα του νέου ελληνικού Προγράμματος
Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) και επίσης σε επιλεγμένα κείμενα της
αγγλική
έκδοσης
του
νέου
επικαιροποιημένου
αναλυτικού
προγράμματος της Φινλανδίας (2016), τα οποία αποτελούν τις «μονάδες
ανάλυσης» της παρούσας έρευνας. Τα χαρακτηριστικά που διερευνώνται
στα κείμενα ταξινομούνται σε κατηγορίες και ποσοτικοποιούνται,
προκειμένου να διαπιστωθεί η σημασία τους και να συγκριθούν με τα
χαρακτηριστικά άλλων κειμένων (Κυριαζή, 2000). Αφετηρία της
ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου αποτελεί η επιστημονική θεωρία του
κοινωνικού εποικοδομητισμού, η οποία αποτελεί την πηγή για τη
διατύπωση υποθέσεων και ερωτημάτων, ενώ η στατιστική επεξεργασία
των στοιχείων που έχουν διερευνηθεί γίνεται με στόχο την ανάδειξη
συσχετίσεων και γενικεύσιμων συμπερασμάτων (Μπονίδης 2004, 2016).
Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, η οποία όπως αναφέρθηκε βρίσκεται
σε εξέλιξη, δείχνουν πως στα δύο προγράμματα υπάρχουν κοινές
φιλοσοφικές και επιστημολογικές παραδοχές σχετικά με την έμφαση
στην κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, η οποία υλοποιείται μέσα
από την ενεργητική αλληλεπίδραση παιδιού και εκπαιδευτικού, αλλά και
των παιδιών μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά όμως,είναι περισσότερο
εμφανής στα φινλανδικά κείμενα η σημασία που αποδίδεται στο ρόλο
του παιδιού ως συν-διαμορφωτή της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς
και στη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εκείνο και τον εκπαιδευτικό
σε σχέση με τον αντίστοιχο ρόλο του παιδιού στα ελληνικά κείμενα.
Σάββατο 16:00-16:15, αμφιθέατρο Ι
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Τα ενδιαφέροντα των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία: Από
τις προτάσεις του αναλυτικού προγράμματος στην εφαρμογή
Μαρία Μπιρμπίλη
επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
mmpirmpi@nured.auth.gr
Σταματία Κιουρτσή
νηπιαγωγός
matoulaq@yahoo.gr
Η αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία αποτελεί μια από τις οδηγίες των σύγχρονων αναλυτικών
προγραμμάτων προς τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής
εκπαίδευσης. Με το αναδυόμενο πρόγραμμα των σχολείων του Reggio
Emilia να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των
ενδιαφερόντων των μικρών παιδιών, τα σύγχρονα αναλυτικά
προγράμματα καλούν τους εκπαιδευτικούς να αναζητούν ενεργά τα
ενδιαφέροντα των μαθητών τους και να τα λαμβάνουν υπόψη τους στο
σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος τους.
Τη σημασία του ενδιαφέροντος για τη μάθηση τόνισε ο Dewey (1913)
στο κλασσικό έργο του «Ενδιαφέρον και προσπάθεια στην εκπαίδευση»,
υποστηρίζοντας ότι όταν ένα άτομο ενδιαφέρεται για κάτι βρίσκεται σε
κατάσταση ετοιμότητας, είναι προσεκτικό και εμπλέκεται στη μάθηση
χωρίς εξωτερική πίεση (Houssaye, 2000). Έρευνες σε διάφορα πεδία, τις
τελευταίες δυο δεκαετίες, επιβεβαιώνουν ότι όταν οι μαθητές
ενδιαφέρονται για τα θέματα που επεξεργάζονται και τις
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν συγκεντρώνονται σε αυτό που
κάνουν, εμπλέκονται ουσιαστικά, ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν την
προσπάθεια τους και δεν αποθαρρύνονται από πιθανές δυσκολίες
(Renninger, & Hidi, 2016; Schraw, Flowerday, & Lehman, 2001). Επιπλέον,
όταν τα άτομα ενδιαφέρονται γι’ αυτό που μαθαίνουν, ανακαλούν πιο
εύκολα τις καινούργιες γνώσεις και είναι σε θέση να τις μεταφέρουν σε
νέα πλαίσια (Schiefele, 1991). Οι ίδιες έρευνες επισημαίνουν ότι το
ενδιαφέρον είναι μια έννοια δυναμική που επηρεάζεται από τη
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον – άλλα άτομα και χώρο –
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και ‘κινείται’ ανάμεσα στο καταστασιακό και το προσωπικό ενδιαφέρον,
το συναισθηματικό και το γνωστικό ενδιαφέρον (Hidi, 1990).
Αν και η έκφραση «ενδιαφέροντα των μαθητών» συναντάται με
ιδιαίτερη συχνότητα σε ξένα και ελληνικά αναλυτικά προγράμματα και
εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς, οι αναφορές είναι στην πλειονότητα
τους σύντομες και περιορίζονται στο να προτρέπουν τον εκπαιδευτικό
να «λάβει υπόψη» τα «αυθόρμητα» ενδιαφέροντα των παιδιών, «να
προσεγγίζει θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά», να «οργανώνει
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται» σε αυτά και «να τα αξιοποιεί
θετικά ως αφορμές για περαιτέρω επεξεργασία» (ΔΕΠΠΣ, 2002, σ. 589;
Hedges & Cooper, 2016). Η γενικόλογες αναφορές στη σχέση του
προσωπικού ενδιαφέροντος με τη μάθηση δίνουν λανθασμένα
μηνύματα στους εκπαιδευτικούς τόσο για το νόημα του όρου όσο και
για τη θέση του το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Τα ενδιαφέροντα
των παιδιών παρουσιάζονται ως ‘κάτι’ που προϋπάρχει και ο
εκπαιδευτικός πρέπει να το ανακαλύψει και να το αξιοποιήσει ως έχει.
Παράλληλα, δίνεται το μήνυμα ότι η σύνδεση προσωπικού
ενδιαφέροντος και μαθησιακού προγράμματος αποτελεί μια απλή και
γραμμική διαδικασία, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει τα
ενδιαφέροντα των μαθητών του μόλις αυτά εμφανιστούν.
Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα με στόχο τη διερεύνηση των
παιδαγωγικών πρακτικών των νηπιαγωγών δείχνουν ότι σε πολλά
νηπιαγωγεία το μαθησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις
επιλογές των εκπαιδευτικών και συχνά
ακολουθεί μια «άρρητη
διδακτέα ύλη» η οποία επαναλαμβάνεται από τη μια σχολική χρονιά
στην άλλη (Κακανά, 2011, σ. 33; Kakana & Mavidou, 2015). Αν και δεν
επικεντρώθηκαν στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τη θέση τους στο
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, από τις έρευνες αυτές διαφαίνεται ότι
παρά τον ευέλικτο χαρακτήρα του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος
προσχολικής εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ), το πρόγραμμα που εφαρμόζεται
στην πράξη δεν λαμβάνει υπόψη του τα πραγματικά ενδιαφέροντα (ή τις
ανάγκες) των παιδιών της τάξης.
Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ στόχο της είχε να διερευνήσει πώς οι
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν τα ενδιαφέροντα
των παιδιών της τάξης τους στο μαθησιακό πρόγραμμα που
εφαρμόζουν. Στο πλαίσιο αυτό αναζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι
περιορισμοί που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση των
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ενδιαφερόντων των παιδιών στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, η
εννοιολόγηση του όρου «ενδιαφέρον - ενδιαφέροντα», οι τρόποι με τους
οποίους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι μπορούν να εντοπίσουν τα
ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης τους, ο βαθμός στον οποίο τα
ενσωματώνουν στην οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος και οι
τρόποι αξιοποίησης τους. Για τη συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 53 νηπιαγωγούς,
εργαζόμενες σε νηπιαγωγεία της Δυτικής και της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 40 και 56 ετών και ο μέσος
όρος προϋπηρεσίας τους ήταν 15 έτη. Για την επιλογή του δείγματος
ακολουθήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας. Για την επεξεργασία των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου.
Κάθε συνέντευξη αναλύθηκε αρχικά ως μεμονωμένη περίπτωση και στη
συνέχεια αναζητήθηκαν κοινά «θέματα» και διαφορές ανάμεσα στους
συμμετέχοντες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί του δείγματος
αντιλαμβάνονται την ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος (ΔΕΠΠΣ)
ως παράγοντα που τις διευκολύνει για την επίτευξη των δικών τους
μαθησιακών στόχων και επιλογών. Η αντίληψη ότι «μπορείς να κάνεις
ότι θες» ή ότι η νηπιαγωγός «κάνει [το πρόγραμμα] όσο ευέλικτο θέλει
εκείνη» τους δίνει «τη δυνατότητα» α) να αφήσουν εκτός του ημερήσιου
προγράμματος τομείς ή γνωστικά αντικείμενα με τα οποία δηλώνουν ότι
δεν αισθάνονται εξοικειωμένες (π.χ. φυσικές επιστήμες) και β) να
«δουλέψουν» «θέματα» που εκείνες θεωρούν σημαντικά γι’ αυτή την
ηλικία. Οι αναφορές που γίνονται στο ΔΕΠΠΣ για τη θέση που ‘πρέπει’ να
έχουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία
φιλτράρονται μέσα από την εμπειρία της νηπιαγωγού («μετά από τόσα
χρόνια στη δουλειά ξέρουμε τι ενδιαφέρει τα παιδιά») και την αντίληψη
ότι τα «παιδιά είναι πάντα παιδιά και τα ενδιαφέροντα είναι πάνω-κάτω
τα ίδια». Καθώς συζητούν πως αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα των
μαθητών τους διαφαίνεται το πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο
όρο και η άποψη ότι αν ο εκπαιδευτικός «έχει τον τρόπο» μπορεί να
κατευθύνει τα ενδιαφέροντα των παιδιών «εκεί που εκείνος θέλει». Στην
παρουσίαση θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, δίνοντας
έμφαση στην ανάγκη μιας στοχευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών σε έννοιες όπως το ‘ενδιαφέρον’ και οι ‘ανάγκες’ των
μαθητών που ενώ αποτελούν όρους-κλειδιά των σύγχρονων
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αναλυτικών προγραμμάτων πολύ συχνά απουσιάζουν από τις
συζητήσεις που γίνονται με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Σάββατο 16:15-16:30, αμφιθέατρο Ι
Η διδασκαλία των νέων γραμματισμών στο νηπιαγωγείο με τη
σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία (Web 2.0) και οι δεξιότητες –
ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές που αναπτύσσουν
Ελευθερία Μπεαζίδου
σχολική σύμβουλος,
δρ. Επιστημών της Αγωγής
liliabe@uth.gr
Καφένια Μπότσογλου
καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
kmpotso@uth.gr
Ελένη Κουγιουμτζίδου
υποψήφια διδάκτορας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ekougioum@e-ce.uth.gr
Τα παιδιά από μικρή ηλικία, χρησιμοποιούν υπολογιστές και φορητές
συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και MP3 players, ενώ αφιερώνουν
μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους στην τηλεόραση και στο
διαδίκτυο από την ηλικία των έξι ετών (όπως προκύπτει από μελέτης
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»).
Oι τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές
δομές και συμπεριφορές , εκτείνουν τη μάθηση και έξω από τη σχολική
αίθουσα οδηγώντας σε μια μεταστροφή των δεξιοτήτων και
συμπεριφορών των νέων (Small and Vorgon, 2008) προκειμένου να
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών
έχουν ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι
περισσότεροι επιστήμονες εκτός από τις δεξιότητες για επικοινωνία και
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κριτική σκέψη θεωρούν πως η δυνατότητα της κατανόησης της
δύναμης των εικόνων και των ήχων, της αναγνώρισης και χρήσης της
δύναμης αυτής και της διαχείρισης των ψηφιακών μέσων είναι μερικές
από τις σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους στην
νέα εποχή που ζούμε. Το ερώτημα είναι αν το σχολείο ακολουθεί αυτές
τις εξελίξεις. Για παράδειγμα ενώ η επικοινωνία συντελείται με πολλούς
σημειωτικούς τρόπους [modes] στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών αντικείμενο μελέτης αποτελεί μόνο το γλωσσικό σημειωτικό
σύστημα. Οι ιδέες και οι αναπαραστάσεις των νηπίων σχετικά με τις
βασικές έννοιες των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της
μελέτης περιβάλλοντος (όπως προκύπτουν τόσο από το ισχύον
πρόγραμμα σπουδών όσο και από το ΔΕΠΠΣ) αποτελούν σημείο
εκκίνησης της δουλειάς του εκπαιδευτικού. Παρότι τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν αλλάξει στο ΔΕΕΠΣ για το
Νηπιαγωγείο (2003) υπάρχει η ευελιξία μέσα από διαθεματικές
δραστηριότητες να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις νέες τεχνολογίες.
Η χρήση των εργαλείων web 2.0 (εργαλεία οπτικού προγραµµατισµού
Scratch για κομικς και παιχνίδια, εργαλείο inspiration για εννοιολογικούς
χάρτες, Φυλλoμετρητής Mozilla Firefox, Tux Paint: είναι ελεύθερο
λογισμικό τέχνης, flipsnack για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων,
λογισμικά συστήματα της ψηφιακής αφήγησης, συμμετοχή σε e-twinning
κ.α) έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα πολλών νηπιαγωγείων.
Η παρούσα εργασία διερευνά ποιες δεξιότητες, συμπεριφορές και
στάσεις των παιδιών οι νηπιαγωγοί θέλουν να αναπτύξουν με την
ενσωμάτωση των εργαλείων web 2.0 στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
των νηπιαγωγείων τους.
Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 110 τριμηνιαίοι προγραμματισμοί των
διδασκαλιών των νηπιαγωγείων της 31ης Σχολικής Περιφέρειας και οι
αξιολογήσεις τους από το τέλος κάθε τριμήνου ώστε να επιβεβαιωθεί
ποιες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν. Πιο
συγκεκριμένα μελετήθηκαν α) οι διδακτικοί στόχοι που αναφέρονται
στις δεξιότητες και στις συμπεριφορές και στάσεις γενικευμένοι και
αντικειμενικοί είτε δομημένων δραστηριοτήτων ανάπτυξης είτε
διαθεματικών προσεγγίσεων β) τον σχεδιασμό περιεχομένου και
μεθοδολογίας για την επιβεβαίωση ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας
ανταποκρίνεται στο στόχο. Η ανάλυση έγινε σε σχέση με τα κεντρικά
ερευνητικά μας ερωτήματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν
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(Πίνακας 1) α) Ένα 59% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί ψυχαγωγικά
παιχνίδια ως ένα αυθεντικό κίνητρο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την χρησιμοποίηση των ΗΥ β) 31,8% των εκπαιδευτικών
μέσα από λογισμικά και video αναπτύσσει τον προβληματισμό και την
επίλυση προβλημάτων γ) 13,6% των εκπαιδευτικών με εργαλεία skype, etwinning αναπτύσσει τις ικανότητες όπως η συνεργασία και η
επικοινωνία δ) το 40,9% των εκπαιδευτικών με λογισμικά αναπτύσσει
την φωνημική ικανότητα και ε) το 27,2% δεξιότητες μαθηματικών,
αναγνώριση συμβόλων κ.α. στ) το 10% των εκπαιδευτικών μέσα από την
ψηφιακή αφήγηση διερευνά σχέσεις, ρόλους ταυτότητες των ηρώωνκαι αναπτύσσει δεξιότητες κριτικού γραμματισμού ζ) Ένα 68,1 % των
εκπαιδευτικών ερμηνεύει πολυτροπικά κείμενα (χάρτες στο διαδίκτυο) η)
το 39,09% μεταγνωστικές δεξιότητες. Τα παιδιά στοχάζονται και
αξιολογούν αυτά που ξέρουν και αυτά που δεν ξέρουν μέσα από
λογισμικό kidspiration και Hot Potatoes θ) το 7,2% ανάπτυξη στάσεων,
μέσα από κατάλληλα video, για τις πολιτισμικές διαφορές, ι) το 1%
δεξιότητες σύνθεσης μέσα από την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων
(σύνθεση αφίσας από clip-art και κείμενο) και κ) 38, 1% ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και φαντασίας μέσα από την ανάπτυξη σχεδίων και
ζωγραφικής με τη χρήση Tux Paint: είναι ελεύθερο λογισμικό τέχνης και
το Revelation Natural Art. Το 80% είναι στόχοι δραστηριότητων
διαθεματικής προσέγγισης.
Συμπερασματικά θα λέγαμε πως οι εκπαιδευτικοί μέσα από την ευελιξία
του ΔΕΕΠΣ αυτονομούνται από το ΑΠΣ και δημιουργούν δραστηριότητες
που αναπτύσσουν τη σύγχρονη εγγραμματοσύνη των νέων δηλαδή
δεξιοτήτων (τεχνικών, λειτουργικών, κριτικών) που απαιτούνται για την
παραγωγή και πρόσληψη λόγου σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα δηλαδή,
δεξιότητες επιστημονικού γραμματισμού π.χ επίλυση προβλημάτων,
κριτικού γραμματισμού π.χ ανάλυση ψηφιακών αφηγήσεων οπτικού
γραμματισμού π.χ ερμηνεία και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων,
ψηφιακού γραμματισμού π.χ εκμάθηση της λειτουργίας και των
δυνατοτήτων του ΗΥ. Όπως είναι φυσικό οι δραστηριότητες
εγγραμματισμού είναι αποσπασματικές δεν έχουν χρονοδιάγραμμα και
μια εξελικτική πορεία για να μπορούν να έχουν αποτελεσματικές
συνέπειες στα παιδιά. Αυτό μας οδηγεί στην ανάγκη αλλαγής των ΑΠΣ
ώστε να περιλαμβάνουν στόχους σύγχρονων γραμματισμών. Επίσης, η
επίδραση μιας στοχευμένης εφαρμογής και χρήσης του Web 2.0 στην
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εκπαιδευτική διαδικασία, είναι θετική αφού ενισχύει την εκμάθηση
πολλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και στάσεις που χρειάζονται
τα παιδιά για την σύγχρονη εκπαίδευσή τους. Είναι φανερή η μεγάλη
δυνατότητα και η προοπτική του Web 2.0 στο χώρο του νηπιαγωγείου,
αρκεί η εφαρμογή τους να γίνει σωστή στο κοινωνικό πλαίσιο και στο
μαθησιακό αντικείμενο, με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση.
βιβλιογραφία
1. Small, G. and Vorgon, G. (2008), BRAIN: Surviving the Technological
Alteration of the Modern Mind, Collins, London.
2. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων
σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003.
Πίνακας 1

Οι δεξιότητες – ικανότητες και οι στάσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά
με την εφαρμογή εργαλείων web 2.0
Ποσοστό %
νηπιαγωγείων που
υλοποιούν το
συγκεκριμένο στόχο
59%
31,8%
13,6%
40,9%
27,2%
10%

λογισμικά
λογισμικά
skype, e-twinning
λογισμικά
λογισμικά
ψηφιακή αφήγηση

68,1 %
39,09%
7,2%

Google earth, maps
Λογισμικά
video

1%

Παραγωγή πολυτροπικών
κειμένων
Λογισμικά για ζωγραφική
και σχεδίαση

38, 1%

μέσο

στόχος

Ψηφιακές δεξιότητες
επίλυση προβλημάτων
συνεργασία και η επικοινωνία
φωνημική ικανότητα
δεξιότητες μαθηματικών
Δεξιότητες κριτικού
γραμματισμού
ερμηνεύει πολυτροπικά κείμενα
Μεταγνωστικές δεξιότητες
Στάσεις για πολιτισμικές
διαφορές
δεξιότητες σύνθεσης
δημιουργικότητα και φαντασία

Σάββατο 16:30-16:45, αμφιθέατρο Ι
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9.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ-Η
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στρατηγικές κατανόησης σχολικών κειμένων: Διαβάζοντας και
μαθαίνοντας από τα σχολικά βιβλία
Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
επίτιμη σύμβουλος
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
acoul@otenet.gr
Κύρια επιδίωξη των στρατηγικών κατανόησης κειμένων είναι η
ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής συμπεριφοράς
(reading comprehension), ώστε να επιτυγχάνεται από τους μαθητές η
κατανόηση των πληροφοριών των κειμένων και η μετατροπή τους σε
γνώση. Δεν είναι όλα τα σχολικά βιβλία και σε όλη τους την έκταση
κατανοητά από τους μαθητές. Οι στρατηγικές κατανόησης
διαμεσολαβούν
ανάμεσα στον μαθητή και το κείμενο και
περιλαμβάνουν κυρίως: (1) την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου, που
αποσκοπούν στον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), (2)
τη διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό
να κάνουν δυσνόητες νοηματικές ενότητες κατανοητές, (3) τη σύνθεση
περίληψης του κειμένου (summarizing) και (4)
τη διατύπωση
προβλέψεων (predicting) για τη νοηματική εξέλιξη του κειμένου.
Στην παρούσα εργασία εκθέτουμε τα ευρήματα από ποιοτική έρευνα
που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15 σε 11 δημοτικά
σχολεία που ανήκουν σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας της
Αττικής, στις τάξεις Δ΄ - Στ΄. Διδάξαμε συνολικά σε 19 τμήματα και σε 400
μαθητές περίπου (Ν=396). Από αυτούς τους μαθητές οι 201 ήταν
κορίτσια και οι 195 αγόρια.
Στους μαθητές ανατέθηκε να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να
αποδώσουν με οικείο τρόπο και σε συνεχές γραπτό κείμενο το κείμενο
του σχολικού τους βιβλίου σε μαθήματα όπως η Ιστορία (κυρίως), η
Γεωγραφία και η Μελέτη Περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης σχολικών κειμένων
έδειξε ότι:
• Οι μαθητές παρακινήθηκαν και μετείχαν με ενδιαφέρον.
Αντεπεξήλθαν σε όλες τις δραστηριότητες που τους δόθηκαν.
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Ακόμα και μαθητές που παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες
έδειξαν να αντεπεξέρχονται απρόσμενα καλά ακόμα και σε
περιπτώσεις που, σύμφωνα με την άποψη της δασκάλας/ του
δασκάλου της τάξης, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα
μόνοι τους, όπως είναι η διαδικασία της ατομικής σιωπηλής
ανάγνωσης του κειμένου. Βέβαια, κάποιοι βοηθήθηκαν από εμάς
ή τη δασκάλα της τάξης.
• Σε κανένα από τα 19 τμήματα που διεξήχθησαν οι δειγματικές
διδασκαλίες, δεν υπήρξαν παρατηρήσεις και ενστάσεις για τη
διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία από τους δασκάλους των
τμημάτων ή από τους δασκάλους που τις παρακολούθησαν. Για
τους δασκάλους ήταν πολύ ουσιαστικό το ότι είδαν στην πράξη
όλη τη διδακτική διαδικασία και, σε αρκετές περιπτώσεις, είδαν
μαθητές, για τους οποίους είχαν χαμηλές προσδοκίες, να
ανταποκρίνονται σε απαιτητικές μεταγνωστικού τύπου
δραστηριότητες.
Η εισήγηση ολοκληρώνεται με προτάσεις που αφορούν στην
οργάνωση και την υποστήριξη προγραμμάτων για τη λειτουργική
αξιοποίηση στρατηγικών διδασκαλίας των σχολικών βιβλίων στα
σχολεία.
•

Σάββατο 17.00-17.15, αμφιθέατρο Ι
Οι μαθητές αποτιμούν το βιβλίο Ιστορίας μέσω των
συναισθημάτων και των πιστεύω για εαυτό και έργο;
Γεωργία Στεφάνου
αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
gstephanou@uowm.gr
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Το βιβλίο μέσω της διδασκαλίας στην τάξη και της μελέτη κοινοποιεί και
προμηθεύει στους εμπλεκόμενους πληροφορία. Σε αυτό το δυναμικό
πλαίσιο, οι μαθητές διαμορφώνουν πεποιθήσεις, όπως εκτιμήσεις για την
ικανότητά τους και αποτιμήσεις για την αξία του έργου, και βιώνουν
συναισθήματα. Προσφάτως, μάλιστα, παρατηρείται αυξανόμενο
ερευνητικό ενδιαφέρον στη μελέτη των ακαδημαϊκών συναισθημάτων
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που σχετίζονται με τη μελέτη στο σπίτι, με τις εξετάσεις και τη
διδασκαλία. Η παρούσα εργασία μελετά συναισθήματα και πιστεύω για
τον εαυτό των μαθητών για το μάθημα της ιστορίας που εμμέσως
σχετίζονται με το ίδιο το βιβλίο. Το μοντέλο του Pekrun (2006, 2015) για
τα ακαδημαϊκά συναισθήματα αποτελεί τη θεωρητική της εργασίας,
καθώς εστιάζει στα ακαδημαϊκά συναισθήματα και εμπλέκει όλα τα
συστατικά τους στοιχεία. Περιληπτικώς, σύμφωνα με το συγκεκριμένο
θεωρητικό μοντέλο τα συναισθήματα διακρίνονται σε θετικά και
αρνητικά, και ενεργοποιά και απενεργοποιά. Παράδειγμα, ο θυμός
θεωρείται αρνητικό ενεργοποιό συναίσθημα, ενώ η ανία αρνητικό
ανεπενεργοποιό. Η διαμόρφωση των συναισθημάτων επίτευξης
επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται, μεταξύ
άλλων, με τον εαυτό και το αντικείμενο μάθησης.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση (α) των
συναισθημάτων των μαθητών που αφορούν το μάθημα της ιστορίας
κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη και κατά τη μελέτη στο σπίτι, (β)
του ρόλου της αντιλαμβανόμενης ικανότητας και της προσδιδόμενης
αξίας από τους ίδιους τους μαθητές στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα
στη διαμόρφωση των συναισθημάτων τους, και (γ) της αλληλεπίδρασης
των παραπάνω παραγόντων στη σχολική επίδοση. Οι συμμετέχοντες
ήταν 230 μαθητές και μαθήτριες ΣΤ τάξης Δημοτικού, που προήλθαν, με
τυχαία δειγματοληψία, από δέκα δημόσια σχολεία αστικών και
ημιαστικών περιοχών της χώρα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε στη
μέση του πρώτου σχολικού τριμήνου ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν
ικανοποιητικό χρόνο να βιώσουν συναισθήματα και να διαμορφώσουν
πεποιθήσεις για τις εξεταζόμενες μεταβλητές, Η εκτίμηση της σχολικής
επίδοσης των μαθητών έγινε από τους δασκάλους τους, ενώ οι
υπόλοιπες ήταν κλίμακες αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα από
αναλύσεις MANOVAs και Anovas έδειξαν ότι οι μαθητές βίωσαν ποικίλα
συναισθήματα, και ποικίλης έντασης, τόσο κατά τη διδασκαλία της
ιστορίας στην τάξη, με εντονότερα θετικά συναισθήματα την ελπίδα και
την υπερηφάνεια και μέτρια αρνητικά το άγχος και θυμό, όσο και κατά
τη μελέτη στο σπίτι, με υψηλότερης έντασης θετικό συναίσθημα την
ελπίδα και αρνητικό συναίσθημα την ανία. Ακόμη, τα αποτελέσματα
πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της
αντιλαμβανόμενης ικανότητας στη διαμόρφωση των συναισθημάτων.
Επίσης, τα αποτελέσματα πολλαπλών ανάλυσης παλινδρόμησης και
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ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόμησης φανέρωσαν ότι τα συναισθήματα,
η αντιλαμβανόμενη ικανότητα και η προσδιδόμενη αξία, από κοινού,
επηρέασαν θετικά τη σχολική επίδοση εξηγώντας μέρος της
διακύμανσής της, η αντιλαμβανόμενη ικανότητα ενίσχυσε την επίδραση
των περισσοτέρων συναισθημάτων στη σχολική επίδοση αλλά ορισμένα
συναισθήματα είχαν καθαρή συνεισφορά στη σχολική επίδοση. Τα
αποτελέσματα συζητούνται ως προς τη μελλοντική έρευνα και τις
εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Σάββατο 17:15-17:30, αμφιθέατρο Ι

Η Τέχνη «ζωντανεύει» την Ιστορία μέσα από τις εικόνες του
σχολικού εγχειριδίου της Στ’ τάξης του Δημοτικού
Στυλιανή Μπίκα
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
stelbika@gmail.com
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Στην εποχή μας η εικόνα κερδίζει έδαφος σε πολλές πτυχές της ζωής του
ανθρώπου. Αποτελεί μάλιστα κι ένα από τα κυριότερα
μέσα
παρουσίασης της γνώσης. Ο άνθρωπος κατακλύζεται από πληθώρα
εικόνων, από την μικρή του ηλικία και δεν είναι λίγες εκείνες οι
περιπτώσεις που τον καθιστούν ένα παθητικό αποδέκτη των
εικονιστικών μηνυμάτων χωρίς να του δίνουν τη δυνατότητα να
ασχοληθεί με τη «λεπτομέρεια» αφού τα οπτικά ερεθίσματα διαδέχονται
μεταξύ τους με απίστευτη ταχύτητα. Για το λόγο αυτό η προσέγγιση των
εικόνων είναι επιφανειακή ενώ η αφομοίωση του περιεχομένου τους δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό.
Το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα «πολιτισμικό ή ψυχολογικό εργαλείο»,
σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε ο Vygotsky, το οποίο μαζί με
την εικόνα συνδέει πολλούς και διαφορετικούς τομείς της γνώσης.
Καθίσταται έτσι ένα εργαλείο πολύτιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Μέσα σε ένα σχολικό εγχειρίδιο μια εικόνα μπορεί να είναι διακοσμητική
απλώς, ή μπορεί να αποτελέσει το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει μια
συζήτηση μέσα στη τάξη, να γίνει δηλαδή αφετηρία για την περαιτέρω
επεξεργασία των πληροφοριών του μαθήματος. Ακόμη η εικόνα μπορεί
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να αναπαριστά απλώς οπτικά τις πληροφορίες του μαθήματος ή να
προσφέρεται για την απομνημόνευση τους. Οι μαθητές παρατηρώντας
τις εικόνες δραστηριοποιούνται, κατανοούν καλύτερα τα γεγονότα,
έρχονται πιο κοντά στους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες.
Μαθαίνουν να αναζητούν, ενδιαφέρονται να ενημερωθούν πληρέστερα
και αφομοιώνοντας τις γνώσεις καλλιεργούν την κριτική τους
ικανότητα.
Στο βιβλίο του δασκάλου για το μάθημα της Ιστορίας της Στ΄Δημοτικού
σχετικά με την εικόνα αναφέρεται πως η θέση που κατέχει το
εικονιστικό υλικό στο σχολικό εγχειρίδιο είναι νευραλγική. Το εικονιστικό
υλικό στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιλαμβάνει φωτογραφίες
προσώπων και κτισμάτων, γελοιογραφίες, σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής
κ.ά. Ο ρόλος όλων αυτών των εικόνων δεν είναι απλώς διακοσμητικός,
καθώς αυτές προορίζονται να συμβάλουν στην κατανόηση και την
κριτική επεξεργασία της ύλης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο οι εικόνες
αποτελούν «ιστορική πηγή» και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται και πρέπει
να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά έχοντας ως
απώτερο σκοπό την
καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Ο
εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει την εικόνα
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη ως μέσο που θα του
εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διδασκαλία.
Στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ΄Δημοτικού, το οποίο αποτελεί
και το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης σημαντική είναι η παρουσία
των έργων Τέχνης που υπάρχουν με τη μορφή εικόνων σε αυτό.
Η Τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ωθεί το άτομο στην
παρατήρηση, στην εξερεύνηση και στον πειραματισμό. Του επιτρέπει να
φανταστεί και να κάνει τους δικούς του συσχετισμούς μέσω των
συναισθημάτων του. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να ενθαρρύνεται
η ανακάλυψη, η σύγκριση και ο στοχασμός καθιστώντας το άτομο ικανό
να χτίζει το δικό του σύστημα αξιών.
Ένα αυθεντικό έργο καλεί τον οποιονδήποτε από εμάς, να σταθεί
απέναντί του χωρίς να βιάζεται για να μπορέσει να το παρατηρήσει με
προσοχή, να συγκινηθεί, να ξεκλειδώσει τα μυστικά που κρύβει, να
νιώσει το μήνυμα που εκπέμπει, να αισθανθεί και να εκφράσει τα
συναισθήματά του.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός
χρειάζεται να κατανοήσει τη σημασία που έχει η ανάγνωση μιας εικόνας
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και να αφιερώσει λίγο από το χρόνο της διδακτικής ώρας στην
παρατήρηση και στη μελέτη ενός έργου Τέχνης.
Είναι βέβαιο ότι η επικοινωνία που πραγματοποιείται ανάμεσα σε κάθε
θεατή-μαθητή και το έργο Τέχνης είναι διαφορετική όπως διαφορετικός
είναι και ο τρόπος που καθένας προσεγγίζει το έργο γιατί πολύ απλά δεν
υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος.
Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται η μέθοδος του David Perkins
σχετικά με την διαπραγμάτευση των θεμάτων, την οποία κάθε
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με την τάξη του, τα
μέσα και το χρόνο που διαθέτει, τις προσωπικές του αξίες και ιδεολογία
και να βρει τον καταλληλότερο και χρησιμότερο τρόπο για την ποιοτική
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο David Perkins, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard, μελέτησε σε
βάθος τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Τέχνη και τη γνώση. Η
έρευνά του τον οδήγησε στην διατύπωση θεωριών που σχετίζονται με
την εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. Πρότεινε μάλιστα έναν τρόπο, ο
οποίος θα παρουσιαστεί στη συνέχεια μέσα από σχετικό παράδειγμα,
ώστε τα άτομα να προσεγγίζουν ένα έργο Τέχνης να το παρατηρούν και
να το ερμηνεύουν.
Με την επίτευξη της ερμηνείας το έργο ανάγεται σε μία ιστορική πηγή
χρήσιμη για την κατανόηση και την ερμηνεία κάποιων σημαντικών
γεγονότων,
στάσεων,
ιδεολογιών,
νοοτροπιών
αλλά
και
κοσμοαντιλήψεων της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου που βρίσκεται
υπό έρευνα.
Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η συνάντηση έργου – θεατή κάτω
από ορισμένες συνθήκες κατά τις οποίες πραγματώνεται μια αμφίδρομη
προσέγγιση.
Το έργο κινητοποιεί το θεατή-μαθητή και αυτός με τη σειρά του
επιχειρεί την κατάκτηση της ολότητάς του και προσπαθεί να το κρίνει
γιατί μέσα από αυτό αναδύονται τα μηνύματα που μεταφέρουν τις
αντιλήψεις, τις στάσεις και τις απόψεις τόσο της εποχής στην οποία
ανήκει το έργο όσο και της σύγχρονης εποχής στην οποία ανήκουν οι
δημιουργοί του σχολικού εγχειριδίου.
Ο εκπαιδευτικός καλείται να καθοδηγήσει το μαθητή σε όλη την μακρά
αυτή πορεία παρέχοντας τη βοήθειά του ώστε ο μαθητής προσεγγίσει
τα έργα Τέχνης και να εγκαταλείψει προκαταλήψεις και στερεότυπα, να
ενημερωθεί, να γνωρίσει και πολύ περισσότερο να κρίνει. Και καθώς ο
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χρόνος θα περνά ο μαθητής θα εξοικειώνεται με τον συγκεκριμένο
τρόπο θέασης και αποκρυπτογράφησης που τώρα πια δεν θα αφορά
μόνο το έργο Τέχνης αλλά θα το μεταφέρει και σε άλλους τομείς και
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αποτέλεσμα; ένας σκεπτόμενος
μαθητής- θεατής-πολίτης γεγονός που αποτελεί το ζητούμενο της
εκπαίδευσης στις μέρες μας.
Σάββατο 17:30-17:45, αμφιθέατρο Ι
Η επίτευξη των διδακτικών στόχων στα σχολικά εγχειρίδια της
Ιστορίας (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) ως αντικείμενο έρευνας και
αξιολόγησης
Βαΐα Αγγέλη
φιλόλογος, ιστορικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος,
δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
vana.angeli@gmail.com
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
chkonsta@uoi.gr
Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αδρομερώς τον
σχεδιασμό, τη μέθοδο, την τεχνική και τα αποτελέσματα της έρευνας
που εκπονήθηκε στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
και να συνεισφέρει «στη διεύρυνση των θεωρητικών προσεγγίσεων στο
πεδίο της εκπόνησης διδακτικών εγχειριδίων» (Κωνσταντίνου, Χ. 2002:7).
Τα σχολικά εγχειρίδια, ως κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας και επικοινωνίας
και ως έκφραση της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι σχολικές εργασίες
που αυτά περιέχουν, ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο, αποτελούν
αντικείμενα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, όχι μόνο ως προς ζητήματα
περιεχομένου και αναγνωσιμότητας αλλά ως προς τα παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά τους και τις διδακτικές προϋποθέσεις που
διαμορφώνουν για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του
μαθήματος. Ειδικότερα, ο ρόλος των εργασιών στα σχολικά εγχειρίδια
της Ιστορίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, αναδεικνύεται πολλαπλός:
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οργανικός, καθώς διαρθρώνουν το κείμενο της αφήγησης με το
υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου, προ(σ)κλητικός, διότι
προ(σ)καλούν το μαθητή να ανακαλύψει και να αξιολογήσει τη «νέα
γνώση», κυρίως, μέσα από τις ιστορικές πηγές, διαλεκτικός με την
αναγωγή του ιστορικού παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα
και, συνεπώς, χρήσιμος για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό,
επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά.
Αντικείμενο της έρευνας, η οποία εκπονήθηκε στα
πλαίσια της
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας των
σχολικών βιβλίων, αποτέλεσαν οι εξακόσιες δώδεκα (612) εργασίες
(ερωτήσεις, ασκήσεις-δραστηριότητες), οι οποίες περιέχονται στα δύο
σχολικά εγχειρίδια της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ τάξης
του Γυμνασίου και της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄
Γυμνασίου, τα οποία διδάσκονται από τη σχολική χρονιά 2006-7. Σκοπός
της έρευνας είναι να διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι κάθε είδους εργασίες
των δύο εγχειριδίων, ως αναπόσπαστο οργανικό συστατικό, που
συναρθρώνουν το κείμενο της ιστορικής αφήγησης και το
υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου κάθε διδακτικής ενότητας του
Βιβλίου του Μαθητή, ως κριτήριο αξιολόγησης στο Βιβλίο του
Εκπαιδευτικού και ως ψηφιακή εφαρμογή του μαθήματος της Ιστορίας
στο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (CD-ROM), υλοποιούν/
ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της
Ιστορίας. Στη σκοποθεσία προτάσσεται η Διαθεματικότητα, η οποία ως
κυρίαρχος σκοπός σφραγίζει τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ. :2003) και συνιστά το φίλτρο,
με το οποίο
καταρτίζεται, μεταξύ άλλων, και η διδακτική ύλη της Ιστορίας του
Γυμνασίου.
Ως ενδεδειγμένη επιλέχτηκε η τεχνοκρατική προσέγγιση της
αξιολόγησης, «καθώς αυτή ελέγχει την καταλληλότητα, τη
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των διάφορων
παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προϊόντων
της»(Κατσαρού, Ε.- Δεδούλη, Μ.,2008:197-212). Ουσιαστικά, η
συγκεκριμένη τεχνοκρατική αξιολόγηση αποσκοπεί να διαπιστώσει σε
ποιο βαθμό έχουν καλυφθεί οι καθορισμένοι στόχοι (στην παρούσα
μελέτη: οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας) και
προϋποθέτει εξέταση, η οποία ορίζεται ποσοτικά με βάση συγκεκριμένη
κλίμακα μέτρησης. Ως θεωρητικό σχήμα για την αξιολογική διαδικασία
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χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των Σκοπών και Στόχων του Tyler
(1969:104-125), επιλογή που στοιχειοθετήθηκε τόσο από το κύριο
ερευνητικό ερώτημα (διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών
στόχων) όσο και από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. της Ιστορίας στο
Γυμνάσιο, τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως συνδυαστικό
διαθεματικό μοντέλο με έκδηλο στοχοκεντρικό προσανατολισμό
(Αλαχιώτης, Σ.- Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. 2009: 207). Υπό το πρίσμα της
τεχνοκρατικής προσέγγισης της αξιολόγησης επιλέχτηκε ως ερευνητικό
εργαλείο η Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου, καθώς είναι συστηματική,
προχωρά σύμφωνα με ρητούς κανόνες, επιτρέπει την επαλήθευση/ διυποκειμενική επαληθευσιμότητα (Mayring, P. 1995: 13). Ωστόσο, η
τεχνική ανάλυσης δε θα είναι αποκλειστικά ποσοτική, αλλά θα περιέχει
και δεδομένα Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, προκειμένου να
αναδειχθούν δομικά στοιχεία της εκφοράς του λόγου των εργασιών.
Άλλωστε, «οι δύο μορφές της μεθόδου, ποσοτική και ποιοτική, δεν
αποτελούν διχοτομικά χαρακτηριστικά της αλλά βρίσκονται σε μια
διαρκή οσμωτική σχέση» (Berelson, 1984:128).
Σάββατο 17:45-18:00, αμφιθέατρο Ι
10.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Απόψεις μαθητών και μαθητριών δημοτικού για το μάθημα και τα
σχολικά βιβλία της Ιστορίας
Σοφία Γιατζιδίδου
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
sgiazitz@hotmail.com
Μαρία Αποστολίδου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων
των μαθητών και μαθητριών δημοτικού για τα σχολικά βιβλία και το
μάθημα της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας
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διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών και μαθητριών για το μάθημα
της Ιστορίας, το περιεχόμενο και την αισθητική των βιβλίων, καθώς και
για τον τρόπο διεξαγωγήςτου μαθήματος. Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε 198 μαθητές
και μαθήτριες Γ, Δ, Ε και Στ τάξης. Συνολικά, από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι μαθητές έχουν θετικές απόψεις για το
μάθημα και τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Συγκεκριμένα, το κυρίως
κείμενο των σχολικών εγχειριδίων φαίνεται να είναι αρεστό και
κατανοητό στους μαθητές, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν σαφείς
απόψεις ως προς τη λειτουργία των συνοδευτικών παραθεμάτων,
εικόνων και ασκήσεων. Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής του
μαθήματος, οι μαθητές δεν έδωσαν, επίσης, σαφείς απαντήσεις, καθώς
μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες κι
έχει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, με το ίδιοαντίστοιχα
ποσοστό να κάνει αντίθετες δηλώσεις. Τέλος, διαφορετικές ήταν οι
απόψεις των μαθητών για την αισθητική του βιβλίου. Τα αποτελέσματα
της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη περεταίρω διερεύνησης του
θέματος και κατάλληλης εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας της Ιστορίας.
Σάββατο 18:45-19:00, αμφιθέατρο Ι
Αξιολόγηση των εν χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας Γυμνασίου
και Γενικού Λυκείου: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αικατερίνη Τσέκου
δρ. Παιδαγωγικής,
διευθύντρια 6ου
Γυμνασίου Ν. Ιωνίας
aikatsekou@yahoo.gr
Νικόλαος Μουράτογλου
υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.
nikosmouratog@gmail.com
Ιωάννης Οικονομίδης
εκπαιδευτικός,
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υποψήφιος διδάκτωρ
joik2007@gmail.com
Ιωάννα Μαργέλη
φιλόλογος εκπαιδευτικός
imargeli2@gmail.com
Αναστασία Παπαδοπούλου
υποψήφια διδάκτορας,
επιστημονική συνεργάτιδα Ε.Κ.Π.Α.
anastpapad@yahoo.gr
Οδηγήτρια Πετράκη
φιλόλογος εκπαιδευτικός
opetraki@gmail.com
Αθανάσιος Βέρδης
επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
oxoniana@gmail.com
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα έρευνα αντλεί τα θεωρητικά της ερείσματα από το ρόλο και
τις λειτουργίες του σχολικού βιβλίου καθώς και από τη Διεθνή Έρευνα
των Σχολικών Βιβλίων. Σκοπός της αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα εν χρήσει
σχολικά βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου.
Ειδικότερα, τα εν λόγω σχολικά βιβλία θα αξιολογηθούν ως προς
τέσσερις άξονες: χρηστικά-τυπογραφικά ζητήματα, διδακτικάπαιδαγωγικά,
κοινωνικά
και
επιστημονικά.
Παράλληλα,
θα
αποτυπωθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων, για προτεινόμενες
αλλαγές του βιβλίου που αξιολογήσανε, για τη διδασκαλία του
μαθήματος της Ιστορίας χωρίς τη χρήση σχολικού βιβλίου, καθώς και
για στοιχεία που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί
στην έρευνα.
Το δείγμα της έρευνας είναι συμπτωματικό (τυχαία δειγματοληψία) και
αποτελείται από 450 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σε πανελλήνιο επίπεδο που διδάσκουν ή έχουν διδάξει τα υπό έρευνα
σχολικά βιβλία Ιστορίας.
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Ως τεχνική συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου για
τους τέσσερις άξονες της έρευνας και τρεις ερωτήσεις ανοικτής
απάντησης. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις αρχές Μαϊου 2016
έως τα τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους. Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου
χρησιμοποιήθηκε αφενός η περιγραφική στατιστική για όλες τις
ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, και αφετέρου, η επαγωγική
στατιστική για το συσχετισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών με τις
εξαρτημένες μεταβλητές. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS 22.0. Για τις
ερωτήσεις ανάπτυξης ως μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η
Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου και συγκεκριμένα τα επιστημολογικά
«παραδείγματα» της Δόμησης Περιεχομένου και της Πρότυπης Δόμησης.
Από τις ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι
η πλειονότητα των δηλώσεων του ερωτηματολογίου έλαβαν χαμηλή
αξιολόγηση, γεγονός που υποδηλώνει μία γενική αρνητική αξιολόγηση
των σχολικών βιβλίων Ιστορίας του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου
και στους τέσσερις άξονες ζητημάτων από τους/τις εκπαιδευτικούς της
παρούσας έρευνας. Σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των ποιοτικών
δεδομένων της έρευνας τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου αξιολογούνται
θετικά ως προς τα χρηστικά-τυπογραφικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ
αρνητικά αξιολογούνται ως προς τα διδακτικά-παιδαγωγικά και
επιστημονικά ζητήματα. Τα σχολικά βιβλία Ιστορίας του Γενικού Λυκείου
αξιολογούνται θετικά στα επιστημονικά ζητήματα και αρνητικά στα
χρηστικά-τυπογραφικά,
διδακτικά-παιδαγωγικά
και
κοινωνικά
ζητήματα. Από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις προτάσεις των
εκπαιδευτικών, προκύπτει η ανάγκη κατάργησης των εν χρήσει
σχολικών βιβλίων και η συγγραφή νέων χρηστικότερων και
καταλληλότερων διδακτικά- παιδαγωγικά, κοινωνικά, τυποεκδοτικά και
επιστημονικά. Εξαίρεση αποτελεί το σχολικό βιβλίο της Γ' Γυμνασίου, για
το οποίο προτάθηκαν βελτιώσεις στα παραπάνω ζητήματα, αλλά όχι η
αντικατάστασή του. Ειδικότερα:
Στα χρηστικά-τυπογραφικά ζητήματα όλα τα σχολικά βιβλία του
Γυμνασίου αξιολογήθηκαν μέτρια, σε αντίθεση με τα σχολικά βιβλία
Ιστορίας του Γενικού Λυκείου, τα οποία αξιολογήθηκαν κάτω του
μετρίου.
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Στα διδακτικά-παιδαγωγικά ζητήματα τα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Α'
Γυμνασίου και Β' Γυμνασίου αξιολογήθηκαν κάτω του μετρίου, σε
αντίθεση με το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου που αξιολογήθηκε ως μέτριο. Στο
Γενικό Λύκειο και τα τέσσερα σχολικά βιβλία Ιστορίας αξιολογήθηκαν
κάτω του μετρίου.
Στα κοινωνικά ζητήματα τα σχολικά βιβλία Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου
και Γ΄ Γυμνασίου αξιολογήθηκαν μέτρια, σε αντίθεση με το σχολικό
βιβλίο της Α' Γυμνασίου που αξιολογήθηκε κάτω του μετρίου. Στο Γενικό
Λύκειο όλα τα σχολικά βιβλία Ιστορίας αξιολογήθηκαν κάτω του
μετρίου.
Στα επιστημονικά ζητήματα όλα τα σχολικά βιβλία Ιστορίας του
Γυμνασίου αξιολογήθηκαν κάτω του μετρίου. Στο Γενικό Λύκειο τα
σχολικά βιβλία της Α΄ Λυκείου, της Β΄ Λυκείου και της Γ΄ Λυκείου Ομάδας
Προσανατολισμού αξιολογήθηκαν μέτρια, σε αντίθεση με το σχολικό
βιβλίο της Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας που αξιολογήθηκε κάτω του
μετρίου.
Σχετικά με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των
σχολικών βιβλίων, οι περισσότερες αναφέρονται στον άξονα των
διδακτικών-παιδαγωγικών ζητημάτων, κατόπιν στον άξονα των
χρηστικών-τυπογραφικών και των κοινωνικών ζητημάτων και τέλος
στον άξονα των επιστημονικών ζητημάτων. Ειδικότερα:
Για τα σχολικά βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου προτείνεται η βελτίωση
της γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνεται στο ηλικιακό επίπεδο των
μαθητών και των μαθητριών, ο περιορισμός της ύλης με λιγότερες
πληροφορίες, καθώς και η ανάδειξη της ιστορικής-χρονολογικής
συνέχειας. Ακόμη, συνιστάται ο εμπλουτισμός τους με περισσότερο και
καταλληλότερο εποπτικό υλικό, καθώς και η αξιοποίηση επιπρόσθετου
ψηφιακού υλικού (ιστοσελίδες, εφαρμογές και λογισμικά). Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην ενεργητική και ανακαλυπτική μάθηση, στις
ομαδικές εργασίες και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής
αναφοράς. Εν συνεχεία, αίτημα των εκπαιδευτικών φαίνεται να αποτελεί
η διαθεματική και διεπιστημονική σύνδεση του μαθήματος της Ιστορίας,
όπως επίσης η ιδεολογικά ουδέτερη τοποθέτηση των σχολικών βιβλίων
και η σύνδεσή τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Όλα τα
παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανάγκη πολυπρισματικών
προσεγγίσεων θα συμβάλλουν, κατά τις απόψεις των εκπαιδευτικών,

152

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και
των μαθητριών.
Για τα σχολικά βιβλία Ιστορίας του Λυκείου, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν
ότι δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία των μαθητών και μαθητριών.
Προτάσσεται η άποψη για μείωση της ύλης και αναδιοργάνωσή της με
κριτήριο την ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας των γεγονότων. Επίσης,
προτείνεται η συνεξέταση των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών
κάθε περιόδου παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα και η επανεξέταση
της επιστημονικής τους εγκυρότητας με διόρθωση των ιστορικών
λαθών. Αίτημα επίσης των εκπαιδευτικών αποτελεί η εξάλειψη του
εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα των σχολικών βιβλίων και ο εμπλουτισμός
τους με περισσότερο εποπτικό και ψηφιακό υλικό. Όπως και στα
σχολικά βιβλία του Γυμνασίου, έτσι και στα σχολικά βιβλία του Λυκείου,
οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την υιοθέτηση διαθεματικών και
διεπιστημονικών προσεγγίσεων καθώς και τη σύνδεση του μαθήματος
της Ιστορίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, η ένταξη
πολυπρισματικών προσεγγίσεων και η αναφορά σε πολιτισμούς άλλων
λαών θεωρούν, ότι δύναται να συμβάλλει στην άμβλυνση
στερεοτυπικών αντιλήψεων.
Σύμφωνα με τις απόψεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, η
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας χωρίς βιβλίο θεωρείται
δύσκολη. Μία εναλλακτική προσέγγιση στη διδασκαλία του μαθήματος
της Ιστορίας χωρίς βιβλίο φαίνεται να αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα
εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς
και τις πολυμεσικές συσκευές. Προτάσσεται η αξιοποίηση των ιστορικών
πηγών, εφόσον όμως αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία επεξεργασίας
τους. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν τη θεματική Ιστορία, τη
διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των ιστορικών θεμάτων,
καθώς και τη βιωματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Επίσης,
κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση, πέραν της σχολικής αίθουσας, του
εργαστηρίου πληροφορικής και της σχολικής βιβλιοθήκης, καθώς και οι
επισκέψεις σε χώρους ευρύτερης πολιτισμικής αναφοράς.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι που τους δόθηκε η
ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα υπάρχοντα σχολικά
βιβλία της Ιστορίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία να
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να ληφθούν υπόψη
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από τους ιθύνοντες. Ενδιαφέρουσαως πρόταση αποτελεί η επέκταση της
έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους/ες τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα
και δεσμευόμαστε για μελλοντική επέκτασή της σε όλες τις βαθμίδες
Εκπαίδευσης, καθώς και στους υπόλοιπους τύπους σχολείων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑΛ,
Σ.Δ.Ε). Επίσης, ερευνητική πρόκληση για εμάς αποτελεί η εφαρμογή της
και στα υπόλοιπα σχολικά βιβλία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σάββατο 19:00-19:15, αμφιθέατρο Ι
Απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών για το σχολικό
βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου
Αχιλλέας Παπαδημητρίου
υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ.
axilleas_pap@yahoo.gr
(ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Το σχολικό βιβλίο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας και
μάθησης που χρησιμοποιείται από τον/την μαθητή/-τρια και τους
εκπαιδευτικούς αφού πρώτα εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995, Μπονίδης, 2004, όπ. αναφ. στο
Παπαδημητρίου, 2010: 13). Στην Ελλάδα τα σχολικά βιβλία μαζί με τα
Αναλυτικά προγράμματα και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των
μαθημάτων, συνιστούν τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας
(Ξωχέλλης, 2003, όπ. αναφ. στο Παπαδημητρίου, 2010: 13). Η Ιστορία που
διδάσκεται στο σχολείο θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά
αντικείμενα διδασκαλίας που υπάρχουν στο σχολικό πρόγραμμα και
συνιστά ένα από τα επίμαχα μαθήματα λόγω των ιδεολογικοπολιτικών
και κοινωνικών προσανατολισμών του (Quandt, 1994, Μαυροσκούφης,
2003: 15).
Αντικείμενο της έρευνάς μου αποτελεί το εν χρήσει σχολικό βιβλίο της
Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Το βιβλίο αποτελείται από 187 σελίδες,
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εκδόθηκε το 2007 και οι συγγραφείς του είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευαγγελία Λούβη και ο Ιστορικός Δημήτριος Ξιφαράς.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών
και των μαθητών/-τριών αναφορικά με το εν χρήσει σχολικό βιβλίο
Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Θα διερευνηθεί πόσο το βιβλίο
ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών, πόσο
στηρίζει τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία, πόσο είναι κατανοητό για
τους μαθητές/-τριες και πόσο προσελκύει το ενδιαφέρον τους.
Βάσει της βιβλιογραφίας, και τις προηγούμενες σχετικές έρευνες
διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας έρευνας.
Συγκεκριμένα διερευνώνται, ποιές είναι οι απόψεις των φιλολόγων
εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών αναφορικά με:
- Την εξωτερική εμφάνιση και τα τυπικά χαρακτηριστικά του
ερευνώμενου βιβλίου;
- τη σχέση κειμένου- εικόνων και πηγών;
- τη δημιουργία κινήτρων μάθησης;
- το βαθμό ανταπόκρισης του περιεχομένου του στις μαθησιακές
ανάγκες των μαθητών/-τριών;
- τις μορφές διδασκαλίας και τις συνθήκες μάθησης που προωθεί;
- το σχολικό βιβλίο σε σχέση με την ηλικία των μαθητών/-τριών;
- τις διδακτικές λειτουργίες που επιτελούν οι ασκήσεις του;
Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής
τυχαίας δειγματοληψίας για τους εκπαιδευτικούς και της ΄΄βολικής΄΄ ή
τυχαίας δειγματοληψίας για τους μαθητές/-τριες (Cohen & Manion,
1994: 128-130). Αποτελείται από 212 φιλόλογους εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν το βιβλίο της Ιστορίας της
Γ’ Γυμνασίου και από 101 μαθητές/-τριες της Γ΄ Γυμνασίου.
Ως τεχνική συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο
(Κελπανίδης, 1999). Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών
συγκεντρώθηκαν το 2009 και των μαθητών/-τριών το 2015. Για τις
ανοιχτές ερωτήσεις το υπό έρευνα υλικό αναλύθηκε με την ποσοτική
ανάλυση περιεχομένου.
Όσον αφορά τους μαθητές/-τριες θεωρούν ότι το βιβλίο είναι ‘μέτριο’
όσον αφορά το μέγεθος, τον όγκο και το εξώφυλλο από άποψη
χρώματος και σχεδίου ενώ το θεωρούν ‘καλό’ όσον αφορά τη
γραμματοσειρά και την εικονογράφησή του. Σε ‘αρκετό’ βαθμό θεωρούν
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ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του κειμένου, των εικόνων και των πηγών.
Επίσης κατά τη γνώμη τους ανταποκρίνεται ‘αρκετά’ στην ηλικία τους
όσον αφορά τον τρόπο διατύπωσης των πληροφοριών / τη δομή της
πρότασης, το λεξιλόγιο, το ύφος του κειμένου και την ευκολία
κατανόησής του. Όσον αφορά τις διδακτικές λειτουργίες που επιτελούν
οι ασκήσεις του βιβλίου, θεωρούν ότι στοχεύουν ‘αρκετά’ στην
περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών, στην εμβάνθυνση στο
περιεχόμενο της ενότητας, στην αξιολόγηση όσων έχουν μάθει και
στοχεύει ‘πολύ’ στην επανάληψη των βασικών σημείων και στην
εξάσκηση. Όσον αφορά τη δημιουργία κινήτρων μάθησης θεωρούν ότι
σε ‘πολύ μεγάλο βαθμό’ παρέχει σύντομη και ζωηρή αφήγηση των
γεγονότων, σε ‘αρκετό βαθμό’ αξιοποιεί γραπτές πηγές και εικόνες και σε
κάνει να νιώθεις ότι όσα μαθαίνεις είναι χρήσιμα. Επίσης η διδασκαλία
του με τη μορφή που έχει ενισχύει ‘αρκετά’ τη δυνατότητα του/της
μαθητή/-τριας να ενεργεί αυτόνομα και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης
απέναντι στα γεγονότα. Σχετικά με τους τρόπους που ακολουθεί η
διδασκαλία του μαθήματος θεωρούν ότι σε ‘αρκετό βαθμό’ ακολουθεί τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία, τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, τη
συνεργασία δύο ατόμων και τη μέθοδο project. Επίσης θεωρούν ότι το
βιβλίο προβλέπει ‘αρκετά’, μετά την ολοκλήρωση των θεματικών
ενοτήτων, συζήτηση προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού την
εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας και θεωρούν ότι το περιεχόμενο
του βιβλίου ανταποκρίνεται ‘αρκετά’ στις μαθησιακές ανάγκες των
μαθητών/-τριών.
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι το βιβλίο είναι ‘καλό’
όσον αφορά το μέγεθος, τον όγκο, την ποιότητα της βιβλιοδεσίας, το
εξώφυλλο από άποψη χρώματος και σχεδίου, την ποιότητα του χαρτιού,
την γραμματοσειρά του και την εικονογράφηση. Σε ‘αρκετό’ βαθμό
θεωρούν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του κειμένου, των εικόνων και των
πηγών. Επίσης θεωρούν ότι ανταποκρίνεται ‘αρκετά’ στην ηλικία των
μαθητών/-τριών όσον αφορά τη δομή της πρότασης, το λεξιλόγιο, το
ύφος και την ευκολία κατανόησης του κειμένου. Όσον αφορά τις
ασκήσεις που υπάρχουν θεωρούν ότι επιτελούν σημαντικές διδακτικές
λειτουργίες και κυρίως ‘εμβάθυνση’ και ‘επεξεργασία’ αλλά και ‘άσκηση’,
‘επανάληψη’ καθώς και ‘έλεγχο και αξιολόγηση’. Θεωρούν ακόμα ότι
προσφέρει κίνητρα μάθησης στους μαθητές/-τριες κυρίως ‘με
αξιοποίηση γραπτών πηγών και εικόνων’ αλλά και ‘με διατύπωση
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ερωτημάτων και υποθέσεων’ και ‘με προσεκτική αξιοποίηση της
επικαιρότητας’. Επίσης θεωρούν ότι το βιβλίο με την μορφή του προωθεί
‘την καλλιέργεια κριτικής σκέψης’, ‘τη δημιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών’, και ‘την αυτενέργεια’. Σχετικά με τους τρόπους που
ακολουθεί η διδασκαλία του μαθήματος θεωρούν ότι το βιβλίο με την
μορφή του προωθεί κυρίως τη ‘μετωπική διδασκαλία/δασκαλοκεντρική’,
την ‘ομαδοκεντρική’ και τη μέθοδο ‘project’. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν
ότι το σχολικό βιβλίο προτρέπει ‘αρκετά’ τους/τις αποδέκτες/-τριες στην
αναζήτηση και χρήση επιπρόσθετου έντυπου και ψηφιακού υλικού,
παρέχει ‘αρκετά’ ερεθίσματα για διεπιστημονικές προσεγγίσεις και
προβλέπει ‘αρκετά’ συζήτηση μετά την ολοκλήρωση θεματικών
ενοτήτων, προκειμένου οι μαθητές να προσδιορίσουν ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά τους ένα θέμα το οποίο θα προσεγγίσουν διαθεματικά.
Θεωρούν επίσης ότι το περιεχόμενο του βιβλίου ανταποκρίνεται
‘αρκετά’ στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών. Σύμφωνα με
τους εκπαιδευτικούς το βιβλίο παρουσιάζει κάποια προβλήματα που
είχαν και παλαιότερα βιβλία όπως είναι η μεγάλη και αρκετά
συμπυκνωμένη ύλη, καθώς και η δύσκολη σχετικά γλώσσα
(Παπαδημητρίου, 2010).
Τόσο οι μαθητές/-τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί, θεωρούν ότι το βιβλίο
είναι ‘μέτριο‘ σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια και
ανταποκρίνεται σε ‘αρκετό’ βαθμό στις μαθησιακές ανάγκες των
μαθητών/-τριών. Οι συμμετέχοντες/-χουσες δεν απορρίπτουν το βιβλίο,
θεωρούν όμως ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις.
Σάββατο 19:15-19:30, αμφιθέατρο Ι
Απόψεις και στάσεις μαθητών/μαθητριών για την Ιστορία και το
σχολικό εγχειρίδιο της Γ’ Γυμνασίου: Μια μελέτη περίπτωσης
Γεώργιος Βοζαΐτης
δρ. Πανεπιστημίου Πατρών,
φιλόλογος, εκπαιδευτικός
vozaitisg@gmail.com
Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για τη διδασκαλία του μαθήματος της
Ιστορίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι διαρκώς παρούσα.
Κατά καιρούς, μάλιστα γίνεται οξύ πεδίο αντιπαράθεσης, όταν από
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πολλές πλευρές διατυπώνονται απόψεις για την παρουσίαση των
γεγονότων, το βαθμό εκπροσώπησης διαφορετικών ή όλων των
απόψεων στα σχολικά εγχειρίδια, τον όγκο των πληροφοριών που
καλούνται να διαχειριστούν οι μαθητές, το χαμηλό βαθμό ιστορικής
παιδείας των μαθητών κλπ. Μάλιστα, θα παρατηρούσε κανείς ότι η
συζήτηση αυτή εξακολουθεί να προξενεί διχογνωμίες, ερήμην τις
περισσότερες φορές των ίδιων των μαθητών, και δυστυχώς και ερήμην
των εκπαιδευτικών που σηκώνουν το φορτίο της διδασκαλίας του
μαθήματος στις σχολικές αίθουσες. Σκοπός της παρούσας εισήγησης
είναι να συμβάλει-έστω και με το περιορισμένο ερευνητικό εύρος τηςστον εκπαιδευτικό προβληματισμό που γεννάται από τη βιωμένη
εμπειρία των εκπαιδευτικών της πράξης με τους μαθητές στο πλαίσιο
της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Δεδομένης της
γενικότερης ένδειας εμπειρικών δεδομένων που προσεγγίζουν την
επίδραση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων στη σκέψη των
μαθητών, θεωρούμε ότι το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας αποτελεί
ένα κατεξοχήν προνομιακό πεδίο διερεύνησης του τρόπου υλοποίησης
και πρόσληψης του αναλυτικού προγράμματος από την οπτική των
ίδιων των μαθητών. Έτσι, το "παραπρόγραμμα" ή κρυφό "αναλυτικό
πρόγραμμα", όπως ονομάζεται στη βιβλιογραφία, μπορεί να φωτίσει
πλευρές της αναντιστοιχίας ή και της σύγκρουσης που υποβόσκει
ανάμεσα στους εκπεφρασμένους διδακτικούς στόχους και αυτούς, που
διαμορφώνονται από τo ίδιο το διδακτικό έργο, επηρεάζοντάς το ως
πράξη αλλά και ως αποτέλεσμα. Αν, σύμφωνα με τον Apple (1979: 14) το
σχολικό παραπρόγραμμα, δεν αποτελεί παρά τη "σιωπηλή διδασκαλία
στους μαθητές των αξιών, των αντιλήψεων και ιδεών που προβάλλονται
με τη συμμετοχή του μαθητή και με την αντιμετώπιση των θεσμικών
προσδοκιών και τη ρουτίνα της σχολικής εργασίας", ο λόγος των
μαθητών μπορεί να αποτελέσει αφορμή για σκέψη και στοχασμό πάνω
στα ζητούμενα της ιστορικής εκπαίδευσης, που εστιάζει στην ανάπτυξη
της ιστορικής σκέψης και στη διαμόρφωση κριτικής ιστορικής
συνείδησης. Δευτερευόντως, ο λόγος αυτός μπορεί να αποτελέσει και
έναν άμεσο τρόπο να αξιολογηθεί η απόδοση της διδασκαλίας, αφού η
στοχοθεσία του μαθήματος και η αξιολόγηση της απόδοσης φαίνεται να
αλληλεπιδρούν.
Ειδικότερα, η εισήγηση αυτή, ως μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζει,
αναλύει και σχολιάζει στάσεις και αντιλήψεις ενός δείγματος μαθητών Γ’
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Γυμνασίου για το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας και συγκεκριμένα,
πώς οι μαθητές αυτοί προσεγγίζουν την ιστορική γνώση, ποια στάση
υιοθετούν απέναντι στη διδασκαλία του μαθήματος και πώς αξιολογούν
το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Πρόκειται για 46 ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν από αντίστοιχους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του
Μουσικού Σχολείου Πατρών κατά τη σχολικό έτος 2015-2016. Τα
ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές αφορούσαν
στα εξής: α) να προσδιορίσουν τι σημαίνει γι’ αυτούς ιστορία, β) να
διατυπώσουν τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα ή μη της
διδασκαλίας του μαθήματος, προσδιορίζοντας και τον παιδευτικό
χαρακτήρα του και γ) να αξιολογήσουν το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Ως
μεθοδολογικό εργαλείο παρουσίασης των απαντήσεων αξιοποιήθηκε η
ανάλυση περιεχομένου.
Οι απαντήσεις των μαθητών κατέδειξαν ότι, αν και θεωρούν αναγκαία
τη διδασκαλία του μαθήματος, ωστόσο αυτή συνδέεται περισσότερο με
τη θετικιστική σημασιοδότηση της ιστορικής γνώσης σε συνδυασμό με
τη διαμόρφωση μιας παραδειγματικής ιστορικής συνείδησης, στην
κατεύθυνση " να γνωρίζουμε τι έγινε στο παρελθόν και να μαθαίνουμε
για τα λάθη που κάναμε ως λαός, ώστε να φροντίσουμε να τα
αποφύγουμε στο μέλλον". Ως προς τη στάση τους απέναντι στο σχολικό
εγχειρίδιο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές διατύπωσαν
αρνητικές κρίσεις, καταγράφοντας παρατηρήσεις τόσο για το
περιεχόμενο όσο και για τη μορφή του.
Σάββατο 19.30-19:45, αμφιθέατρο Ι
Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά βιβλία
Ιστορίας Γυμνασίου
Μανόλης Μυλωνάς
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Παιδαγωγικής, υπάλληλος Π.Δ.Μ.
emmmyl@yahoo.de
Γεωργία Λώλου
φιλόλογος εκπαιδευτικός
geololou@yahoo.gr

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

159

Κατερίνα Λουπείδου
μεταπτυχιακή φοιτήτρια
erhka@hotmail.com
Αναστασία Παπαδοπούλου
δρ. Αξιολόγησης,
επιστημονικός συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α.
Εύα Σαμπάναη
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
evash91@gmail.com
Αθηνά Χαλκιαδάκη
δρ. Αξιολόγησης,
διευθύντρια δημοτικού σχολείου
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των βιβλίων οι εκπαιδευτικοί
διατυπώνουν θετικά σχόλια, θεωρούν ότι είναι βελτιωμένα σε σχέση με
τα παλιότερα βιβλία και σε γενικές γραμμές συμφωνούν πως:
• Η γενική εμφάνιση των βιβλίων είναι ικανοποιητική και μπορούν
αυτά να χαρακτηριστούν ελκυστικά.
• Τα βιβλία έχουν μειωθεί σε όγκο συγκριτικά με τα προηγούμενα.
• Η βιβλιοδεσία τους είναι καλή και αντέχουν στη χρήση που τα
υποβάλλουν τα παιδιά.
• Η εικονογράφηση περιλαμβάνει πλήθος και ποικιλία εικόνων και
προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών.
Όσον αφορά στα περιεχόμενα των βιβλίων και συγκεκριμένα για το
κυρίως κείμενο διαφαίνεται μια διάσταση απόψεων μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Η μία πλευρά κρίνει πως τα κείμενα στα βιβλία είναι
πλήρη όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα και δεν δυσκολεύουν του
μαθητές, ενώ εκπαιδευτικοί με τη διαφορετική άποψη θεωρούν πως τα
κείμενα δεν ελκύουν τους μαθητές, καθώς είναι υψηλότερου επιπέδου
από την ηλικία τους, και πως είναι εμφανής η δυσκολία τους να τα
κατανοήσουν.
Για το περικείμενο των βιβλίων οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι
μαθητές δεν προσελκύονται από τις πηγές και τις περιεχόμενες στα
βιβλία εικόνες, αλλά τα εκλαμβάνουν ως επιπλέον φόρτο και τα
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αντιμετωπίζουν ως αγγαρεία. Αφετέρου, όπως και για το βασικό
κείμενο, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις πηγές, αλλά
κρίνουν πως οι πηγές δυσκολεύουν τους μαθητές, ιδίως όσες είναι στην
καθαρεύουσα.
Βασιζόμενοι οι εκπαιδευτικοί στα παραπάνω στοιχεία προβαίνουν σε
προτάσεις για αλλαγές σχετικά με τα εξωτερικά στοιχεία των βιβλίων. Σε
γενικές γραμμές επιθυμούν την απλοποίηση της γλώσσας, τόσο του
κυρίως κειμένου όσο και των πηγών, αλλαγές στην εικονογράφηση, την
ύπαρξη περισσότερων πηγών που θα δίνουν στο μαθητή πολύπλευρη
προσέγγιση ενός γεγονότος και βέβαια υπάρχουν και οι δυναμικές
απόψεις για ολοκληρωτική αλλαγή του βιβλίου.
Για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας αναδεικνύεται ως κύριος σκοπός
του μαθήματος η πληροφόρηση, η τεκμηρίωση και η εκμάθηση των
ιστορικών γεγονότων από τους μαθητές, η αλληλουχία μεταξύ τους και
η σύνδεσή τους, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική ιστορική
συνείδηση και να ενισχύσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα.
Κινούμενοι σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν τις
επιφυλάξεις τους για το αν εκπληρώνονται οι παραπάνω σκοποί του
μαθήματος, καθώς τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται «με τελείως
στεγνό και επιστημονικό τρόπο» χωρίς να γίνεται αναφορά στις
ποικίλες ιστορικές οπτικές που χαρακτηρίζει ένα γεγονός.
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού, ενώ θεωρείται σημαντικό, παρατηρείται η
αντίφαση να μην
το συμβουλεύονται κατά την οργάνωση της
διδακτικής διαδικασίας.
Με βάση τη δυσκολία επίτευξης των κύριων σκοπών, τη μη χρήση του
βιβλίου του καθηγητή, την απώλεια σημαντικού διδακτικού χρόνου και
την πιθανή μη ολοκλήρωσης της ύλης, την αποφυγή υποενοτήτων των
σχολικών βιβλίων όπως, οι εργασίες και οι δραστηριότητες στο τέλος
κάθε ενότητας, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι στο μάθημα Ιστορίας δεν
επιτυγχάνονται ούτε οι βασικοί σκοποί του Αναλυτικού Προγράμματος
ούτε και οι επιμέρους στόχοι της κάθε ενότητας. Υπό αυτή την έννοια το
μάθημα καταλήγει γνωστικοκεντρικό και επιδιώκεται ουσιαστικά η
μετάδοση μεγάλης ποσότητας και στείρων γνώσεων χωρίς την εμπλοκή
και την ενεργοποίηση του μαθητή.
Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν σημαντική βαρύτητα στο γεγονός ότι δεν
έχουν επιμορφωθεί ούτε για τη διδασκαλία της Ιστορίας ούτε και για τη
χρήση των διαφόρων κατάλληλων εποπτικών μέσων. Αυτή η απουσία
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επιμόρφωσης προκαλεί ίσως και τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να
προγραμματίσουν το χρόνο τους για να ολοκληρώσουν την ύλη των
βιβλίων, αλλά και την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας παραδοσιακών
που δεν κινητοποιούν το μαθητή.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί μεθοδεύουν τη διδασκαλία
τους με βάση τη δομή των βιβλίων παραθέτοντας τις πληροφορίες οι
ίδιοι και ακολουθώντας δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας. Με αυτή
την τακτική δε υιοθετείται κάποια ενεργητική ή βιωματική μέθοδος
μάθησης και οι μαθητές αναμένουν παθητικά τη μετάδοση των
πληροφοριών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί αντιφάσκουν,
καθώς από τη μια επιμένουν σε μία στείρα μετάδοση των γνώσεων με
απλή παράθεση των γεγονότων, ενώ από την άλλη κρίνουν ότι οι
μαθητές δεν επιδιώκουν την κριτική ανάγνωση του περιεχομένου και
εμμένουν στην αποστήθιση και στην παπαγαλία. Αυτή η νοοτροπία
αποτυπώνεται και από τη μορφή αξιολόγησης που επιλέγουν οι
εκπαιδευτικοί. Η αξιολόγηση βασίζεται σε κατευθυνόμενες ερωτήσεις,
ώστε να διευκολύνεται ο μαθητής να απαντά με λίγα λόγια.
Τόσο από τη μεθόδευση της διδασκαλίας όσο και από τη μορφή
αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί γίνεται φανερό ότι το
σχολικό βιβλίο είναι για τους εκπαιδευτικούς η αρχή και το τέλος του
μαθήματος. Η ύπαρξη του βιβλίου είναι απαραίτητη και ό,τι άλλο μπορεί
να συμβάλλει στη διδασκαλία είναι βοηθητικό εργαλείο και δεν μπορεί
να αντικαταστήσει το βιβλίο.
Αναφορικά με το ρόλο, που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό
τους κατά την διδακτική διαδικασία, αυτοί θεωρούν καθήκον τους: α)
να μεταδώσουν τις ιστορικές γνώσεις στους μαθητές και να τους
εμφυσήσουν τη συμπάθεια προς την ιστορική επιστήμη, β) να μη
«χάσουν» τους μαθητές και για αυτό χρησιμοποιούν επικουρικά
εποπτικά μέσα, όπως επιπλέον φωτοτυπίες, σχεδιαγράμματα
φωτοτυπημένα ή στον πίνακα, διαφάνειες, λογισμικά προγράμματα για
παρουσίαση πληροφοριών (power point), το διαδίκτυο για άντληση
πληροφοριών, video, οργανωμένη επίσκεψη σε κάποια ιστορική έκθεση
ή σε κάποιο μουσείο κ.ά.
Οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη σημασία στην απουσία ενδιαφέροντος
από τους μαθητές για το μάθημα της Ιστορίας. Έχουν την πεποίθηση, αν
και δεν αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης, πως οι μαθητές μέσα από
την στείρα απομνημόνευση και την απουσία κριτικής προσέγγισης των
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ιστορικών γεγονότων δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία της
ιστορικής επιστήμης και δεν προσελκύονται από το μαθησιακό
περιεχόμενο, αλλά το αντιμετωπίζουν ως αγγαρεία και εκμάθηση μη
χρήσιμης γνώσης.
Προβληματισμένοι οι εκπαιδευτικοί για την απουσία ενδιαφέροντος από
τους μαθητές ειδικά αλλά και για τη μεθόδευση του ιστορικού
μαθήματος γενικά προβαίνουν στη συζήτηση διαφόρων προτάσεων για
αλλαγές ελπίζοντας πως αυτές θα επιφέρουν και τη θετική στάση των
μαθητών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τις απόψεις τους
για την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, για το e-βιβλίο, αλλά τολμούν
και περισσότερο ρηξικέλευθες αλλαγές, όπως η αντικατάσταση του
σχολικού βιβλίου είτε με σχεδιαγράμματα είτε με ομαδικές ή ατομικές
εργασίες.
Παρά, όμως, τις καινοτόμες ιδέες τους για απομάκρυνση του σχολικού
βιβλίου, καταλήγουν να αναφέρουν πως χωρίς το βιβλίο δεν θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε οι μαθητές ούτε οι ίδιοι και πως εν
τέλει απαιτείται ένα νέο βιβλίο αναδομημένο και σωστά επεξεργασμένο,
το οποίο «θα αποτελέσει πολύτιμο συμπαραστάτη και αναντικατάστατο
βοήθημα για τον μελετηρό και τον ερευνητή μαθητή».
Σάββατο 19:45-20:00, αμφιθέατρο Ι
Απόψεις μαθητών για το εγχειρίδιο της Ιστορίας: Πολυμεταβλητές
Αναλύσεις εμπειρικών δεδομένων
Γιούλη Βαϊοπούλου
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
jvaiopoulou@gmail.com
Ευγενία Τσιουπλή
φιλόλογος εκπαιδευτικός
evtsioupli@gmail.com
Δημήτρης Σταμοβλάσης
επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
stadi@auth.gr
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
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Τα σχολικά εγχειρίδια κατέχουν κεντρική θέση σε συγκεντρωτικά
διοικούμενα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως είναι το ελληνικό (Ξωχέλλης,
2005). Ειδικότερα, μέσω αυτών των εγχειριδίων (κυρίως εκείνων της
Ιστορίας και της Γεωγραφίας) επιδιώκεται η συνολική κατανόηση του
ιστορικού γίγνεσθαι, η γνώση των παραδόσεων που έχει ενστερνιστεί η
κάθε κοινωνία και η συμβολή στην διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης και
της ταυτότητας του ατόμου (Pingel, 2010). Σε ερευνητικό επίπεδο, η
μελέτη των σχολικών εγχειρίδιων ανέδειξε την αναγκαιότητα της
σύγκρισης του περιεχομένου τους, αναλόγως της χώρας συγγραφής,
καθώς και την παρουσίαση του ίδιου του κράτους σε σχέση με τα
υπόλοιπα (Johnsen, 1993). Αντανακλούν την ιδεολογία της επίσημης
εξουσίας και οριοθετούν τις μεθόδους και τις κατευθύνσεις του εκάστοτε
εκπαιδευτικού συστήματος (Altbach, 1991). Πεδίο έντονης ιδεολογικής,
πολιτικής και κοινωνικής διαμάχης αποτελεί η σχολική Ιστορία καθώς
καλείται να διαμορφώσει, μέσω του ενός και μοναδικού σχολικού
εγχειριδίου για κάθε τάξη, την επίσημη Ιστορία και κατ΄ επέκταση την
θέαση της ιστορικής συνέχειας από τους μαθητές με τρόπους που
συμφωνούν με την κυρίαρχη ιδεολογία και τα πρότυπα τα οποία
επιθυμεί να διατηρήσει και να μεταδώσει (Μαυροσκούφης, 2003 Heisler,
2008). Οι κύριοι στόχοι είναι: να επιτευχθεί η κοινωνική ενότητα του
κράτους, να υπάρξει ένα κοινό ιστορικό παρελθόν και να καθοριστούν
τα γεωγραφικά όρια της χώρας (Αβδελά, 1994). Από την πλευρά των
μαθητών, το σχολικό βιβλίο Ιστορίας καλείται να επιτελέσει διπλή
λειτουργία: α) είναι πηγή πληροφόρησης και β) πεδίο αναφοράς για
επιστημονικά έγκυρη και αποδεκτή ιστορική γνώση (Κουτρούμπα, 2002).
Αυτό μπορεί να επεκταθεί και στους γονείς καθώς για κάποιες
πληθυσμιακές ομάδες τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν και τα μοναδικά
βιβλία που βρίσκονται στο σπίτι (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995).
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της την έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σχετικά με το μάθημα και το σχολικό εγχειρίδιο της
Ιστορίας σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης κατά το σχ. έτος 2015-16. Σε αυτή
συμμετείχαν 264 μαθητές, εκ των οποίων 142 (53,8%) αγόρια. Στην Α’
τάξη φοιτούσαν 92 (34,8%), στη Β’ 95 (36%) και στη Γ’ 76 (28,8%).
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ευχαριστημένοι αναφορικά με την εμφάνιση (μέγεθος, εξώφυλλο,
γραμματοσειρά) του βιβλίου (Μ=3,23, SD=0,61), με τις εικόνες που
περιλαμβάνονται σε αυτό και τη σχέση τους με το κείμενο (Μ=3,22,
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SD=0,71), καθώς επίσης και με τις πηγές που παρατίθενται (Μ=3,24,
SD=0,66). Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι το εγχειρίδιο ανταποκρίνεται
από άποψη λεξιλογίου και διατύπωσης στην ηλικία στην οποία
απευθύνεται (Μ=2,89, SD=0,75), ενώ οι ασκήσεις του απολαύουν επίσης
της προτίμησης των συμμετεχόντων (Μ=2,86, SD=0,75).
Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι το περιεχόμενο του βιβλίου τους
δημιουργεί σχετικό ενδιαφέρον για μάθηση (Μ=2,64, SD=0,75) και ότι
ανταποκρίνεται στις μαθησιακές τους ανάγκες (Μ=2,69, SD=0,95),
ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ μικρό βαθμό θεωρούν ότι
προτρέπει την αναζήτηση σε επιπλέον υλικό (Μ=2,07, SD=0,81).
Σχετικά με τη μορφή διδασκαλίας, αυτή είναι σε μέτριο βαθμό (Μ=2,62,
SD=0,72) αυτόνομη, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, και, αντίστοιχα, η
μέθοδος που ακολουθείται είναι σε μέτριο βαθμό (Μ=2,30, SD=0,73)
σύμφωνη με τις σύγχρονες επιταγές της Διδακτικής, δηλαδή
μαθητοκεντρική, συνεργατική ή εξατομικευμένη. Η στάση των μαθητών
απέναντι στο μάθημα της ιστορίας είναι μάλλον θετική (Μ=2,90,
SD=0,85) και απηχεί την αντίστοιχη στάση των οικογενειών τους
(Μ=2,68, SD=0,87). Ως συνέπεια των παραπάνω τάσεων, οι
συμμετέχοντες θα έδιναν περίπου 2 ώρες εβδομαδιαίως στο μάθημα της
Ιστορίας (Μ=2,18, SD=1,18).
Έμφυλες διαφορές εντοπίζονται μόνο ως προς την αξιολόγηση των
πηγών στο βιβλίο της Ιστορίας. Πράγματι, τα κορίτσια (Μ=2,18) θεωρούν
ότι οι περιλαμβανόμενες πηγές είναι καταλληλότερες για το κείμενο το
οποίο συνοδεύουν σε σύγκριση με τα αγόρια (Μ=3,15), και η διαφορά
αυτή είναι στατιστικώς σημαντική (t=-2,587, p=0,010).
Η στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της ιστορίας, η οποία
επιδρά σημαντικά στη συνολική αξιολόγηση των εγχειριδίων, φαίνεται
ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από τις σχετικές αναλύσεις,
προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης της στάσης των
μαθητών (R=0.52) εξηγείται από την εμφάνιση του βιβλίου, τη
μαθητοκεντρική διδασκαλία του μαθήματος, τη στάση της οικογένειας
απέναντι στην ιστορία καθώς και το μέσο όρο της βαθμολογίας του
μαθητή στην ιστορία (F=20.98, p=0.00).
Οι έρευνες για τις στάσεις των μαθητών αναφορικά με το διδακτικό
αντικείμενο της Ιστορίας είναι αρκετά περιορισμένες και αποτελεί
διαχρονικό πεδίο ενδιαφέροντος ο τρόπος με τον οποίο την
προσλαμβάνουν καθώς και οι προτάσεις τους. Τα συμπεράσματα της
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παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ένα εντονότερο ενδιαφέρον για το
αντικείμενο, και μάλιστα από μαθητές Λυκείου, από ότι είναι ευρέως
πιστευτό.
Σάββατο 20:00-20:15, αμφιθέατρο Ι
Η αξιολογική έρευνα της άποψης των μαθητών και μαθητριών του
Λυκείου για το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας
Μαρία Κοντοβά
δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
makontovas@yahoo.gr
Φλωρεντία Αντωνίου
δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
flo.antoniou@gmail.com
Γιώργος Τζήμκας
εκπαιδευτικός
gtzimkas@hotmail.com
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Αφετηρία της παρούσας έρευνας συνιστά η παραδοχή ότι το σχολικό
εγχειρίδιο εν γένει ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης αποτελεί βασικό
πληροφοριακό, παιδαγωγικό και πολιτικό πόρο, αλλά και καθοριστικό
παράγοντα διαμόρφωσης των κοινωνικών αντιλήψεων των ομάδων
αποδοχής του (εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες). Ειδικότερα, σε ό,τι
αφορά το σχολικό βιβλίο Ιστορίας -που αποτέλεσε υλικό της έρευνάς
μας- αυτό φαίνεται να λειτουργεί για το μαθητή και τη μαθήτρια ως
πηγή πληροφόρησης και ως πεδίο αναφοράς της επιστημονικά έγκυρης
και ιδεολογικά «αποδεκτής» ιστορικής γνώσης, ως μηχανισμός πολιτικής
κοινωνικοποίησης, αλλά και ως κριτήριο σχολικής επιτυχίας. Οι βασικές
λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει η σχολική Ιστορία, προκειμένου να
συμβάλλει στη συγκρότηση της ιστορικής σκέψης των μαθητών και των
μαθητριών είναι οι εξής: α) να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα, κάτι
που είναι δυνατό να επιτευχθεί με τη σύγκριση πολιτισμών, εποχών,
συλλογικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, β) να εθίζει τους μαθητές
και τις μαθήτριες στην «ορθολογική» προσέγγιση κάθε φαινομένου, έτσι
ώστε να οδηγούνται στην υπέρβαση των απλουστευτικών ερμηνευτικών
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σχημάτων, που απηχούν ενσυνείδητες ιδεολογικές αναγνώσεις της
πραγματικότητας και γ) να συμβάλλει στη συγκρότηση κριτικής
πολιτικής συνειδητοποίησης.
Η διαπίστωση της σπουδαιότητας του σχολικού βιβλίου Ιστορίας και της
πολυεπίπεδης επίδρασης που ασκεί στους αποδέκτες και στις
αποδέκτριές του μέσω των προαναφερθέντων λειτουργιών του εντός
και εκτός σχολείου, το έχει καταστήσει αντικείμενο έρευνας στην Ελλάδα
και διεθνώς. Η πλειονότητα των σχετικών ερευνών αφορούν α) τη
διαδικασία παραγωγής και εισαγωγής του βιβλίου Ιστορίας στη
διδακτική πράξη, β) το βιβλίο Ιστορίας ως προϊόν, γ) το βιβλίο Ιστορίας
ως τμήμα του προγράμματος σπουδών και δ) την αναθεώρηση και
κατάργηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας. Αντιθέτως, λιγότερες
ερευνητικές εργασίες καταγράφουν τις απόψεις των βασικών
αποδεκτών και δη των μαθητών και των μαθητριών.
Διαπιστώνοντας το εν λόγω ερευνητικό κενό, επιδίωξη μας με την
παρούσα έρευνα είναι η ανάλυση των απόψεων των μαθητών και των
μαθητριών Λυκείου αναφορικά με τα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια
Ιστορίας. Τα ερωτήματα που απασχόλησαν την ερευνά μας αφορούν τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά, τη διδακτική-μεθοδολογική καταλληλότητα,
το ιδεολογικό περιεχόμενο των, καθώς και τις εμπειρίες και τις
προτάσεις των μαθητών και μαθητριών αναφορικά με ερευνώμενα
εγχειρίδια. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού πραγματοποιήσαμε
δέκα ημιδομημένες συνεντεύξεις με μαθητές και μαθήτριες και των
τριών τάξεων του Λυκείου από διαφορετικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιούμε την Ποιοτική Ανάλυση
Περιεχομένου.
Συγκεκριμένα,
εφαρμόζουμε
ένα
περιγραφικόερμηνευτικό μοντέλο της, διότι μελετούμε γραπτά τεκμήρια και
επομένως μας δίνεται η δυνατότητα να περιγράψουμε και να
ερμηνεύσουμε τόσο το ρητό (τι δηλώνεται) όσο και το λανθάνον (πως
δηλώνεται) περιεχόμενο του ερευνητικού υλικού. Ειδικότερα,
ακολουθούμε την εξής ερευνητική πορεία:
Αρχικά, αναλύουμε τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με το
παράδειγμα της «Δόμησης Περιεχομένου», με το οποίο περιγράφουμε
φαινομενολογικά το περιεχόμενο του υπό έρευνα υλικού, δηλαδή τη
λεκτική πληροφορία και το κείμενο, παραφράζοντάς το. Με αυτό τον
τρόπο αναπαριστούμε το υπό έρευνα υλικό σε μακρο-επίπεδο. Κατόπιν,
με την εφαρμογή του παραδείγματος της «πρότυπης δόμησης»,
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τεκμηριώνουμε τις παραφράσεις με την παράθεση «πρότυπων
αναφορών», τις οποίες εντοπίζουμε στο υπό έρευνα υλικό. Πρόκειται για
τις χαρακτηριστικότερες από άποψη σημασίας αναφορές με ιδιαίτερο
θεωρητικό ενδιαφέρον ή ιδιαίτερα ακραία διατύπωση και οι οποίες
φέρουν ενδιαφέροντα μηνύματα. Τέλος, το υλικό των αναλύσεων
προσεγγίζουμε με την «Ερμηνευτική μέθοδο». Ειδικότερα, μετά από
επανειλημμένες αναγνώσεις των κειμένων των αναλύσεων κάθε
υποκατηγορίας και κατηγορίας, καθώς και των «προτύπων»
επιχειρούμε, να κατανοήσουμε τις απόψεις των μαθητών και μαθητριών
για τα ερευνώμενα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας ενταγμένες στο πλαίσιό
τους, δηλαδή στην περιρρέουσα επιστημονικό-παιδαγωγική και
εκπαιδευτική-διδακτική, ατμόσφαιρα.
Σάββατο 20:15-20:30, αμφιθέατρο Ι
Αξιολογώ, αξιολογούμαι και μετα-αξιολογώ ένα διδακτικό βιβλίο
Κοσμάς Παναγιωτίδης
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
υποδιευθυντής 1ου ΓΕ.Λ. Αγίου
Αθανασίου Θεσσαλονίκης,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Ιστορίας, δρ. Ιστορίας
kosmaspan27@gmail.com
Η εργασία εδράζεται σε εκτενή έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου διδακτικού έτους και αναφέρεται στην αξιολόγηση
του διδακτικού εγχειριδίου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» Γ΄ Γενικού
Λυκείου και διδάσκεται από την α΄ έκδοσή του το 1999 στη Θεωρητική
Κατεύθυνση (νυν Ανθρωπιστικές Σπουδές) και από το 2015 και στον
Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής ανελλιπώς ως σήμερα.
Η έρευνα συμπεριέλαβε 4 διαφορετικά ερωτηματολόγια, ουσιαστικά έγινε
κάτω από 4 διαφορετικά πρίσματα, ειδικότερα υπό το πρίσμα
α) του διδάσκοντα / της διδάσκουσας,
β) του μαθητή / της μαθήτριας του Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού,
όπως και αυτού των Οικονομικών και της Πληροφορικής,
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γ) του φοιτητή / της φοιτήτριας που το έχει διδαχθεί και εξεταστεί
πανελλαδικά και
δ) του φοιτητή / της φοιτήτριας Ιστορικών Τμημάτων (του Αριστοτελείου,
του
Δημοκρίτειου, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλίας).
Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη συγκέντρωση των απαντήσεων /
τοποθετήσεων / προτάσεων των διδασκόντων, των μαθητών αλλά και
των φοιτητών ανέδειξαν σειρά από ζητήματα που περιστρέφονται γύρω
από τους κύριους άξονες της διδασκαλίας της Ιστορίας στο Λύκειο και δη
στη Γ΄ Λυκείου, όπως αυτοί της διαθεματικής διδασκαλίας, της
παρουσίασης του ιστορικού υλικού, της αξιοποίησης πολυτροπικών
κειμένων ως πηγών/παραθεμάτων ιστορικού ενδιαφέρον-τος αλλά και
της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και τάξη.
Ουσιαστικά η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη αποκωδικοποίηση των
απαντήσεων που έδωσαν διδάσκοντες, μαθητές και φοιτητές, συντείνει
αφενός στη συνειδητοποίηση του βαθμού διδασκαλίας του αντικειμένου
«Ιστορία» και αφετέρου σε κλήση για προτάσεις άμβλυνσης των σχετικών
δυσκολιών και διαμόρφωσης μιας καλύτερης σχέσης με τα μορφωτικά
αγαθά που μπορεί να μεταφέρει η Ιστορία κατά τη διδασκαλία της, όπως
και την επανεξέταση και πιθανή αναθεώρηση διδακτικών μεθόδων,
μορφών και στόχων στην πορεία κατάκτησης μιας ιστορικής παιδείας.
Σάββατο 20:30-20:45, αμφιθέατρο Ι
11.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα Προγράμματα Σπουδών του Κριτικού Γραμματισμού της
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου. Όνειρο ήτανε μα … χάθηκε;
Ανθούλα Παπαδοπούλου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
anthi.pap@windowslive.com
Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών και οι προκλήσεις της
εποχής αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τις φωνές που κάνουν λόγο
για την ανάπτυξη κριτικά εγγράμματων υποκειμένων μέσω της
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εκπαίδευσης. Τα καταλληλότερα μαθήματα για την επίτευξη του σκοπού
αυτού είναι τα γλωσσικά (Kress 2000) και δη το μάθημα της Γλώσσας.
Η καταλληλότητα αυτή οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού
μαθήματος, καθώς αυτό διέπεται από θεματική ποικιλότητα
επιτρέποντας την προσέγγιση και πραγμάτευση πολλών και
διαφορετικών τρεχόντων ζητημάτων που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο (Papadopoulou 2015) και επιπλέον, αν και η γλώσσα
αποτελεί το κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας για όλα τα γνωστικά
αντικείμενα που απαρτίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών, στην περίπτωση
του γλωσσικού μαθήματος η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο μέσο
διδασκαλίας, αλλά την ίδια στιγμή αποτελεί και το αντικείμενο
διδασκαλίας (Halliday 2007: 269).
Η καταλληλότητα του γλωσσικού μαθήματος στη συγκρότηση κριτικά
εγγράμματων υποκειμένων ενισχύεται από τη θεώρηση της γλώσσας ως
δυναμικού στοιχείου κατασκευής των ποικίλων πτυχών της
πραγματικότητας (Gergen 1985, Burr 1995: 5-6, Phillips & Jørgensen 2002:
5), μία θεώρηση που ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος στον
επιστημονικό χώρο. Η γλώσσα και κυρίως ο λόγος (discourse), η γλώσσα
δηλαδή σε χρήση, ευρισκόμενα σε μία διαλεκτική σχέση με την κοινωνία
(Fairclough 1989: 23) αλλά και διαμεσολαβούμενα στη σχέση ατόμου και
κόσμου, φυσικού και κοινωνικού (Hodge & Kress 1993: 5, Δεμερτζής
2002: 141), αποτελούν ισχυρότατα μέσα και εφόδια των ανθρώπων που
γνωρίζουν καλά να τα χειρίζονται προσφέροντάς τους έτσι τη
δυνατότητα όχι απλώς να συμμετέχουν στη δόμηση του κόσμου, αλλά
και να επιδράσουν επάνω του αλλάζοντάς τον (Kress 2003: 16).
Από αυτή την οπτική γωνία, λοιπόν, ενισχύεται ο πολιτικός ρόλος των
Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς η
ποιότητα της γλωσσικής εκπαίδευσης που προσφέρουν, ο τρόπος με τον
οποίο αντιλαμβάνονται τη γλώσσα και οι επιστημολογικές κατευθύνσεις
για τη διδασκαλία της γλώσσας που υιοθετούν διαδραματίζουν ισχυρό
ρόλο στην κατασκευή εγγράμματων υποκειμένων που δύνανται να
συμβάλλουν είτε στην αναπαραγωγή του ισχύοντος κόσμου είτε στην
αλλαγή και βελτίωσή του.
Στην Ελλάδα το 2011 στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» σχεδιάστηκαν
και εφαρμόστηκαν πιλοτικά νέα Προγράμματα Σπουδών. Τα
Προγράμματα αυτά αποτέλεσαν ευρωπαϊκή επιταγή (ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη κ.ά. 2015) και πραγμάτωναν τους ευρωπαϊκούς στρατηγικούς
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στόχους που τέθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας (Γρόλλιος
2010). Στα Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
αναφέρονται οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές που σημειώθηκαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι οποίες σύμφωνα με τις/τους συγγραφείς τους, όχι μόνο
υπαγόρευσαν τη συγγραφή νέων Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και
οδήγησαν στην υιοθέτηση του Κριτικού Γραμματισμού (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011: 3-6).
Η παρούσα εισήγηση έχοντας ως ερείσματα τη θεωρία των
Προγραμμάτων Σπουδών, που αποτελούν «κείμενο-οδηγό» της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μπονίδης 2012: 13) εκφράζοντας τα ιδεώδη
της αγωγής, τις ιδεολογικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές και διδακτικές
επιλογές της εκάστοτε περιόδου (Μπονίδης 2007: 266) υιοθετώντας
θεωρίες και μοντέλα που επηρεάζουν τη δράση (Stenhouse 2003: 97)
καθώς και τις επιστημολογικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία της
γλώσσας, που καθορίζουν τόσο το «τι» επιλέγεται να διδαχτεί, όσο και
το «πως» αυτό διδάσκεται, έχει ως σκοπό της να διερευνήσει την έννοια
της γλώσσας και τους γλωσσοδιδακτικούς λόγους που αρθρώνονται στα
Προγράμματα Σπουδών του Κριτικού Γραμματισμού της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Βασικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 1) Πώς κατασκευάζεται
η έννοια της γλώσσας στα Προγράμματα Σπουδών του Κριτικού
Γραμματισμού; 2) Ποιοι γλωσσοδιδακτικοί λόγοι αρθρώνονται στα
Προγράμματα αυτά; 3) Πώς πραγματώνεται ο Κριτικός Γραμματισμός;
Ως μεθοδολογικό εργαλείο θα χρησιμοποιήσω την Κριτική Ανάλυση
Λόγου και πιο συγκεκριμένα το «παράδειγμα» του Norman Fairclough.
Αξιοποιώντας το τρισδιάστατο μοντέλο που εισηγείται ο Fairclough
επιδιώκω να ερευνήσω τα εν λόγω Προγράμματα ως κείμενο,
αναλύοντας τα γλωσσικά εκείνα στοιχεία που κατασκευάζουν την έννοια
της γλώσσας και τους γλωσσοδιδακτικούς λόγους, ως διά του λόγου
πρακτική με εστίαση στις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και
κατανάλωσής τους και ειδικότερα στην ανάλυση της διακειμενικότητας
και της διαλογικότητας και ως κοινωνική πρακτική εντάσσοντας τα
Προγράμματα Σπουδών στο ευρύτερο πλαίσιο (context) εφαρμογής τους
(Fairclough 1989: 23-25, 1992: 73-96).
Τα εν λόγω Προγράμματα παρά τις όποιες αδυναμίες τους φανερώνουν
μία κινητικότητα στο χώρο της διδασκαλίας της γλώσσας στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, παρά την αρχική πρόθεση καθολικής
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τους εφαρμογής, τα Προγράμματα του Κριτικού Γραμματισμού σήμερα
βρίσκονται σε ισχύ ως συμπληρωματικά του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών.
Σάββατο 9:00-9:15, αμφιθέατρο ΙΙ

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία: δυνατότητες και
περιορισμοί στα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Γυμνασίου.
Αλέξανδρος Νικολαΐδης
σχολικός σύμβουλος
φιλολόγων Πιερίας
alekosn58@gmail.com
Όπως είναι γνωστό τα τρία σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Γυμνασίου (όπως και τα αντίστοιχα Τετράδια Μαθητή και
Βιβλία Εκπαιδευτικού) συγγράφηκαν, για να υλοποιήσουν το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του γλωσσικού μαθήματος στο πλαίσιο του
ισχύοντος ως και σήμερα Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). Για τα εγχειρίδια αυτά, τα οποία άρχισαν να
διδάσκονται από το σχολικό έτος 2006-2007, από την πρώτη κιόλας
στιγμή της εισαγωγής τους στο Γυμνάσιο ακούστηκαν πολλές κριτικές
φωνές ως προς την επιστημονική τους διάσταση αλλά και για τη
σκοπιμότητα συγγραφής τους. Η δεκαετής πια χρήση τους έχει
συσσωρεύσει διδακτική εμπειρία από την οποία έχουν αναδειχθεί τα
θετικά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Στο μεταξύ όμως την ίδια χρονική
περίοδο στο χώρο της γλωσσοδιδακτικής επιστήμης έχουν σημειωθεί
μεγάλες εξελίξεις και έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, γεγονός που όχι
μόνο μας επιτρέπει, αλλά και μας υποχρεώνει να σταθούμε απέναντί
τους με σύγχρονη κριτική ματιά. Σκοπός της εισήγησής μου είναι αρχικά
να προτείνω κριτήρια αξιολόγησης που προκύπτουν από τη μελέτη των
εξελίξεων και των δεδομένων της γλωσσοδιδακτικής επιστήμης και στη
συνέχεια με βάση αυτά τα κριτήρια να προχωρήσω σε μια ψύχραιμη
κριτική αποτίμηση των ισχυόντων εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας
του Γυμνασίου, προκειμένου αφενός να αναδειχθεί η απόσταση που τα
χωρίζει από τα αντίστοιχα θεωρητικά κείμενα που τα συνοδεύουν και
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αφετέρου να αναζητηθούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί κατά την
αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη στο πλαίσιο των σύγχρονων
τάσεων στη γλωσσική διδασκαλία.
Σάββατο 9:15-9:30, αμφιθέατρο ΙΙ
Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας του
Γυμνασίου
Αθανάσιος Μιχάλης
επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
michathan@ppp.uoa.gr
Στο επιστημονικό πεδίο της «μεθοδολογίας διδασκαλίας της πρώτης /
πρότυπης γλώσσας» έχει αναπτυχθεί μια παράδοση δεκαετιών
προκειμένου για την επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση του σχολικού
/ εκπαιδευτικού λόγου. Με τον όρο εκπαιδευτικός λόγος νοείται αφενός
η συνομιλία εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη και αφετέρου
τα κείμενα τα οποία συνοδεύουν και αποτελούν το συγκείμενο ή το
περικείμενο της συγκεκριμένης συνομιλίας: τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια
και τα θεσμικά κείμενα (προγράμματα σπουδών, έγγραφα των οργάνων
εκπαιδευτικής πολιτικής).
Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής παράδοσης έχει εφαρμοστεί ένα
σύνολο ερευνητικών μεθόδων με στόχο την περιγραφή, την ανάλυση και
την αξιολόγηση του συνομιλιακού λόγου δασκάλου και μαθητών στο
πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της μητρικής γλώσσας, του λόγου
των εγχειριδίων διδασκαλίας της πρότυπης γλώσσας και των κειμένων
των προγραμμάτων σπουδών για το γλωσσικό μάθημα. Ειδικότερα,
όσον αφορά τον συνομιλιακό λόγο στη σχολική τάξη έχει αξιοποιηθεί με
αποτελεσματικό τρόπο το πρότυπο της επεξεργασίας πληροφοριών
(information – processing approach), όπως και εθνογραφικές μέθοδοι
ανάλυσης. Για την επεξεργασία και αξιολόγηση του λόγου των σχολικών
εγχειριδίων της πρότυπης γλώσσας έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο το
ερευνητικό μοντέλο της επεξεργασίας πληροφοριών όσο και κριτικές
μέθοδοι, όπως η κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis), ενώ
για κείμενα θεσμικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται κυρίως οι κριτικές
μέθοδοι έρευνας.
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Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η αξιολόγηση των εγχειριδίων της
νέας ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου, τα οποία διανεμήθηκαν στους
μαθητές για πρώτη φορά το 2007 και χρησιμοποιούνται στην
εκπαίδευση ως σήμερα. Η μέθοδος αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην
παρούσα μελέτη είναι η εκλεκτική, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα
κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο της διδακτικής
μεθοδολογίας του γλωσσικού μαθήματος και, ειδικότερα, της ανάλυσης
του εκπαιδευτικού λόγου. Η εκλεκτική μέθοδος συνιστά επιλογή και
σύνθεση συγκεκριμένων προτύπων ανάλυσης σχολικού λόγου και
εκπαιδευτικού υλικού (Tsui 2011 & 2014, Κουτσογιάννης 2015).
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική απόπειρα αξιολόγησης των σχολικών
εγχειριδίων του γυμνασίου η οποία αξιοποιείται στην παρούσα εισήγηση
συνίσταται από τα ακόλουθα στάδια:
i. Ανάλυση του διδακτικού / εκπαιδευτικού λόγου των εγχειριδίων
διδασκαλίας της πρότυπης γλώσσας βάσει του προτύπου της
επεξεργασίας πληροφοριών: μέσω των διαδικασιών της
επεξεργασίας και της ανάλυσης του διδακτικού λόγου των
σχολικών βιβλίων με βάση κειμενογλωσσολογικά μοντέλα, όπως
η συστημική λειτουργική γραμματική, η οποία χρησιμοποιείται
στο πρότυπο της επεξεργασίας πληροφοριών, αναζητούνται και
εντοπίζονται οι λειτουργικές υποενότητες του διδακτικού λόγου
των εγχειριδίων (π.χ. διδακτική δραστηριότητα, πληροφοριακό
υλικό, εφαρμογή διαδικασιών ανακαλυπτικής μάθησης,
υλοποίηση δράσης), οι μορφές διαδραστικών προσεγγίσεων με
στόχο τη συναγωγή και την ανακάλυψη της πληροφορίας (π.χ.
προτροπή για ανάληψη πρωτοβουλιών δεδομένης δράσης από
τους μαθητές και ανταπόκριση των τελευταίων), οι μορφές και τα
είδη των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων (π.χ. εκθετικές
ερωτήσεις, αναφορικές ερωτήσεις).
ii. Αξιολόγηση του διδακτικού λόγου και των επιμέρους εκφάνσεών
του, οι οποίες εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας που
περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, με βάση τη διεθνή
διδακτική πρακτική στο γνωστικό αντικείμενο της πρότυπης
γλώσσας, τα πορίσματα των σύγχρονων ερευνών και του
προγράμματος σπουδών. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός λόγος
των σχολικών εγχειριδίων αξιολογείται με κριτήρια τη διδακτική
μεθοδολογία που αντανακλά, τις μεθοδολογικές αρχές
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διδασκαλίας της πρότυπης γλώσσας στις οποίες στηρίζεται και
την αντιστοιχία του προς τις σύγχρονες απαιτήσεις και
κατευθύνσεις του μαθήματος της πρότυπης γλώσσας ως
γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών του
γυμνασίου. Επίσης, αξιολογείται με βάση τις μεθόδους
καλλιέργειας πρακτικών των διάφορων μορφών γραμματισμού
και τους τρόπους εμπλουτισμού της γνώσης του κόσμου από
τους μαθητές (Κουτσογιάννης 2012).
iii. Κριτική ανάλυση συγκεκριμένων πτυχών του παιδαγωγικού /
εκπαιδευτικού λόγου των γλωσσικών εγχειριδίων βάσει του
θεσμικού και του πολιτικού συγκειμένου τους. Ειδικότερα, μέσω
της κριτικής ανάλυσης τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του
επιστημονικού λόγου των σχολικών εγχειριδίων της πρότυπης
γλώσσας του γυμνασίου βάσει του προτύπου κριτικής ανάλυσης
λόγου του Fairclough του 2014 διερευνάται ο βαθμός και η
ποιότητα
της
αναπλαισίωσης
(recontextualization)
του
γλωσσολογικού, του ψυχολογικού, του κοινωνιογλωσσολογικού
και του παιδαγωγικού λόγου στα σχολικά βιβλία. Με άλλα λόγια,
αναδεικνύεται η διαλογότητα (interdiscursivity) που διέπει τα
διδακτικά εγχειρίδια της γλώσσας του γυμνασίου ως μέσα
εφαρμογής των εκπαιδευτικών και θεσμικών αρχών των
κειμένων των προγραμμάτων σπουδών και, έμμεσα, ως εργαλεία
εφαρμογής της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της
γλωσσικής γνώσης. Σύμφωνα με το πρότυπο κριτικής ανάλυσης
λόγου του Fairclough οι θεσμοί της πολιτείας ως κοινωνικές
πρακτικές (π.χ. η εκπαίδευση, τα σχολείο, το πανεπιστήμιο)
αποτελούν τμήμα των κοινωνικών δομών και σημειωτικά
πραγματώνονται μέσω της τάξης λόγων (discourse order) οι
οποίοι αποτελούν προϊόν αναπλαισίωσης από το ευρύτερο
κοινωνικοσημειωτικό πλαίσιο σε δεδομένους και καθορισμένους
θεσμούς (Fairclough 2014, Κουτσογιάννης 2012). Κάθε
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό γεγονός (social event) σε δεδομένη
σχολική μονάδα συνδέεται με το θεσμικό και το κοινωνικό
συγκείμενό του και απορρέει από αυτό.
Η κριτική προσέγγιση του λόγου των σχολικών εγχειριδίων δεν αποτελεί
περιττή και πρόσθετη διαδικασία, η οποία λειτουργεί προσθετικά στη
διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών των εγχειριδίων, που
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προαναφέρθηκε. Αντίθετα, συνιστά απαραίτητο συμπλήρωμα της
τελευταίας, η οποία ως έρευνα του διδακτικού λόγου των σχολικών
εγχειριδίων της πρότυπης γλώσσας είναι αποπλαισιωμένη. Στη
σύγχρονη, όμως, ανάλυση του σχολικού / εκπαιδευτικού λόγου σε όλες
τις μορφές του κρίνεται απαραίτητη η σύνδεσή του με του κοινωνικό,
πολιτικό, πολιτισμικό, επιστημονικό, αξιακό, ιδεολογικό συγκείμενό του,
ώστε τα συμπεράσματα που πρόκειται να εξαχθούν να είναι γόνιμα και
ασφαλή.
Η κριτική ανάλυση λόγου των σχολικών εγχειριδίων αναδεικνύει τη
διεπιστημονική
και
συνθετική
κατεύθυνση
του
σύγχρονου
γλωσσοεκπαιδευτικού λόγου, καθώς στον επιστημονικό και τον
παιδαγωγικό λόγο των σχολικών βιβλίων έχουν αναπλαισιωθεί ο
γλωσσολογικός επιστημονικός λόγος σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του
(θεωρητική γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία,
κειμενογλωσσολογία, ανάλυση λόγου, κοινωνική σημειωτική), ο
παιδαγωγικός, ο ψυχολογικός και ο κοινωνιολογικός λόγος. Η
διαλογότητα αυτή, που διέπει τα σχολικά εγχειρίδια ως παιδαγωγικά
κείμενα, προϊόντα συγκεκριμένου θεσμού της πολιτείας, αντανακλά τη
διαλογότητα που χαρακτηρίζει και τα αναλυτικά προγράμματα της
πρότυπης γλώσσας ως προϊόντα πολιτικού αλλά και επιστημονικού
λόγου.
Σάββατο 9:30-9:45, αμφιθέατρο ΙΙ
Γλωσσικές Ιδεολογίες και Παιδαγωγικές Σχέσεις στα σχολικά
εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου
Όλγα Γρατσία
φιλόλογος εκπαιδευτικός
olgagratsia@gmail.com
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διπλωματικής
εργασίας του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και
Λογοτεχνία στην εκπαίδευση», στο Παιδαγωγικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επόπτρια την επίκουρη
καθηγήτρια κ. Στάμου Αναστασία.
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Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των εγχειριδίων «Νεοελληνική
Γλώσσα» των τριών τάξεων του Γυμνασίου και των «Τετραδίων
Εργασιών» που τα συνοδεύουν. Ειδικότερα επιχειρείται η ανίχνευση των
γλωσσοδιδακτικών λόγων (discourses), οι οποίοι αποτελούν το πλέγμα
επί του οποίου συντέθηκαν τα συγκεκριμένα εγχειρίδια, και επεκτείνεται
στην αναζήτηση των παιδαγωγικών σχέσεων που κατασκευάζονται
μέσω του υλικού των βιβλίων αυτών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές. Η προσέγγιση που επιχειρείται βοηθά στην κατανόηση
των αιτιών και των περιστάσεων σύνθεσης των συγκεκριμένων
εγχειριδίων,
συμβάλλει
στην
αποτίμηση
της
πιθανής
αποτελεσματικότητά τους ή μη στη σχολική τάξη και συμβάλλει στην
βελτίωσή τους με την εμπεριστατωμένη κατάδειξη της λειτουργίας τους,
τις τροποποιήσεις και τις προεκτάσεις που προτείνει.
Τα υπό εξέταση διδακτικά εγχειρίδια συντέθηκαν με την επιδίωξη: α) να
υπηρετήσουν μία περισσότερο επικοινωνιακή-λειτουργική διδακτική της
γλώσσας μέσα από μία ποικιλία τύπων κειμένων και ειδών λόγου
(Τεντολούρης & Χατζησαββίδης 2014: 287) και β) να προσδώσουν στο
γλωσσικό μάθημα έναν ήπιο διαθεματικό χαρακτήρα (Ματσαγγούρας
2004: 60) με τη διατήρησή του ως αυτόνομου αντικειμένου, αλλά και τη
διασύνδεσή του με άλλα μαθήματα μέσω εννοιών, γνώσεων και
θεμάτων που θίγονται κατά τη γλωσσική διδασκαλία (ΦΕΚ 303Β/13-032003). Σαφής πρόθεση επομένως των συντακτών των γυμνασιακών
γλωσσικών βιβλίων είναι η τοποθέτηση της γλώσσας και της
διδασκαλίας της στο φυσικό κοινωνικό τους πλαίσιο.
Για την ανίχνευση της πραγμάτωσης του παραπάνω στόχου, επιλέχθηκε
ως καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο η Κριτική Ανάλυση Λόγου
(ΚΑΛ), μία οπτική έρευνας (van Dijk 2001: 96) για την κοινωνική μελέτη
της γλώσσας (Στάμου 2014: 156) και ειδικότερα η κοινωνιοπολιτισμική
(socio-cultural) προσέγγιση του Fairclough. Για την ΚΑΛ η γλωσσική
χρήση αποτελεί λόγο (discourse), δηλαδή κοινωνική πρακτική. Αυτό
σημαίνει ότι «ο λόγος διαμορφώνει κοινωνικές ταυτότητες, θέσεις
υποκειμένου για τα κοινωνικά υποκείμενα, βοηθά στην κατασκευή
κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων, αλλά και συμβάλλει στην
κατασκευή συστημάτων γνώσεων και πεποιθήσεων, ενώ παράλληλα
διαμορφώνεται απ’ όλα αυτά» (Μπονίδης 2004: 142). Το σχολείο ως
κοινωνικός θεσμός αντιμετωπίζεται ως ένας σημαντικός μηχανισμός
ιδεολογικής παραγωγής και αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου τα σχολικά
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εγχειρίδια που μελετούμε συνιστούν προϊόντα και παράγοντες
κοινωνικών διεργασιών. Η χρήση της ΚΑΛ στην έρευνα των σχολικών
βιβλίων επιτρέπει την κριτική ανάγνωση του λόγου των βιβλίων αυτών,
καθώς: α) καταδεικνύει τις ρητές και υπόρρητες ιδεολογίες που τα
διαπερνούν, β) αποκαλύπτει τις κοινωνικές/διαπροσωπικές σχέσεις των
παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γ) παρακολουθεί τη
διαμόρφωση των κοινωνικών και προσωπικών ταυτοτήτων των
ανωτέρω παραγόντων.
Σύμφωνα με το τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυσης του Fairclough τα
γλωσσικά εγχειρίδια μελετώνται στο:
i) Μικροεπίπεδο ως κείμενα μέσα από την περιγραφή και
ανάλυση των γλωσσικών τους στοιχείων (λεξιλόγιο, γραμματική,
σύνταξη, δομή).
ii) Μεσοεπίπεδο ως: α) λόγοι (discourses), δηλαδή αντιλήψεις για
τη φύση της γλώσσας και για τον τρόπο κατάκτησής της (Μήτσης 1996:
103), για την επιλογή της διδακτέας ύλης, για τον προσδιορισμό της
έννοιας γραμματισμός και την επίτευξη της διδασκαλίας του (Παυλίδου
2010: 8), β) ύφη (styles), καθώς το διδακτικό εγχειρίδιο παίζει
σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση των σχέσεων περιχάραξης
(framing) (Bernstein 1996), γ) κειμενικά είδη, τυποποιημένες δηλαδή,
μορφές κειμένων που απορρέουν και εγγράφουν τις λειτουργίες και τους
σκοπούς των επικοινωνιακών περιστάσεων εντός της σχολικής
κοινωνικής πρακτικής.
iii) Μακροεπίπεδο ως κοινωνική πρακτική. Εδώ επιχειρείται η
κοινωνική εξήγηση της σύνθεσης, της δομής, του περιεχομένου και της
μορφής των έξι εξεταζόμενων σχολικών βιβλίων μέσω της αναζήτηση
της αιτίας για την οποία χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες πρακτικές
λόγου, προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικότερα οι σχέσεις
εξουσίας αρχικά μέσα στη σχολική τάξη και κατ’ επέκταση στην
κοινωνία.
Στο πλαίσιο της παρούσας περίληψης παρατίθενται επιλεκτικά ορισμένα
από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας. Μέσα, λοιπόν, από την
ΚΑΛ διαπιστώνεται η πληθωρική παρουσία των νοητικών διαδικασιών
(53,96%, 4.811/8.916) κάτι το οποίο καταδεικνύει εστίαση σε δράσεις του
εσωτερικού κόσμου και ύπαρξη προϋποθέσεων μεγάλου βαθμού
πνευματικής αυτονομίας για τους μαθητές. Παράλληλα αποδεικνύεται
ότι το β΄ πληθυντικό πρόσωπο υπερτερεί σε ποσοστό 43,82%
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(3.766/8.595), γεγονός το οποίο αφενός μεν καταδεικνύει τον
διαδραστικό χαρακτήρα του εγχειριδίου, αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτει
και ισχυρό διδακτικό έλεγχο. Αυτό ενισχύεται και από το υψηλό
ποσοστό παρουσίας των κατευθυντικών πράξεων λόγου 75,31%
(6.479/8.603) και μάλιστα με απουσία τροπικότητας σε ποσοστό 93,27%
(6.043/6.479) αποτυπώνοντας την υποχρέωση των μαθητών να
εφαρμόσουν απαρέγκλιτα τις επιταγές του σχολικού τους βιβλίου.
Η ποιοτική ανάλυση που επιχειρήθηκε στο Μεσοεπίπεδο κατέδειξε
μεταξύ άλλων ότι οι μαθητές επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή
πρωτίστως με αυθεντικά κείμενα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
(34/93), δευτερευόντως με λογοτεχνικά κείμενα (22/93) κι έπειτα με
κείμενα ποικίλης ύλης (22/93). Ωστόσο η επαφή αυτή εξακολουθεί να
εστιάζει στο σύστημα της γλώσσας, καθώς το 64,19% (543/846) των
ερωτήσεων που τίθενται έχουν γραμματικοσυντακτικό περιεχόμενο.
Επιβάλλεται, επίσης να αναφερθεί ότι οι ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες των γλωσσικών βιβλίων κινούνται σε χαμηλότατα
ποσοστά, καθώς στο σύνολο των 1292 εργασιών οι 1214 είναι ατομικές
και μόλις οι 78 είναι ομαδικές.
Επιλογικά, λοιπόν, στο Μακροεπίπεδο συμπεραίνουμε ότι στα γλωσσικά
εγχειρίδια είναι εμφανής η διαλογικότητα, καθώς στο μακροκείμενό τους
αναδύονται λόγοι, από τις παραδοσιακές μέχρι τις περισσότερο
σύγχρονες προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας στα πεδία: 1) του
τρόπου προσέγγισης της γλώσσας, 2) του μαθησιακού υλικού και 3) των
σχέσεων/ταυτοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών. Πρόκειται επομένως
για βοηθήματα που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της
παιδαγωγικής και της γλωσσική διδασκαλίας, αλλά επιβάλλεται να
εξεταστεί τόσο η αντιμετώπισή τους από τους μαθητές και τα
ενδιαφέροντα των τελευταίων, όσο και η τροποποίηση-βελτίωσή τους,
ώστε να είναι ελκυστικά και χρήσιμα στη σύγχρονη γλωσσική
καθημερινότητα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Παράλληλα οι
ραγδαίες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν
την αναδιοργάνωση του υλικού και της διδακτικής προσέγγισης που
προωθούν.
Αυτό είναι εφικτό με συγκεκριμένες επεμβάσεις στο υπάρχον αξιόλογο
υλικό και ειδικότερα στην επιλογή και την πορεία κατανόησης των
κειμένων, στις δραστηριότητες εμπέδωσης της γλωσσικής θεωρίας και
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τέλος στη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που
παρουσιάζουν επικοινωνιακά χαρακτηριστικά.
Σάββατο 9:45-10:00, αμφιθέατρο ΙΙ
Αξιολόγηση του παραγόμενου γραπτού λόγου των μαθητών μέσα
από τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του
Γυμνασίου
Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Ελληνικής γλώσσας ως
δεύτερης/ξένης, συνεργάτιδα ΚΕΓ
k.iliopoulou@yahoo.gr
Ελευθερία Ζάγκα
δρ. Επιστημών και Τεχνολογιών
της Γλώσσας και της Επικοινωνίας,
σχολική σύμβουλος φιλολόγων
Δυτικής Θεσσαλονίκης
zagaeleuth@yahoo.gr
Στις σύγχρονες κοινωνίες η σχολική επίδοση των μαθητών αποτελεί το
κύριο όργανο των μηχανισμών κοινωνικής επιλογής και ως εκ τούτου
βρίσκεται στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών συζητήσεων. Στην ιδανική
της μορφή, η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή δεν μπορεί να
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά χρειάζεται να γίνεται με στόχο πάντα τη
βελτίωσή του, συνεπώς, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα άκαμπτο
μέτρο, αλλά ως μια ευέλικτη παιδευτική και διδακτική διαδικασία, η
οποία επιβάλλεται να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της
διδακτικής πράξης.
Ειδικότερα, εντονότερο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον γύρω από την
αξιολόγηση της παραγωγής του γραπτού λόγου των μαθητών, στο
πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος, όπου εμφανίζονται σχεδόν όλα τα
προβλήματα που παρουσιάζει η αξιολόγηση. Πράγματι, μια από τις
μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντούν –ιδιαίτερα οι λιγότερο έμπειροι–
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εκπαιδευτικοί όταν προβαίνουν στην αξιολόγηση των κειμένων της
ελεύθερης γραπτής έκφρασης, είναι ο καθορισμός σαφών και
μετρήσιμων κριτηρίων βαθμολόγησης. Η χρήση τους συνιστά βασική και
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας της
αξιολογικής γενικά διαδικασίας. Εύλογη δε είναι η αναγκαιότητα ίσης
βαθμολογικής βαρύτητάς τους για όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και
η εκ των προτέρων γνωστοποίησή τους στους μαθητές, προκειμένου να
γνωρίζουν πού πρέπει να επικεντρωθούν κατά την ανάπτυξη του
θέματός τους.
Ένα ερώτημα, βέβαια, που αναφύεται είναι το κατά πόσο οι
εκπαιδευτικοί, όταν αξιολογούν τα κείμενα της ελεύθερης γραπτής
έκφρασης των μαθητών, έχουν επίγνωση του ότι η βαθμολογία αυτή
είναι συνάρτηση πολλών και ποικίλων παραγόντων και όχι μόνο των
απαιτούμενων για το εκάστοτε θέμα γνώσεων. Η Freedman (1979:334) σε
έρευνά της έχει παρατηρήσει ότι στη συνείδηση των εκπαιδευτικών η
βαθμολογία του γραπτού επηρεάζεται πρώτιστα από το περιεχόμενο
του κειμένου και μετά από την οργάνωσή του, ενώ λιγότερο επηρεάζουν
η δομή του λόγου και οι άλλοι μηχανισμοί (ορθογραφία, γραμματική
κ.ά.), με αποτέλεσμα η βαθμολόγηση συχνά να μην είναι έγκυρη. Γίνεται,
δηλαδή, εμφανής η τάση για έλεγχο του κειμένου που περιορίζεται σε
επιφανειακό επίπεδο: προβλήματα μηχανικής (mechanics), χρήσης
(usage) και ύφους (style). Συνεπώς, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δε
λαμβάνουν υπόψη την πρόθεση του συγγραφέα και τον τρόπο που αυτή
επηρεάζει και κατευθύνει τη σκέψη για την παραγωγή του γραπτού
λόγου ή ακόμη και τη σχέση μεταξύ συγγραφέα και κοινού. Μαζί, λοιπόν,
με την έλλειψη σχετικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών γύρω από την αξιολόγηση της ελεύθερης γραπτής
έκφρασης (Zerom 2004:286), η αξιολόγησή της αποβαίνει ακόμα πιο
δύσκολη υπόθεση και η ανάγκη ύπαρξης σαφών κριτηρίων
ενσωματωμένων σε αναλυτικές ρούμπρικες, προσβάσιμες τόσο από τους
εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές προβάλλει ως ένα διαρκές
αίτημα (Linn και Miller, 2005:243). Άλλωστε, στην παιδαγωγική
βιβλιογραφία τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης κριτηρίων κατά τη
βαθμολόγηση η οποία αποβαίνει ιδιαίτερα χρήσιμη για μη έμπειρους
βαθμολογητές, γιατί τους οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
(Αθανασίου, 2000).
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Την ίδια στιγμή έρευνες έχουν καταδείξει την αξία του ανατροφοδοτικού
ρόλου της διόρθωσης των λαθών στις εκθέσεις των μαθητών
(ενδεικτικά βλ. Ferris & Helt, 2000; Ferris, 1997; Fathman & Whalley, 1990).
Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες έρευνες οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερες
φορές αντιμετωπίζουν τα γραπτά των μαθητών τους σαν να πρόκειται
για το τελικό κείμενο ή για ένα ‘τελειωμένο προϊόν’ (Zamel, 1985). Τα
σχόλιά τους συχνά αντανακλούν την εφαρμογή μιας μοναδικής ιδανικής
σταθεράς, παραβλέποντας κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο
με τον οποίο οι περιορισμοί στη σύνθεση μπορούν να επηρεάσουν την
παραγωγή της γραπτής έκφρασης των εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, μία
άλλη σημαντική παράμετρος είναι η φύση των σχολίων των
εκπαιδευτικών, τα οποία, συνήθως, παίρνουν τη μορφή αφηρημένων και
μη σαφών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, δυσχεραίνοντας με
αυτόν τον τρόπο την ερμηνεία τους από την πλευρά των
εκπαιδευόμενων. Επομένως, είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε τα
ασαφή σχόλια και τις αναφορές σε αφηρημένους κανόνες και αρχές με
στρατηγικές, κατευθύνσεις και συστάσεις βασισμένες σε συγκεκριμένα
σημεία του γραπτού κειμένου που χρήζουν βαθύτερης επεξεργασίας.
Εστιάζοντας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογες έρευνες
καταδεικνύουν ότι η αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου
στερείται αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, ενώ με τον τρόπο που
διενεργείται σήμερα αποβαίνει μια πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη
διαδικασία με αποτέλεσμα, πολλές φορές, να είναι και άδικη
(Καραγεώργος & Μπίνας, 2006)∙ διαπίστωση που αποδίδεται κατά πολύ
στην απουσία σαφών και μετρήσιμων - στο μέτρο του δυνατού –
κριτηρίων. Στο ίδιο πλαίσιο σύμφωνα με τον Lumley (2002) η αξιοπιστία
στη βαθμολόγηση των εκθέσεων μπορεί να βελτιωθεί μέσα από ένα
συνδυασμό: α) επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, και β) και καλύτερου
καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης.
Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν αντικείμενο της παρούσας
εργασίας αποτελεί η προβληματική γύρω από την αξιολόγηση της
παραγωγής γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο. Παράλληλα, με δεδομένη την
αρχή ότι, μολονότι το σχολικό βιβλίο θεωρείται μέσο υποβοήθησης του
μαθήματος, ωστόσο κατέχει κεντρική θέση στη διαδικασία διδασκαλίας
και μάθησης, καθώς όχι μόνο στηρίζει το μάθημα μέσω των
περιεχομένων (υλικό, παραδείγματα, κείμενα, πληροφορίες) και των
διδακτικών και μεθοδολογικών του επιλογών, αλλά ουσιαστικά
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αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έκβαση του μαθήματος (Kuhn, 1997: 10),
κρίθηκε ορθό η έρευνά μας να κινηθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης
έρευνας για τα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας.
Ειδικότερα, διερευνώνται και αναλύονται οι οδηγίες αξιολόγησης
παραγωγής γραπτού α) στα εγχειρίδια της Γλώσσας, όπως αυτά
παρουσιάζονται στις υποενότητες Ε’/Στ’ κάθε ενότητας (Το βιβλίο της Α’
Γυμνασίου αποτελείται από 10 ενότητες, της Β’ Γυμνασίου από 9 και το
βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου από 8) και απευθύνονται τόσο στους
εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, και β) στα αντίστοιχα βιβλία του
εκπαιδευτικού. Άλλωστε, η αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει τα
νέα σχολικά εγχειρίδια ως προς την ενίσχυση της ικανότητας των
μαθητών για αλληλο- και αυτοαξιολόγηση των κειμένων που οι
τελευταίοι παράγουν είναι στοιχεία που τονίζουν τα προβλήματα που
συνοδεύουν την αξιολόγηση γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο (Μητελούδης
2007: 186-187). Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται είναι αν στα σχολικά
εγχειρίδια της Γλώσσας παρέχονται αρκετές πληροφορίες και
καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς, για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι κατά τη φάση της αξιολόγησης. Πιο
αναλυτικά, εξετάζονται:
1.
η προτεινόμενη τυπολογία αξιολόγησης γραπτού λόγου (ολιστική
ή αναλυτική) και η συνακόλουθη συνέπειά της,
2.
τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης και η σταθερότητα
καταμέτρησής τους ανά ενότητα και τάξη,
3.
ο βαθμός ενημέρωσης των μαθητών για τα κριτήρια αυτά,
4.
η παρώθηση ή όχι των εκπαιδευτικών για υιοθέτηση
πληροφοριακού τύπου ανατροφοδότησης με συγκεκριμένη καθοδήγηση.
Φιλοδοξία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι να συμβάλει στην
περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και θεωρίας σε θέματα που αφορούν
στην αξιολόγηση της ελεύθερης γραπτής έκφρασης των μαθητών και
παράλληλα να προβληματίσει τον εκπαιδευτικό για την ορθότητα και
την καταλληλότητα των μέχρι τώρα στρατηγικών του δίνοντας του το
έναυσμα για να ασχοληθεί βαθύτερα και ουσιαστικότερα με το θέμα, με
απώτερο πάντα στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της γλωσσικής
ικανότητας των μαθητών.
Σάββατο 10:00-10:15, αμφιθέατρο ΙΙ
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Κριτική σκέψη στη Νεοελληνική Γλώσσα: Ανάλυση περιεχομένου
των σχολικών εγχειριδίων της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Αναστασία Κωστούλα
φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Επιστημών της Αγωγής
anastasia.kostoula@yahoo.gr
H ανάπτυξη της κριτικής σκέψης εκλαμβάνεται διεθνώς ως μία από τις
βασικές επιδιώξεις της εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε
σημαντικό να εξετάσουμε αν στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αγωγή και εκπαίδευση των
μαθητών, δίνεται βαρύτητα στην καλλιέργεια του προωθημένου αυτού
είδους σκέψης. Αντικείμενο, λοιπόν, της επικείμενης ανακοίνωσης
αποτελεί η παρουσίαση της έρευνας, που έγινε στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: ΔιδακτικήΠρογράμματα σπουδών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η
έρευνα αυτή είχε ως βασικό σκοπό να διαπιστώσει αν το αναλυτικό
πρόγραμμα του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας της
Α και Γ Γυμνασίου υπηρετεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς
και να διερευνήσει αν οι ερωτήσεις/δραστηριότητες που εμπεριέχονται
στα διδακτικά εγχειρίδια και τετράδια εργασιών του συγκεκριμένου
μαθήματος επιδιώκουν την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Ειδικότερα, επιδιώξαμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερευνητικά
ερωτήματα: i) αν οι νοητικές διεργασίες της σκέψης μπορούν να
κινητοποιηθούν και να καλλιεργηθούν με τη βοήθεια των ερωτήσεων,
ποιες νοητικές διεργασίες κινητοποιούν και καλλιεργούν οι ερωτήσεις
των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α και Γ
Γυμνασίου; ii) αν οι γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες που
συγκροτούν την κριτική σκέψη μπορούν να διδαχθούν, ποιες από αυτές
τις δεξιότητες καλλιεργούν ή επιχειρούν να καλλιεργήσουν οι ερωτήσεις
των σχολικών εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α και Γ
Γυμνασίου;
Στην έρευνα ακολουθήσαμε την ερευνητική μέθοδο της ποιοτικής και
ποσοτικής
ανάλυσης περιεχομένου. Συγκεκριμένα, στο αναλυτικό
πρόγραμμα εξετάσαμε τη θέση που έχει η έννοια της κριτικής σκέψης
ενώ για την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων συγκροτήσαμε
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συστήματα κατηγοριών. Αφού πραγματοποιήσαμε δοκιμαστική ανάλυση
των κατηγοριών σ’ ένα μέρος του υπό εξέταση υλικού, διαμορφώσαμε
τα τελικά συστήματα κατηγοριών. Στη συνέχεια, ταξινομήσαμε το υλικό
σε κατηγορίες και τα δεδομένα έγιναν αντικείμενο στατιστικής
επεξεργασίας. Συνολικά κατηγοριοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο
χιλιάδες δώδεκα (2012) ερωτήσεις/δραστηριότητες.
Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ύστερα από βιβλιογραφική
ανασκόπηση επιλέχθηκε η ταξινομία των ερωτήσεων του Norris M.
Sanders (μνήμη, μετατροπή-μετάφραση, ερμηνεία, εφαρμογή, ανάλυση,
σύνθεση, αξιολόγηση). Η ταξινομία αυτή, η οποία λειτούργησε ως
κλίμακα ελέγχου, μας βοήθησε να διακριβώσουμε το είδος της σκέψης
που οι ερωτήσεις των σχολικών εγχειριδίων επιδιώκουν να αναπτύξουν.
Οι ερωτήσεις, που εμπίπτουν στις κατηγορίες της μνήμης, μετατροπήςμετάφρασης, ερμηνείας και εφαρμογής θεωρούνται χαμηλού επιπέδου,
διότι απαιτούν χαμηλού επιπέδου γνωστικές απαντήσεις, ενώ οι
ερωτήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες της ανάλυσης, σύνθεσης και της
αξιολόγησης θεωρούνται υψηλού επιπέδου, διότι δραστηριοποιούν
υψηλά επίπεδα σκέψης. Οι ερωτήσεις υψηλού επιπέδου ονομάζονται και
ερωτήσεις κρίσης, διότι αυτές δραστηριοποιούν νοητικές λειτουργίες,
που αποτελούν και γνωρίσματα της κριτικής σκέψης.
Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επιλέξαμε το μοντέλο των
γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης του
Peter Facione (γνωστικές δεξιότητες: ερμηνεία, ανάλυση, αξιολόγηση,
συνεπαγωγή, εξήγηση, μεταγνωστικές δεξιότητες: αυτορρύθμιση). Το
μοντέλο αυτό μας επέτρεψε να ελέγξουμε αν και σε ποιο βαθμό οι
ερωτήσεις των σχολικών εγχειριδίων προωθούν την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα
υπογραμμίζεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα της καλλιέργειας της
κριτικής σκέψης τόσο σε επίπεδο γενικών και ειδικών σκοπών όσο και σε
επίπεδο στόχων και δραστηριοτήτων των επιμέρους ενοτήτων του
γλωσσικού μαθήματος. Ακόμα, από τα δεδομένα της έρευνας αντλήσαμε
τη διαπίστωση ότι τα σχολικά εγχειρίδια και των δύο τάξεων που
εξετάστηκαν παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να εμπλακούν σε
δραστηριότητες και να αντιμετωπίσουν ερωτήσεις διαφορετικής
πολυπλοκότητας, να έρθουν, δηλαδή, σε επαφή με ερωτήσεις τόσο
χαμηλού όσο και υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης
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των ερωτήσεων που δραστηριοποιούν τα χαμηλότερα επίπεδα σκέψης
και των ερωτήσεων που ενεργοποιούν τα υψηλότερα επίπεδα σκέψης
δεν είναι η ίδια. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ερωτήσεις που απαιτούν
χαμηλού επιπέδου γνωστικές απαντήσεις, δηλαδή, οι ερωτήσεις που
επιδιώκουν να αναπτύξουν την ικανότητα της ανάμνησης, της
αναγνώρισης και της μετατροπής του πληροφοριακού υλικού σε
διαφορετικές μορφές, της ερμηνείας των φαινομένων, των ιδεών και
των εννοιών καθώς και της εφαρμογής των νέων γνώσεων κατέχουν
κυρίαρχη θέση. Αντίθετα, οι ερωτήσεις που προωθούν την ανάπτυξη της
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης καθώς και της αξιολογικής κρίσης
είναι λιγότερες. Παρατηρούμε, λοιπόν, την ύπαρξη μιας αντίστροφης
αναλογίας μεταξύ της ποιότητας και της συχνότητας εμφάνισης των
ερωτήσεων. Επομένως, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης καθώς και
των άλλων ανώτερων μορφών σκέψης καθίσταται δύσκολη, αφού τα
ανώτερα είδη σκέψης δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς την
παρουσία επαρκών ερωτήσεων αντίστοιχου χαρακτήρα.
Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι τα σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν ερωτήσεις
που επιδιώκουν την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων της κριτικής
σκέψης. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των
ερωτήσεων που προωθούν την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων
της κριτικής σκέψης δεν είναι ο ίδιος για κάθε δεξιότητα. Συγκεκριμένα, η
δεξιότητα της ερμηνείας κατέχει κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις γνωστικές
δεξιότητες της κριτικής σκέψης. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που
προωθούν την ανάπτυξη της ανάλυσης και της εξήγησης, ενώ εξαιρετικά
χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνουν οι ερωτήσεις που επιδιώκουν την
καλλιέργεια της αξιολόγησης και της συνεπαγωγής. Το ίδιο συμβαίνει και
με τη μεταγνωστική δεξιότητα της αυτορρύθμισης, αφού οι ερωτήσεις
που προωθούν την ανάπτυξή της είναι λίγες.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι παραπάνω γνωστικές δεξιότητες
είναι σημαντικές, διότι συμβάλλουν στη συγκρότηση της κριτικής
σκέψης. Οι δεξιότητες, όμως, της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της
συνεπαγωγής θεωρούνται ότι κατέχουν κεντρικότερη θέση στον πυρήνα
της κριτικής σκέψης. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι οι δεξιότητες της
αξιολόγησης και της συνεπαγωγής παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλά
ποσοστά. Επομένως, ο αριθμός των ερωτήσεων που προωθούν την
ανάπτυξη αυτών των γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης δεν είναι επαρκής
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γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται
να διαμορφώσει αυτό το είδος της σκέψης στους μαθητές.
Συνεπώς, δεν υπάρχει απόλυτη συστοιχία μεταξύ του αναλυτικού
προγράμματος και του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων.
Υποστηρίζουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των
ερωτήσεων υψηλού επιπέδου χωρίς, βέβαια, να ισχυριζόμαστε ότι οι
ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου πρέπει να εκμηδενιστούν, διότι και οι
ερωτήσεις αυτές είναι χρήσιμες, αφού συμβάλλουν στη συγκρότηση της
αναγκαίας υποδομής που θα επιτρέψει στους μαθητές να μεταβούν στα
υψηλότερα επίπεδα σκέψης. Ακόμα, πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο
αριθμός των ερωτήσεων που επιδιώκουν την καλλιέργεια των
γνωστικών δεξιοτήτων, κυρίως των δεξιοτήτων της αξιολόγησης και της
συνεπαγωγής καθώς και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων της κριτικής
σκέψης, ώστε όλες οι δεξιότητες να καλλιεργούνται στον ίδιο βαθμό.
Για τον λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη βελτίωση των σχολικών
εγχειριδίων με την προσθήκη νέων ερωτήσεων και την τροποποίηση
ερωτήσεων που ήδη υπάρχουν.
Σάββατο 10:15-10:30, αμφιθέατρο ΙΙ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ως ιστορική γνώση και ως
λογοτεχνική και αισθητική απόλαυση στα Νεοελληνικά Κείμενα της
Β΄ Γυμνασίου
Έλσα Μυρογιάννη
επίτιμη σχολική
σύμβουλος φιλολόγων
emyrogia@sch.gr
Το Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1836 ως «Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών» και
γνώρισε διάφορες μεταρρυθμίσεις που είχαν να κάνουν με τον τρόπο και
τον χρόνο λειτουργίας του. Ήδη από το 1843 λειτουργούσε μέσα στο
Πολυτεχνείο και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1873
εγκαταστάθηκε στα μισοτελειωμένα ακόμη κτίρια της οδού Πατησίων και
ονομάστηκε Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον.
Το Πολυτεχνείο συνδέεται με την νεότερη ελληνική ιστορία κυρίως
εξαιτίας της εξέγερσης που έγινε εκεί το 1973 από φοιτητές κατά της
χούντας των συνταγματαρχών. Ένα χρόνο αργότερα η χούντα έπεσε, η
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δημοκρατία αποκαταστάθηκε και το 1975 η 17η Νοέμβρη καθιερώθηκε
ως η επέτειος εορτασμού της εξέγερσης της νεολαίας ενάντια σε
καταπιεστικά καθεστώτα, επομένως ως γιορτή της δημοκρατίας.
Στα σχολικά εγχειρίδια που γράφτηκαν αρκετά χρόνια μετά την
αποκατάσταση της δημοκρατίας συμπεριελήφθησαν λογοτεχνικά κείμενα
σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σήμερα στο σχολικό
εγχειρίδιο Νεοελληνικών Κειμένων της Α΄ Γυμνασίου, στην ενότητα
«Εθνική ζωή» ανθολογείται το ποίημα του Κύπρου Χρυσάνθη «17 του
Νοέμβρη 1973», στο εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου, στην ίδια ενότητα,
ανθολογείται απόσπασμα από το βιβλίο «Ο γάμος» του Γιώργου Χειμωνά
με τον τίτλο «Έξι χιλιάδες νέοι» ενώ στο εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου δεν
υπάρχει σχετικό κείμενο ή εικόνα.
Θα ασχοληθώ με το γεγονός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου όπως αυτή
παρουσιάζεται στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου λογοτεχνικά με το κείμενο
του Γιώργου Χειμωνά και εικαστικά με έργο του γλύπτη Θεόδωρου
Παπαγιάννη.
Ως προς το κείμενο, η κριτική μου θα εστιαστεί στην επιλογή του κειμένου
του συγκεκριμένου συγγραφέα και στην καταλληλότητά του σε σχέση με
την ηλικία των μαθητών, στο είδος των ερωτήσεων που υπάρχουν στο
σχολικό εγχειρίδιο, στον σχολιασμό που υπάρχει στο βιβλίο για τον
εκπαιδευτικό καθώς και στη διαθεματική δραστηριότητα και την
συμπληρωματική εργασία που προτείνονται.
Ως προς την εικονογράφηση, θα αναφερθώ στην εικόνα και τη λεζάντα
της σχολιάζοντας το έργο και την παρουσίασή του, καθώς και στις
«διαθεματικές δραστηριότητες» του σχολικού εγχειριδίου. Θα αναφερθώ
ακόμη στην ιστορία του έργου σε σχέση με τον καλλιτέχνη και τη χρονική
στιγμή της δημιουργίας του, παρουσιάζοντας το πραγματικό ιστορικό και
ιδεολογικό του πλαίσιο.
Θα προσπαθήσω να αποδείξω, στηριζόμενη στο πλαίσιο των
πολιτισμικών σπουδών, ότι, δυστυχώς, παρά τις καλές προθέσεις των
συγγραφέων του σχολικού εγχειριδίου, δεν επιτυγχάνεται ούτε η
καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της δημιουργίας υπεύθυνων
πολιτών ούτε και η καλλιέργεια αισθητικής και λογοτεχνικής απόλαυσης.
Σάββατο 10:30-10:45, αμφιθέατρο ΙΙ
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12.ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η ελληνική ως ξένη γλώσσα. Η σειρά « Μαργαρίτα», βιβλίο 7
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
επίκουρη καθηγήτρια,
διευθύντρια του Σχολείου
Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστημίου Frederick
pre.cha@fit.ac.cy
Nino Lukashvili
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης
georgie7@otenet.gr
Η ελληνική γλώσσα ανήκει στις λιγότερο ομιλούμενες/ διδασκόμενες
γλώσσες και ο αριθμός αυτών που τη διδάσκονται, σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η ζήτηση για την
εκμάθησή της προέρχεται από Ομογενείς και αλλοδαπούς, από
καθηγητές, από φοιτητές οι οποίοι έρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια
για σπουδές και χρειάζεται να γνωρίζουν την ελληνική προκειμένου να
παρακολουθήσουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα, αλλά και από
αλλοδαπούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα από αγάπη
για τους Έλληνες, την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Τα προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας τα οποία προωθούνται από το
Συμβούλιο της Ευρώπης στοχεύουν να διευρύνουν τον επικοινωνιακό
ορίζοντα του μαθητή πέρα από τα όρια της δικής του γλωσσικής
κοινότητας και να τον καταστήσουν ικανό να επικοινωνεί σε περιστάσεις
προφορικής διαπροσωπικής επικοινωνίας με άτομα που μιλούν άλλη
γλώσσα.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: εκμάθηση,
διδασκαλία, αξιολόγηση (Common European Framework of Reference for
Languages, Learning, Teaching, Assessment) χρησιμοποιείται από
καθηγητές, εκπαιδευτές, συγγραφείς εγχειριδίων και εξεταστικούς φορείς
για το σχεδιασμό, τη διδασκαλία και τη χορήγηση πιστοποιητικών.
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Παίρνοντας υπόψη τις παραμέτρους του ΚΕΠΑΓ δημιουργήσαμε τη
σειρά «Μαργαρίτα» 1,2,3,4,5,6,7 με συνοδευτικό υλικό για
δραστηριότητες σε ψηφιακή μορφή.
Η σειρά «Μαργαρίτα» εντάσσεται στο έργο «παιδεία Ομογενών» του
ΕΔΙΑΜΜΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα στην υποδράση
«Παραγωγή γλωσσικού διδακτικού υλικού « για την ελληνική ως ξένη
γλώσσα.
Στην εισήγησή μας θα αναφερθούμε στο βιβλίο 7, στο κοινό στόχο
καθώς και στα γενικά και ειδικά κριτήρια της διαμόρφωσης του υλικού.
Γενικά κριτήρια: το εκπαιδευτικό σύστημα και οι ιδιαιτερότητες του
σχολείου των υποκειμένων, η γνωστική τους ανάπτυξη, οι ανάγκες και
τα περιβάλλοντα
Ειδικά κριτήρια: επικοινωνιακές καταστάσεις, το γλωσσικό σύστημα και
η μεθοδολογία
Θα απαντηθούν και θα σχολιαστούν ζητήματα περιεχομένου όπως:
• Η σχέση του υλικού με τις προδιαγραφές του ΚΕΠΑΓ
• Οι ηλικίες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των χρηστών
• Οι γνώσεις ( γνώση του κόσμου, κοινωνικοπολιτισμική καθώς και
η διαπολιτισμική επίγνωση)
• Η επιτελεστική δεξιότητα
• Η υπαρκτική-οντολογική ικανότητα
• Η μαθησιακή ιακανότητα
• Η γλωσσική δεξιότητα (γραμματική, λεξιλογική, σημασιολογική
και ορθογραφική)
• Η κοινωνιογλωσσική δεξιότητα
Σάββατο 11:45-12:00, αμφιθέατρο ΙΙ
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Τα μυστικά των «Μαγικών βιβλίων» της Γ’ Δημοτικού
Θωμαή Αλεξίου
επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
thalexiou@enl.auth.gr
Μαρίνα Ματθαιουδάκη
αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ.
marmat@enl.auth.gr
Η παρουσίαση έχει στόχο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη
συγγραφή των Magic Book 1 και 2, των πρώτων διδακτικών εγχειριδίων
αγγλικής γλώσσας για όλους τους Έλληνες μαθητές που φοιτούν στη Γ΄
Δημοτικού των δημόσιων σχολείων. Tα βιβλία απευθύνονται σε παιδιά
με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και
στοχεύουν σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους
οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική. Η συγγραφή του
βιβλίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΑΠ
(Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία). Το
ΠΕΑΠ στηρίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο
αναδυόμενου πολυγραμματισμού και εισάγει σταδιακά μια σύγχρονη
γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση με μαθησιακό υλικό που είναι
κατάλληλο για τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες. Επικεντρώνεται
στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία
δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης. Στο
πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η εκμάθηση της Αγγλικής δεν έχει ως
τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο
ιδανικός φυσικός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας, αλλά την καλλιέργεια
ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.
Η συγγραφή των βιβλίων βασίστηκε σε συγκεκριμένες θεωρητικές αρχές
της παιδαγωγικής και καθώς και σε πορίσματα σχετικά με τη γλωσσική
εκμάθηση και διδασκαλία της συγκεκριμένης ηλικιακης ομάδας. Όσον
αφορά στις θεωρίες γλωσσικής διδασκαλίας, υιοθετήσαμε την Εκλεκτική
Προσέγγιση (Eclectic Approach), δηλαδή αξιοποιήσαμε και συνδυάσαμε
στοιχεία από διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας. Η
επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αλλά βασίζεται στην ανάγκη χρήσης
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τεχνικών και μεθόδων που έχουν ως κοινό στόχο τη γλωσσική
ανάπτυξη των νεαρών μαθητών χωρίς να παραβλέπουν το γνωστικό
τους επίπεδο, την αύξηση και διατήρηση των κινήτρων τους και την
ανάπτυξη των κοινωνικών τους γραμματισμών. Οι κυριότερες μέθοδοι
από τις οποίες αντλήσαμε στοιχεία είναι (α) η Λεξική Προσέγγιση (Lexical
Approach), (β) η Ολική Σωματική Αντίδραση (Total Physical Response), (γ)
η Δραστηριοκεντρική Μέθοδος (Task-based Learning), (δ) η Εκμάθηση με
βάση το Περιεχόμενο (Content based Education) και, τέλος, (ε) η Θεωρία
της Πολλαπλής Νοημοσύνης (Multiple Intelligences Theory).
Στη συγγραφή των ΜΒ 1 και 2, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη
μάθηση, όπως αυτή ορίζεται από τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και
την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά επίσης και κυρίως στην
παιδαγωγική διάσταση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Η προσέγγισή
μας, επομένως, στη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας, όπως
αυτή αντικατοπτρίζεται στη συγγραφή του βιβλίου, είναι καθαρά
παιδοκεντρική, εστιάζει δηλαδή στο ενδιαφέρον και τον σεβασμό για τις
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό
επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχύει τη συμμετοχή και την αυτενέργεια των
μαθητών (βιωματικότητα) κατά τον Pestalozzi (στον Br ühlmeier 2010).
Αναφορικά με τις δεξιότητες πρόσληψης και παραγωγής λόγου,
στοχεύσαμε στην ομαλή και σταδιακή μετάβαση της έμφασης από τις
δεξιότητες πρόσληψης στις δεξιότητες παραγωγής. Έτσι, δίνεται
προτεραιότητα στις δεξιότητες προφορικού λόγου (ιδιαίτερα στην
κατανόηση προφορικού λόγου) στα πρώτα κεφάλαια και αργότερα
επιτυγχάνεται η σταδιακή εισαγωγή στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Όσον αφορά στην αρχή της συνεργασίας, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο
σχεδιασμό δραστηριοτήτων που βασίζονται σε συνεργατικές τεχνικές. Οι
περισσότερες δραστηριότητες του βιβλίου εμπλέκουν δύο ή και
περισσότερους μαθητές οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να βρουν
τις απαντήσεις και λύσεις στα διάφορα «προβλήματα», ή ακόμα και για
να δημιουργήσουν κάποιο κοινό σχέδιο συνεργατικής έρευνας , για να
παίξουν και να τραγουδήσουν.
Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών αυτής της ηλικίας ήταν επίσης ο
λόγος για τον οποίο επιλέξαμε τον επαγωγικό τρόπο διδασκαλίας και
την υποστήριξη της μάθησης μέσω ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, η
αποφυγή ρητής διδασκαλίας της γραμματικής και η εστίαση στο νόημα
παρά στη γραμματικο-συντακτική δομή της γλώσσας οδηγούν το
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μαθητή να ανακαλύψει τα μοτίβα της γλώσσας μέσα από τη χρήση τους
στις ιστορίες, στις δραστηριότητες, στα παιχνίδια και όχι μέσα από την
παρουσίαση κανόνων η μηχανικών ασκήσεων και επαναλήψεων. Η αρχή
της επικοινωνίας αφορά στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μέσα
στην τάξη για την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού
αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Η θεματολογία του βιβλίου καθώς
επίσης και οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί προωθούν
συστηματικά την επικοινωνία και τη διάδραση με απώτερο στόχο την
αύξηση του γλωσσικού εισαγόμενου και γλωσσικού εξαγόμενου
(language output) μέσα στη σχολική τάξη.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αρχή της διαθεματικότητας, η οποία
ακολουθείται με συνέπεια στην επιλογή των χαρακτήρων και της
θεματολογίας του βιβλίου. Για την αρχή της διαθεματικότητας, η
συγγραφική ομάδα βασίστηκε στη διδακτέα ύλη των υπόλοιπων
μαθημάτων της Γ΄ δημοτικού και στα κείμενα που περιλαμβάνονται στο
ανθολόγιο αυτής της τάξης. Έτσι, θέματα, ιστορίες και ήρωες που
παρουσιάζονται στα δύο βιβλία είναι ήδη γνωστά στους μαθητές.
Επίσης, θέματα όπως η αγωγή υγείας, η διατροφή, η περιβαλλοντική
αγωγή είναι θέματα τα οποία παρουσιάζονται στο μάθημα της «Μελέτης
Περιβάλλοντος» και επομένως οι μαθητές έχουν ήδη αναπτύξει τα
σχετικά γνωσιακά σχήματα. Τέλος, η αναφορά σε θέματα παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, όπως είναι η φτώχεια, η φιλανθρωπία, ο εθελοντισμός
και τα ανθρώπινα δικαιώματα (έννοιες που διδάσκονται στο μάθημα
της Μελέτης Περιβάλλοντος και στο μάθημα της Γλώσσας) έχουν ως
στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και παρουσιάζονται μέσα
από παιγνιώδεις και διαδραστικές δραστηριότητες κατάλληλες για την
ηλικία και τις γνωστικές τους δεξιότητες.
Η αρχή του μαθητοκεντρισμού αποτέλεσε ίσως το βασικότερο άξονα
γύρω από τον οποίο εκτυλίχθηκε η συγγραφή των βιβλίων.
Σάββατο 12:00-12:15, αμφιθέατρο ΙΙ
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Το Compact εικονογραφημένο λεξικό των εκδόσεων Καυκάς:
σύντομη παρουσίαση του λεξικού, δραστηριότητες και ασκήσεις
που εφαρμόστηκαν σε μαθητές Γυμνασίου στο μάθημα της ξένης
γλώσσας, αποτελέσματα και προτάσεις βελτίωσης του λεξικού
Ουρανία Αντωνίου
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
antoniourania@yahoo.com
Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση έχει να
αντιμετωπίσει ένα δεδομένο: την περιορισμένη επιλογή διδακτικού
εγχειριδίου, παρά την πληθώρα επιλογών που κυκλοφορούν στο
εμπόριο. Η επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου εγχειριδίου κάθε χρονιά
μπορεί να καταλήξει ανιαρή ακόμα και για τον ίδιο τον καθηγητή και
μονόδρομο στις επιλογές του και καλείται να συνδράμει το μάθημά του
με επιπλέον υλικό, καλύπτοντας ενδεχόμενες ελλείψεις του βασικού
εγχειριδίου.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνειρμικά για πολλούς σημαίνει
εκμάθηση του λεξιλογίου και σ' αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με
τεχνικές όπως η υπαγόρευση ορθογραφίας που προβλέπεται στις τελικές
εξετάσεις κάθε σχολικής χρονιάς.
Το λεξικό, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ένα επικουρικό μέσο διδασκαλίας
παράλληλα με το κύριο βιβλίο. Η χρήση όμως οποιουδήποτε λεξικού δεν
είναι το ίδιο αποδοτική. Στην εποχή της εικόνας και της ταχύτητας που
ζούμε οι μαθητές δύσκολα ενθουσιάζονται με τη χρήση ενός «κλασικού»
έντυπου λεξικού. Στην αγορά διατίθενται ορισμένα εικονογραφημένα
λεξικά, από τα οποία κάποια είναι μονόγλωσσα και κάποια πολύγλωσσα.
Η παρουσία ενός τέτοιου λεξικού στην αίθουσα διδασκαλίας θα
μπορούσε να εκπλήξει θετικά το μαθητικό κοινό και να εμπνεύσει τον
εκπαιδευτικό να εμπλουτίσει το μάθημα με νέες δραστηριότητες.
Παρά το γεγονός ότι στόχος της εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι η
απομνημόνευση, εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις είναι επιθυμητή,
όπως στην περίπτωση του λεξιλογίου. Επομένως ο εκπαιδευτικός οφείλει
να διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία και να εστιάζει στις τέσσερις
λειτουργίες της μνήμης: εστίαση στο υλικό, ανάπτυξη συσχετισμών,
διεύρυνση αισθητήριων εικόνων και εξάσκηση της ανάκλησης, όπως
περιγράφεται από τους Pressley, Levin et al. (1982).

194

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

Ταυτόχρονα έχει αποδειχτεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει δομηθεί
έτσι ώστε να αποθηκεύει με συγκεκριμένο τρόπο τις νέες λέξεις που
εισάγονται. Πρώτοι οι οποίοι ασχολήθηκαν μ' αυτήν τη θεωρία ήταν οι
W. Porzig, L. Weisgerber, J. Trier και G. Ipsen (1930) εγκαινιάζοντας το
εννοιολογικό ή σημασιολογικό πεδίο, ενώ ακολούθησαν και άλλοι οι
οποίοι έκαναν λόγο για την οργάνωση των λέξεων σε εννοιολογικούς
χάρτες και ότι οι λέξεις συνδέονται εννοιολογικά μεταξύ τους, ενώ
εννοιολογικά άσχετες λέξεις προσπερνιούνται και παραμένουν αδρανείς.
Όλα τα παραπάνω έρχονται να δημιουργήσουν το νοητικό λεξικό κάθε
ανθρώπου, το οποίο δεν είναι στατικό, αλλά αντίθετα ανανεώνεται και
αλλάζει συνεχώς.
Από τη σύντομη περιγραφή που προηγήθηκε γίνεται αντιληπτό ότι η
εκμάθηση του λεξιλογίου δε γίνεται τυχαία, αλλά βάσει ιεραρχικής δομής
σε ειδικά δίκτυα, όπως συμβαίνει με τα υπερώνυμα και τα υπώνυμα,
όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τη λέξη «σκύλος» που βρίσκεται σε
σχέση λογικού εγκλεισμού με τη λέξη «ζώο». Με τον τρόπο αυτό γίνεται
η νοητική χαρτογράφηση που κατά τον Buzan (1993) βρίσκεται σε
συνάφεια με την οπτική σύνδεση.
Το Compact εικονογραφημένο λεξικό των εκδόσεων Καυκάς αν και δεν
είναι προορισμένο να χρησιμοποιηθεί στη δημόσια εκπαίδευση, ωστόσο
διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εύχρηστο για το
σκοπό αυτό. Η έγχρωμη εικονογράφηση, η κατηγοριοποίηση σε ομάδες
λέξεων, η πλούσια θεματολογία και οι πληροφορίες σε επίπεδο
γραμματικής δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο, ενδιαφέρον για
τους μαθητές και για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να
εκμεταλλευτεί για να εμπλουτίσει το μάθημα της ξένης γλώσσας.
Η μελέτη του λεξικού απέδειξε ότι παρά τις ελλείψεις και ατέλειες που
παρουσιάζει, δε λειτουργεί ανασταλτικά στο να χρησιμοποιηθεί με
ποικίλους τρόπους από τον καθηγητή ξένης γλώσσας.
Οι δραστηριότητες – ασκήσεις που προτείνονται παρουσιάζονται έτσι
ώστε να ξεκινήσει κάποιος από επίπεδο αρχαρίων και να προχωρήσει σε
πιο υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας. Οι περισσότερες από τις ασκήσεις
αυτές έχουν εφαρμοστεί σε μαθητές Γυμνασίου, επιπέδου Α1-Β1.
Ορισμένες από αυτές είναι προϊόν προσωπικής έμπνευσης.
Δραστηριότητες – ασκήσεις:
Αρχικά παρουσιάζουμε το λεξικό στους μαθητές, τους εξηγούμε τη δομή
και τον τρόπο χρήσης του και κατόπιν τους χωρίζουμε σε 3 ομάδες.
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Στην πρώτη ομάδα δίνουμε το εικονογραφημένο λεξικό, στη δεύτερη
ένα ιταλοελληνικό και στην τρίτη ένα ιταλοιταλικό λεξικό. Δίνουμε μια
λέξη προς αναζήτηση, επί παραδείγματι τη λέξη letto, χρονομετρούμε τις
ομάδες για το ποια εντόπισε πιο γρήγορα την έννοια της λέξης και
δείχνουμε με τον τρόπο αυτό πόσο εύχρηστο είναι ένα
εικονογραφημένο λεξικό.
Συνδιοργανώνουμε με συνάδελφο άλλης ειδικότητας τη διαθεματική
προσέγγιση ενός θέματος. Θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει
συνεργασία με τον καθηγητή της μουσικής ή των καλλιτεχνικών, να
εντοπιστούν λέξεις δάνειες και αντιδάνειες και να κατηγοριοποιηθούν
κατά το πρότυπο του λεξικού.
Σε άσκηση προσομοίωσης ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν
ελλείψεις που παρουσιάζει το λεξικό σε κάποια ενότητα, για παράδειγμα
στα Αθλήματα και Παιχνίδια. Τους ρωτάμε τι θα ήθελαν να
συμπληρώσουν, το αναζητούν στο διαδίκτυο και στα πλαίσια της
διαθεματικότητας γίνεται συνεργασία με καθηγητή ΤΠΕ για τα κριτήρια
αξιολόγησης ηλεκτρονικών λεξικών. Παράλληλα βρίσκουν μια εικόνα της
αρεσκείας τους ή τους καλούμε στο πλαίσιο της διαθεματικότητας με
καθηγητή καλλιτεχνικών να ζωγραφίσουν για να συμπληρώσουν το
λεξικό.
Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες, ορίζουμε χρονικό όριο και ζητά η
μια ομάδα από τις άλλες να εντοπίσουν όσες περισσότερες λέξεις
μπορούν, που να αρχίζουν από συγκεκριμένο γράμμα ή να περιέχουν
συγκεκριμένη συλλαβή ή να έχουν συγκεκριμένη κατάληξη. Οι πρώτες
δύο δραστηριότητες αποσκοπούν στην ενεργοποίηση της μεθόδου
καταιγισμού ιδεών (brainstorming), ενώ η τελευταία στην εξοικείωση με
τις καταλήξεις των ουσιαστικών.
Η αντιστοίχιση λέξης με εικόνα, η κατασκευή εικονοσταυρόλεξου με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και το παιχνίδι παντομίμας για
περιγραφή λέξης αποτελούν εναλλακτικές ασκήσεις ελέγχου του
λεξιλογίου.
Η επιλογή ενός ζωγραφικού πίνακα όπως για παράδειγμα η Γέννηση της
Αφροδίτης του Sandro Boticelli μπορεί να διαφοροποιήσει τη
διδασκαλία. Αφού έχουμε δώσει πληροφορίες στους μαθητές για τον
πίνακα και τον ζωγράφο του, χωρίζουμε τον πίνακα σε θεματικές:
ανθρώπινο σώμα, ενδύματα και φύση. Χωρίζουμε τους μαθητές σε
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ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει τις αντίστοιχες λέξεις από
το λεξικό και να συμπληρώσει δικές της.
Ο καθηγητής μπορεί να αντικαταστήσει τις λέξεις ενός κειμένου με τις
αντίστοιχες εικόνες και να ζητήσει από τους μαθητές να κατανοήσουν
το κείμενο, να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει ή και να το
μεταφράσουν, ανάλογα με το στόχο του μαθήματος. Αυτή η
δραστηριότητα μπορεί να γίνει και αντίστροφα, ζητώντας από τους
μαθητές να αντικαταστήσουν λέξεις ενός κειμένου με εικόνες ή
ζωγραφιές.
Τέλος το γνωστό παιχνίδι «όνομα – ζώο – φυτό» μπορεί να διεξαχθεί
στα ελληνικά και στη συνέχεια οι μαθητές να ανατρέξουν στο λεξικό για
να βρουν τις αντίστοιχες λέξεις στην ξένη γλώσσα.
Οι παραπάνω δραστηριότητες δεν είναι εξαντλητικές και επιδέχονται
βελτίωση, αφού ήταν μια πρώτη προσπάθεια χρήσης του εν λόγω
λεξικού σε τάξεις του Γυμνασίου. Βελτίωση επίσης επιδέχεται και το ίδιο
το λεξικό με το να προστεθούν άλλες ενότητες, να διορθωθούν
γραμματικές ασυνέπειες ή να αντικατασταθεί η παρούσα γραμματοσειρά
από άλλη πιο ευανάγνωστη.
Σημαντικό είναι να κατανοήσει ο δάσκαλος της ξένης γλώσσας τον
τρόπο εκμάθησης του λεξιλογίου, να εξοικειώσει το μαθητή με τη χρήση
εικονογραφημένου λεξικού και να καθιερωθεί η παρουσία του μέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας ως πρόσθετο διδακτικό εγχειρίδιο.
Σάββατο 12:15-12:30, αμφιθέατρο ΙΙ
13.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Τα σχολικά εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως
παράγοντας περιοριστικός της διδακτικής διαδικασίας. Προς μία
εναλλακτική πρόταση
Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου
καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
mafoun@ppp.uoa.gr
Κάθε συγχρονική προσπάθεια προσέγγισης του μαθήματος της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και της μεθοδολογίας της
διδασκαλίας του δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τη «χαρτογράφηση»
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της θέσης του και την καταγραφή του υποστηρικτικού για τη λειτουργία
του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνόλου στοιχείων, κανονιστικών ή
μη.
Η θέση του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η πλαισίωσή
της δεν είναι εύκολο να αποδοθούν σε γραμμική διάταξη, εφόσον δεν
έχουν μονοπαραγοντικό χαρακτήρα και δεν εξαντλούνται σε ενιαίο και
μοναδικό επίπεδο χρόνου. Αποτελούν πολυπαραγοντικές συνθέσεις.
Κάθε φορά, δηλαδή, που επιδιώκουμε να διερευνήσουμε τη θέση
κάποιου μαθήματος στην εκπαίδευση και το υλικό πλαισίωσης της θέσης
αυτής οδηγούμαστε στην επισήμανση συνόλου στοιχείων. Σε αυτό το
σύνολο, ιδιαίτερη θέση κατέχει το σχολικό εγχειρίδιο ως εργαλείο
υποστηρικτικό της μάθησης και της διδασκαλίας αλλά και ως ο
παράγοντας εκείνος που λειτουργεί ως πεδίο απεικόνισης και ως δίοδος
εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου στη διδακτική πράξη. Όταν το
σχολικό εγχειρίδιο βρίσκεται σε σχέση ισορροπίας με το αντίστοιχο
κανονιστικό πλαίσιο και, παράλληλα, υιοθετούνται οι κύριες
ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές αρχές σύνταξης, συγγραφής ή/και
επιμέλειάς του, οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας προάγονται, το
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εκάστοτε θεραπεύεται, αναδεικνύεται
και
οι
διδακτικοί
και
μαθησιακοί
στόχοι
επιτυγχάνονται
αποτελεσματικότερα ως προς την ποιότητα και ταχύτερα ως προς τον
απαιτούμενο χρόνο.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν, δηλαδή, το σχολικό εγχειρίδιο δεν
απεικονίζει όσα το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, είτε ως βούληση
της αρμόδιας αρχής και ευρύτερα της κοινωνίας είτε ως διδακτική
κατεύθυνση είτε ως πρόταση διαχείρισης του εκάστοτε διδασκόμενου
γνωστικού αντικειμένου, διαγράφεται η προοπτική απόκλισης της
θεωρίας από την πράξη και διάστασης της επιδίωξης από την
εφαρμογή.
Σε ό,τι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια των αρχαίων ελληνικών οι
σημαντικότερες παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε στην
προσπάθειά μας πρώτον, για περιγραφή και κατανόηση της
προβληματικής που αναπτύσσεται αναφορικά με τη μεθοδολογία της
διδασκαλίας του μαθήματος και δεύτερον, για υπέρβαση των τυχόν
σχετικών δυσκολιών συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

Η πλειοψηφία των σχολικών εγχειριδίων των αρχαίων ελληνικών
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο ανήκει στο είδος του ανθολογίου. Το είδος

198

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

αυτό του εγχειριδίου μπορεί να προκαλέσει προβληματισμό στη
διαχείρισή του επειδή κατά τη διδακτική αξιοποίησή του κρίνονται
απαραίτητα τα εξής:
α) άριστη γνώση του συνόλου των ανθολογούμενων έργων εκ μέρους
του φιλολόγου, ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει ο ίδιος ή/και να
καθοδηγήσει τους μαθητές στην ερμηνεία φαινομένων, τεχνικών, ιδεών
και απόψεων, που συναντώνται στα κείμενα,
β) δυνατότητα του φιλολόγου να προσεγγίζει διεπιστημονικά και
διαθεματικά το περιεχόμενο των κειμένων, ώστε να βοηθάει τη σχολική
τάξη να κατανοεί βαθύτερα και σφαιρικότερα τον κόσμο που
υποβαστάζουν τα κείμενα. Η αφηγηματική τεχνική του Ηροδότου, για
παράδειγμα, ο οποίος παρεμβάλλει τη νουβέλα και το λόγο στην
αφήγησή του, παραπέμπει στην ανάγκη της ευρύτερης προσέγγισης και
ανάλυσης του αφηγηματικού λόγου. Και μία τέτοια ενέργεια θα
συμβάλει, με τη σειρά της, τόσο στην καλλιέργεια της σκέψης του
μαθητή, ο οποίος προσλαμβάνει είδη προτύπων λόγου, άρα και σκέψης,
όσο και στην καλλιέργεια και στον εμπλουτισμό, περαιτέρω, της
προφορικής και γραπτής έκφρασής του,
γ) ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του φιλολόγου, ώστε να
μπορεί να σχεδιάζει και να οργανώνει τη σχολική εργασία του
συνδέοντας από την αρχή και συνεχώς το «τι» της διδασκαλίας με το
«σε ποιους» και «για ποιο λόγο».

Μελετώντας τα σχετικά σχολικά εγχειρίδια με κριτήριο το βαθμό
ανταπόκρισής τους στο αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα παρατηρούμε
ότι κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) σε μία πρώτη ομάδα εντάσσονται
ορισμένα από τα εγχειρίδια των αρχαίων ελληνικών τα οποία
παρουσιάζουν σχεδόν πλήρη αντιστοιχία των δομικών τους στοιχείων
με εκείνα του Αναλυτικού Προγράμματος και μάλιστα με σαφήνεια, β) σε
μία δεύτερη κατηγορία εντάσσονται κάποια από τα σχολικά εγχειρίδια
των αρχαίων ελληνικών, τα οποία αντιστοιχούν ως προς τη δομή τους
με το πρόγραμμα σπουδών αλλά με τρόπο έμμεσο και όχι σαφή, με
αποτέλεσμα ο άπειρος εκπαιδευτικός να μην μπορεί να υπερβεί τυχόν
δυσκολίες σύγκλισης των διδακτικών και μαθησιακών στόχων με τη
διδακτέα ύλη.

Δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς τα στοιχεία δομής και μορφής
των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος είτε σε κάθετη είτε σε
οριζόντια διάταξη τα εξετάσουμε, με αποτέλεσμα ο φιλόλογος να μην
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υποστηρίζεται στον ίδιο βαθμό και με τα ίδια μέσα κατά την προσέγγιση
των κειμένων ή/και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων.

Πολλά από τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια δεν καλύπτουν τις
διδακτικές ανάγκες είτε μη υιοθέτησης σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
είτε μη παροχής επαρκούς υλικού, κατάλληλου για την όσο το δυνατόν
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία και περαιτέρω μάθηση.

Ως προς την εσωτερική συνοχή και συνάφεια των σχολικών
εγχειριδίων, σε μεγάλο ποσοστό αυτών παρατηρείται ασύνδετη
παράθεση πληροφοριών με τρόπο, ώστε συχνά τα μέρη της ίδιας
ενότητας να μην δομούνται γύρω από έναν κοινό θεματικό πυρήνα,
αλλά να υπηρετούν διαφορετικούς και συχνά μη συγκλίνοντες στόχους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελούν τα βιβλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τα κείμενα, τα οποία έχουν επιλεγεί,
συχνά δεν περιλαμβάνουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της
ενότητας, με αποτέλεσμα η διδασκαλία των φαινομένων αυτών να μην
υιοθετεί την κειμενοκεντρική προσέγγιση αλλά να προσφέρεται ως
πληροφορία αυτόνομη, εκτός του κατάλληλου επικοινωνιακού πλαισίου.
Τα παραπάνω, ενδεικτικά χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων
των αρχαίων ελληνικών, συχνά προκαλούν περιορισμούς στη
διδασκαλία του μαθήματος εφόσον:

σημειώνεται απώλεια χρόνου, ώστε να καλυφθούν από τον
εκπαιδευτικό κενά των σχολικών εγχειριδίων που σχετίζονται είτε με την
αναζήτηση επιπλέον διδακτικού υλικού, είτε με την κάλυψη
πληροφοριών, είτε με την αποτελεσματικότερη προσφορά της
διδασκόμενης ύλης,

εγείρονται αμφιβολίες για την καταλληλότητα του όποιου
επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιείται,

δεν διασφαλίζεται η ενιαία, κοινή παροχή πληροφορίας εφόσον,
κατά τη κρίση του εκπαιδευτικού, επιλέγεται διαφορετικό σε κάθε
περίπτωση εκπαιδευτικό υλικό,

δεν υποστηρίζονται οι νεοδιόριστοι και άπειροι εκπαιδευτικοί,

δεν ενσωματώνονται στα σχολικά εγχειρίδια τεχνικές, όπως
εκείνες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Η φυσιογνωμία των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των
αρχαίων ελληνικών, όπως σε αδρές γραμμές παρουσιάζονται εδώ,
παραπέμπει στην ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο
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παράλληλα και συμπληρωματικά με τα σχολικά εγχειρίδια θα
υποστηρίζει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω συλλογιστικής εντάσσεται η πρόταση
διαμόρφωσης μιας αντιπαραβολικής γραμματικής της ελληνικής
γλώσσας, η οποία συνεξετάζει, με παράλληλο τρόπο, τη μορφολογία της
γλώσσας μας στη διαχρονική της εξέλιξη επισημαίνοντας τις ομοιότητες
και διαφορές των δύο μορφών της. Το εργαλείο αυτό, ενδεικτικό τμήμα
του οποίου παρατίθεται εδώ, υιοθετεί τις αρχές και κατευθύνσεις ενός
πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού και στοχεύει να αναδείξει τον ενιαίο
χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας υποστηρίζοντας τη διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας και καλύπτοντας κενά και δυσκολίες που τα
σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος εμφανίζουν χωρίς να αποτελεί
πανάκεια αλλά μόνο πρόταση βελτιστοποίησης του σχολικού εγχειριδίου
και αποτελεσματικότητας στη διδακτική προσέγγιση και μαθησιακή
διαδικασία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
Σάββατο 12:45-13:00, αμφιθέατρο ΙΙ
«Χωρίς εγχειρίδιο (;)»: Τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Αρχαίας
Ελληνικής Θεματογραφίας του Λυκείου. Προοπτικές και
προβληματισμοί
Βασίλειος Τσιότρας
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας,
διδάσκων Π.Δ. Α.Π.Θ.
tsiotras@edlit.auth.gr
Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών αποτελούσε και συνεχίζει να
αποτελεί επί πολλές δεκαετίες μάθημα με αυξημένο συντελεστή
βαρύτητας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στις
«περιζήτητες» Φιλοσοφικές και Νομικές σχολές των ελληνικών
πανεπιστημίων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί το
προσδιοριστικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Θεματογραφίας των
Αρχαίων Ελληνικών του Γενικού Λυκείου, όπως αυτό αποτυπώνεται στα
ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών, όπως
πλέον ονομάζονται. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής ΠΣ: α)
1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 342) για την Γ΄ τάξη, β) 19635/2-7-2014
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Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1401) για τη Β΄ τάξη, σε συνανάγνωση με τη διευκρινιστική
εγκύκλιο 148091/Δ2/13-09-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Οδηγίες για τη διδασκαλία
των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ […] για το σχολ.
έτος 2016 – 2017).
Από τα παραπάνω θεσμικά κείμενα είχα την ευκαιρία να μελετήσω το
πρώτο ενδελεχώς και επισταμένως στο βιβλίο μου (Η Αρχαία Ελληνική
Θεματογραφία στο Λύκειο. Συμβολή στη διδακτική του «αδίδακτου»
κειμένου, [Ο Εκπαιδευτικός σήμερα 9], Αθήνα
2008: ΤυπωθήτωΔαρδανός), το οποίο ίσχυσε καθ’ όλη την περίοδο της Θεωρητικής
Κατεύθυνσης (2000-2016). Στην παρούσα ανακοίνωση επιδιώκεται να
αποκωδικοποιηθεί το νέο ΠΣ του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών (2014), σε συνάρτηση με τις νέες Οδηγίες Διδασκαλίας
Φιλολογικών Μαθημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ (2016), οι οποίες διακηρυγμένα
κινούνται σε κατεύθυνση γενικότερου εξορθολογισμού διδακτέας ύλης
και μεθοδολογίας: σηματοδοτούν μια εν δυνάμει αλλαγή στην έως τώρα
διδακτική τάση, καθώς υπερβαίνουν την κυρίαρχη γραμματικοσυντακτική προσέγγιση προς μια πιο ερμηνευτική προοπτική του
αρχαιοελληνικού κειμένου. Η σύνταξη νέου ΠΣ για την Γ΄ τάξη δεν έχει
προς το παρόν τελεσφορήσει.
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας μελετάται η γενικότερη φιλοσοφία αλλά
και τα εσωτερικά στοιχεία που συγκροτούν το αναλυτικό αυτό
πρόγραμμα: α) οι διδακτικοί και μαθησιακοί σκοποί και στόχοι, β) το
αντικείμενο διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη, γ) η πορεία της
διδασκαλίας και οι μεθοδολογικές επιλογές, και δ) η αξιολόγηση του
μαθητή και του διδακτικού έργου. Βάσει των παραπάνω το ισχύον
πρόγραμμα σπουδών παραπέμπει ως προς τη δομή του σε αυτό που
ονομάζουμε Curriculum. Για να γίνει πληρέστερα κατανοητή η λογική
που διέπει το ΠΣ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενσωματώνει δραστικές
αλλαγές (=κολόβωση) για το όλον μάθημα της Αρχαία Ελληνική Γλώσσας
& Γραμματείας: α) περιορισμό των ωρών διδασκαλίας από 4 σε 3 (1 ώρα
για την ΑΕ Γραμματεία και 2 ώρες για την ΑΕ Γλώσσα/Θεματογραφία), β)
περιορισμό της διδακτέας ύλης της ΑΕ Γραμματείας (Ρητορικά κείμενα)
μόνο σε έναν δικανικό λόγο (Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου) αντί των τριών.
Ειδικότερα, για την ΑΕ Γλώσσα/Θεματογραφία αρχικά εξετάζεται η
φρασεολογία και η λεκτική διατύπωση του ΠΣ, η οποία παραπέμπει σε
σύγχρονες αρχές μάθησης και διδασκαλίας (ανακαλυπτική μάθηση,
κριτική/δημιουργική σκέψη, ολιστική προσέγγιση του κειμένου,
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ερμηνευτική προσέγγιση, σύνδεση με τη Νέα Ελληνική, αξιοποίηση της
πρότερης γνώσης των μαθητών). Το κανονιστικό αυτό κείμενο δείχνει
ότι αφομοιώνει αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Από την
άλλη, ως προς τη διατύπωση των στόχων αλλά και την πορεία επίτευξης
τους μέσω της μαθησιακής διαδικασίας φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ΠΣ
μπορεί να καταταχθεί στα λεγόμενα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα,
τα οποία θέτουν στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς τα πλαίσια μέσα στα οποία θα
κινηθεί ο εκπαιδευτικός διαγράφονται χωρίς ιδιαίτερα λεπτομερειακές
και δεσμευτικές υποδείξεις.
Η παρατιθέμενη στο ΠΣ σκοποθεσία της διδασκαλίας αποτιμάται βάσει
των γνωστών στοχοταξινομιών (Blοοm, Gagn
é). Σε γενικές γραμμές
κυριαρχεί ο γλωσσικός σκοπός, αλλά συνδυαζόμενος πλέον με μια
απόπειρα κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας του εκάστοτε
αποσπάσματος: εμπέδωση της ύλης γραμματικής/συντακτικού,
διεύρυνση του αρχαιοελληνικού λεξιλογίου των μαθητών, κατανόηση
του νοήματος των κειμένων, εξοικείωση με τη διαδικασία της
μετάφρασης, ικανότητα χειρισμού της Νέας Ελληνικής σε πιο απαιτητικές
μορφές λόγου. Ως προς την επιλογή των κατάλληλων κειμένων για την
υλοποίηση των παραπάνω γενικόλογων και δεοντολογικών στόχων το
ΠΣ διακρίνεται από σχετική ευελιξία και υποκειμενικότητα σε σχέση με
άλλα γνωστικά αντικείμενα, αφού επιχειρείται συσχέτιση με την εμπειρία
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έτσι η επιλογή των προς μελέτη
στη σχολική τάξη κειμενικών αποσπασμάτων της αττικής διαλέκτου
αφήνεται στην παιδαγωγική αυτονομία του/της φιλολόγου και στην
επιστημονική του επάρκεια, ενώ τα κριτήρια επιλογής που τίθενται
απηχούν κονστρουκτιβιστικές αρχές, καθώς τονίζεται ότι τα κείμενα
πρέπει να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αξιοποιούν τις
γνώσεις και τις δυνατότητές τους. Αναμφίβολα, το γεγονός ότι δεν
υπάρχει συγκεκριμένο εγχειρίδιο ως βάση για τη διδασκαλία επιτρέπει
στους/στις
φιλολόγους
μεγαλύτερα
περιθώρια
ευελιξίας
να
προσαρμόσουν τα περιεχόμενα και τη μέθοδο διδασκαλίας στις
ιδιαίτερες ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών που έχουν στις τάξεις
τους.
Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθούν οι
ποικίλες μεθοδολογικές οδηγίες/υποδείξεις του ΠΣ σε δομημένη πορεία
διδασκαλίας. Βέβαια οι συντάκτες του ΠΣ δηλώνουν εξαρχής ότι το
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μάθημα της ΑΕ Θεματογραφίας δεν αποσκοπεί να εισάγει τους μαθητές
στην εκμάθηση κάποιων τεχνικών επεξεργασίας του κειμένου, επειδή
αυτές καταλήγουν σε «μηχανική» μετάφραση. Με άλλα λόγια τα
επιμέρους στάδια που σχεδιάζονται νοούνται ως ερεθίσματα για τις
διδακτικές επιλογές του εκπαιδευτικού. Μέσω της λογικής προσέγγισης
των επιμέρους στοιχείων του κειμένου οδηγούνται βαθμιαία και
σταδιακά οι μαθητές στην αποκάλυψη του νοήματος και στη μετάφραση
σε άρτιο νεοελληνικό λόγο. Η μάθηση μέσω της έρευνας και της
ανακάλυψης υλοποιείται και στη φάση της διδασκαλίας των
γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, καθώς δεν γίνεται κειμενικά
αποπλαισιωμένη, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από τα βιβλία
αναφοράς (Γραμματική & Συντακτικό).
Συμπερασματικά, η διδακτική προσέγγιση του ΠΣ έχει σαφέστατα
καινοτομικά χαρακτηριστικά, όπως η έμφαση στην εις βάθος κατανόηση
του νοήματος του ΑΕ κειμένου, η δυνατότητα διατύπωσης περισσότερων
μεταφραστικών εκδοχών, η απόρριψη του σχολαστικού φορμαλισμού, η
καλλιέργεια αναγνωστικής ικανότητας, η σωστή χρήση της ΝΕ γλώσσας
κατά την απόδοση, κ.α. Ωστόσο, παραμένουν ανοικτά ορισμένα
ζητήματα: Πώς θα προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα
κείμενα; Πώς θα ενισχυθεί η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών; Πώς
θα αναπτυχθεί η μεταφραστική τεχνική/ δεξιότητα των μαθητών; Ενώ
μένει μάλλον αναπάντητο το ερώτημα, μήπως όλα τα μικροκείμενα
διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο παραγνωρίζοντας τη λογοτεχνική τους
ιδιαιτερότητα.
Σε τελική ανάλυση, και το νέο ΠΣ, όπως και το παλιό, μέσα από τις
γενικόλογες και ίσως κάπως ασαφείς υποδείξεις τους, παρά την ενίοτε
ἀμηχανία τους (<α+μηχανή= «αδυναμία να προτείνουν πρακτικούς
τρόπους»), δημιουργούν ένα ικανοποιητικό γενικό διδακτικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτενεργώντας σχετικά
ελεύθερα εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εναπόκειται στους/στις φιλολόγους
να αποφασίσουν να απαγκιστρωθούν από τη «φροντιστηριακή» λογική
του παραπρογράμματος και να εφαρμόσουν τις αρχές του ΠΣ.
Σάββατο 13:00-13:15, αμφιθέατρο ΙΙ
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Ο λόγος των μαθητών της Α΄ Λυκείου για τα Αρχαία Ελληνικά στο
Γυμνάσιο: μια πιλοτική έρευνα
Βασίλειος Συμεωνίδης
φιλόλογος εκπαιδευτικός
smnds@sch.gr
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μιαν πειραματική
διεξαγωγή έρευνας σχετικής με την οπτική και τον λόγο των μαθητών
για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τα
δεδομένα συλλέχθηκαν τον Σεπτέμβριο 2016, στην αρχή της σχολικής
χρονιάς. Για λόγους συντομίας, θα χρησιμοποιούμε τον όρο “αρχαία”,
όταν αναφερόμαστε στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Κάτι τέτοιο εξάλλου
έχει εγγραφεί στη συνείδηση εκπαιδευτικών και μαθητών κατά την
καθημερινή πρακτική.
Θεωρητικά
Αποδεχόμαστε ότι παρουσιάζονται ισχυρές αντιστάσεις στις
προσπάθειες να ανανεωθεί το μάθημα των αρχαίων στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Τσάφος, 2004: 17-20), παρά τις συστηματικές προτάσεις που
αποσκοπούν στις αναγκαίες αλλαγές της γλωσσικής εκπαίδευσης
(Κουτσογιάννης κ.ά, 2015: 13-29) και ειδικότερα της αρχαιοελληνικής
(Τσάφος, 2004: 226-232). Έτσι, παραμένει εμφανής η αντίφαση ανάμεσα
στην παγιωμένη εκπαιδευτική πράξη και στις νέες προσεγγίσεις που
δέχονται ότι οι μαθητικές ταυτότητες έχουν δυναμική που επηρεάζει την
εκπαιδευτική διαδικασία (Αρχάκης, 2011: 37-53, 191-195· Κουτσογιάννης,
2011: 50-58). Σύμφωνα μ’ αυτές η μαθητική εμπειρία απαιτείται ως
αφετηρία και εκφράζεται ως ολοκλήρωση του μαθήματος και συνεπώς
προϋποτίθεται οι μαθητές ως υποκείμενα μάθησης να φανερώνουν την
πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία της σχολικής αίθουσας, ώστε να
έχουμε ουσιαστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (Kalantzis & Cope, 1999:
680-695· Cope & Kalantzis, 2000: 3-8)
Ωστόσο, η διδασκαλία καθορίζεται συγκεκριμένα και ασφυκτικά από τα
Αναλυτικά Προγράμματα με βάση μια τεχνοκρατική αντίληψη που
θεωρεί την εξέλιξη των μαθητών προβλέψιμη μέσα από μια τυπική
γραμμική διαδικασία (Τσάφος, 2014: 189-203).
Το μάθημα των αρχαίων φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από τον
εγκλωβισμό σε κυρίαρχες εξιδανικεύεις και πρακτικές (Κουζέλη, 2011)
που εντάσσονται στην συνολικότερη κυρίαρχη ελληνοκεντρική
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αρχαιοφιλία που διαμορφώθηκε κατά τον 19ο αι. και συνεχίζει να
χαρακτηρίζει τη λειτουργία του σχολείου (Χουρμουζιάδης, 2002: 162163).
Ο λόγος που παράγεται στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος
διαπποτίζεται από την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία που βασίζει την
συνέχεια του έθνους στη συνέχεια της γλώσσας (Σκοπετέα, 2001: 75-77·
Φραγκουδάκη, 2001: 106-119· Λιάκος, 2007), μια αντίληψη που
τροφοδοτήθηκε και από τον κεντρικό ρόλο του αρχαιοελληνικού
μαθήματος στην εκπαίδευση (Πόλκας, 2001: 234-238). Στην παρούσα
συγκυρία έχει ακόμα ισχύ η διαπίστωση ότι η επαναφορά της αρχαίας
γλώσσας στα προγράμματα του Γυμνασίου και η γλωσσική ιδεολογία
που τη συνόδευε υπήρξε «εθνικιστική ανασημασιοδότηση του
παραδοσιακού υλικού» (Χριστίδης, 1999: 69-78). Ενστερνιζόμαστε, τέλος,
ότι η αρχαία ελληνική ως κλασική γλώσσα έγινε το αντικείμενο μελέτης
πριν από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και οι νεότεροι Έλληνες
απέκτησαν πρόσβαση στο αρχαιοελληνικό παρελθόν ως νόμιμοι
δικαιούχοι του (Άντερσον, 1997: 26-28, 111-116).
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση
Η έρευνα σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει οδηγό ευρύτερης σχετικής
έρευνας και εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους (Cohen,
Manion, Morisson, 2000). Βασίζεται σε δείγμα μαθητών από δύο λύκεια
επαρχιακής πόλης (59 από 104 και 60 από 127 μαθητές). Επιλέχτηκε να
είναι μαθητές της Α΄ λυκείου με το σκεπτικό ότι μπορούν να
συμπυκνώσουν την εμπειρία των τριών χρόνων που παρακολούθησαν
τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.
Οι μαθητές αρχικά κατέγραψαν σε ερωτηματολόγιο με ερώτηση
ανοιχτού τύπου τρία μαθήματα που δεν τους άρεσαν στα γυμνασιακά
χρόνια και τρία που τους άρεσαν. Έτσι, τα μαθήματα του Γυμνασίου
χωρίστηκαν σε αυτά που εγγράφονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
στη μνήμη των μαθητών ως πιο σημαντικά και σε αυτά που συγκριτικά
είναι πιο αδιάφορα. Επιπλέον ζητιέται από τους μαθητές να γράψουν το
Γυμνάσιο από το οποίο προέρχονται και τον βαθμό που είχαν στο
μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν κυρίαρχη
θέση του αρχαιογλωσσικού μαθήματος.
Παράλληλα, προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε και να ερμηνεύσουμε τα
στατιστικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ανοιχτό ερωτηματολόγιο
στο οποίο οι ίδιοι μαθητές απαντούν αναλυτικότερα για τη διδασκαλία
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των αρχαίων στο Γυμνάσιο. Εκφράζουν γραπτά σκέψεις και
συναισθήματα για το μάθημα και πιο συγκεκριμένα για τον τόπο που
διάβαζαν το κείμενο και τη μετάφραση, τα λεξιλογικά, τη γραμματική και
το συντακτικό, και καταθέτουν την συναισθηματική στάση τους και το
αποτέλεσμα που κρίνουν ότι είχε η προσπάθειά τους. Οι εξειδικευμένες
θεματικές βασίζονται στη δομή που έχουν τα σχολικά εγχειρίδια των
αρχαίων στο Γυμνάσιο.
Επιχειρώντας ποιοτικότερη ερμηνεία προχωράμε σε ημιδομημένες
συνεντεύξεις με κάποιους από τους μαθητές, οι οποίες ηχογραφήθηκαν
για να αναλυθούν συστηματικότερα. Οι ερωτήσεις αρχικά σχετίζονται με
την ιεράρχηση μαθημάτων σε τρία αντιπαθή και τρία συμπαθή και την
κατάταξη των αρχαίων. Επίσης, συζητιέται η συσχέτιση του βαθμού με
την συμπάθεια-αντιπάθεια προς το μάθημα. Με τις ερωτήσεις
προσπαθούμε να οδηγήσουμε τους μαθητές να διερευνήσουν και να
αιτιολογήσουν πιο αναλυτικά τη σχέση τους με το αρχαίο κείμενο και τη
μετάφραση/κατανόησή του, το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το
συντακτικό. Μέχρι εδώ υπάρχει αντιστοιχία με το ανοιχτό
ερωτηματολόγιο που προηγήθηκε. Με μια δεύτερη ομάδα ερωτήσεων
θέτουμε πιο ανοιχτά ζητήματα σχετικά με το όφελος που αποκόμισαν
από το μάθημα, τον λόγο που νομίζουν ότι διδάσκεται, τη σχέση που
νομίζουν ότι έχουν τα αρχαία με τα νέα ελληνικά, κατά πόσο η
εκμάθηση των αρχαίων βοηθά την καλύτερη χρήση της νεοελληνικής.
Για κάθε μαθητή συλλέγονται βασικά στοιχεία για τη φοίτησή του στο
γυμνάσιο και τα σχέδιά του για το λύκειο, επίσης βασικά στοιχεία για το
οικογενειακό περιβάλλον, όπως ο τόπος κατοικίας, η εργασία και η
μόρφωση των γονέων, πιθανές άλλες ιδιαιτερότητες.
Σε δεύτερη φάση, σκοπεύουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της
μικροέρευνας με τα αποτελέσματα προερχόμενα από αντίστοιχα
δεδομένα που συλλέχθηκαν από δείγμα μαθητών τρίτου λυκείου της
ίδια πόλης.
Τα προβλήματα της πιλοτικής έρευνας σχετίζονται κυρίως με την
επιλογή του δείγματος και την επίδραση που πιθανόν άσκησαν οι
συνάδερφοι που συνεργάστηκαν ως ερευνητές για τη συλλογή των
δεδομένων, αν και ήταν γνώστες του σχεδιασμού και κάτοχοι
μεταπτυχιακών τίτλων ή είχαν εμπειρία στη εκπαιδευτική έρευνα.
Ακολούθως τα συμπεράσματα εντάσσονται στο διδακτικό πλαίσιο του
μαθήματος. Έχουμε ως αφετηρία τα διαγνωστικά τεστ που με τυπική
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υποχρέωση επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο οι φιλόλογοι στο μάθημα των
αρχαίων Α΄ λυκείου με σκοπό να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων
που έχουν κατακτήσει οι μαθητές. Διερευνώντας την τριετή διδασκαλία
στο Γυμνάσιο προσπαθούμε να σχηματίσουμε εικόνα για τα
αποτελέσματα της και γίνεται απόπειρα να συσχετιστούν τα δεδομένα
πιο συγκεκριμένα με τα σχολικά βιβλία, το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
που χρησιμοποιούν οι φιλόλογοι και δίνουν στα γυμνασιόπαιδα ως
επιπλέον ασκήσεις και βοήθεια. Επίσης, γίνεται προσπάθεια συσχετισμού
με τα ωρολόγια προγράμματα και τη θέση του αρχαιογλωσσικού
μαθήματος σ’ αυτά· δηλαδή εκτός από τις προβλεπόμενες ώρες
εβδομαδιαίας διδασκαλίας, σε ποιες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος
τοποθετείται συνήθως η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Κυρίως,
ερευνούμε τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος για να
διαπιστώσουμε ποιοι στόχοι επιτυγχάνονται για τους απόφοιτους του
Γυμνασίου.
Σάββατο 13:15-13:30, αμφιθέατρο ΙΙ
Η έρευνα δράσης ως μέσο αναμόρφωσης του Αναλυτικού
Προγράμματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο
Ελευθερία Παπαμανώλη
φιλόλογος εκπαιδευτικός
epapamano@gmail.com
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό
σύστημα είναι κυρίως υπόθεση του κράτους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
περιορίζεται στο να δοκιμάσει να εφαρμόσει στην πράξη οδηγίες για τη
σύνταξη των οποίων δεν έχει καμία συμμετοχή (Κατσαρού, Τσάφος,
2004 ). Η γραφειοκρατική και συγκεντρωτική αυτή αντίληψη για το
Αναλυτικό Πρόγραμμα, όμως, δε συμφωνεί ούτε με τις προσδοκίες για
την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ούτε με το ρόλο που
καλείται αυτός να διαδραματίσει στο σύγχρονο σχολείο (στο Κατσαρού,
Τσάφος, 2004).Κι αυτό, γιατί ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα δεν μπορεί
παρά να είναι ο εκπαιδευτικός της πράξης, ο κριτικά σκεπτόμενος,
αυτός που σχεδιάζει, δρα και αξιολογεί τη δράση του μέσα στην τάξη,
μαζί με τους μαθητές του, που αναγνωρίζει και μαθαίνει από τα λάθη
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του, που αξιοποιεί τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες του, αλλά και
αυτές των μαθητών του, που δε θεωρεί το ΑΠ απλά οδηγίες, αλλά το
δοκιμάζει, το αμφισβητεί , το εμπλουτίζει ή το απορρίπτει. Είναι με άλλα
λόγια ο εκπαιδευτικός –ερευνητής δράσης (Kemmis στο Hopkins, 1985).
Από την άλλη, καθώς το ΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο
Γυμνάσιο, εστιάζει, έστω και άρρητα πολλές φορές ή μέσα από
αντιφατικές οδηγίες, στη φορμαλιστική διδασκαλία της γραμματικής
και του συντακτικού, στη στείρα αναπαραγωγή τύπων,
στη
μεταγλώσσα των κειμένων κι όχι στο περιεχόμενο, ο ρόλος του
εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία είναι αυτός της αυθεντίας και οι
όποιες συνεργατικές μέθοδοι προς την κατεύθυνση της κριτικής
προσέγγισης, γρήγορα εγκαταλείπονται κι αντικαθίστανται από
στερεότυπες μεθόδους διδασκαλίας με τις οποίες αισθάνεται πιο
εξοικειωμένος και ασφαλής ο εκπαιδευτικός ( Τσάφος, 2013). Έτσι, από
τη μια ο εκπαιδευτικός δεν μπαίνει στη διαδικασία αμφισβήτησης και
μετασχηματισμού του ΑΠ κι από την άλλη
για τους μαθητές
επιφυλάσσεται ο ρόλος του παθητικού δέκτη. Στο παραπάνω αδιέξοδο,
η έρευνα δράσης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ή σε συνεργασία με
άλλους θα μπορούσε να προσφέρει κάποιες απαντήσεις στη
μικροκλίμακα
της τάξης
και να οδηγήσει σε αλλαγές, που να
συνδέονται με τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στη διδασκαλία του
μαθήματος κι οι οποίες θα μπορούσαν να αναμορφώσουν συνεργατικά
το ΑΠ (McNiff, 1995) και να βελτιώσουν τόσο τις πρακτικές όσο και τις
καταστάσεις που συνδέονται με αυτές τις πρακτικές ( Kemmis στο
Hopkins, 1985) .
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς, σχεδιάστηκε μία έρευνα –
δράσης στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α τάξης του
Γυμνασίου, με βασικό ερώτημα: μπορούν οι εναλλακτικές μέθοδοι
διδασκαλίας να βελτιώσουν το ΑΠ του μαθήματος της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας ; Με το όρο «εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας»
εννοούμε τις μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν την ενεργητική
συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα όπως ο ουσιαστικός διάλογος, η
έρευνα που οδηγεί σε παραγωγή υλικού, η δραματοποίηση, η
εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, η διδασκαλία μέσα από την εικόνα, η
στοχευμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών( Χρυσαφίδης, 2000).
Στην παρούσα έρευνα δράσης για τη συλλογή των δεδομένων
επιλέχτηκε η τεχνική του ημερολογίου του εκπαιδευτικού, η ηχογράφηση
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του μαθήματος, η εμπλοκή εξωτερικού παρατηρητή και το
ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Παράλληλα,
στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό
για τη
δημιουργική προσέγγιση των γραμματικοσυντακτικών
φαινομένων από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό, το οποίο αποτέλεσε και αυτό αντικείμενο της έρευνας.
Σάββατο 13:30-13:45, αμφιθέατρο ΙΙ
14.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης σε παιδιά
με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Δυνατότητες και
περιορισμοί
Μάρω Δόϊκου
επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
maro@edlit.auth.gr
Τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρίσκονται σε
επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Οι
ερευνητικές μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι οι μαθητές αυτοί είναι πιθανό
να παρουσιάσουν εσωτερικευμένα ή εξωτερικευμένα προβλήματα
συμπεριφοράς. Παράλληλα, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την
κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους με αποτέλεσμα να
απομονώνονται, να θυματοποιούνται και να βιώνουν απόρριψη και
μοναξιά. Οι δυσκολίες αυτές αποδίδονται κατά πολύ στις περιορισμένες
κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών με αναπηρία
καθώς και στις αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές που συναντούν από
την πλευρά των συμμαθητών τους. Τα προγράμματα κοινωνικής και
συναισθηματικής μάθησης, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των
προσπαθειών πρόληψης, αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων, την
κοινωνική επίγνωση, τη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών
σχέσεων και την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε κοινωνικές
περιστάσεις. Συνεπώς μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της
ψυχικής υγείας των παιδιών με ειδικές ανάγκες και στη βελτίωση της
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κοινωνικής τους θέσης. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η
ανασκόπηση ερευνών στις οποίες εξετάστηκε η επίδραση των
προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στη
συναισθηματική και την κοινωνική λειτουργία των μαθητών με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος της εργασίας είναι
αφενός να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εν λόγω
προγραμμάτων σε αυτήν την ομάδα μαθητών και αφετέρου να
εντοπίσει παραμέτρους που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Από την
ανασκόπηση κατ’ αρχάς προκύπτει ότι ο αριθμός των σχετικών ερευνών
είναι πολύ περιορισμένος, ενώ τα δείγματα των ερευνών είναι μικρά και
σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια, κάτι που
δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αν και τα προγράμματα
κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης που έχουν εφαρμοστεί
διαφοροποιούνταν ως προς τους επιμέρους στόχους τους, στην
πλειονότητά τους επέφεραν σημαντικά οφέλη στους μαθητές με ειδικές
ανάγκες αναφορικά με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων και την ύπαρξη συναισθηματικών και συμπεριφορικών
δυσκολιών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά τη
βελτίωση της κοινωνικής επάρκειας και των διαπροσωπικών σχέσεων
των μαθητών με αναπηρία ήταν λιγότερο ενθαρρυντικά. Τα παραπάνω
συζητούνται σε σχέση με τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στις υπό
εξέταση έρευνες και τον προβληματισμό για την επιλογή εφαρμογής
καθολικών ή ενδεδειγμένων παρεμβατικών προγραμμάτων κοινωνικής
και συναισθηματικής μάθησης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Σάββατο 16:00-16:15, αμφιθέατρο ΙΙ
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Διαφοροποιημένο πρόγραμμα παρέμβασης
στο μάθημα της
γλώσσας σε μαθητή με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία)
της Δ’ Δημοτικού
με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων
γραπτού λόγου
Μάρθα Ηλιοπούλου
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
ειδική παιδαγωγός
misparth@hotmail.gr
Σκοπός της
έρευνας
είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός
διαφοροποιημένου διδακτικού προγράμματος για τον συγκεκριμένο
μαθητή. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται σε αυτά που
ορίζει το ΠΑΠΕΑ και τα βιβλία Μαθησιακής ετοιμότητας. Ως βασικά μέσα
θα χρησιμοποιηθούν η συστηματική παρατήρηση, οι ΛΕΒΔ και τα
βιβλιοτετράδια αξιολόγησης. Το διδακτικό πρόβλημα που τίθεται σε
αυτήν την έρευνα είναι η διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή της
μελέτης
περίπτωσης. Επιθυμία μας είναι, να διαμορφωθεί ένα
εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα με έμφαση στον γραπτό λόγο
που να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό για τον
συγκεκριμένο μαθητή. Στην πρώτη φάση, γίνεται μια ποσοτική
παρατήρηση του μαθητή σε δύο πλαίσια, στο σχολείο και στο Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, όπου διαπιστώνονται οι δυσκολίες
,ώστε να διαμορφωθεί το ΣΑΔΕΠΕΑ στις μαθησιακές ανάγκες του
παιδιού. Στη δεύτερη φάση, καταγράφονται οι συμπεριφορές και
καταστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η παρατήρηση και σύμφωνα με
αυτά προετοιμάζεται η άτυπη αξιολόγηση με τη χρήση ΛΕΒΔΜαθησιακής ετοιμότητας και ΠΑΠΕΑ γενικών και ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών. Στην τρίτη φάση, διαμορφώνεται το δομημένο διδακτικό
πρόγραμμα με άμεση διδασκαλία βασισμένη σε τρεις ειδικές τεχνικές:
σχεδιασμός-προσυγγραφικό στάδιο, καταγραφή-συγγραφικό στάδιο και
επιμέλεια-μετασυγγραφικό στάδιο. Καθορίζονται οι στόχοι, οι
διαδικασίες και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση. Η
διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε πέντε παρεμβάσεις με
ξεκάθαρους στόχους σε κάθε μία και άμεσα συνδεδεμένους. Στην
τέταρτη φάση, εφαρμόζεται το πρόγραμμα με τις πολυαισθητηριακές
δραστηριότητες, που ενισχύουν την αυτονομία του μαθητή και του
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επιτρέπουν να αναπτύξει τις ικανότητές του. Στην πέμπτη φάση,
αξιολογείται το πρόγραμμα με βάση το έντυπο καθημερινής
καταγραφής προόδου και το έντυπο συνεργασίας με τον γονέα. Στο
τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αναδεικνύουν
τη βελτίωση και την πρόοδο του μαθητή στον υψηλότερο βαθμό που
ήταν εφικτό και γίνονται φανερές οι δυσκολίες εφαρμογής ενός τέτοιου
προγράμματος που επηρεάζεται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες.
Σάββατο 16:15-16:30, αμφιθέατρο ΙΙ
Μελέτη των επίσημων διδακτικών εγχειριδίων της Γλώσσας για την
Α΄ Δημοτικού για μαθητές/-τριες με και χωρίς δυσκολίες όρασης
Βασιλική Γκούνη
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος Λογοτεχνίας
vassilikigkouni@gmail.com
Αλέξανδρος Αργυριάδης
επίκουρος καθηγητής Frederick University
hsc.arg@frederick.ac.cy
Κατά την αναζήτηση μελετών στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικών με
τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού για αμβλύωπες
μαθητές/-τριες, διαπιστώθηκε ότι το πεδίο φαίνεται να είναι αρκετά
περιορισμένο. Στα επίσημα διδακτικά πακέτα για όλες τις τάξεις του
Δημοτικού τα οποία βρίσκονται σε ισχύ, περιλαμβάνεται και μια «ειδική»
κατηγορία εγχειριδίων που προορίζεται για αμβλύωπες μαθητές/-τριες,
Η συγγραφή των συγκεκριμένων βιβλίων, μια πράξη Εκπαιδευτικής
Πολιτικής που φαίνεται να υπάγεται στο ευρύτερο πλαίσιο προαγωγής
της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, εγείρει ποικίλα ερευνητικά ερωτήματα ως
προς τις ενταξιακές πρακτικές που ακολουθούνται στην καθημερινή
εκπαιδευτική πράξη.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της δομής και του
περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Α΄ τάξης του Δημοτικού για
αμβλύωπες μαθητές/-τριες και ο ρόλος τους στη χάραξη και προαγωγή
μιας επίσημης Ενταξιακής Πολιτικής. Ειδικότερα, γίνεται συγκριτική
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ανάλυση του τυπικού διδακτικού πακέτου της Γλώσσας με εκείνο που
προορίζεται για μαθητές/-τριες με αμβλυωπία. Η προοπτική της ένταξης
αυτών των μαθητών/-τριών στο Γενικό Σχολείο αναλύεται στη συνέχεια,
σε άμεση αναφορά με τον ρόλο και τη χρηστικότητα του συγκεκριμένου
διδακτικού μέσου στην ενταξιακή διαδικασία. Τα αποτελέσματα της
μελέτης καταδεικνύουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα εγχειρίδια που
προορίζονται για μαθητές/-τριες με και χωρίς ανάλογες δυσκολίες
όρασης, κυρίως, σε δομικά ζητήματα και στην αισθητική επιμέλεια του
σχεδιασμού τους. Το περιεχόμενο του Βιβλίου Μαθητή και του
Τετραδίου Εργασιών παραμένει – κατεξοχήν – ίδιο με παραλλαγμένο το
μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς σε μια τετράβαθμη
κλίμακα διαβαθμίσεων, 18 μέχρι και 36 στιγμών, ανάλογα με την έκταση
των δυσκολιών όρασης που αντιμετωπίζει ο/η μαθητής/-τρια με
αμβλυωπία. Ωστόσο, κάτι ανάλογο δεν φαίνεται να γίνεται για το
αντίστοιχο Εικονογραφημένο Λεξικό για την Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού, μέρος
του επίσημου διδακτικού πακέτου για τον μαθητή, το οποίο διατίθεται –
τουλάχιστον στην ηλεκτρονική του μορφή – μόνο σε γραμματοσειρά
μεγέθους 18 στιγμών. Συνεπώς, φαίνεται να είναι μη πρακτικό για
αμβλύωπες μαθητές/-τριες με πιο έντονες δυσκολίες όρασης. Εξαιτίας
της μεγέθυνσης της γραμματοσειράς του αρχικού διδακτικού πακέτου
συνδυαστικά με την αυτούσια – κατεξοχήν – διατήρηση του
περιεχομένου του, τα τεύχη των σχολικών εγχειριδίων αυξάνονται
αριθμητικά και υποδιαιρούνται σε τόμους για τους αμβλύωπες
μαθητές/-τριες, φτάνοντας ακόμα και σε διπλάσιο αριθμό για τα παιδιά
με πιο έντονες δυσκολίες όρασης.
Βάσει των προαναφερθέντων προκύπτουν προβληματισμοί για το αν η
ύπαρξη ενός ανάλογου ξεχωριστού διδακτικού μέσου για αμβλύωπες
μαθητές/-τριες φαίνεται να συμβάλλει στη στοχοποίησή τους στις
γενικές τάξεις, Επίσης, εγείρονται ερωτήματα για τη χρηστικότητα του
συγκεκριμένου διδακτικού πακέτου σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και ως
ένα πιθανό μέσο Ενταξιακής Πολιτικής, από τη στιγμή που τα εν λόγω
«ειδικά» διδακτικά εγχειρίδια παρουσιάζουν ελάχιστες μόνο διαφορές,
κυρίως στο περιεχόμενο, από τα τυπικά. Οι προβληματισμοί αυτοί
επεκτείνονται αναφορικά με τα εναλλακτικά εκπαιδευτικά μέσα που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις για την ένταξη
μαθητών/-τριών με αμβλυωπία στις γενικές τάξεις να επιτυγχάνονται το
ίδιο εύκολα. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/-τριες με αμβλυωπία
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φαίνεται να έχουν πρόσβαση στα διδακτικά εγχειρίδια ορισμένων μόνο
μαθημάτων του Ωρολογίου Σχολικού Προγράμματος του Γενικού
Σχολείου, καθώς δεν έχουν συνταχθεί αντίστοιχα διδακτικά πακέτα για
το μάθημα της Μουσικής και των Εικαστικών. Το γεγονός αυτό
συμβάλλει στην υποβάθμιση των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής για
τους/τις μαθητές/-τριες με ανάλογες δυσκολίες.
Σάββατο 16:30-16:45, αμφιθέατρο ΙΙ
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία: η
περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Γ΄-ΣΤ΄ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου
Αναστασία-Κασσιανή Πρασκίδου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
apraskidou@gmail.com
Κατά την παρουσίαση θα εξεταστεί η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας
ως ξένης γλώσσας, όπως εμφανίζεται στα βιβλία των τεσσάρων τάξεων
του Δημοτικού Σχολείου, σε συνάρτηση με τις πρακτικές διδασκαλίας οι
οποίες θεωρούνται αποτελεσματικές για την εκμάθησης μιας ξένης
γλώσσας από τους δυσλεξικούς μαθητές. Οι μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες πρώτη φορά στο Δημοτικό έρχονται αντιμέτωποι με τόσα
πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία απαιτούν
δεξιότητες που οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν με ευχέρεια. Και παρόλο που
η Ελληνική βιβλιογραφία ασχολείται περισσότερο με τη διδασκαλία της
Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ωστόσο και η
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας συνοδεύει τους μαθητές στη διάρκεια
της φοίτησής τους τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Γι’ αυτό θεωρήθηκε χρήσιμο να διερευνηθούν αρχικά οι
πρακτικές που ενισχύουν την εκμάθηση των Αγγλικών από τους
δυσλεξικούς μαθητές και στη συνέχεια να μελετηθεί το εργαλείο στο
οποίο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τα εγχειρίδια.
Η παρουσίαση αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το
ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, μελετώνται οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί μαθητές στη μητρική τους γλώσσα και
αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών. Στη συνέχεια, γίνεται
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σύνδεση των δυσκολιών που συναντούν οι δυσλεξικοί μαθητές στη
μητρική τους γλώσσα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Τέλος, παρατίθενται οι πρακτικές
διδασκαλίας που ευνοούν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους
δυσλεξικούς μαθητές, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους
αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της ορθογραφίας, της
ανάγνωσης, του λεξιλογίου, της γραμματικής και της παραγωγής
γραπτού λόγου. Σύμφωνα με αυτές τις πρακτικές που εμφανίζονται στη
διεθνή βιβλιογραφία ως καλές για τους δυσλεξικούς μαθητές κατά την
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, δημιουργήθηκε ένα σύστημα κατηγοριών
για την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της Αγγλικής γλώσσας
του Δημοτικού Σχολείου. Σ’ αυτό το σύστημα κατηγοριών στηρίζεται η
αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων που θα αναλυθεί στο δεύτερο
μέρος της παρουσίασης.
Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, διατυπώνονται τα ερωτήματα στα
οποία προσπάθησε να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή αν
περιλαμβάνονται στα βιβλία των τεσσάρων τάξεων του Δημοτικού
πρακτικές που να ευνοούν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από
δυσλεξικούς μαθητές αναφορικά: α) με τη διδασκαλία της ορθογραφίας,
β) με τη διδασκαλία της ανάγνωσης, γ) με τη διδασκαλία του λεξιλογίου,
δ) με τη διδασκαλία της γραμματικής και ε) με τη διδασκαλία της
παραγωγής γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης, ερώτημα της
έρευνας αποτέλεσε η ποσοτική κατανομή των πρακτικών που ευνοούν
την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από δυσλεξικούς μαθητές ανά τάξη
και δεξιότητα. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, θα δοθεί έμφαση στην
διδασκαλία της ανάγνωσης και στο κατά πόσο τα σχολικά εγχειρίδια της
Αγγλικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου ευνοούν την ανάπτυξη της
δεξιότητας της ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία. Θα αναλυθούν
διεξοδικά όλες οι πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικές για τους
δυσλεξικούς μαθητές κατά τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε μία ξένη
γλώσσα, όπως αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και θα δοθούν
παραδείγματα από τα σχολικά εγχειρίδια. Στο τέλος, θα αναλυθεί η
ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά δεξιότητα και για τις
τέσσερις τάξεις του Δημοτικού, έτσι ώστε να υπάρχει σφαιρική
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας.
Κλείνοντας, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της
έρευνας και θα δοθούν ορισμένες προτάσεις με σκοπό να βελτιωθεί η
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διδασκαλία των Αγγλικών για τους δυσλεξικούς μαθητές στο πλαίσιο
του σχολείου. Τέλος, δίνονται πιθανές εξηγήσεις για την ύπαρξη
πρακτικών που ευνοούν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από
δυσλεξικούς μαθητές στα τέσσερα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, οι
οποίες πιθανόν να μην συμπεριλαμβάνονται εσκεμμένα.
Σάββατο 16:45-17:00, αμφιθέατρο ΙΙ
Η προτίμηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μεταξύ παραδοσιακών και ψηφιακών σχολικών βιβλίων.
Συγκριτική μελέτη περίπτωσης αναγνωστικής συμπεριφοράς
μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε ψηφιακό και
παραδοσιακό κείμενο
Σωτηρία Καζιόλα
φιλόλογος, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
kaziolasotiria@gmail.com
Σε μια εποχή που τα πάντα μεταλλάσσονται με γοργούς ρυθμούς κι η
τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά ο στόχος για ποιοτική
εκπαίδευση παραμένει αναλλοίωτος, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη
αναβάθμισης της ανάγνωσης, μιας από τις κομβικές δεξιότητες στη ζωή
του ανθρώπου, που κατέχει κεντρική θέση στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών, διαχρονικά. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια εστιάζει τόσο
στη διερεύνηση της προτίμησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μεταξύ παραδοσιακών και ψηφιακών σχολικών βιβλίων,
όσο και στη συγκριτική μελέτη περίπτωσης (casestudy) μαθητών με και
χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Η επιλογή του ερευνητικού αντικειμένου
και η ανάληψη της εν λόγω πρωτοβουλίας εδράζεται στην προσωπική
διαπίστωση πως οι μαθητές αρέσκονται να χρησιμοποιούν τα
επιτεύγματα της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους, αλλά
στέκονται αμήχανοι μπροστά στη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωστών(ereaders), παρόλο που οι τελευταίοι είναι ελπιδοφόροι για την βελτίωση
της επίδοσης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες. Εν γένει, εφαλτήριο για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι
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το γεγονός ότι οι αποκλειστικά παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας
έρχονται σε αντίθεση με τα σύγχρονα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα σε 20 μαθητές με
την τεχνική συλλογής δεδομένων της συνέντευξης, επειδή προσφέρει
ελευθερία λόγου, κάτι εξαιρετικά επικερδές για το δεύτερο σκέλος της
έρευνας. Θα γίνει χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης, αφού είναι πιο
ευέλικτη και επιτρέπει την εμβάθυνση μέσω περαιτέρω διευκρινιστικών
ερωτήσεων
και
την
καταγραφή
προσωπικών
εμπειριών.
Στο δεύτερο σκέλος, θα χρησιμοποιηθεί ως αρχή της ποιοτικής έρευνας
η μελέτη περίπτωσης (casestudy), η οποία θα εφαρμοστεί στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε συνεχόμενα αποσπάσματα από ψηφιακό
και παραδοσιακό περιβάλλον, από μαθητές με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες. Απώτερος σκοπός είναι η διείσδυση στην πολυαισθητηριακή
προσωπικότητά τους και η εξακρίβωση της προσφοράς της τεχνολογίας
και στις δύο περιπτώσεις μαθητών, μέσω του ελέγχου της
αυτοαποτελεσματικότητας και των αναγνωστικών τους συμπεριφορών.
Σάββατο 17:00-17:15, αμφιθέατρο ΙΙ
Η συμβολή των Τεχνολογιών και Πληροφοριών Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
στην ενδυνάμωση της μνήμης εργασίας στα παιδιά που εμφανίζουν
Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικό Σύνδρομο (ΔΕΠΥ)
Μαρία Καλογεροπούλου
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
ειδική παιδαγωγός
maria_kaloger@hotmail.com
Ανασκόπηση: Με τη λειτουργία του Νέου Σχολείου δρομολογήθηκαν
ενέργειες που θα βελτίωναν την ποιότητα των μαθημάτων και θα
οδηγούσαν σε μια πιο δημιουργική και καινοτόμα εκπαίδευση. Εντός
αυτού του πλαισίου, εκπονήθηκε Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γενική
και Ειδική Εκπαίδευση, βασισμένο στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που
προωθούσε συγκεκριμένες αρχές όπως η βιωματική μάθηση, η
συνεργατική διδασκαλία και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
(Μπιρμπίλη, 2011). Η παρούσα έρευνα μελετάει την αξία της χρήσης των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της Ειδικής
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Αγωγής και εστιάζει σε μια από τις συχνότερες νευροαναπτυξιακές
διαταραχές,
στη
Διαταραχή
Ελλειμματικής
Προσοχής
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) τα συμπτώματα της οποίας προκαλούν
σοβαρή έκπτωση στην ακαδημαϊκή και κοινωνική λειτουργία του
παιδιού (Brennan, Arnsten, 2008).
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει την
επίδραση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στα ελλείμματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία της
εργαζόμενης μνήμης στα παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα
Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικό Σύνδρομο (ΔΕΠ-Υ).
Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με
περιορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα σ' ένα Κέντρο Υποστήριξης
Οικογένειας και Παιδιού και σε ένα Παιδιατρικό Κέντρο (Klingberg,
Fossberg and Westerberg, 2002). Η διάρκειά του ήταν τρεις εβδομάδες.
Για τις ανάγκες της μελέτης κατασκευάστηκε μια εφαρμογή λογισμικού,
κατά τη δημιουργία της οποίας έγινε χρήση συγκεκριμένων γλωσσών
προγραμματισμού όπως, HTML, CSS, PHP κ.α. και ήταν προσβάσιμη
μέσω διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό πρόγραμμα θα
αποτελούνταν από τρία σετ ασκήσεων, οι οποίες αποδόθηκαν με τη
μορφή παιχνιδιού και εξέταζαν διαφορετικά πεδία δράσης της μνήμης
εργασίας (Alloway, Gathercole and Pickering, 2006).
Το κάθε σετ
περιελάμβανε μια σταθερή διαγνωστική άσκηση Α και τρεις ασκήσεις
ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως της φωνολογικής
ενημερότητας, της αντίληψης και ανάλυσης ήχου, της αναπαραγωγής
μουσικών μοτίβων καθώς και των οπτικο-χωρικών ικανοτήτων (Rhodes,
et al., 2012).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων στηρίχθηκε σε διαφορετικά
στατιστικά εργαλεία μέτρησης με σκοπό να ελεγχθούν οι διαφορές και οι
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών (προ-διαγνωστικές, μετάδιαγνωστικές ασκήσεις Α - Α') της έρευνας σε σχέση με τις ασκήσεις
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μετά τον υπολογισμό των γραμμικών
συσχετίσεων μεταξύ των ασκήσεων Α-Α' και τη σύγκριση των μέσων
όρων των εξαρτημένων μεταβλητών του δείγματος δεν επισημάνθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά που να υποδηλώνει βελτίωση στην
απόδοση των παιδιών και η συμπεριφορά των παιδιών χαρακτηρίστηκε
από ποικιλομορφία και ανομοιογένεια. Ωστόσο, η εμφάνιση
συγκεκριμένων παραγόντων πιθανόν να σηματοδοτεί ότι η χρήση του
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λογισμικού και η προπόνηση με τις ασκήσεις δεξιότητας ενίσχυσαν τις
αποδόσεις των παιδιών.
Συμπεράσματα: Υποδεικνύεται μέσω της μελέτης ότι συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του λογισμικού προγράμματος μπορεί να επηρεάσουν
ορισμένα πεδία δράσης της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά που
εμφανίζουν συμπτώματα ΔΕΠ-Υ. Επίσης, αφενός το μεγάλο ενδιαφέρον
και η συγκέντρωση από την πλευρά των παιδιών κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής και αφετέρου η μεγάλη προθυμία συμμετοχής των ειδικών
συνεργατών και κυρίως των γονέων στην έρευνα εξαιτίας της ύπαρξης
της εφαρμογής λογισμικού, που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
έναντι της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων συνηγορούν στη
σημαντικότητα και τις δυνατότητες της χρήσης των Τεχνολογιών και
Πληροφοριών Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της εκπαίδευσης και της
Ειδικής Αγωγής (Μπατσίλα, 2011). Ωστόσο, συγκεκριμένοι περιορισμοί,
όπως το ολιγάριθμο δείγμα, η μικρή χρονική διάρκεια του
προγράμματος καθώς και η ύπαρξη μη ελεγχόμενων, αστάθμητων
παραγόντων πιθανόν να επηρέασαν τη συμπεριφορά του δείγματος και
να εμπόδισαν τη συνολική ενισχυτική λειτουργία του λογισμικού.
Σάββατο 17.15-17.30, αμφιθέατρο ΙΙ
Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και το
σημερινό Αναλυτικό Πρόγραμμα
Αναστασία Λαφάρα
διευθύντρια 6ου Δ.Σ. Νάουσας,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Επιστημών της Αγωγής
analafara@gmail.com
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης ποιοτικής έρευνας που
έγινε στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα
«Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και δυσκολίες των
παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και ο ρόλος του σχολείου». Διερευνά τις
απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που αναγνωρίζουν στα
παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και φοιτούν σε όμορα με τα ιδρύματα
σχολεία γενικής αγωγής, σε σχέση με: α) το αναλυτικό πρόγραμμα
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μαθημάτων που παρακολουθούν, β) τις επιδόσεις τους, τις κλίσεις και
τα ταλέντα τους, γ) τις κοινωνικές τους σχέσεις και δεξιότητες στο
πλαίσιο του σχολείου, μέσα και έξω από την τάξη και δ) τις προσδοκίες
που φαίνεται να έχουν από αυτά.
Η θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων διαμόρφωσε τους άξονες της
συνέντευξης (Bell, 1997. Cohen, Manion, 1994), με την βοήθεια και των
ελεύθερων συζητήσεων που προηγήθηκαν με άτομα που φροντίζουν τα
παιδιά στα ιδρύματα (κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός, ψυχολόγος,
Διευθυντής). Τελικό υλικό της παρούσας έρευνας αποτελούν επτά
(απομαγνητοφωνημένες) συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, από τέσσερα δημόσια Δημοτικά σχολεία της
Θεσσαλονίκης, που λειτουργούν και δέχονται ως μαθητές παιδιά που
μεγαλώνουν σε ιδρύματα γειτονικά με τα σχολεία, καθώς και οι
σημειώσεις από τρεις πιλοτικές συνεντεύξεις που προηγήθηκαν στο
χώρο των σχολείων.
Η μορφή της συνέντευξης είναι ημιδομημένη με ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις (Bell, 1997. Ιωσηφίδης, 2003), αφού προηγουμένως τέθηκε,
οργανώθηκε και αναπτύχθηκε η διερεύνηση του υποθέματος της
εργασίας. Η συλλογή του υλικού πραγματοποιήθηκε το δίμηνο ΜάιοςΙούνιος του 2009, του σχολικού έτους 2008-2009, στη συνέχεια έγινε η
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και η ποιοτική τους ανάλυση. Η
ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων της έρευνας έγινε μέσα
από την γενικότερη προοπτική της ανάλυσης λόγου, με τη βοήθεια και
τον εμπλουτισμό που προσφέρει το κίνημα της Κριτικής Ανάλυσης
Λόγου.
Ένας από τους επιμέρους άξονες της συνέντευξης αφορά στους
εκπαιδευτικούς να μιλούν για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των
παιδιών που ζουν σε ιδρύματα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο:
Ι. Σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Το αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠ) στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο
φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα
παιδιά που μεγαλώνουν σε εξω-οικογενειακά πλαίσια φροντίδας. Το ΑΠ
είναι έτσι δομημένο ώστε να συναντά τις ανάγκες των παιδιών που
ανταποκρίνονται σε ένα ιδεατό μέσο όρο ανάπτυξης και δεν
συνυπολογίζει το κοινωνικό, συναισθηματικό και οικονομικό φορτίο
που κάθε παιδί κουβαλάει στη σχολική τάξη, ορίζοντας έτσι τόσο την
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αφετηρία όσο και την διαδρομή του στη ζωή (Dowling & Osborne,
2001).
Τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα αντιμετωπίζονται από το σημερινό
εκπαιδευτικό πλαίσιο ως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και όχι ως
παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζονται άλλου είδους υποστήριξη:
συναισθηματική κατά κύριο λόγο και όχι απλή υποστήριξη στο
γνωστικό τους επίπεδο, με αποτέλεσμα μέσα από εκπτώσεις και
χαμηλές προσδοκίες μόλις και μετά βίας τελειώνουν την έκτη
δημοτικού. Αργότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολύ νωρίς, τα
περισσότερα από αυτά θα τα παρατήσουν, με όλες τις συνέπειες που
αυτό σημαίνει για τη μετέπειτα ζωή τους.
Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αντιλαμβάνονται τις
δυνατότητες των παιδιών σε σχέση μόνο με το γνωστικό τους επίπεδο
και την επάρκειά τους στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο της τάξης
(Μαράτου-Αλιπράντη, Τεπέρογλου, Τσίγκανου, 2006). Τα περισσότερα
παιδιά που ζουν σε ιδρύματα παρακολουθούν μαθήματα σε τάξεις που
απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες και παράλληλα παρακολουθούν
τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή τάξεων υποδοχής όταν διαθέτει το
σχολείο. Χαρακτηρίζονται από τις /τους εκπ/κούς ως αδιάφορα και
απαθή.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διαισθάνονται πως τα παιδιά αυτά έχουν
δυνατότητες, που όμως τις προσεγγίζουν ως ένα αόριστο και πιθανό
δυναμικό που διαθέτουν. Υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες αυτές θα
εμφανιστούν αν βοηθηθούν κατάλληλα, χωρίς όμως να τις
προσδιορίζουν ή αποδίδουν τις δυσκολίες στο ανεπαρκές πλαίσιο
στήριξης των παιδιών από την πλευρά του ιδρύματος ενώ
επικεντρώνονται κυρίως στη γνωστική τους ανεπάρκεια στο σχολείο
(Αλιπράντη-Μαράτου, Τεπέρογλου, Τσίγκανου, 2006). Σε σχέση με την
σχολική τους επίδοση, ικανότητες διαπιστώνουν σε μαθήματα που δεν
προϋποθέτουν ένα προηγούμενο επίπεδο γνώσεων. Δηλαδή τα παιδιά
αυτά φαίνεται να διασκεδάζουν και να συμμετέχουν περισσότερο στο
μάθημα των εικαστικών τεχνών, στις χειρονακτικές εργασίες για τα
αγόρια και σε αυτό της φυσικής αγωγής.
ΙΙ. Σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών στην τάξη
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί λόγω της συμπεριφοράς
αυτών των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη, τις αποδίδουν είτε
στην έλλειψη προσπάθειας και ενδιαφέροντος, είτε στην εκδήλωση
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διαφόρων μορφών επιθετικότητας όπως καβγάδες, εκφοβισμό, απειλές,
άσχημο λεξιλόγιο και χειρονομίες. Αυτά κυρίως ανάμεσα στα παιδιά
που ζουν σε ίδρυμα και λιγότερο απέναντι στα άλλα παιδιά, ενώ η
δύσκολη συμπεριφορά συναντάται κυρίως στα αγόρια. Είναι σημαντικό
να τονιστεί ότι η αναφορά στη δύσκολη συμπεριφορά σε πολλές
περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οδήγησε τους/τις
εκπαιδευτικούς σε βαρύ αναστεναγμό και άλλες εκδηλώσεις φόρτισης,
καθώς και σε συναισθήματα ενοχής. Σύμφωνα με τον Γεωργιάδη (στο
Αμπατζόγλου, επιμ., 2002) οι πιο συνηθισμένες παθολογίες που
εμφανίζουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα είναι η υστέρηση
γνωστικών ικανοτήτων, η ανασφάλεια με φόβο εγκατάλειψης και
διεκδίκησης του άλλου, η ύπαρξη επιθετικότητας και στοιχείων
αντικοινωνικής διαταραχής.
Για τα παιδιά του ενός από τα δύο ιδρύματα οι εκπαιδευτικοί μίλησαν
και για μεμονωμένες ρατσιστικές συμπεριφορές που εξέφρασαν γονείς
των παιδιών για τα παιδιά του ιδρύματος, παράπονα που
εκφράστηκαν και στους/στις εκπαιδευτικούς και αφορούν και θέματα
ασφάλειας των άλλων παιδιών. Ταυτόχρονα εκφράστηκε και η
αντίθετη άποψη τόσο σε σχέση με τη συμπεριφορά των γονέων όσο
και σε σχέση με τα πρόσωπα που δέχονται ρατσιστική συμπεριφορά,
γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται και με τη στάση του/της
εκπαιδευτικού απέναντι σε φαινόμενα προκατάληψης και ρατσισμού.
Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις συνεντεύξεις φάνηκε στη συντριπτική
τους πλειοψηφία να αναγνωρίζουν κυρίαρχα ότι τα παιδιά που ζουν σε
ιδρύματα αντιμετωπίζουν σημαντικές, αξεπέραστες δυσκολίες και
ανισότητες στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο αφενός δεν
κατανοεί τη διαφορετική αφετηρία της ζωής τους και αφετέρου τις
πολυεπίπεδες δυσκολίες σε σχέση με το κοινωνικο-συναισθηματικό
τους φορτίο. Αυτές οι διαπιστώσεις συμφωνούν και με τα ευρήματα σε
παγκόσμια κλίμακα των μελετών και ερευνών που έχουν γίνει και
αφορούν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ιδρυματικές
εμπειρίες και τις επιδόσεις τους στο σχολείο.
Σάββατο 17:30-17:45, αμφιθέατρο ΙΙ
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15.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο». Οι άγνωστες πτυχές του
Ευαγγελία Τύμπα
εκπαιδευτικός,
σχολική σύμβουλος
20ης Περ. Δημ. Εκπ. Θεσσαλονίκης,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
ewatiba@sch.gr
Στην παρούσα εισήγηση μελετώ τις επιδράσεις που δέχθηκαν οι
συγγραφείς του «Αλφαβηταρίου με τον ήλιο» του 1919 από εκπαιδευτικά
ρεύματα και ευρωπαίους παιδαγωγούς της εποχής τους, κυρίως ως
προς τη μέθοδο που επέλεξαν για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου.
Εστιάζω συγκεκριμένα στις επιρροές τους από τη μοντεσσοριανή αγωγή,
καθώς στοιχεία της μεθόδου που εφάρμοσε η Μ. Μοντεσσόρι
(Montessori, M. 1966. De methode. De ontdekking van het kind.
Amsterdam: Nederlandse Montessori Vereniging) για την εκμάθηση της
ανάγνωσης και της γραφής παρουσιάζονται στις Μεθοδολογικές
Οδηγίες που συνοδεύουν το Αλφαβητάριο. Δίνονται μάλιστα και
αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής και χρήσης
μοντεσσοριανού υλικού, το οποίο προτείνουν οι συγγραφείς του
Αλφαβηταρίου να φτιάξει και να αξιοποιήσει συμπληρωματικά ο
εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του (Δημαράς, Α. (επιμ.) 1987. Το
Αλφαβητάρι με τον ήλιο. Αθήνα: Ερμής.).
Είναι γνωστό ότι το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο», όπως καθιερώθηκε να
αποκαλείται, αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της νεοελληνικής
εκπαίδευσης όχι μόνο για τις πολλές καινοτομίες του, που αφορούν τη
γλώσσα, το περιεχόμενο, τη μορφή, τη μέθοδο (για πρώτη φορά
καθιερώνεται η αναλυτικοσυνθετική) αλλά και για το όλο το πλαίσιο
συγγραφής και έκδοσής του (Κεφαλληναίου, Ε. 1995. Νεοελληνικά
Αλφαβητάρια 1771-1981. Αθήνα: Παρασκήνιο και Βουγιούκας, Α. 1994.
Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής
εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών). Προϊόν
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1918 εκφράζει ουσιαστικά τις
προσπάθειες των πρωτεργατών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στο
γύρισμα του εικοστού αιώνα για αλλαγή πλεύσης της χώρας προς τη
σύγχρονη Ελλάδα, μακριά από τη συντήρηση και τη στείρα
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αρχαιοπληξία. Κομβικό σημείο της οπτικής αυτής αποτελούσε για τους
εμπνευστές του η επικράτηση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση,
στοιχείο για το οποίο πολεμήθηκε άλλωστε σθεναρά και καταργήθηκε.
Το πλαίσιο συγγραφής, έκδοσης και κατάργησής του έχει μελετηθεί
εξαντλητικά, δεν έχουν μελετηθεί όμως συστηματικά οι επιδράσεις που
δέχθηκαν οι βασικοί συγγραφείς του, ο παιδαγωγός Αλ. Δελμούζος και ο
γλωσσολόγος Μ. Τριανταφυλλίδης, από ευρωπαίους παιδαγωγούς της
εποχής τους. Ίσως η ξεχωριστή θέση που έχει το εγχειρίδιο αυτό στην
ιστορία της εκπαίδευσης και ο ελληνοκεντρικός προσανατολισμός των
συγγραφέων του εδραίωσαν την αντίληψη ότι αντλεί αποκλειστικά από
τον ελληνικό χώρο. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ήδη διαμορφωμένο
ξεκάθαρο προσανατολισμό για το γλωσσικό μέσο που θα
χρησιμοποιούσαν (μητρική γλώσσα/δημοτική) και το μοντέλο αγωγής
που θα εφάρμοζαν (νέα αγωγή/σχολείο εργασίας), όμως, μην έχοντας
εξοικείωση με τη συγγραφή αλφαβηταρίων για την πρώτη σχολική
ηλικία αναζήτησαν υποστήριξη στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο, τον
οποίο γνώριζαν πολύ καλά.
Όπως δήλωναν άλλωστε και οι ίδιοι είχαν μελετήσει αρκετά ξένα
αλφαβητάρια και διαφορετικές μεθόδους που εφαρμόζονταν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες (Τριανταφυλλίδης, Μ. 2002. Πριν καούν. Άπαντα, τ. 5.
Α.Π.Θ.: ΙΝΣ, 30-167). Σε προηγούμενη μελέτη μας (Τύμπα, Ε. &
Χατζημιχάλη, Ε. 2009. Το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» και οι γερμανικές
επιρροές του. Στο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 6ο
Πανελλήνιο Συνέδριo, 5-7 Δεκεμβρίου 2008, τ. Α΄-Β΄, επιμ. Τριλιανός, Α. &
Καραμηνάς, Ι. , Αθήνα: Ατραπός, 1100-1108) παρουσιάσαμε αναλυτικά
μέρος των πηγών τους, κυρίως τις επιδράσεις από γερμανόφωνα
αλφαβητάρια της εποχής και ιδιαίτερα από αυτό του Γερμανού
παιδαγωγού W. A. Lay, βασικού ιδρυτή της Πειραματικής Παιδαγωγικής
(Εxperimentelle Pädagogik) ( Lay, W. A 1907. Experimentelle Pädagogik.
Leipzig: B. G.Τeubner. και Hopf, C. 2004. Die “experimentelle Pädagogik”
im zeitgenössischen und historischen Urteil. Στο: Max, Liedtke (επιμ.) Erfolg
oder Misserfolg? Urteile und Bilanzen in der Historiographie der Erziehung.
Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt, 273-291). Στην παρούσα εισήγηση
αναζητώ στο ίδιο πνεύμα τις επιδράσεις που δέχθηκαν από την Ιταλίδα
παιδαγωγό, Μ. Μοντεσσόρι, το έργο της οποίας εκείνη την εποχή είχε
γίνει ευρύτερα γνωστό και η φήμη των σχολείων της έχει ξεπεράσει τα
σύνορα της χώρας της.
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Όπως προκύπτει από την έρευνα, η επιλογή του Δελμούζου και του
Τριανταφυλλίδη να ενσωματώσουν στη μέθοδο του Αλφαβηταρίου
στοιχεία από τη μοντεσσοριανή αγωγή, δεν ήταν τυχαία. Για να
κατανοήσουμε την επιλογή τους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, εκτός
από την πρόκληση εφαρμογής για πρώτη φορά της δημοτικής γλώσσας,
είχαν να αντιμετωπίσουν επίσης την έλλειψη προσχολικής αγωγής,
καθώς και την ενδογλωσσική ποικιλία, αφού τα παιδιά στις
περισσότερες, αγροτικές κυρίως, περιοχές της χώρας μιλούσαν
διαλέκτους.
Για
το
λόγο
αυτό
εισηγούνται
ένα
στάδιο
προγραφικό/προαναγνωστικό μεγάλης διάρκειας στο οποίο, όπως
ακριβώς και η Μοντεσσόρι, προτείνουν πολλές ασκήσεις με τον
προφορικό λόγο και τη χρήση του μοντεσσοριανού υλικού, ακριβώς για
να διασφαλίσουν την επιτυχία της μεθόδου. Γνωρίζουν ότι η ενδεχόμενη
αποτυχία θα χρεωθεί από τους αντιπάλους τους στην «ανεπάρκεια» της
δημοτικής γλώσσα να καταστεί επίσημο γλωσσικό όργανο του σχολείου
και γενικότερα της κοινωνίας. Στη μέθοδο της Μοντεσσόρι, λοιπόν,
βρίσκουν προτάσεις και υλικό που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν σε
ένα βαθμό αυτές τις δυσκολίες. Επιπλέον, όλα όσα προτείνει στη μέθοδό
της συντάσσονται με τα πορίσματα της νεοσύστατης τότε Πειραματικής
Ψυχολογίας, αλλά και των παιδαγωγών της Νέας Αγωγής και της
Πειραματικής Παιδαγωγικής που υποστήριζαν την εξάσκηση του
παιδιού με συγκεκριμένο αληθινό υλικό πριν από τη μετάβαση σε
αφηρημένες έννοιες και το συμβολικό γλωσσικό σύστημα. Επίσης, οι
ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό της Μοντεσσόρι υποστηρίζουν την
αυτενέργεια και τη συμμετοχή του παιδιού, αρχές της Νέας Αγωγής που
αποτελούν σταθερό μέλημα του Δελμούζου, εξίσου σημαντικό με τη
γλώσσα. Δηλαδή, τον Δελμούζο και τον Τριανταφυλλίδη δεν τους
ενδιαφέρει να αντικαταστήσουν απλώς την καθαρεύουσα με τη
δημοτική σε ένα επιφανειακό επίπεδο μορφής, πολύ περισσότερο τους
ενδιέφερε να δείξουν ότι η γλώσσα αυτή ήταν ικανή να γίνει το
γλωσσικό όργανο των Νεοελλήνων, είχε ομορφιά και δυνατότητες, σε
αντίθεση με όσα ισχυρίζονταν οι αντίπαλοι του δημοτικισμού. Τον
Δελμούζο, ιδιαίτερα, τον ενδιέφερε παράλληλα μέσω της μεθόδου να
δοθεί ένας νέος διαφορετικός προσανατολισμός στη διδασκαλία και
στην αγωγή του παιδιού. Έτσι, γλώσσα και μέθοδος, ως ενιαίο σύνολο,
θα λειτουργούσαν από κοινού για το σκοπό αυτό.
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Στα σημεία, λοιπόν, που η μοντεσσοριανή αγωγή εξυπηρετούσε την
παιδαγωγική και διδακτική αντίληψη του Δελμούζου και τη
γλωσσολογική του Τριανταφυλλίδη την υιοθέτησαν. Βρήκαν στη μέθοδο
της Μοντεσσόρι προτάσεις εφαρμόσιμες, σε συμφωνία με την
αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, και υλικό κατάλληλο για την εκπαίδευση
των μικρών παιδιών, εύκολο στην κατασκευή και τη χρήση του.
Προσάρμοσαν τα στοιχεία αυτά με επιτυχία στο δικό τους Αλφαβητάριο,
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία του
γραπτού λόγου στην Α΄ Δημοτικού, σε πολλά σημεία της αξεπέραστη ως
σήμερα, ενισχύοντας την άποψη ότι το Αλφαβητάρι με τον ήλιο αποτελεί
πράγματι μοναδική περίπτωση εγχειριδίου στην ελληνική εκπαίδευση.
Σάββατο 18:45-19:00, αμφιθέατρο ΙΙ
«Το ξεκίνημα – Η πρώτη βραδιά στο δάσος – Ο γυρισμός»: Τα Ψηλά
Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου ως επίσημο Αναγνωστικό κατά
τη διάρκεια του 20ού αιώνα
Χρήστος Σιορίκης
εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Λογοτεχνίας
chr1stos_@hotmail.com
Βασιλική Γκούνη
εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Λογοτεχνίας
vassilikigkouni@gmail.com
Τα σχολικά εγχειρίδια και τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών σχετίζονται άμεσα με την Εκπαιδευτική Πολιτική που επιλέγει
να ασκήσει το κράτος μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η επιλογή των
μέσων και των πρακτικών που ασκούνται στο πλαίσιο της επίσημης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες που
δεν αφορούν αποκλειστικά τον χώρο της Εκπαίδευσης
∙ η επικρ ατούσα
πολιτική και κοινωνική ιδεολογία, οι ιστορικές συνθήκες, οι
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επιστημονικές εξελίξεις, η τρέχουσα αντίληψη για την παιδική ηλικία
είναι ορισμένοι μόνο από αυτούς. Παράλληλα, τα σχολικά βιβλία
αποτελούν ένα από τα μέσα κοινωνικοποίησης του παιδιού σύμφωνα με
τις αρχές και τα πρότυπα που προβάλλουν.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάζουμε την περίπτωση των
«Ψηλών Βουνών» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα Αναγνωστικό το
οποίο εισήχθη από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο για πρώτη φορά στο
Δημοτικό τον Ιανουάριο του 1919 – επί θητείας της βενιζελικής
κυβέρνησης –, στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαιδευτικής αλλαγής της
εποχής. Το συγκεκριμένο Αναγνωστικό, αφού επανήλθε στις σχολικές
τάξεις σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα,
κατέληξε και στα χέρια των μαθητών/-τριών την πρώτη σχολική χρονιά
μετά τη δικτατορία (1974 – 1975). Με τη μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου μελετώνται συγκριτικά οι αλλαγές που έγιναν επί του
κειμένου της πρώτης έκδοσης και των επανεκδόσεών του, και
συσχετίζεται το περιεχόμενο του βιβλίου με το κοινωνικό, ιστορικό και
πολιτικό συγκείμενο. Παράλληλα, σκιαγραφούνται οι επικρατούσες
συνθήκες κάθε περιόδου κατά την οποία το Αναγνωστικό βρισκόταν σε
ισχύ, συνδυαστικά με ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Σάββατο 19:00-19:15, αμφιθέατρο ΙΙ
Η πρόσληψη της παιδικής ηλικίας και οι συνιστώσες μαθητείας στα
Αναγνωστικά του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Χρήστος Γεωργίου
δρ. Επιστημών της Αγωγής,
διευθυντής Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
georgiouchris18@gmail.com
Η πρόσληψη της παιδικής ηλικίας και οι συνιστώσες μαθητείας στα
Αναγνωστικά του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Ο καθοριστικός ρόλος των σχολικών αναγνωσμάτων στην
κοινωνικοποίηση των παιδιών και στην διαμόρφωση του επιδιοκώμενου
τύπου πολίτη αποτελεί βασική παραδοχή στον χώρο της Ιστορίας της
Εκπαίδευσης. Στην παρούσα ανακοίνωση συζητείται η εικόνα της
παιδικής ηλικίας ,που προβάλλεται στα Αναγνωστικά
της

228

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

μεταρρύθμισης του 1917 καθώς και οι συνιστώσες μαθητείας στην
διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής, κοινωνικής και έμφυλης
ταυτότητας των παιδιών.
Η προσέγγιση των Αναγνωστικών γίνεται κατά βάση με τα εργαλεία της
αφηγηματολογίας και την ανάλυση των αφηγηματικών στοιχείων των
κειμένων.
Βασική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι τα κοινωνικοπολιτικά
συγκείμενα των αρχών του 20ου αιώνα δημιουργούν τους όρους για μια
νέα πρόσληψη της παιδικής ηλικίας η οποία ανταποκρίνεται στις
αρχές της Νέας Αγωγής και η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας
των παιδιών είναι σύμφωνη με τους όρους του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού, στοιχεία που διαφοροποιούν τα εν λόγω Αναγνωστικά
από τα προγενέστερα.
Σάββατο 19:15-19:30, αμφιθέατρο ΙΙ
«Για μια ένδοξη πατρίδα…»: Αξίες και πρότυπα στα Αναγνωστικά
της περιόδου του Ιωάννη Μεταξά (1939-1941)
Στέφανος Σαφούρης
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
stef_rmss@hotmail.com
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει τις αξίες και τα
πρότυπα όπως παρουσιάζονται στα πρώτα αναγνωστικά βιβλία του
Δημοτικού Σχολείου που τυπώθηκαν από τον ΟΕΣΒ κατά τα χρόνια της
δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά (1936-41) και συγκεκριμένα κατά τη
σχολική διετία 1939-41.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα αξιοποιηθεί η ιστορικήερμηνευτική μέθοδος και ως προς τα δύο της επίπεδα: το συστημικό
ιστορικό-ιστοριογραφικό και το αναλυτικό-ερμηνευτικό, καθώς και η
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και, κυρίως, η τεχνική της πρότυπης
δόμησης.
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν επιλεγμένα αποσπάσματα
των, υπό μελέτη, αναγνωστικών βιβλίων, καθώς και οι αναλύσεις της
έρευνας με σκοπό την ανάδειξη των αξιών και των προτύπων, που
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μεταβιβάζονται άμεσα ή έμμεσα – επομένως αποτελεσματικότερα –
στους μαθητές και στις μαθήτριες. Αυτές οι αξίες και τα πρότυπα
καλύπτουν όλο το γνωστικό φάσμα και την ιδεολογία που επιδιώκει να
μεταδώσει το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο άξονα της παρούσας εισήγησης, τις
αξίες, τα κείμενα κάθε σχολικής τάξης εμπεριέχουν ένα μεγάλο φάσμα
προσωπικών, ηθικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και επαγγελματικών
αξιών.
Οι προσωπικές – σε μεγάλο βαθμό – και οι κοινωνικές-ηθικές – σε
μικρότερο βαθμό – αξίες αναδεικνύονται μέσα από τα κείμενα που
αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Η οικογένεια,
όντας ο πρωτογενής παράγοντας διαμόρφωσης του χαρακτήρα των
νέων και της γενικότερης ηθικής καλλιέργειάς τους, αποτελεί βασικό
συντελεστή του μεταξικού καθεστώτος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις
αναλύσεις, οι οικογενειακές σχέσεις διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των
παιδιών, ο οποίος πρέπει να διέπεται από αξίες και αρετές, όπως η
αγάπη, η υπευθυνότητα, η εντιμότητα, η ευθύνη, η πίστη, η συνέπεια, η
ακεραιότητα, ο σεβασμός, το ηθικό θάρρος και η φιλική διάθεση.
Όμως, σε μεγαλύτερο βαθμό, την «ηθικοποίηση» του παιδιού την
αναλαμβάνουν τα κείμενα που έχουν προπαγανδιστικό περιεχόμενο και
αφορούν την μεταξική κυβέρνηση και την ΕΟΝ. Οι ηθικές-κοινωνικές
αξίες τοποθετούνται, ίσως, στην ανώτερη κλίμακα διαβάθμισης των
αξιών, θεωρούνται ως οι σημαντικότερες στην κοινωνικοποίηση του
ατόμου και αποβλέπουν στην καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου του
ανθρώπου, ώστε να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Η
ιδιαίτερη, λοιπόν, σημασία που δίνεται στα εθνικά ζητήματα εξυπηρετεί
τους σκοπούς της δικτατορικής κυβέρνησης, καθιστώντας την
αναγέννηση του ένδοξου ελληνικού έθνους ως το ανώτερο ιδανικό. Η
αστείρευτη αγάπη και πίστη προς την πατρίδα, αλλά και η σημασία της
αυτοθυσίας, είναι οι κυριότερες αξίες που πρέπει να καθορίζουν τον
χαρακτήρα των νέων.
Αναφορικά με τις θρησκευτικές αξίες, το μεταξικό καθεστώς βασιζόταν
στην θρησκευτική αγωγή και στη θρησκευτικότητα. Στήριζε σε μεγάλο
βαθμό τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των Ελληνίδων και των
Ελλήνων, μέσω της θρησκευτικής πίστης, της ταύτισης του έθνους με τον
χριστιανισμό και της στερέωσης του θρησκευτικού συναισθήματος.
Δίνεται μεγάλη αξία στην προσευχή η οποία μπορεί να μετατρέψει το
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κακό σε καλό και να φέρει σε επαφή τους πιστούς με το θεϊκό στοιχείο.
Σε κάθε περίπτωση, ο χριστιανισμός είναι εκείνος που αναδεικνύεται
μέσα από τα κείμενα, χωρίς να γίνονται ιδιαίτερες αναφορές σε άλλες
θρησκείες.
Στο πλαίσιο των επαγγελματικών αξιών το μεταξικό καθεστώς
αναδεικνύει τις επιδιωκόμενες αξίες μέσα από τις εξής παραδοχές: α) η
εργασία δεν είναι ποτέ ντροπή, β) ο λαός πρέπει να εργάζεται
ακούραστα, γ) η τιμιότητα είναι απόρροια της εργασίας και δ) η χαρά
είναι συνακόλουθη της εργασίας. Οι επιδιώξεις του καθεστώτος σε αυτό
το σημείο είναι να αποβάλλει από το μυαλό των μαθητών και των
μαθητριών τις «αλαζονικές» σκέψεις και να τους αποτρέψει από
διεκδικήσεις που ίσως δεν τους επιτρέπει η κοινωνική και οικονομική
τους θέση. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δομεί πάνω σε αυτή την
προσέγγιση για να στηρίξει τους ιδεολογικούς του σκοπούς στο
ευρύτερο εργασιακό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να διακατέχεται σε κάθε
του πτυχή από την αίσθηση του καθήκοντος.
Ως προς τον δεύτερο άξονα, τα πρότυπα που αναδεικνύονται μέσα από
τα συγκεκριμένα αναγνωστικά βιβλία, αυτά είναι κατά κύριο λόγο
οικογενειακά, εθνικά, ιστορικά, στρατιωτικά, θρησκευτικά και εργασιακά.
Τα πρότυπα που επηρεάζουν πιο άμεσα τους μαθητές και τις μαθήτριες
από την βρεφική τους ηλικία και τα νεότερα παιδικά τους χρόνια, είναι
τα οικογενειακά. Τα ανδρικά πρότυπα συνθέτονται στα πρόσωπα του
πατέρα και του παππού, ενώ τα γυναικεία είναι η μητέρα και η γιαγιά.
Τα μεγαλύτερα μέλη έχουν το ρόλο του δασκάλου ή της δασκάλας προς
τον εγγονό και την εγγονή αντίστοιχα. Η γιαγιά, συνήθως, δεν
παρουσιάζεται εκτός του χώρου του σπιτιού ή την αυλή, γεγονός το
οποίο μαρτυρεί και τον ρόλο της γυναίκας, όπως φαίνεται μέσα από τα
εξεταζόμενα
αναγνωστικά
βιβλία.
Αντιθέτως,
ο
παππούς
δραστηριοποιείται, κυρίως, εκτός του χώρου του σπιτιού και είναι
εκείνος που βοηθά στην πρώτη γνωριμία των εγγονών του με τη φύση.
Το πρότυπο αρμονίας των σχέσεων και διατήρησής των προσωπικών
και ηθικών-κοινωνικών αξιών είναι η μητέρα. Ο ρόλος της γυναίκαςμητέρας είναι να φροντίζει για όλα όσα αφορούν την οικογένειά της. Δεν
παρουσιάζεται ποτέ κουρασμένη από τις οικιακές εργασίες, αλλά τις
κάνει πάντα με αγάπη. Ο ρόλος της
εσωκλείει στοιχεία όπως, αστείρευτη αγάπη, φροντίδα, προστασία,
ψυχική δύναμη, γενναιότητα, αιώνια ελπίδα, πίστη και αυτοθυσία. Το
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πρόσωπο, όμως, το οποίο χαίρει τον μεγαλύτερο σεβασμό είναι ο
πατέρας. Παρουσιάζεται ως ο αρχηγός της οικογένειας που
δραστηριοποιείται εκτός του σπιτιού αλλά φροντίζει για τις ανάγκες
όλων, διότι είναι εκείνος που εργάζεται για να «ζήσει» τα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας.
Αναφορικά με τα θρησκευτικά πρότυπα, στα κείμενα των αναγνωστικών
βιβλίων κατέχει ιδιαίτερη θέση το θεϊκό στοιχείο. Ο Θεός είναι ο
προστάτης όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, φέρνει χαμόγελα και
αποτελεί πρότυπο αγάπης, στοργής, φροντίδας και ελπίδας. Είναι αυτός
που φροντίζει για όλα και λειτουργεί ως ο καλύτερος «βοηθός» του
ανθρώπου στις δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, η Παναγία θεωρείται ως το
ανώτερο πρότυπο μητρικής στοργής και αγάπης και ο Χριστός αποτελεί
πρότυπο με τη ζωή και τα πάθη του.
Σχετικά με τα πρότυπα από τον εργασιακό χώρο, αυτά χαίρουν
ιδιαίτερης μνείας μέσα στα κείμενα, πράγμα το οποίο γίνεται φανερό και
από το γεγονός ότι ο γενικός προγραμματισμός του Μεταξά για τη
δημιουργία της «Νέας Ελλάδας» στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
εργασία και στη διαμόρφωση της νέας εργατικής γενιάς. Η εργασία ως
ηθικό καθήκον προβάλλεται μέσα από παραδείγματα φιλόπονων
προτύπων. Εδώ, ο ηθικός και τίμιος εργάτης και αγρότης αποτελούν τα
κυρίαρχα πρότυπα που εξυμνούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την
εργατικότητα.
Όσον αφορά τα βασικότερα ιστορικά πρότυπα, βρίσκονται σε
συνάρτηση με την χρονική γραμμικότητα των κειμένων, με ιστορικό
περιεχόμενο, των αναγνωστικών βιβλίων και ο ρόλος ύπαρξής τους
εξυπηρετεί τους ιδεολογικούς σκοπούς του καθεστώτος της 4ης
Αυγούστου ως προς τη δημιουργία του Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού.
Πιο συγκεκριμένα, τα ιστορικά κείμενα δεν αναφέρονται σε έννοιες
γενικού τύπου, όπως την πολιτισμική ανάπτυξη ή τη φιλοσοφία και την
επιστήμη γενικότερα. Αναφέρονται σε δείγματα ανδρείας, ηρωισμού και
κατορθωμάτων. Αυτά τα δείγματα παραπέμπουν σε εθνικούς αγώνες
από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι τα χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης και των Βαλκανικών Πολέμων. Επομένως, σύμφωνα με
την μεταξική ιδεολογία και τα κείμενα που επιλέχθηκαν για την ιστορική
διαπαιδαγώγηση των νέων, η πολεμική ιστορία είναι αυτή η οποία
δόξασε «πραγματικώς» την πατρίδα. Έτσι, τα παιδιά καλούνται να
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αφομοιώσουν αισθήματα ανδρείας και θάρρους, ηρωισμού και
αυτοθυσίας, μέσα από το ταξίδι τους στην ιστορία της πατρίδας τους.
Τα κυριότερα, λοιπόν, ιστορικά-στρατιωτικά πρότυπα είναι κατά
χρονική σειρά: ο Οδυσσέας (κατορθώματα, γενναιότητα, επιστροφή
στην πατρίδα), ο Αχιλλέας (στρατιωτική ανατροφή, δύναμη,
σκληρότητα), ο Σπαρτιάτης στρατιώτης και οι Σπαρτιάτισσες (ανάστημα,
απαράμιλλο θάρρος, εθνικά ιδεώδη), ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και
οι Έλληνες του Βυζαντίου (μάχη ενάντια στον κατακτητή, αισιοδοξία), οι
Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες (πάθος για πόλεμο, αυτοθυσία), οι ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (ελευθερία, δικαιοσύνη, ηρωισμός,
ανεξαρτησία) και οι, Μεταξάς και βασιλιάς Κωνσταντίνος με τη δράση
τους στους Βαλκανικούς Πολέμους.
Τέλος, παρόλο που γίνονται πολλές αναφορές στον Ι. Μεταξά –
περισσότερο – και στον βασιλιά Γεώργιο Β΄, ο πρώτος δεν θα μπορούσε
παρά να χαρακτηριστεί ως το κυρίαρχο πρότυπο, συνολικά στα κείμενα
των αναγνωστικών βιβλίων, για όλους και, κυρίως, για τους νέους και τις
νέες. Δεν αποτελεί απλώς το ανώτερο εθνικό πρότυπο, αλλά και το
ιστορικό, στρατιωτικό, οικογενειακό, εργασιακό και πνευματικό
πρότυπο. Όλοι και όλες πρέπει να τον αγαπούν σαν πατέρα τους, να τον
σέβονται και να τον ευγνωμονούν, ως «Σωτήρα του Έθνους», για όλα,
όσα έχει κάνει για το καλό της πατρίδας και ως πετυχημένο άνθρωπο
λόγω της αδιάκοπης εργασίας του, μη έχοντας κατά νου ατομικές
επιδιώξεις, αλλά τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
Σάββατο 19:30-19:45, αμφιθέατρο ΙΙ

Η παιδική ηλικία στα εγχειρίδια Ιστορίας στην ελληνική
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1964 – 2014)
Ελένη Μακρή
εκπαιδευτικός,
υποψήφια διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.
elmakthe@gmail.com
Το διδακτικό εγχειρίδιο ως μοναδικό εγχειρίδιο στην ελληνική σχολική
πραγματικότητα καθορίζει σχεδόν ολοκληρωτικά τη διδακτική
διαδικασία. Πόσο μάλλον στο μάθημα της Ιστορίας, που εκτός του ό,τι
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προσφέρεται περισσότερο από άλλα για ιδεολογική χρήση, το
περιεχόμενό του δεν εξυπηρετεί μόνο επιστημονικούς σκοπούς αλλά
στη συγγραφή του υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Μελετήσαμε,
αν, πόσο και σε ποια ποιότητα είναι «παρούσα» η παιδική ηλικία στα
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από το 1964 έως σήμερα, σε μια περίοδο πενήντα χρόνων.
Το θεμελιακό χρονολογικό όριο στη δεύτερη δεκαετία του β΄ μισού του
20ου αι. τίθεται γιατί τότε ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γίνεται η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 και συγγράφονται νέα σχολικά
εγχειρίδια.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε αφορά τόσο το κύριο σώμα του
κειμένου, την κυρίως αφήγηση, όσο και το περικείμενο (στα βιβλία που
υπήρχε), που αποτελείται από τις πρόσθετες κειμενικές πηγές και το
εικονιστικό υλικό, είτε αυτό καθ’ αυτό παρατίθεται ως ιστορική πηγή
και παράθεμα, είτε στο σύνολό του συγκροτεί την αισθητική
παρουσίαση των βιβλίων.
Εκτός από το κύριο αντικείμενο της έρευνας που αποτέλεσε αν και κατά
πόσο (ποσοτικά δεδομένα) παρουσιάζονται τα παιδιά στο ιστορικό
συγκείμενο διαμορφώθηκαν και επιμέρους υποθέσεις: η θέση του
παιδιού στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, η κοινωνική του θέση
και η παρουσία παιδιών που διαφοροποιούνται από το
κυρίαρχο/δυτικό παιδικό πρότυπο. Αυτές οι τρεις βασικές κατηγορίες
εμπλουτίστηκαν και με υποκατηγορίες.
Σάββατο 19:45-20:00, αμφιθέατρο ΙΙ
Όψεις θρησκευτικής ταυτότητας και ετερότητας στο Αναλυτικό και
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Σχολείων του 1958 και
στο αντίστοιχο ως προς το έτος και τη βαθμίδα ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα για τα υπόλοιπα Σχολεία
Ευάγγελος Πεπές
δρ. Θεολογίας,
θεολόγος εκπαιδευτικός
inverba@gmail.com
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Το νομικό καθεστώς που διέπει τη μειονοτική εκπαίδευση αποτελείται
από πολλά και ποικίλα νομοθετικά κείμενα, ενίοτε αποσπασματικά και
αντιφατικά. Οι σκοποί και οι στόχοι που επιδιώκονται εξαρτώνται από
τις ιστορικές συνθήκες, το πολιτισμικό πλαίσιο και την κυρίαρχη
ιδεολογία της εποχής. Στη διαμόρφωση των κειμένων αυτών ιδιαίτερο
ρόλο κατέχουν επίσης και οι κρατούσες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Οι
σχετικές με τη μειονοτική εκπαίδευση διατάξεις της Συνθήκης της
Λωζάνης σε συνδυασμό με άλλα διεθνή κείμενα προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου έδωσαν το έναυσμα για την πρώτη
προσπάθεια συστηματικοποίησης ενός νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης
του δικαιώματος στην εκπαίδευση των μειονοτικών ομάδων στον
ελληνικό χώρο, εν προκειμένω των Μουσουλμάνων στη Θράκη. Μέρος
αυτής της προσπάθειας αποτελεί η Υ.Α. 149251/28.11.1957 (ΦΕΚ
162/τ.Β΄/04.06.1958) «Περί του Αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος
των Μουσουλμανικών Σχολείων».
Το ζήτημα της συνύπαρξης ποικίλων θρησκευτικών ταυτοτήτων κατά τη
διδακτική πράξη, καθώς και ο ρόλος και η θέση της θρησκευτικής
εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, αποτελεί
αντικείμενο και του σύγχρονου παιδαγωγικού διαλόγου, με δεδομένη τη
διεύρυνση της παρουσίας θρησκευτικά διαφορετικών μαθητών και στα
υπόλοιπα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, εκτός εκείνων της Θράκης.
Οι προτάσεις παιδαγωγικής μέριμνας για θρησκευτική ετερότητα
ποικίλουν στην ιστορική πορεία της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αντίστοιχη ποικιλία με καταγεγραμμένες αντιθέσεις και αντιφάσεις
διαπιστώνεται και στη νομική προσέγγιση του ζητήματος. Ενδεικτικό
στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της
μειονότητας της Θράκης με θρησκευτικούς όρους στο κείμενο της
Συνθήκης της Λωζάνης και σε κείμενα άλλων κανονιστικών διεθνών
κειμένων της εποχής δεν είναι σήμερα αποδεκτοί από ένα σεβαστό
ποσοστό θεωρητικών της νομικής σκέψης. Βέβαια, είναι κατανοητές οι
πολιτικές προεκτάσεις που επέβαλαν αυτού του είδους τις διατυπώσεις.
Εξάλλου, ο παιδαγωγικός προβληματισμός για τα ζητήματα της
θρησκευτικής ταυτότητας και ετερότητας, όπως ανέκυψε κατά την
περίοδο της διεθνούς αναγνώρισης θρησκευτικής μειονότητας στον
ελληνικό χώρο και ρυθμίστηκε με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των
Μουσουλμανικών Σχολείων του 1958, επανέρχεται εξαιτίας νέων
κοινωνικών
και
πολιτισμικών
συνθηκών.
Η
εκπαιδευτική
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πραγματικότητα καθεαυτή αναδεικνύει από καιρού εις καιρόν το θέμα
σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Οι ογκώδεις μεταναστευτικές ροές
προς την Ελλάδα κατά την εικοσαετία 1990 – 2010, ως αποτέλεσμα των
πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην χερσόνησο του Αίμου, καθώς
επίσης και η είσοδος προσφύγων κατά την πρόσφατη προσφυγική κρίση
αποτελούν τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που επαναφέρουν στο
προσκήνιο την παιδαγωγική διάσταση της παρουσίας των θρησκευτικά
διαφορετικών στον ελληνικό χώρο. Ο σχετικός προβληματισμός
συμπυκνώνεται στους εξής τρεις βασικούς άξονες: α. στη θέση της
θρησκευτικής ταυτότητας στη δημόσια εκπαίδευση, β. στον τρόπο
παιδαγωγικής διαχείρισης της θρησκευτικής ετερότητας στο ελληνικό
σχολείο και γ. στον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης για την ομαλή
ένταξη όσων θρησκευτικά διαφορετικών επιλέγουν να ενταχθούν
ελληνικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συμβάλει στον σχετικό δημόσιο διάλογο,
προσεγγίζοντας κριτικά και συγκριτικά το Αναλυτικό και Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Σχολείων του έτους 1958 (ΦΕΚ
Β΄162/1958) και το αντίστοιχο για τα υπόλοιπα σχολεία στην ελληνική
επικράτεια, προκειμένου να αναδειχθούν αφενός οι γενικότερες
παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής ως προς τον τρόπο προστασίας
και καλλιέργειας της θρησκευτικής ταυτότητας και στους δύο τύπους
σχολείων και αφετέρου οι σκοποί και οι στόχοι που σχετίζονται με τη
συνάντηση και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο θρησκευτικών
κοινοτήτων στο ελληνικό περιβάλλον. Επίσης, η έρευνα αναδεικνύει τις
αντιλήψεις για τις σχέσεις εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας και για
τον ρόλο των εκπροσώπων των θρησκευτικών κοινοτήτων στον
σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη συμβολή των
υπόλοιπων μαθημάτων, εκτός του μαθήματος των θρησκευτικών, στη
δόμηση της θρησκευτικής ταυτότητας κατά την εποχή του σχεδιασμού
και της εφαρμογής των δύο Αναλυτικών Προγραμμάτων. Επιπλέον, από
τη μελέτη αυτή προκύπτουν αβίαστα οι ιδεολογικές αφετηρίες και οι
πολιτικές αναφορές των δύο Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τέλος,
ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τα ιστορικά,
πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής διαχρονικά σε σχέση με το άρρηκτο
ζεύγος θρησκευτικής ταυτότητας και ετερότητας.
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Σάββατο 20:00-20:15, αμφιθέατρο ΙΙ
16.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Προγράμματα
Σπουδών
(ΑΠΣ
και
ΔΕΠΠΣ)
1999-2003
Η Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου (Σκοποθεσίας,
Μεθοδολογίας, Επιλογής Κειμένων, Μαθήματος)
Γεώργιος Ι. Σπανός
ομότιμος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
gspan@ppp.uoa.gr
Στη χώρα μας συχνά εξαγγέλλεται αλλαγή των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων, γιατί, έτσι, θα
θεραπευθούν οι παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Το ότι η
εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται , οργανώνεται και ανακοινώνεται
με έναν τρόπο που παραπέμπει σε ερασιτεχνισμό και ιδεοληψία
επιβεβαιώνεται και από άλλες διακηρύξεις και πρακτικές. Το πρόβλημα,
πάντως, είναι πολύ σοβαρό, αφού, ύστερα από το 1964, υπήρχε
δυνατότητα
για
συστηματική
μελέτη
και
διερεύνηση
της
λειτουργικότητας των Αναλυτικών Προγραμμάτων με όρους
επιστημονικούς. Κάτι τέτοιο απαιτεί να μη προχωρούμε σε έγκριση
Αναλυτικού Προγράμματος χωρίς πιλοτική εφαρμογή και, πολύ
περισσότερο, να μη εξαγγέλλεται και προωθείται αλλαγή Αναλυτικού
Προγράμματος χωρίς
συστηματική επιστημονική αξιολόγηση του
ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος.
Το ανωτέρω γενικό πλαίσιο υποδεικνύει τη σκοπιμότητα της έρευνας και
αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων , ώστε να διαμορφωθεί
σαφής εικόνα για την ποιότητα , τη λειτουργικότητα και την
αποτελεσματικότητα τους. Το ότι η συστηματική έρευνα δεν είναι εύκολη
και απλή υπόθεση επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη διαφορετικών
προσεγγίσεων του όρου «αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος.»
Ο Tyler π.χ. θεωρεί ότι η αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος
«συνίσταται στη διαδικασία αποτίμησης του βαθμού επίτευξης των
εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων του προγράμματος μέσω της
διδασκαλίας» (1949,105-106). ‘Ενας άλλος ορισμός: «Αξιολόγηση του

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

237

Αναλυτικού Προγράμματος είναι η διαδικασία που αποβλέπει τόσο στον
εντοπισμό των πλεονεκτημάτων
και των αδυναμιών του
προγράμματος όσο και στον έλεγχο της πραγμάτωσης / επίτευξης των
επιθυμητών αποτελεσμάτων του» Ornstein και Hunkins (1993,σ.σ. 324325) δείχνει πιο λειτουργικός..
Αποδεχόμενοι τη σημασία της αξιολόγησης του Αναλυτικού
Προγράμματος προσβλέπουμε σε μία «συστηματική διαδικασία, η οποία
έχει ως στόχο να προσδιορίσει την επάρκεια, την αρτιότητα και την
αποτελεσματικότητα (ως προς τις γνώσεις ,τις δεξιότητες, τις στάσεις
κ.τ.λ που αποκτούν οι μαθητές) του σχετικού προγράμματος καθώς του
βαθμού ανταπόκρισής του στις ανάγκες της κοινωνίας και της
συμβατότητας του με την εξέλιξη των επιστημών» ( Φλουρής 2006,σ.σ.
94-96) . Θεωρούμε , ακόμα, πολύ αποτελεσματικό η αξιολόγηση του
Αναλυτικού Προγράμματος να γίνεται κατά γνωστικό αντικείμενο, γιατί
έτσι, αναδεικνύονται πτυχές που αφορούν τη φυσιογνωμία του
μαθήματος και την προσιδιάζουσα σ’ αυτό διδακτική πρακτική.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αξονικές κατευθύνσεις της αξιολόγησης του
Αναλυτικού Προγράμματος προχωρήσαμε σε μια συστηματική
ερευνητική εργασία που αφορά στην κριτική αποτίμηση της ποιότητας
του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος τη Λογοτεχνίας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αξιοποιήσαμε τη μέθοδο της Ανάλυσης
Περιεχομένου
προσδιορίζοντας
με
συστηματικό
τρόπο
κατηγορίες/κριτήρια που επιτρέπουν την πληρέστερη και εγκυρότερη
αποτίμηση
των συντελεστών της παρουσίας του συγκεκριμένου
μαθήματος.
Κάποιες πρώτες ερευνητικές επισημάνσεις, που θα αναδειχθούν με την
προτεινόμενη εισήγηση, είναι οι εξής:
• Η εκπαίδευση προσλαμβάνεται ως διαδικασία συνεχώς
ανατροφοδοτούμενη,
• Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εγγράφεται ως έτοιμα
που προκύπτει από τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της
Λισαβόνας,
• Η αντίληψη για ευέλικτη, ανοικτή, ομαδοσυνεργατική μάθηση
συνδέεται με τη φυσιογνωμία της λογοτεχνίας,
• Η αυτενέργεια των μαθητών, η κριτική σκέψη, η καλλιέργεια
μεταγνωστικών δεξιοτήτων
αποτελούν γνωρίσματα της
διδακτικής μεθοδολογίας,
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Η αξιολόγηση αποτελεί δομικό στοιχείο του προγράμματος
σπουδών και ελέγχει τον βαθμό επίτευξης των στόχων του,
• Η διαμορφωτική αξιολόγηση προσδιορίζει και υπηρετεί την
ποιότητα της συνάντησης μαθητών και δασκάλων με τα κείμενα,
• Το λάθος προσλαμβάνεται ως εν-δείκτης της μαθησιακής
κατάστασης και ως παιδαγωγικός συντελεστής,
• Η πολυσημία του λογοτεχνικού κειμένου και η ερμηνευτική
πολλαπλότητα αναγνωρίζονται ως ενισχυτικά της αναγνωστικής
ελευθερίας,
• Ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων υπηρετεί την προώθηση
της προσωπικής άποψης των μαθητών και την απαίτηση για
δημιουργική ανάγνωση και παραγωγή προσωπικού λόγου.
Το γεγονός ότι το 2011 διαμορφώθηκε ένα πιλοτικό Πρόγραμμα
Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, το οποίο, μέχρι
τούδε, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει δοκιμαστεί/ αποτιμηθεί, μπορεί
να δηλώνει αναποφασιστικότητα και αμφιθυμία. Τόσο η ποιότητα του
Προγράμματος Σπουδών της περιόδου 1999-2003 όσο και ο βαθμός
καταλληλότητας των σχολικών εγχειριδίων της ιδίας περιόδου και η
σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα της περιόδου 1978-1984 είναι θέματα
προς διερεύνηση.
Σε κάθε περίπτωση, η αφαίρεση ωρών από το μάθημα της Λογοτεχνίας
όσο και η συνεξέτασή του με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
προβληματίζουν και έχουν, ήδη, ανοίξει έναν άτυπο διάλογο που αφορά
και τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους λαμβάνονται οι
αποφάσεις για το περιεχόμενο, και όχι μόνο, των Προγραμμάτων
Σπουδών.
•

Σάββατο 9:00-9:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Η σχέση Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πρόγραμμα Σπουδών και
στα διδακτικά εγχειρίδια των «Νέων Ελληνικών» του
Επαγγελματικού Λυκείου: Μια πρόκληση για την εκπαίδευση
Θεόδωρος Κόκκινος
δρ. παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α.
theokokkinos@yahoo.gr
Πολυξένη Μπίστα
σχολική σύμβουλος φιλολόγων
bistpol@gmail.com
Κάθε απόπειρα αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) και των
διδακτικών εγχειριδίων έχει ως στόχο την άντληση ανατροφοδότησης
από τους εμπλεκόμενους παράγοντες (εκπαιδευτικούς, μαθητές) με
επιθυμητό αποτέλεσμα τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που καλούνται να
υλοποιήσουν τη στοχοθεσία του Π.Σ. στη σχολική τάξη προσφέροντας
τη δυνατότητα στους μαθητές να κατακτήσουν το αντίστοιχο
περιεχόμενο της μάθησης, το οποίο βρίσκεται αποτυπωμένο στα
διδακτικά εγχειρίδια. Επομένως, αναδεικνύεται τόσο η σημασία της
αποδοχής των Π.Σ. και των διδακτικών εγχειριδίων από τους
εκπαιδευτικούς όσο και οι εκτιμήσεις τους σχετικά με τη λειτουργικότητά
τους.
Ενώ τα Π.Σ. και τα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια του Γενικού Λυκείου
έχουν διερευνηθεί επαρκώς, δεν ισχύει το ίδιο και για εκείνα των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Μάλιστα, το Π.Σ. και τα αντίστοιχα
εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος των ΕΠΑ.Λ. παρουσιάζουν τη
μοναδική για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ιδιομορφία της
συνύπαρξης Γλώσσας και Λογοτεχνίας, πρακτική που ακολουθείται ήδη
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αγγλία, Γερμανία). Αξίζει να
αναφερθεί ότι η παρουσία των συγκεκριμένων εγχειριδίων των «Νέων
Ελληνικών» είναι ασυνεχής, αφού, μετά τη συγγραφή τους,
αποσύρθηκαν το 2005 χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αξιολογική
διαδικασία και από το τρέχον σχολικό έτος κρίθηκε σκόπιμη η
επαναφορά τους. Έτσι, γίνονται κατανοητές όχι μόνο οι πρόσθετες
απαιτήσεις και προκλήσεις που προκύπτουν για τους διδάσκοντες αλλά
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και η αναγκαιότητα διερεύνησης της παιδαγωγικής σκοπιμότητας και
των διδακτικών προεκτάσεων της συγκεκριμένης συνύπαρξης.
Επομένως, κύριο σκοπό της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των
προκλήσεων που δημιουργεί στη διδακτική πράξη η συνύπαρξη των
συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων τόσο σε σχέση με το Π.Σ. και το
διδακτικό εγχειρίδιο της Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. όσο και με την
επικρατούσα κατάσταση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μέθοδο συλλογής των
ερευνητικών δεδομένων της μελέτης αποτελεί η διεξαγωγή δομημένων
προσωπικών συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι
εκπαιδευτικοί φιλόλογοι (ΠΕ02) που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ.
Η μελέτη προσφέρει πρωτότυπα δεδομένα για την αξιολόγηση των Π.Σ.
και των διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος των «Νέων Ελληνικών»
των ΕΠΑ.Λ. για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στον εντοπισμό στοιχείων
απαραίτητων για τη βελτίωση του Π.Σ. όσο και στην ανάδειξη
συγκριτικών δεδομένων σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
προγράμματα σπουδών.
Σάββατο 9:15-9:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Οι εργασίες που συνοδεύουν τα Κείμενα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου: καταλληλότητα, κριτήρια και
διαθεματική δραστηριότητα
Ελένη Πουλημένου
φιλόλογος εκπαιδευτικός
poulimenoueleni@gmail.com
Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων είναι πολύτιμος για τη συνάντηση των
μαθητών με τη γνώση: αποτελούν τον πομπό που θα ελκύσει το
ενδιαφέρον των μαθητών για το κάθε γνωστικό αντικείμενο, θα
μεταφέρει και θα αποκωδικοποιήσει, πολλές φορές, τη γνώση στα
παιδιά, επικυρώνοντας, συγχρόνως, τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού
στην τάξη. Τα διδακτικά βιβλία "κατασκευάζουν" μία σχολική εκδοχή της
επιστημονικής γνώσης και χαρακτηρίζονται ως αποκαλυπτικοί δείκτες
των κοινωνικών και ιδεολογικών εξελίξεων, οι οποίες παρεμβαίνουν και
καθορίζουν κάθε εκπαιδευτικό σύστημα (Ε. Αραβανή, 2009: 185). Το
διδακτικό σύγγραμμα παρουσιάζει, αφού υπέστη επιτυχώς τη
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διαδικασία έγκρισης από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, μέσω μια
εύχρηστης μορφής, τις κύριες αρχές και τις βασικές γνώσεις μιας
επιστήμης ή μιας τεχνικής, όπως αυτές απαιτούνται και ορίζονται από
το αντίστοιχο Α.Π. (Φουντοπούλου, 1995: 45). Για τη μελέτη των
διδακτικών εγχειριδίων, μάλιστα, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές
μέθοδοι που συνήθως προσεγγίζουν είτε τη γνωσιακή είτε τη διδακτική
είτε τη μαθησιακή είτε την κοινωνικοποιητική και ιδεολογική λειτουργία,
ενώ σπανιότερα επιχειρείται η συνολική μελέτη και των τεσσάρων
λειτουργιών τους. Οι κυριότερες από τις μεθόδους αυτές είναι οι εξής: η
ερμηνευτική μέθοδος, η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου , η ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου , η κριτική ανάλυση λόγου και η ανάλυση του
εγχειριδίου ως πολυτροπικού μέσου (Μπονίδης 2004· Johnsen 1993:139).
Στην παρούσα εισήγηση θα διερευνηθούν οι ερωτήσεις και οι
διαθεματικές δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα στο σχολικό
βιβλίο της Λογοτεχνίας της Γ' Γυμνασίου. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του
μαθήματος (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. 1998: 63) οι παρατιθέμενες στα διδακτικά
εγχειρίδια ερωτήσεις / εργασίες / δραστηριότητες «υποβοηθούν τη
διδακτική στοχοθεσία, την αναγνωστική άσκηση και την ερμηνευτική
κατεύθυνση,
χωρίς να υποκαθιστούν τη διδασκαλία και τον
διδάσκοντα» (Π.Ι., Πανελλαδική Έρευνα 2004-6: 44). Με δεδομένο ότι οι
ερωτήσεις των βιβλίων σε έναν βαθμό προσανατολίζουν τη διδασκαλία,
λειτουργούν ως εργασίες για το σπίτι και αρκετές φορές εντάσσονται
στη γραπτή εξέταση των μαθητών στο μάθημα, είναι σκόπιμο να
διερευνηθούν περαιτέρω και άλλα κριτήρια αξιολόγησής τους, όπως ο
βαθμός στον οποίο εξασφαλίζεται η συνεξέταση μορφής και
περιεχομένου, η εξοικείωση των μαθητών με το φαινόμενο της
λογοτεχνικότητας στην ιστορική ή ειδολογική του διάσταση, η αποφυγή
της τυποποίησης κατά την επεξεργασία των κειμένων, η ενθάρρυνση της
δημιουργικότητας των μαθητών κ.λπ. (Π.Ι., Πανελλαδική Έρευνα 2004-6:
42).
Λαμβάνοντας υπόψη
τα
προαναφερθέντα,
η
έρευνα
που
πραγματοποιείται με την παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχολικό
βιβλίο της Λογοτεχνίας της Γ' Γυμνασίου, στο ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ του
μαθήματος και στο συσχετισμό των ερωτήσεων και της διαθεματικής
δραστηριότητας, που συνοδεύουν κάθε κείμενο, με τις οδηγίες και τη
σκοποθεσία του ΑΠΣ και των Οδηγιών Αξιολόγησης των μαθητών.
Επιχειρείται, επίσης, να φανεί κατά πόσο οι ερωτήσεις βοηθούν στην
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πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές και κατά πόσο
ανταποκρίνονται
στα
κριτήρια
αξιολόγησης.
Επιχειρείται
η
κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων με ποσοτική και ποιοτική ταξινόμησή
τους. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η ανάλυση
περιεχομένου των ερωτήσεων και η ταξινόμησή τους κατά Amidon &
Hunter (1967), (ανοικτού και κλειστού τύπου) (Ε. Αραβανή, 2009: 188) και
κατά Bloom (1956), (χαμηλού και υψηλού επιπέδου) (όπως πάνω: 188) .
Με σκοπό να παρουσιασθεί και η οπτική των μαθητών της Γ' Γυμνασίου
απέναντι στο σχολικό βιβλίο της Λογοτεχνίας, θα δοθεί ερωτηματολόγιο
σε 160 μαθητές ιδιωτικού σχολείου της Αθήνας που θα περιλαμβάνει
ερωτήματα τα οποία θα αποδείξουν τον βαθμό ανταπόκρισης των
μαθητών στις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες του σχολικού τους
βιβλίου. Τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από την ανάλυση
περιεχομένου που θα διενεργηθεί, θα συσχετισθούν με το σχολικό
εγχειρίδιο και τα χαρακτηριστικά των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα καταδείξουν κατά πόσο το
σχολικό βιβλίο της Λογοτεχνίας της Γ' Γυμνασίου ανταποκρίνεται στον
βασικό του ρόλο, τον ρόλο ενός εύκολα αξιοποιήσιμου παιδαγωγικού
εργαλείου. Είναι γεγονός πως η Γ' τάξη του Γυμνασίου σηματοδοτεί για
τους μαθητές το κύκνειο άσμα της σχολικής ζωής του Γυμνασίου και το
άνοιγμα της αυλαίας στη σχολική πραγματικότητα του Λυκείου. Το
μάθημα της Λογοτεχνίας στη Γ' Γυμνασίου, με την παιδαγωγική
αξιοποίηση του σχολικού βιβλίου, μπορεί να νοηματοδοτήσει σημαντικά
τη σχολική, παιδαγωγική και ψυχολογική αυτή μετάβαση των εφήβων
και να τους διαμορφώσει ως αναγνώστες -και φιλαναγνώστες- απέναντι
στο λογοτεχνικό ορίζοντα της Α' Λυκείου.
Σάββατο 9:30-9:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Ερευνώντας και διερευνώντας το σχολικό εγχειρίδιο: η μελέτη των
εισαγωγικών
σημειωμάτων
των
Κειμένων
Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Ευαγγελία Αραβανή
δρ. Παιδαγωγικής
earavani02@gmail.com
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Το σχολικό εγχειρίδιο συνιστά δομικό στοιχείο της παιδαγωγικής
πρακτικής, καθώς είναι ένα από τα μέσα με τα οποία προσφέρεται η
σχολική γνώση. Αυτό το είδος γνώσης έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα,
αφού εκ των προτέρων υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς και
διαμεσολαβήσεις (Βέικου 2001: 65). Ο ρόλος του στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι κεντρικός και συχνά έχει θέση αυθεντίας ως προς το
γνωστικό αντικείμενο, αποτελώντας τη βάση για τη διδακτική
καθοδήγηση (Μπονίδης, 2004). Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί το
χρησιμοποιούν, για να επιλέξουν και να δομήσουν τα θέματα της
διδασκαλίας τους (Van Eijck & Roth, 2008). Η ιδιαιτερότητα του σχολικού
εγχειριδίου, ως προσδιοριστικού εργαλείου της διδακτικής διαδικασίας
(Σπανός 2004: 185) έγκειται στο γεγονός ότι απηχεί προθέσεις και
στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο αποτελεί έκφραση
παιδαγωγικού λόγου, πολιτισμικά και ιδεολογικά προσδιορισμένου
(Τσοπάνογλου, 2000, Moore, 2000). Έτσι, αποτελεί ένα σταθερό σημείο
αναφοράς τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή,
συνιστώντας το βασικό όργανο υλοποίησης του Αναλυτικού
Προγράμματος (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008; Lemoni, Stamou &
Stamou, 2011). Σε όλη αυτή τη διαδικασία το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί
ένα μέσο «μετάφρασης» του Αναλυτικού Προγράμματος στην
εκπαιδευτική πράξη, καθώς τα περιεχόμενα διδασκαλίας, τα κείμενα, οι
προτεινόμενες
δραστηριότητες,
οι
ασκήσεις,
οι
εικόνες
συγκεκριμενοποιούν τις γενικόλογες και δεοντολογικές διατυπώσεις του.
Επομένως, Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο αποτελούν τις
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (Lebrun 2006: 75) και, υπό την έννοια
αυτή, από κοινού με το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί και το σχολικό
εγχειρίδιο τη θεωρητική βάση, το σημείο έναρξης αλλά και την πηγή
«έμπνευσης» της διδακτικής διαδικασίας, που οδηγεί και στοχεύει στη
μάθηση (Σπανός 1991: 384). Ως εκ τούτου, ο σημαντικότερος ρόλος του
είναι να διαμορφώνει στους μαθητές κίνητρα για την ουσιαστική
εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Μπονίδης, 2004; Καψάλης &
Χαραλάμπους, 2008).
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα προαναφερθέντα, η παρούσα έρευνα
εστιάζεται στη μελέτη των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων του μαθήματος
της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, ερευνητικό πεδίο είναι τα
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Η
επισκόπηση της βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι υπάρχει μεγάλο ερευνητικό
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ενδιαφέρον για τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς η ανάλυση τους αποτελεί
μια σύνθετη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, σύμφωνα με την
οποία το σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι ως ένα
προκατασκευασμένο επιστημονικό σύγγραμμα, αλλά ως ένα σύνθετο
παιδαγωγικό κείμενο (Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτης &
Χρηστίδου, 2002). Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το σχολικό
εγχειρίδιο εστιάζουν: στη μελέτη του περιεχομένου (Tao, 2008, Sewall,
2008, Morgan, 2008), στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που περιέχει
(Φραγκουδάκη, 1978, Καψάλης, 2000, Kang-Young, 2009), στην
εικονογράφηση (Χαλκιά, 1998), στον τρόπο προβολής της σχέσης μεταξύ
επιστημονικής και σχολικής γνώσης (Κουλαϊδής, 2001, Sarsat, 2008), στη
σχέση του με το Α.Π. (Tarr & Reys & Chavez, 2008, Delisle, 2009), στην
αξιολόγηση των ερωτήσεων που περιέχει (Lavere, 2008, Jo & Bednarz,
2009, Wood & Vintinner & Hedrick, 2009).
Η παρούσα, επομένως, μελέτη στηριζόμενη και στην έρευνα που έχει
διεξαχθεί σχετικά με τη μελέτη του σχολικού εγχειριδίου της
Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου (Αραβανή, 2009) θέτει ως ειδικότερους
στόχους:
α) τη διερεύνηση της σχέσης των ισχυόντων Σχολικών Εγχειριδίων του
μαθήματος της Λογοτεχνίας (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) και των αντίστοιχων
ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ: ποιοι οι στόχοι τους για τις θεματικές ενότητες του
σχολικού εγχειριδίου και αν αυτοί υλοποιούνται μέσα από τα εισαγωγικά
σημειώματα που πλαισιώνουν κάθε θεματική ενότητα, β) την ανάλυση
του περιεχομένου των εισαγωγικών σημειωμάτων: ως κείμενων που
δίνουν απλές πληροφορίες στον διδάσκοντα ή μεθοδολογικά εργαλεία
της διδακτικής πράξης και γ) τη συγκριτική εξέταση των εισαγωγικών
σημειωμάτων των δύο εγχειριδίων: πόσο και πώς ανταποκρίνονται στη
διαφορετική αντιμετώπιση των περιεχομένων σε κάθε τάξη (θεματική
και ιστορική διάταξη της ύλης). Ως προς τη μεθοδολογία, αξιοποιείται η
μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου για τη μελέτη των ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ και
των εισαγωγικών σημειωμάτων με μονάδα καταγραφής το θέμα. Οι
κατηγορίες που θα προκύψουν θα συσχετιστούν με τις καταγραφές των
ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ, όσον αφορά στη στοχοθεσία και τη μεθοδολογία που
προτείνεται για κάθε τάξη και θα τεθούν υπό συγκριτική συσχετιστική
εξέταση των δύο τάξεων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα που θα
προκύψουν αναμένεται να αναδεικνύουν αν και σε ποιο βαθμό τα
εισαγωγικά σημειώματα των σχολικών εγχειριδίων λειτουργούν ως
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κείμενα που απλά παρέχουν κάποιες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό και
το μαθητή σχετικά με το απόσπασμα που ακολουθεί ή ως εργαλεία
διδακτικής και μεθοδολογικής κατεύθυνσης, αναδεικνύοντας την καίρια
σημασία τους.
Σάββατο 9:45-10:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Γυμνασίου: Η καταλληλότητα των ερωτήσεων που συνοδεύουν τα
ανθολογούμενα κείμενα της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
Στέλλα Νάκη
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Παιδαγωγικής
stellanaki@yahoo.gr
Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
οργανώνεται διδακτικά αφενός με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδών, το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, τα
Νέα Πιλοτικά Προγράμματα και τις Οδηγίες για τη διδασκαλία και
αφετέρου με βάση τα Σχολικά Εγχειρίδια που το στηρίζουν. Έτσι, η
στοχοθεσία του μαθήματος, το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων,
αλλά και οι ερωτήσεις και οι διαθεματικές δραστηριότητες που
συνοδεύουν κάθε ανθολογούμενο λογοτεχνικό κείμενο διαμορφώνουν το
πλαίσιο βάσει του οποίου ο εκπαιδευτικός οργανώνει τη διδασκαλία του.
Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και οι διαθεματικές δραστηριότητες που
συνοδεύουν τα κείμενα προσανατολίζουν σε συγκεκριμένη διδακτική
μεθοδολογία.
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται να αποτιμηθεί η ποιότητα, η
καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα
των ερωτήσεων, που
ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Ως κριτήρια γι’ αυτό τίθενται η συνάφειά τους
με τη στοχοθεσία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών, του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών και των Νέων
Πιλοτικών Προγραμμάτων, ο διδακτικός προσανατολισμός στον οποίο
παραπέμπουν, καθώς και η ανταπόκρισή τους στο περιεχόμενο του
κειμένου, το οποίο συνοδεύουν, στην ηλικία και στην αντιληπτική
ικανότητα των μαθητών και η λειτουργικότητά τους σε σχέση με τη
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φυσιογνωμία του μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατηγοριοποίηση
των ερωτήσεων με βάση τους διδακτικούς στόχους που αυτές υπηρετούν
(π.χ. κατανόηση, σύνθεση, αξιολόγηση, κ.λπ), τη λογοτεχνική θεωρία στην
οποία κατευθύνουν τον διδάσκοντα και, κατ’ επέκταση, του τρόπου
πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου. Επιπλέον, αξιολογείται κατά
πόσον οι ερωτήσεις που ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια δίνουν
στον μαθητή – αναγνώστη τη δυνατότητα να διαλεχθεί με το
λογοτεχνικό κείμενο και να εκφράσει την προσωπική του αρέσκεια ή
απαρέσκεια
σε σχέση με αυτό
αιτιολογώντας την άποψή του.
Επιπρόσθετα κρίνεται το κατά πόσο οι ερωτήσεις ωθούν τους μαθητές
να αυτοαξιολογούν τη δική τους ερμηνευτική προσέγγιση, καθώς και
εκείνη των συμμαθητών τους. Επίσης, αξιολογείται αν οι ανθολογούμενες
ερωτήσεις προσανατολίζουν στην ερμηνευτική πολλαπλότητα, ζητούμενο
τόσο για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού, όσο και για τη
συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών ότι η ερμηνεία του
λογοτεχνικού κειμένου είναι και υποκειμενική υπόθεση, που δεν διεκδικεί
την ασφάλεια επιστημονικής εξήγησης ενός φυσικού φαινομένου.
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η λογοτεχνία αποτελεί - μεταξύ άλλων - και
αισθητικό αντικείμενο κρίνουμε αν και σε ποιο βαθμό ανθολογούνται
ερωτήσεις με τις οποίες ζητείται από τους μαθητές η σύγκριση μεταξύ
λογοτεχνικών κειμένων, ώστε να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι συγγραφείς μιλούν για τα
διάφορα θέματα συγκρίνοντας τα κείμενα μεταξύ τους. Συν τοις άλλοις
ερευνάται κατά πόσο ανθολογούνται ερωτήσεις που ωθούν τους
μαθητές στην αναγνώριση και περιγραφή των συμβάσεων και των
τεχνικών των λογοτεχνικών κειμένων και στη συσχέτισή τους με τις
χαρακτηριστικές μορφές και συμβάσεις των διαφορετικών ειδών της
λογοτεχνίας, ώστε να αξιολογήσουν την αισθητική επίδραση που αυτές
έχουν στον αναγνώστη. Τέλος, προσεγγίζονται κριτικά οι διαθεματικές
εργασίες και διερευνάται αν υπηρετούν στην πράξη τη διαθεματικότητα
ή πρόκειται απλά για ευρύτερες συνθετικού τύπου εργασίες με αφορμή
το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύουν.
Ως μέθοδος έρευνας αξιοποιήθηκε η Ανάλυση Περιεχομένου και
διαμορφώθηκαν κριτήρια και κατηγορίες, ώστε οι ερωτήσεις να
ενταχθούν σε αυτές και να αξιολογηθούν με βάση την κατάλληλότητά
τους σε σχέση με τη φυσιογνωμία του μαθήματος. Η τυπολογία των
ερωτήσεων εξετάζεται σε συνάρτηση με την ταξινομία του Bloom, κάτι

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

247

που μας διευκολύνει να αξιολογήσουμε τη σχέση των ερωτήσεων με τη
φυσιογνωμία των κειμένων, καθώς και τη σχέση τους με την ανάθεση
εργασιών για το σπίτι.
Σάββατο 10:00-10:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Το Πρόγραμμα Σπουδών και το εγχειρίδιο Λογοτεχνικών Κειμένων
Γ΄ Γυμνασίου. Επιλογή κειμένων και καταλληλότητα του σχολικού
εγχειριδίου
Νεόφυτος Χαριλάου
φιλόλογος εκπαιδευτικός
akisdoukas@gmail.com
Τα σχολικά εγχειρίδια κάθε μαθήματος, γραμμένα με βάση το πνεύμα
των Προγραμμάτων Σπουδών, υπήρξαν διαχρονικά το μοναδικό
διδακτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για τη διεκπεραίωση
της διδακτικής διαδικασίας. Τα εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και των τριών τάξεων του Γυμνασίου έχουν την
ιδιαιτερότητα ότι είναι συγκροτημένα από μεγάλο αριθμό κειμένων, τα
οποία έχουν επιλεγεί από πλήθος άλλων κειμένων με βάσει
καθορισμένες προδιαγραφές. Ωστόσο, η δυσκολία του καθορισμού ενός
λογοτεχνικού κανόνα με βάση τον οποίο θα γίνει η επιλογή των
κειμένων είναι αρκετά μεγάλη, δεδομένου ότι τα κριτήρια
λογοτεχνικότητας και παιδαγωγικής επάρκειας των κειμένων είναι
πολλές φορές αυθαίρετα και υποκειμενικά, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται στην διδακτική πράξη άλλου είδους προβλήματα τα
οποία καλείται να επιλύσει ο εκπαιδευτικός.
Το βιβλίο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Γ΄ Γυμνασίου
ακολουθεί, την ιστορική - γραµµατολογική διάταξη των κειµένων σε
συνδυασµό µε την ειδολογική κατάταξη και µε έµφαση σε µεγάλους
σταθµούς της γραµµατείας µας, ενώ τα κείµενα της ξένης λογοτεχνίας
ταξινοµούνται στις αντίστοιχες περιόδους για συγκριτική ανάγνωση. Τα
κείμενα που επιλέγονται, όπως προβλέπει το ΔΕΠΠΣ, διακρίνονται για τη
λογοτεχνικότητά τους, για το περιεχόµενο και τη συµβατότητα µε την
αντιληπτική ικανότητα των µαθητών. Ωστόσο, στο βιβλίο της Γ΄
Γυμνασίου, αν και δεν περιλαμβάνονται κείμενα που θα μπορούσαν να
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χαρακτηριστούν μη λογοτεχνικά, απουσιάζουν εμφανώς κείμενα με
χιούμορ, τα οποία είναι κοντά στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των
μαθητών, ενώ τα κείμενα ξένης λογοτεχνίας, που θα μπορούσαν να
υποστηρίξουν τη διαπολιτισμική οπτική, είναι περιορισμένα.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Τα επιλεγέντα κείμενα του εγχειριδίου της
Γ΄ Γυμνασίου είναι συμβατά με τα Προγράμματα Σπουδών και
ανταποκρίνονται στις λογοτεχνικές, παιδαγωγικές και επιστημονικές
προδιαγραφές; Είναι όντως τα καταλληλότερα για διδασκαλία και
ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και στα
ενδιαφέροντά τους, όπως το ΔΕΠΠΣ επιτάσσει; Μήπως τα κείμενα που
ανθολογούνται
παρουσιάζουν ιδιαίτερες νοηματικές δυσκολίες, οι
οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για τη σχολική διδασκαλία; Η ιστορική
- γραµµατολογική διάταξη των κειµένων είναι λειτουργική ή αντίθετα
δημιουργεί προβλήματα στη διδακτική πράξη; Με ποια κριτήρια τελικά
έγινε η επιλογή των κειμένων στο εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου;
Αυτά και άλλα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τώρα από την
επιστημονική έρευνα, ούτε και έχει δημοσιευτεί κάποια αξιολόγηση της
ποιότητας και της καταλληλότητας του σχολικού εγχειριδίου «Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Γ΄ Γυμνασίου, αν και η χρήση του στη
διδακτική πράξη υπερβαίνει τη δεκαετία. Επιχειρούμε, λοιπόν, μέσω της
έρευνας που διεξάγουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα,
παρουσιάζοντας μια πρώτη αξιολόγηση συμβατότητας των
λογοτεχνικών κειμένων του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου με το Πρόγραμμα
Σπουδών. Επιχειρούμε, επίσης, να παρουσιάσουμε μια ποιοτική εικόνα
των κειμένων με κριτήρια λογοτεχνικότητας αλλά και συµβατότητας με
την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών, μέσα από εξειδικευμένου
τύπου μελέτη του συνόλου των κειμένων του βιβλίου. Ταυτόχρονα
διερευνούμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πράξης μέσα από
σχετική έρευνα που διεξάγουμε.
Η έρευνα, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν διδάξει το
βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου και εργάζονται σε σχολεία όλης της επικράτειας,
γίνεται μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Οι εκπαιδευτικοί της
πράξης, με τη διδακτική τους εμπειρία, είναι ίσως οι αρμοδιότεροι να
διατυπώσουν άποψη για την καταλληλότητα ή όχι των λογοτεχνικών
κειμένων που δίδαξαν και διδάσκουν και να
αξιολογήσουν την
επάρκεια των κειμένων του εγχειριδίου των λογοτεχνικών κειμένων.
Είναι αυτοί που μπορούν να μας πουν για την ευκολία ή δυσκολία τους
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να επιλέξουν κείμενα που να ανταποκρίνονται στην αντιληπτική
ικανότητα των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και να μας μεταφέρουν
βιωματικά την εμπειρία τους και τα αποτελέσματα της διδακτικής τους
περιπέτειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, επειδή ακριβώς
προέρχονται από την εκπαιδευτική πράξη, θα μπορούσαν να
αποτελέσουν έναν καλό οδηγό βελτίωσης του σχολικού εγχειριδίου και
ενδεχομένως εμπλουτισμού του με νέα κείμενα.
Σάββατο 10:15-10:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Έξι χρόνια μετά: αποτιμώντας ένα πρόγραμμα που θέλει να αλλάξει
το μάθημα της Λογοτεχνίας
Δημήτρης Πάνος
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α.
distpanos@gmail.com
Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α΄
Λυκείου που εισήχθη το 2011 (ΦΕΚ 1562/27.6.2011, τ.Β΄, Υ.Α. 70001/Γ2, σ.
21068-21082), δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόγραμμα: Είναι ένα
πρόγραμμα α-συνέχειας σε σχέση με ό,τι προϋπήρχε, ένα πρόγραμμα
που επιχείρησε να «ταράξει τα νερά» σε ένα μάθημα με εξαιρετικά
ισχυρό ιδεολογικό, αξιακό, μορφωτικό αλλά και παιδαγωγικό φορτίο. Το
σημαντικότερο: πρόκειται για μια απόπειρα που δεν προέκυψε τυχαία,
επειδή «έτρεχαν προθεσμίες» ή «χάνονταν χρηματοδοτήσεις», αλλά
ήρθε ως ώριμο αποτέλεσμα μιας συστηματικής ερευνητικής και
εκπαιδευτικής διαδρομής σχεδόν 15 ετών. Αρκούν όλα αυτά για να
εφαρμοστεί αποδοτικά στην πράξη;
Η παρουσίασή μας δεν αποσκοπεί στο να αξιολογήσει το πρόγραμμα
σπουδών του 2011 με όρους «τελικής» αξιολόγησης – κάτι τέτοιο θα
απαιτούσε άλλου είδους δεδομένα και, προφανώς, αποτελεί έργο άλλων
φορέων. Δεν είναι καν μια απόπειρα αξιολογικής αποτίμησης
«ενδείξεων» ή «τάσεων» που μπορούν να συγκεντρωθούν εμπειρικά ή
βιβλιογραφικά. Αντίθετα, επιχειρεί να αποτυπώσει με συστηματικότητα
συγκεκριμένες όψεις του προγράμματος, ώστε να κατανοήσει την
ιδιαιτερότητά του και να εξηγήσει τις ανταποκρίσεις που προέκυψαν σε
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σχέση με αυτό κατά τα χρόνια της εφαρμογής του. Επίσης, με βάση τα
στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων,
επιχειρεί να ερμηνεύσει ορισμένες από τις επιλογές, να τις εντάξει σε
συγκεκριμένα πλαίσια και να εντοπίσει σημεία όπου το πρόγραμμα
εύλογα αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην εφαρμογή του. Εξετάζονται
ερευνητικά παράμετροι όπως:
1. Οι «κατασκευαστικές προδιαγραφές» του προγράμματος: Σε ποιες
παραδοχές του για τη φύση των προγραμμάτων σπουδών βασίστηκαν
οι συντάκτες του; Πώς υπηρετήθηκαν αυτές οι παραδοχές; Κατά πόσο
υπάρχει εσωτερική συνέπεια και ακολουθία ως προς τις παραδοχές
αυτές; Ποια η σχέση του προγράμματος με τα «υποκείμενα» στοιχεία του
(υποστηρικτικό υλικό, οδηγίες – βιβλία καθηγητή, βιβλία μαθητή κλπ.);
2. Παραδοχές του προγράμματος σπουδών σχετικές με τη φύση της
Λογοτεχνίας ως πολιτισμικού και κοινωνικού αγαθού, σχετικές με τη
φύση και τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος της Λογοτεχνίας ως
σχολικού αντικειμένου, καθώς και για τη σχέση διδακτικού αντικειμένου
και γνωστικού αντικειμένου (όπως εκφράζεται στην περίπτωση της
Λογοτεχνίας).
3. Η παιδαγωγική και διδακτική διάσταση του προγράμματος:
παραδοχές για το μαθητή και τη μάθηση, καταλληλότητα του
προγράμματος για την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών στα οποία
αναφέρεται, παραδοχές για τη διδασκαλία, επιλογές ως προς τη
μεθόδευση, την υποστήριξη και την αξιολόγηση της διδασκαλίας.
4. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός και το
ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο: παραδοχές για τον εκπαιδευτικό, το
ρόλο του, τις ανάγκες του και τη σχέση του με το μαθητή / τη
μαθησιακή διαδικασία / το γνωστικό αντικείμενο
∙ παραδοχές για το
ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις
που το χαρακτηρίζουν.
5. Η ιδεολογική και αξιακή διάσταση του προγράμματος: ποιες
ιδεολογικές και αξιακές τάσεις κυριαρχούν; Ποιες αντίστοιχες επιρροές ή
εκλεκτικές «συγγένειες» διακρίνονται; Ποιες παραδοχές για την
κοινωνική πραγματικότητα εντοπίζονται; Πόσο μπορούν αυτές οι
επιλογές να θεωρηθούν σύστοιχες προς τις γενικότερες εκπαιδευτικές
προτεραιότητες που η Πολιτεία θέτει, και πόσο «νομιμοποιούνται»
τελικά οι συντάκτες του προγράμματος να προβαίνουν σε αυτές;
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Τα ερωτήματα αυτά επιχειρείται να διερευνηθούν, κατά περίπτωση, με
τη χρήση μεθόδων ποιοτικής έρευνας, όπως η ερμηνευτική μέθοδος, η
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και η κριτική ανάλυση λόγου. Η εικόνα
που σχηματίζεται δείχνει (με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της
επεξεργασίας, η οποία είναι σε εξέλιξη) ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα
που χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου προδιαγραφές στην
προπαρασκευή του, οι οποίες όμως δεν υποστηρίζονται σε αντίστοιχο
βαθμό από το (προγενέστερο και άλλης λογικής) υποστηρικτικό υλικό
και κυρίως τα σχολικά εγχειρίδια. Παράλληλα, οι θεωρητικές
προϋποθέσεις του προγράμματος για μια σειρά από θεωρητικά και
εφαρμοστικά ζητήματα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές
∙ η ευελιξία και
αυτονομία
που
«επιτρέπονται»
στον
εκπαιδευτικό
σχεδόν
πρωτόγνωρες∙ ωστόσο, μπορούν να διατυπωθούν μια σειρά από
επιφυλάξεις και προβληματισμούς για τις μεθοδολογικές και ιδεολογικές
επιλογές και προτεραιότητες του προγράμματος: Σε τελική ανάλυση, ένα
πρόγραμμα σπουδών δεν παύει να είναι μια επιλογή μεταξύ πολλών
άλλων∙ αλλά όλες οι επιλογές κρίνονται για την καταλληλότητά τους,
καθώς και για την αντιπροσωπευτικότητα των όσων εκφράζουν. Στο
σημείο αυτό, η συζήτηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα ουσιαστική.
Σάββατο 10:30-10:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Από τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα του 1884 στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 2006 και το Πιλοτικό Πρόγραμμα
Σπουδών για τη Λογοτεχνία: Σταθμοί και τομές στη συγκρότηση
του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα
Νικολίνα Κουντουρά
δρ. Παιδαγωγικής,
σχολική σύμβουλος φιλολόγων
Δυτικής Θεσσαλονίκης
linakoun@yahoo.gr
Η εισήγηση επιδιώκει να καταγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο με
τον οποίο διαμορφώνεται στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα και τα
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ο σχολικός λογοτεχνικός κανόνας.
Σημείο έναρξης είναι το 1884, η χρονιά κατά την οποία εμφανίζονται για
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πρώτη φορά τα Νεοελληνικά Κείμενα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των
Ελληνικών Σχολείων. Σημείο λήξης το 2012, χρονιά κατά την οποία
εισάγεται στα Πιλοτικά Γυμνάσια το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για
τη Λογοτεχνία. Όπως είναι γνωστό, ο λογοτεχνικός κανόνας ταυτίζεται
με ένα σώμα κειμένων που συντάσσεται μετά από μία σειρά επιλογών με τη συμβολή διαφόρων κριτικών εργασιών - από το υποθετικό σύνολο
των έργων του παρελθόντος. Η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα
περιλαμβάνει αναγκαστικά και την ιεραρχία των έργων και καταλήγει να
σχηματοποιεί το λογοτεχνικό παρελθόν. Ο σχολικός λογοτεχνικός
κανόνας, υποσύνολο του γενικού κανόνα, συντάσσεται επίσης μετά από
μία σειρά επιλογών που υπαγορεύονται - πέραν των άλλων
παραγόντων - και από τις επιλογές του σχολικού θεσμού. Η εξέταση,
συνεπώς, του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα στα 130 χρόνια της
ιστορίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, συμπορεύεται με την ιστορία της εκπαίδευσης στον τόπο
μας. Οι σταθμοί και οι τομές στη μακρόχρονη διαδρομή του
ερμηνεύονται από τις επιλογές του σχολικού θεσμού και -εν τέλει- από
την εκπαιδευτική πολιτική. Οι διαπιστώσεις της εργασίας αυτής
προκύπτουν από την εξέταση εκατό περίπου σχολικών εγχειριδίων
Λογοτεχνίας και του τελικού Πιλοτικού Προγράμματος το οποίο ξεπερνά
τη λογική του ενός εγχειριδίου και επιθυμεί να μετατρέψει το μάθημα
της Λογοτεχνίας σε μάθημα φιλαναγνωσίας και τη σχολική τάξη σε
ομάδα αναγνωστών.
Σάββατο 11:45-12:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Προγράμματα Σπουδών χωρίς σχολικά βιβλία-μία μεταρρυθμιστική
απόπειρα: το παράδειγμα του μαθήματος της λογοτεχνίας
Ελένη Χοντολίδου
αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ.
hodol@edlit.auth.gr
Το μάθημα της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και, πιο
συγκεκριμένα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πέρασε από τρείς
σημαντικούς σταθμούς: το 1977 έχουμε για πρώτη φορά βιβλία που
ανθολογούν τα κείμενα με καθαρά λογοτεχνικά κριτήρια. Το 2004
επανερχόμαστε σε μια σχεδόν ξεχασμένη πρακτική, αυτήν της
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διενέργειας διαγωνισμού για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων και όχι
της απευθείας ανάθεσης. Το 2011 έχουμε για πρώτη φορά συγγραφή
Προγραμμάτων Διδασκαλίας στη θέση Αναλυτικών Προγραμμάτων
χωρίς αλλαγή βιβλίων. Η απόφαση αυτή στοχεύει στη συνολική αλλαγή
του μαθήματος (σκοποί, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση μαθητών).
Τα Προγράμματα Διδασκαλίας είναι σαφώς μεγαλύτερα σε έκταση
κείμενα, ακολουθούν κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και
συστήνονται για τη συγγραφή τους μεγάλες επιστημονικές ομάδες
πανεπιστημιακών των αντίστοιχων χώρων και εκπαιδευτικών.
Τα νέα ΠΣ της λογοτεχνίας για το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το Λύκειο
σχεδιάστηκαν από ομάδες που είχαν ως βάση τους την Ομάδα Έρευνας
για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
(Π.Ι.) η ομάδα αποτελείτο από τις: Βενετία Αποστολίδου, Ελένη
Χοντολίδου (ΑΠΘ), Νικολίνα Κουντουρά (Σχολική Σύμβουλο) &
Αικατερίνη Προκοπίου (φιλόλογο). Επικουρικά συνέβαλαν ο Γιάννης
Σπαντιδάκης (Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ο
Αλέξανδρος Τάντος (λέκτορας στο Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.). Για το
Λύκειο η ομάδα αποτελείτο από τις 4 πρώτες.
Το πρόγραμμα βασίστηκε στην προϋπόθεση γνώσης των ΗΥ μέσω του
Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης και των ΠΑΚΕ, υιοθέτησε την
πολυτροπικότητα στον σχεδιασμό και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας,
καθώς και τα «σενάρια διδασκαλίας» (όρος που επικράτησε έναντι
άλλων που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα, λ.χ. «σχέδιο μαθήματος»).
Ήδη πολλά σενάρια με προέλευση το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης,
βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αποθετήριο της επίσημης ιστοσελίδας του
Μείζονος Προγράμματος (Καλές Πρακτικές), ενώ άλλα σενάρια
βρίσκουμε στις σελίδες Ιφιγένεια, Πρωτέας, ή στα wikis και στα blogs
εκπαιδευτικών…
Η καινοτομία αυτή που σιωπηρά συνεχίζει τη χρήση των βιβλίων του
2004 αλλά, ταυτοχρόνως, την ανοίγει στον ψηφιακό πλούτο (όλη σχεδόν
η νεοελληνική ποίηση είναι αναρτημένη σε διάφορες σελίδες,
περισσότερο και λιγότερο αξιόπιστες) υπογραμμίζει το ανώφελο των
προηγούμενων μεταρρυθμίσεων όπου ο «αγώνας και η αγωνία για την
εκπαίδευση» αφορούσε αποκλειστικά στο περιεχόμενο του μαθήματος
και μόνον σ’ αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως ότι οι μεταρρυθμίσεις
οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν και τα τέσσερα δομικά στοιχεία των
προγραμμάτων διδασκαλίας: σκοπούς (στόχους), περιεχόμενο,
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μεθόδευση διδασκαλίας και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και
μαθητριών. Η εμμονή στη συγγραφή καινούριων βιβλίων και μόνον
υπονοεί ότι το περιεχόμενο είναι αυτό που έχει σημασία και
δευτερευόντως η μεθόδευση (μέσω των ερωτήσεων μετά από τα
κείμενα, των βιβλίων για τον εκπαιδευτικό…). Ο συνδυασμός των
βιβλίων του 2004 με τα ΠΔ του 2011 πηγαίνει βαθύτερα
συμπεριλαμβάνοντας σκοπούς, μεθόδευση και αξιολόγηση.
Αυτό στο οποίο χωλαίνουν πάντοτε οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα όπως και σε κάθε συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα- είναι «η
αντίσταση του εκπαιδευτικού μηχανισμού στις μεταρρυθμίσεις», δηλαδή
στον υποκειμενικό παράγοντα, στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να
υλοποιήσουν τα νέα προγράμματα. Συνολική υιοθέτηση ενός
προγράμματος από τη μία μέρα στην άλλη από όλους τους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς χωρίς ουσιαστική ή και καθόλου
επιμόρφωση (λ.χ. η περίπτωση της Α’ Λυκείου) είναι μία ευχή που
δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η βιβλιογραφία των Curriculum
Studies, από την εποχή του Stenhouse μας προειδοποιεί για την
πολυπλοκότητα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Ο ίδιος ο Stenhouse
εισήγαγε το «πρόγραμμα διαδικασίας ή μεθόδου» (process model). Τα
προγράμματα αυτά δεν μπορούν να υιοθετηθούν από συγκεντρωτικά
εκπαιδευτικά συστήματα, υπολογίζουν τον παράγοντα εκπαιδευτικός
και δίνουν βάρος στην αντίσταση του εκπαιδευτικού μηχανισμού στις
μεταρρυθμίσεις. Μήπως εκκρεμεί μία ακόμη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση;
Σάββατο 12:00-12:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Η μεταφρασμένη λογοτεχνία στα ισχύοντα σχολικά βιβλία Κειμένων
νεοελληνικής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Βασιλική Μαλούτα
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
vasilikimalouta@gmail.com
Αντικείμενο έρευνας είναι η μελέτη των μεταφρασμένων λογοτεχνικών
κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια των Κειμένων νεοελληνικής
λογοτεχνίας στη σύγχρονη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

255

Λύκειο). Συγκεκριμένα, αντικείμενα μελέτης είναι οι ξένοι συγγραφείς και
τα μεταφρασμένα κείμενα που ανθολογούνται και προτείνονται τρόποι
διδακτικής αξιοποίησης τους σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες για
τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Η αρχική αντίφαση της
ένταξης της ξένης λογοτεχνίας σε βιβλία νεοελληνικής αίρεται λογικά, αν
αναλογιστούμε ότι η πράξη της μετάφρασης είναι μια δημιουργική
διαδικασία και το μεταφρασμένο λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα
αυτόνομο καλλιτεχνικό προϊόν.
Μετά από μια σύντομη αναδρομή στην ένταξη μεταφρασμένων
κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια, εστιάζουμε στα παρόντα σχολικά
βιβλία γυμνασίου και λυκείου. Με αριθμητικά δεδομένα αποδεικνύεται η
μικρή αναλογία των μεταφρασμένων κειμένων σε σχέση με το σύνολο
των κειμένων του βιβλίου σε κάθε τάξη (Α γυμνασίου: 10,45%, Γ
Γυμνασίου:6,94%, Α Λυκείου: 5,26%, Β Λυκείου: 6,59%, Γ Λυκείου: 13,68%).
Εξαίρεση αποτελεί η Β γυμνασίου με ποσοστό 21,74% επί του συνόλου
των κειμένων. Ως ένα βαθμό η ιστορική δομή των περισσότερων
βιβλίων δικαιολογεί τη σχετικά μικρή παρουσία μεταφρασμένων
κειμένων. Στη συνέχεια, διατυπώνονται λογικές υποθέσεις για την
ερμηνεία της συχνότητα εμφάνισης μεταφρασμένων κειμένων στα
θεματικά βιβλία της Α και Β Γυμνασίου.
Οι ξένοι συγγραφείς κατατάσσονται σε πίνακες ανά τάξη, ανάλογα με τη
χώρα προέλευσης, το φύλο, το θέμα που πραγματεύονται και το
καλλιτεχνικό ρεύμα στο οποίο ανήκουν. Συμπεραίνεται ότι όσοι
επιλέγονται είναι κυρίως Ευρωπαίοι και πολύ λιγότερο από άλλες
ηπείρους. Σπανιότατα συναντούμε κείμενα βορειοαμερικανών ή
λατινοαμερικανών συγγραφέων, ενώ περιλαμβάνεται και ένα ανώνυμο
κινέζικο ποίημα (Β Γυμνασίου). Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς έχουν
αναγνωρισμένη καλλιτεχνική παρουσία και μάλιστα αρκετοί έχουν
κερδίσει το Νόμπελ λογοτεχνίας (8 από τους 50 συνολικά). Επομένως,
επιλέγονται συγγραφείς που εκπροσωπούν τον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό
κανόνα και την ευρωπαϊκή κυρίως παράδοση, σχεδόν αποκλειστικό
μέρος της οποίας θεωρείται η ελληνική λογοτεχνία. Στη συνέχεια,
επιχειρείται σύγκριση ανάμεσα στους συγγραφείς και στα κείμενα που
επιλέχθηκαν στα ισχύοντα εγχειρίδια με τα αμέσως προηγούμενα.
Αρχής γενομένης από τα προγράμματα σπουδών του 1999 (Φεκ
344Β/13-04-1999), στη συνέχεια του 2003 (ΦΕΚ 303/13-3-2003) και πιο
αποφασιστικά το 2011(Φεκ 1562/27-6-2011) εντοπίζεται η στροφή της
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διδασκαλίας στο μάθημα της λογοτεχνίας από ένα μεμονωμένο κείμενο
σε μια ομάδα κειμένων με συγκεκριμένα κριτήρια. Η συγκριτική αυτή
θεώρηση προσφέρει νέα ώθηση στη συνανάγνωση ελληνικών και
μεταφρασμένων κειμένων, εντός και εκτός σχολικών εγχειριδίων.
Σήμερα πλέον, οι οδηγίες του 2016-2017 για τη διδασκαλία των
φιλολογικών μαθημάτων προχωρούν περισσότερο επιβεβαιώνοντας και
ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ των κειμένων. Επιτρέπουν μεγάλη
ευελιξία στους καθηγητές, για να συνεξετάσουν ποικίλα κείμενα
αίροντας, όπου είναι έτσι διαρθρωμένη, την ιστορική δομή των
σχολικών εγχειριδίων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης, προωθείται η παραγωγή
ομαδοσυνεργατικών εργασιών και το μάθημα γίνεται καθαρά
‘κειμενοκεντρικό και μαθητοκεντρικό’. Άρα, οι οδηγίες συμπλέουν με τις
θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης και με τη θεώρηση της
κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης, κατά την οποία ο αναγνώστης
διαμορφώνει τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο μέσα στα πλαίσια
του κοινωνικού συνόλου και μπορεί να παράγει κοινωνικό λόγο,
προφορικό και γραπτό μέσω ομαδοσυνεργατικών πρακτικών.
Συμπλέοντας με τη νέα κατεύθυνση στις οδηγίες διδασκαλίας, θα
ερευνήσουμε πόσο ουσιαστικά και
αποτελεσματικά μπορούν τα
μεταφρασμένα κείμενα να αξιοποιηθούν στην καθημερινή διδακτική
πράξη. Συγκεκριμένα, προτείνονται τρόποι με τους οποίους τα κείμενα
αυτά συνδιαλέγονται με τα υπόλοιπα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Εν συνεχεία θα παρατεθούν παραδείγματα που αποδεικνύουν τη
δυνατότητα συνεξέτασής τους. Οι τρόποι συνεξέτασης μπορούν να
ταξινομηθούν:
i.
σε συνεξέταση συμπληρωματική ενός θέματος, με την προσθήκη
μιας επιπλέον οπτικής στο θέμα της ενότητας.
ii.
σε θεματική συνεξέταση προγενέστερου μεταφρασμένου
κειμένου
και
μεταγενέστερου
νεοελληνικού,
δηλαδή
διαπραγμάτευση ενός θέματος στο πρώτο που θα απασχολήσει
δεκαετίες αργότερα το δεύτερο,
iii.
σε
αντιθετική συνεξέταση. Το
μεταφρασμένο κείμενο
αντιδιαστέλλεται πλήρως στην οπτική των άλλων νεοελληνικών
κειμένων πάνω σε ένα θέμα.
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ειδολογική και υφολογική συνεξέταση. Παρατηρούμε δηλαδή
πώς
διαφαίνεται ένα καλλιτεχνικό ρεύμα πρώτα σε ένα
ευρωπαϊκό κείμενο και στη συνέχεια σε ένα ελληνικό.
v.
υφολογική ποικιλία για τη συνεξέταση κειμένων ίδιου θέματος.
Μερικές φορές τα μεταφρασμένα έργα γράφονται με ειρωνεία και
χιούμορ, σαρκασμό ή αυτοσαρκασμό, ενώ πολλά νεοελληνικά
έχουν σοβαρότερο ή τραγικότερο ύφος.
vi.
κείμενα με ελληνική θεματολογία. Ξένοι συγγραφείς εμπνέονται
από το κλασικό μεγαλείο της Ελλάδας, το σέβονται ευλαβικά ή το
αποδομούν με πρωτότυπο και μοντέρνο τρόπο. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα η οπτική του άλλου, του
ξένου προς το εθνικό μας παρελθόν.
vii.
έργα που έχουν άμεση σχέση με την παγκόσμια ιστορία. Τα
κείμενα αυτά μπορούν να ξεκλειδωθούν, μόνο αν οι μαθητές δε
μείνουν περιχαρακωμένοι στην εθνική τους ιστορία και
αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση των χωρών στο ιστορικό
γίγνεσθαι .
Από όσα αναφέρθηκαν, αναδεικνύεται η δυνατότητα δημιουργικής
αξιοποίησης της μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Εξάλλου, είναι αδιανόητο
να εστιάζουμε διδακτικά σε μεμονωμένα κείμενα και να υποτιμούμε ή να
αδιαφορούμε για κείμενα άλλων πολιτισμών σε μια εποχή που ψηφιακά
οι πάντες, άσχετα από τη λογοτεχνική τους παιδεία, έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλα, ελληνικά και ξένα, λογοτεχνικά και
μη κείμενα. Όταν ο οποιοσδήποτε αναγνώστης (επαρκής ή μη) μπορεί να
διαβάζει λογοτεχνία, να γράφει κριτική, να συζητά και να επικοινωνεί
διαδικτυακά με άλλους αναγνώστες, πιθανόν και με τον ίδιο τον
συγγραφέα, είναι μάλλον παρωχημένο να προβληματιζόμαστε για το ένα
και μοναδικό εγχειρίδιο της εθνικής μας λογοτεχνίας ή τη μια και σωστή
ερμηνεία γύρω από ένα κείμενο.
Όλες οι αναγνωστικές δυνατότητες προδιαγράφουν μια πιο
πλουραλιστική και δημοκρατική αναγνωστική κοινότητα και αυτό
εφαρμόζεται ως ένα βαθμό στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, γεγονός
πολύ ενθαρρυντικό. Όμως πολλές φορές, δεν επιλέγονται σε ανάλογο
βαθμό μεταφρασμένα κείμενα στη διδακτική πράξη. Πολλοί διδάσκοντες
θεωρούν ανοίκεια την οπτική προσέγγισης ενός θέματος από έναν ξένο
συγγραφέα ή πιθανόν έχουν ασκηθεί μόνο στην ερμηνεία καταξιωμένων
ελλήνων συγγραφέων και νιώθουν πιο ανασφαλείς σε νέες προκλήσεις.
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Πάντως, η στοιχειώδης επαφή των μαθητών με μεταφρασμένα κείμενα
σε συνδυασμό με άλλα νεοελληνικά μπορεί να αναπτύξει την ευαισθησία
τους και τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις, να τους εξοικειώσει με την
έννοια του διαλόγου και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Τέλος, οι
μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα κοινά στοιχεία στον
ψυχισμό και στη διανόηση των ανθρώπων διεθνώς και διαχρονικά, άρα
και ότι οι ίδιοι εντάσσονται στη παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα.
Σάββατο 12:15-12:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Η λογοτεχνία στο Γυμνάσιο: Μια πρώτη συγκριτική μελέτη των
ελληνικών και των αγγλικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών
Τάσος Μιχαηλίδης,
δρ. Φιλολογίας,
φιλόλογος εκπαιδευτικός
tasmichailides@yahoo.gr
Τζήνα Πασχαλίδου
εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος TESOL Ε.Α.Π.
theo_paschali@yahoo.com
Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια πρώτη προσέγγιση στην συγκριτική
εξέταση των εγχώριων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) του
γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο με τα αντίστοιχα
ΑΠΣ της Αγγλίας. Η έρευνα, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης
συγκριτικής θεώρησης του τρόπου εισαγωγής και πρόσληψης της
Λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρώνεται στη
συγκριτική μελέτη της στοχοθεσίας και της διδακτικής μεθοδολογίας της
Λογοτεχνίας με βάση τα ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Ελληνικού
Γυμνασίου και τα ανάλογα προγράμματα σπουδών της αντίστοιχης
βαθμίδας της Αγγλίας (Key Stage 3). Στόχος της είναι η αξιολόγηση και η
αποτίμηση των δυνατοτήτων, καινοτομιών και ελλείψεων που
εντοπίζονται στα δύο εθνικά ΑΠΣ και μια πρώτη οριοθέτηση των
σύγχρονων ευρωπαϊκών τάσεων στη διδακτική του εν λόγω μαθήματος.
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Η συγκριτική εξέταση ανέδειξε τη διαφορετική δομή των δύο
εκπαιδευτικών συστημάτων στην προσέγγιση της διδακτικής της
Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, τόσο τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα,
όσο και τα εγχώρια σχολικά εγχειρίδια στο γνωστικό αντικείμενο της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο και
συγκροτημένο παιδαγωγικό πλαίσιο, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και
ασφαλή καθοδήγηση στον Έλληνα εκπαιδευτικό, παρά το γεγονός ότι
αφήνουν δυνατότητες αυτενέργειας. Αντίθετα, στην περίπτωση του
αγγλικού μοντέλου ο εκπαιδευτικός έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και
δυνατότητα αυτο-οργάνωσης του μαθήματος του, τόσο σε επίπεδο
μεθοδολογίας όσο και στην επιλογή των λογοτεχνικών έργων.
Σάββατο 12:30-12:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Τα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και η διδακτική αξιοποίηση της πολυτροπικότητας
στη διαπολιτισμική προσέγγιση των κειμένων, ειδικότερα για
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές
Όλγα Βουλγαρίδου
εκπαιδευτικός,
σχολική σύμβουλος Π.Ε.
olgavoul@yahoo.gr
Από το σχολικό έτος 2006-2007 ως σήμερα εφαρμόζονται «νέα» βιβλία
για τη διδασκαλία της γλώσσας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Μία
από τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος οδήγησε στην έκδοση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών2 (ΑΠΣ) τα έτη 1999 και 2003, βασισμένα στο Διαθεματικό
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 3 (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η φιλοσοφία των οποίων
αποτυπώθηκε στα νέα αυτά βιβλία με χαρακτηριστικό γνώρισμα την
στροφή προς νέες διδακτικές προσεγγίσεις όπως την κειμενοκεντρική
και
την
επικοινωνιακή
προσέγγιση
σε
αντίθεση
με
τις

2
3

ΑΠΣ
Εφεξής Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Εφεξής
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γραμματοκεντρικές μορφές διδασκαλίας της προηγούμενης περιόδου.
Συμπληρωματικό και υποστηρικτικό ρόλο για την αποτελεσματική
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό επιτελεί το
σχετικά νεοπαραχθέν εκπαιδευτικό υλικό, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών
Κειμένων για την πρώτη και δευτέρα Δημοτικού, με τίτλο «Το δελφίνι»,
το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την τρίτη και τετάρτη
Δημοτικού, με τίτλο «Στο σκολειό του κόσμου» και το Ανθολόγιο
Λογοτεχνικών Κειμένων για την Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, με τίτλο
«Με λογισμό και μ΄όνειρο».
Τα ανθολόγια αποτελούνται από το βιβλίο του Μαθητή και το βιβλίο του
Δασκάλου. Οι συγγραφικές ομάδες οι οποίες επιλέγηκαν και ανέλαβαν τη
συγγραφή είναι διαφορετικές, το ίδιο και οι εκδοτικοί οίκοι που τα
εξέδωσαν. Κρίθηκαν, αξιολογήθηκαν και προκρίθηκαν από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο» ενώ
συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και το
ΥΠΔΜΘ. Μέσω των Ανθολογίων πραγματώνονται οι βασικοί στόχοι της
διδασκαλίας όπως η καλλιέργεια της λογοτεχνικής ευαισθησίας και
φιλαναγνωσίας, η διασύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με
βιωματικές εμπειρίες και προσωπικούς προβληματισμούς, η
αναγνωστική εμπειρία και η αισθητική απόλαυση ή συγκίνηση του
μαθητή καθώς και η διατήρηση της λογοτεχνικότητας των κειμένων. Για
την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιστρατεύονται οι βασικές αρχές
των σχεδίων εργασίας και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
επιλέξει τα κείμενα και να τα προσεγγίσει διαθεματικά με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών όπως προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα
των μαθητών της τάξης του και με τον τρόπο που ο ίδιος κρίνει.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των συγγραφικών ομάδων, ο σκοπός του
εκπαιδευτικού, σε ρόλο διαμεσολαβητή, είναι να βοηθήσει τους μαθητές
του να διαπιστώσουν την αναπαράσταση της πραγματικότητας και να
διασυνδέσουν τα λογοτεχνικά κείμενα με βιωματικές εμπειρίες και
προσωπικούς προβληματισμούς. Στην προσπάθεια αυτή ο εκπαιδευτικός
χρησιμοποιεί ποικίλες προσεγγίσεις και δύναται να προβαίνει σε
διδακτική αξιοποίηση μέσα από το συγκείμενο, το διακείμενο αλλά και
το περικείμενο των λογοτεχνικών κειμένων.
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Η πολυτροπική μετάδοση του νοήματος, ως μέσο διδασκαλίας για τη
γλώσσα και τη λογοτεχνία, στις μέρες μας, αναδεικνύεται ιδιαίτερα
επικοινωνιακή για τους μαθητές. Η γλώσσα πλέον δεν αποτελεί τον
μοναδικό ή τον σημαντικότερο τρόπο μετάδοσης του νοήματος ενός
κειμένου ενώ «διαρκώς μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας διεκδικούν
πολυτροπικά κείμενα τα οποία διαμορφώνονται με τη διαπλοκή
διάφορων σημειωτικών κωδίκων που με τη σειρά τους
συνδιαμορφώνουν τους ορισμούς των κειμενικών ειδών και των
πολυγραμματισμών στην εκπαίδευση» (Δημάση, 2010: 69).
Στην παρούσα μελέτη, ερευνήσαμε το περιεχόμενο των τριών
ανθολογίων του δημοτικού με τη μέθοδο της «ανάλυσης περιεχομένου»
(Μπονίδης,2004: 47-60). και ερμηνεύσαμε τον πολυτροπικό τρόπο
πλαισίωσης του λογοτεχνικού λόγου και διασύνδεσης του σημαίνοντος
με το σημαινόμενο στα κείμενα του Ανθολογίου. Επίσης στοχεύσαμε να
αναδείξουμε την δυνατότητα της πολυτροπικής αξιοποίησης των
λογοτεχνικών κειμένων για την οποία γίνεται λόγος έμμεσα ή άμεσα στα
υφιστάμενα Α.Π.Σ. αλλά και να κάνουμε διδακτικές προτάσεις με την
επικουρία και τη συμβολή των νέων προγραμμάτων 4 ( Ν.Π.) προς την
κατεύθυνση αυτή. Στόχος επίσης είναι η διερεύνηση του πολυτροπικού
νοήματος που αποπέμπουν τα εικονογραφικά, τα σημειωτικά και τα
πολιτισμικά στοιχεία που πλαισιώνουν τον λογοτεχνικό λόγο, προς
όφελος των μαθητών ιδιαίτερα των γλωσσικά και πολιτισμικά
διαφερόντων μαθητών. Συνολικά το ζητούμενο της διδασκαλίας της
λογοτεχνίας είναι ο σχολικός, ο κοινωνικός, ο λειτουργικός και κριτικός
γραμματισμός όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων, υπό το πρίσμα των πολιτισμικών
σπουδών και στα πλαίσια της παροχής των ίσων ευκαιριών, της
αρμονικής συμβίωσης, της παιδαγωγικής της
ειρήνης, και της
συνεργασίας σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο με νέες προ(σ)κλήσεις για την
εκπαίδευση.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην ελληνική βιβλιογραφία έως
σήμερα έχει διερευνηθεί σε μικρή και πολύ περιορισμένη κλίμακα η
χρήση του οπτικού γραμμματισμού και της πολυτροπικότητας σε
κείμενα, πολύ περισσότερο σε λογοτεχνικά κείμενα του Ανθολογίου της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τη
4
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σημαντικότητα της παρούσας εργασίας τόσο στο πεδίο της
επιστημονικής έρευνας όσο και στο επίπεδο της ενίσχυσης του
διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Πέρα δηλαδή από την κριτική
αξιολόγηση των νέων ανθολογίων είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η
διδακτική χρήση τους μέσα στη σχολική τάξη και η σχέση με την
παιδαγωγική γνώση και τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών. Τέλος
ευκταίο είναι η δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της
παρούσας μελέτης, να τροφοδοτήσει τον εν εξελίξει επιστημονικό
διάλογο για ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας υπό το πρίσμα των
πολιτισμικών σπουδών.
Σάββατο 12:45-13:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Το Περιεχόμενο των Ανθολόγιων Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου
υπό το πρίσμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Ζωή Καρανικόλα
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
Zoekaranikola3@gmail.com
Χαρίκλεια Πίτσου
νηπιαγωγός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος, PhD
xpitsou@hotmail.com
Η περίοδος της παιδικής ηλικίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς
τίθενται τα θεμέλια για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού, βασική
προϋπόθεση της οποίας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση των
δικαιωμάτων του. Οι στωικοί φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι που
διατύπωσαν τη σκέψη ενός οικουμενικού φυσικού δικαίου σύμφωνα με
το οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας είναι ίσα, συμπεριλαμβανομένων
και των παιδιών (Höffe, ό.α Μπάλιας, 2011). Ακολούθησαν αρκετές
σημαντικές προσπάθειες αναγνώρισης των δικαιωμάτων του παιδιού, με
την κυριότερη από όλες τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το
1989, η οποία, αποτελείται από 54 άρθρα. Σύμφωνα με τον Συνήγορο
του Πολίτη τα άρθρα
χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες
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(προστασία, παροχές, συμμετοχή), ενώ σύμφωνα με τη Unicef σε
τέσσερις κατηγορίες (επιβίωση, ανάπτυξη, προστασία και συμμετοχή). Η
εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση και απόλαυση των
δικαιωμάτων των παιδιών με την προοδευτική απόκτηση δεξιοτήτων, οι
οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη δημοκρατικής νοοτροπίας (Μπάλιας,
2011). Η απόκτηση δημοκρατικών δεξιοτήτων μπορεί να αναπτυχθεί
μέσω της λογοτεχνίας, καθώς παιδαγωγεί, εισάγει τον αναγνώστη
στην πολιτισμική κατανόηση, στην αντίληψη της ταυτότητας
(Κανατσούλη, 2002). Συνάμα, συμβάλλει τόσο στην αισθητική,
γλωσσική, κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών όσο και
στην ψυχοπνευματική τους ωρίμανση (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007;2008). Η
λογοτεχνία στο Δημοτικό σχολείο διδάσκεται κυρίως μέσω των
Ανθολογιών, τα οποία ανήκουν στο σώμα των σχολικών εγχειριδίων, τα
οποία καλλιεργούν στάσεις, μεταβιβάζουν αξίες και πρότυπα
συμπεριφοράς, επηρεάζουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις, τις επιλογές
και τη συμπεριφορά του ατόμου (Ξωχέλλης, 2000).
Επιπλέον, η συγγραφή των ανθολογίων είναι απόρροια του
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών και των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (2001), βασικές αρχές των οποίων
αποτελούν:
 Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών.
 Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για
όλους τους μαθητές.
 Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
παγκόσμιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Στόχος ερευνητικής μελέτης
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί μέσα από τη θεματική
ανάλυση των ανθολόγιων κειμένων του δημοτικού σχολείου αν στο
περιεχόμενό τους υπάρχουν έκδηλες ή άδηλες αναφορές που
σχετίζονται με τα Δικαιώματα του Παιδιού και πιο συγκεκριμένα με αυτά
που άπτονται της κατηγορίας της προστασίας.
Μεθοδολογία-Ευρήματα
Στην συγκεκριμένη έρευνα για την εξέταση των σχολικών εγχειριδίων –
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ανθολογίων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση και πιο συγκεκριμένα
το εργαλείο της θεματικής ανάλυσης (thematic analysis) με τη βοήθεια
των θεματικών δικτύων (thematic networks). Η μέθοδος αυτή συνιστά
μια επαγωγική αναλυτική διαδικασία και βασίζεται περισσότερο στις
αρχές της θεωρίας της επιχειρηματολογίας (argumentation theory) του
Toulmin (1958) (ό.α. Attride – Stirling, 2001). Η μεθοδολογία αυτή έγκειται
στη συστηματική ανάλυση του ερευνώμενου υλικού και επιτρέπει την
εξερεύνηση των επιφανειακών και βαθύτερων δομών του κειμένου
(Gibbs, 2007; Braun & Clarke, 2006).
Το βασικό θέμα του ερευνώμενου υλικού είναι τα δικαιώματα του
παιδιού, τα οποία αφορούν στην προστασία. Τα οργανωτικά θέματα
που προέκυψαν είναι: διακρίσεις, ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός, βία,
προσφυγιά, αδικία, πόλεμος-σκλαβιά, στέρηση δικαιωμάτων. Από την
ανάλυση του ερευνώμενου υλικού προκύπτει ότι οι αναφορές στα
δικαιώματα του παιδιού δε γίνονται πάντα με τρόπο εμφανή αλλά
κυρίως έμμεσα μέσω της παρουσίασης προβληματικών καταστάσεων με
τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται αντιμέτωποι. Οι
καταστάσεις αυτές αποτελούν αφόρμηση για τη συζήτηση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων πάνω σε θέματα που αφορούν
στα δικαιώματα, την προστασία και την παραβίασή τους.
Σάββατο 13:00-13:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τη διδασκαλία της Δημιουργικής
Γραφής στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΙΕΠ (2015), ως αποτέλεσμα
εκτεταμένης «Έρευνας για τη Διδασκαλία»
Αλίκη Συμεωνάκη
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
συνεργάτιδα του ΙΕΠ
alicesym@gmail.com
Η Δημιουργική Γραφή ως αντικείμενο του ωρολογίου προγράμματος
αποτελεί προνόμιο των Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η μεγάλη όμως
ελευθερία, που εύλογα συνοδεύει τη διδασκαλία, και η υποκειμενική
θέαση του εγχειρήματος, συχνά δίνουν την αίσθηση της ευκαιριακής
δραστηριότητας, η οποία δεν συνάδει με τα προηγούμενα και τα
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επόμενα, ούτε αντιλαμβάνεται την Δημιουργική Γραφή ως διακριτό
επιστημονικό πεδίο με στοχοθεσία, σύνολο μεταδοτέας γνώσης και
συγκεκριμένες τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση
συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) για τα Καλλιτεχνικά
Γυμνάσια ανάγει την Δημιουργική Γραφή σε ολοκληρωμένη μαθησιακή
διαδικασία, εναρμονίζεται με τις επιταγές της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας, συνηγορεί υπέρ του διδακτού του πράγματος και επιδιώκει
πολλαπλά μαθησιακά –και όχι μόνον- οφέλη. Μετά από περίπου 10
χρόνια λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων, δημιουργήθηκε από
το ΙΕΠ ΠΣ για τη Δημιουργική Γραφή, τη φιλοσοφία του οποίου θα
παρουσιάσω με την ιδιότητα της εκπονήτριάς του. Προηγήθηκε η
δημιουργία, συγκέντρωση και μελέτη 4000 μαθητικών κειμένων.
Εφόσον η καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί κατά γενική παραδοχή
κορυφαία δυνατότητα του λόγου και υπάρχουν υπολογίσιμες ενδείξεις
ότι τόσο η ψυχοσύνθεση των νέων, όσο και η αδιαμόρφωτη ακόμη
γλωσσική σκευή προσφέρουν πρωτοτυπία και αυθεντικότητα στη
λεκτική πραγμάτωση της σκέψης, κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί η
Δημιουργική Γραφή ως οργανωμένη και στοχευμένη διδασκαλία
δημιουργίας λογοτεχνικού κειμένου, βάσει ενός συγκεκριμένου ΠΣ που
να συνοψίζει τη διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία. Η μύηση στη δημιουργική
γραφή 5 μπορεί να αποτελέσει όπλο του σύγχρονου νέου ανθρώπου,
καθώς η παροχή των απαραίτητων εργαλείων για καλλιτεχνική
έκφραση προσφέρει, πέραν των γνώσεων, προσωπικό αντίβαρο, θεμιτό
και ευκταίο παιδαγωγικά σε εποχές δύσκολες, ανοίγοντας έναν
αναγνωστικό (ή και συγγραφικό) δρόμο δια βίου. Ταυτόχρονα, η
διδασκαλία σέβεται και ενθαρρύνει την υποκειμενική θέαση του κόσμου
από τον μαθητή.
Το νέο ΠΣ συντονίζεται στην φιλοσοφία του Νέου Σχολείου και
ταυτόχρονα αναδεικνύει τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα των εν λόγω
Σχολείων, που δημιουργήθηκαν για να θεραπεύσουν τις Τέχνες και να
προσφέρουν, παράλληλα με την θεμελιώδη γνώση, αισθητική
συγκίνηση.
5

Δημιουργική Γραφή, όταν γίνεται αναφορά στο αντικείμενο του ωρολογίου
προγράμματος ή στο επισημονικό πεδίο / δημιουργική γραφή, όταν εννοείται
η ίδια η διαδικασία της γραφής
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Το Πρόγραμμα Σπουδών ενός καλλιτεχνικού μαθήματος οφείλει:
• να προσφέρει γνώσεις
• να οξύνει την αισθητική κρίση
• να ωθεί σε συμπεριφορές υψηλού ήθους μέσα από την
διαμόρφωση αξιακού συστήματος
Οι τρεις αυτοί άξονες δεν αποτελούν αυτόνομες στοχεύσεις, αλλά
συναρθρώνονται και συλλειτουργούν, ώστε η μεταδοτέα γνώση να
θεμελιώνει την αισθητική καλλιέργεια και να σφυρηλατεί δημιουργικές
και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Η Τέχνη αποτελεί κοινωνικό και
πολιτισμικό προϊόν, προϊόν που συχνά αντανακλά πολυπολιτισμικές
κοινωνίες, και καλεί για σπουδή, για τέρψη, για δημιουργία, για σεβασμό
στην ετερότητα.
Όλες οι προτεινόμενες από το ΠΣ δραστηριότητες συνδυάζουν την
Επιστήμη με την Τέχνη, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ατομικού και
κοινωνικού ήθους.
Γενικός σκοπός: Ο γενικός σκοπός της συμπερίληψης του μαθήματος
της Δημιουργικής Γραφής στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών
Σχολείων είναι η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του
λόγου και επομένως η δημιουργία ποιητικών ή πεζών μαθητικών
λογοτεχνικών κειμένων, μέσα από συγκεκριμένα εναύσματα γραφής και
εξελικτικά βήματα. Η Δημιουργική Γραφή ορίζει ως πρωτεύοντα στόχο
την επαφή του μαθητή με δόκιμα λογοτεχνικά έργα με τέτοιον τρόπο,
ώστε οι μαθητές να αποκτούν ισχυρές αναγνωστικές και συγγραφικές
έξεις, να καλλιεργούνται αισθητικά και να ενθαρρύνονται οι προσωπικές
τους κλίσεις. Παράλληλα, στοχεύει στην μετάδοση ενός corpus γνώσεων
που προσλαμβάνονται βιωματικά, εξελίσσονται εμπειρικά και βαθαίνουν
την κριτική ικανότητα, την δημιουργικότητα, την αισθητική και αξιακή
συνείδηση. Γενικό σκοπό αποτελεί η αναγκαιότητα να αφυπνιστούν οι
εγγεγραμμένες στη νεανική ιδιοσυγκρασία ποιητικές δυνάμεις και να
εξελιχθούν οργανωμένα σε μια πορεία γνώσης και αυτοσυνειδησίας.
Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις μεγάλες
κατατάξεις:
Α) Ποιητικό κείμενο – Α΄ Γυμνασίου
Β) Πεζό κείμενο – Β΄ Γυμνασίου
Γ) Θεατρικό κείμενο – Γ΄ Γυμνασίου
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Ειδικότερα, η μεθοδολογική προσέγγιση του Ποιητικού Λόγου
εδραιώνεται σε τρεις άξονες βάσει μιας εξελικτικής, αναπτυξιακής
λογικής:
• βασικά δομικά στοιχεία εκφοράς του λόγου
• φόρμες κλειστές και ήχοι
• όλα όσα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του περιεχομένου
Στην κατάτμηση αυτή στηριζόμαστε στην αριστοτελική λογική,
σύμφωνα με την οποία τρία πράγματα συλλειτουργούν στο κείμενο:
• η γλώσσα
• ο ρυθμός
• η θεματολογία
Ο Ποιητικός λόγος προτείνεται να διδαχθεί στην Α΄ Γυμνασίου, ο Πεζός
λόγος στην Β΄ Γυμνασίου και η Δημιουργική γραφή Θεατρικού κειμένου
στην Γ΄ Γυμνασίου. Ο ευσύνοπτος χαρακτήρας του ποιητικού λόγου, η
εκκίνηση από τη βασική δομική μονάδα, δηλαδή τη λέξη, οι παιγνιώδεις
φόρμες και η φυσική τάση των μικρότερων παιδιών να αφομοιώνουν
ευκολότερα τον έρρυθμο και μουσικό λόγο στοιχειοθετούν την επιλογή
της διδασκαλίας δημιουργικής γραφής ποιητικού κειμένου στην Α΄
Γυμνασίου. Έχοντας διδαχθεί τις βασικές παραμέτρους του
λογοτεχνικού κειμένου μέσα από τη διδασκαλία του ποιητικού λόγου, οι
μαθητές μπορούν να περάσουν κατόπιν στην γραφή εκτενέστερων
κειμένων, πεζών αυτήν την φορά, στη Β΄ Γυμνασίου. Την κατακλείδα
αποτελεί η δημιουργία θεατρικού κειμένου, η οποία αφ’ ενός προσθέτει
γνώση και εμπειρία, αφ’ ετέρου συνοψίζει στοιχεία και έννοιες που
αποτέλεσαν υλικό διδασκαλίας κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια (π.χ.
χαρακτήρας, πλοκή κ.λπ.)
Πρέπει όμως να καταστεί σαφές ότι πολλά στοιχεία δημιουργίας
λογοτεχνικού κειμένου μέσα από τη δημιουργική γραφή αναφέρονται
ταυτόχρονα σε όλα τα είδη του λόγου, καθώς αποτελούν βασικά
χαρακτηριστικά οποιουδήποτε κειμενικού είδους. Ο διδάσκων οφείλει
να συνεξετάζει τις συνολικές οδηγίες του ΠΣ για τη Δημιουργική Γραφή.
Το ΠΣ αισιοδοξεί να καθοδηγήσει αυτήν την πορεία, ορίζοντας
θεματική, στοχοθεσία και μεθοδολογία, παροτρύνοντας όμως τον
καθηγητή να αναζητήσει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της
προγραμματισμένης και οργανωμένης σπουδής, της προσωπικής
ελευθερίας και της εμπνευσμένης διδασκαλίας.
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Για τον λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί η υποχρεωτική
διδασκαλία όλων των θεμάτων. Ο χρόνος -πάντα υπό τον ηγεμονικό
χειρισμό του διδάκοντος- θα συναρτάται: από τις διαθέσιμες ώρες
διδασκαλίας, από την επιλογή της πορείας μέσα από το ΠΣ, από τα
ενδιαφέροντα των μαθητών, από την ζωντάνια του μαθήματος, από τα
τερτίπια της Μούσας.
Το ΠΣ δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τα συμπεράσματα μιας εκτεταμένης
πενταετούς έρευνας σε 10 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην
οποία πήραν μέρος 600 παιδιά, δημιουργώντας 4000 λογοτεχνικά
κείμενα.
Σάββατο 13:15-13:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
17.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σύγκριση δύο σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ’
Λυκείου (πηγές-ιστορικό κείμενο-εικόνες)
Γεωργία Κηπουροπούλου
φιλόλογος, δρ. Ιστορίας
georgkip@yahoo.com
Η επίδραση του σχολικού εγχειριδίου, μολονότι εκ των πραγμάτων δεν
έχει αποτελέσει αυτή καθ’ αυτή αντικείμενο έρευνας, θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς: α) σύμφωνα με
εμπειρικά δεδομένα χρησιμοποιείται πιο συχνά από τα άλλα μέσα
διδασκαλίας, β) για την πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί
τη μοναδική πηγή συστηματικής και «αντικειμενικής» γνώσης, γ)
σημαντική επίσης μπορεί να είναι η επίδρασή του και στους
εκπαιδευτικούς,
οι
οποίοι
κατά
κανόνα
προετοιμάζονται
βραχυπρόθεσμα για τη διδασκαλία τους στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό
στο σχολικό εγχειρίδιο και καθορίζοντας τα κύρια σημεία του
μαθήματος.
Με αφορμή λοιπόν την παραπάνω διαπίστωση η παρούσα έρευνα
επιχειρεί μία σύγκριση ανάμεσα σε δύο ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της
Μέσης Εκπαίδευσης: 1.«Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από
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τις πηγές, Γ’ Λυκείου, Δέσμη Γ’- Δ’ , 1998», το οποίο διανεμήθηκε στους
μαθητές μέχρι το 1998
2. «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική
Κατεύθυνση, 1999», το οποίο διανέμεται στους μαθητές από το 1999
μέχρι και σήμερα και
2.i. «Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα Θέματα της Νεοελληνικής
Ιστορίας», το οποίο διανέμεται μόνο στους καθηγητές Ιστορίας της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το οποίο περιλαμβάνει μόνο
συνοδευτικές πηγές των κειμένων του βιβλίου
Σκοποί της έρευνας είναι να διερευνήσει
α) την παρουσία της ιστορικής ενότητας όπως αυτή προβάλλεται μέσω
των υπό εξέταση εγχειριδίων και
β) το σημασιολογικό βάρος που αποδίδεται σε κάθε ιστορική ενότητα.
Η έρευνα
της ιστορικής ενότητας θεωρείται σημαντική καθώς
υποβοηθάει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας του μαθητή ενώ η
έρευνα του σημασιολογικού βάρους , με το οποίο επιφορτίζεται η κάθε
ιστορική ενότητα που περιέχεται στα υπό εξέταση εγχειρίδια, βοηθάει
στην αναγνώριση των κατευθύνσεων μάθησης των μαθητών
αναφορικά στην Ιστορία.
Οι γενικότερες υποθέσεις που διατυπώθηκαν με βάση την αφετηριακή
θέση, ότι στα σχολικά εγχειρίδια αντανακλάται η
πολιτική
πραγματικότητα και ιδεολογία, ανεξάρτητα από την ιστορική περίοδο
που προέρχονται ή αναφέρονται τα κείμενα, αναφορικά στον πρώτο
σκοπό της έρευνας έχουν ως εξής:
α) στα σχολικά εγχειρίδια περιμένουμε να υπάρχουν συχνές αναφορές
στην ιστορική ενότητα της Ελλάδας
β) οι αναφορές στην αρχαιότητα ίσως να είναι περισσότερες από τις
αναφορές σε άλλες μεγάλες ιστορικές περιόδους.
και αναφορικά στον δεύτερο σκοπό της έρευνας έχουν ως εξής:
α) η ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε στην ιστορική περίοδο 1919-1922
στο σχολικό εγχειρίδιο που διδάχτηκε έως το 1999 έχει αρθεί λόγω της
αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες
β) στα πλαίσια της αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, που
διετελέστηκε το σχολικό έτος 1999-2000, εντάσσεται και η βελτίωση του
σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας
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Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση της ιδέας της ενότητας στα
εγχειρίδια της Ιστορίας μέσα από το ιστορικό κείμενο καθώς επίσης και
η ανίχνευση του βαθμού βελτίωσης του νέου σχολικού βιβλίου.
Από τις χρησιμοποιούμενες στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων
ερευνητικές μεθόδους επιλέχτηκε η Ανάλυση Περιεχομένου (Content
Analysis). Εφαρμόστηκε ένα σχέδιο ανάλυσης σπειροειδούς μορφής
(ποιοτική – ποσοτική – ποιοτική) το οποίο συνδυάζει την έρευνα τόσο
των δεδηλωμένων όσο και των λανθανουσών προθέσεων και
αποχρώσεων ενός μηνύματος. Αναλυτικότερα:
α) διατυπώθηκαν οι παρακάτω «παραγωγικές» κατηγορίες της
ανάλυσης:
1. Εσωτερική πολιτική
2. Εξωτερική πολιτική
3. Θρησκεία
4. Έθνος
5. Οικονομία
7. Εκπαίδευση
8. Πολιτισμός
β) ως μονάδα καταγραφής χρησιμοποιήθηκε ο «χώρος» (έκταση της
αναφοράς σε τυπογραφικές αράδες). Επιπλέον, ερευνήθηκε και η
κατεύθυνση των αναφορών βάσει της τριπλής κλίμακας «αρνητικές,
ουδέτερες και θετικές αναφορές».
γ) στο τελευταίο επίπεδο της ανάλυσης επιχειρήθηκε η ποιοτική
περιγραφή των σχετικών με τις υποθέσεις της έρευνας δεδομένων και η
σύνδεση του ποσοτικού σκέλους της ανάλυσης με το ποιοτικό.
Σάββατο 16:00-16:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Τα Προγράμματα Σπουδών Μουσικής της Ελλάδας, της Σουηδίας
και της Ιαπωνίας: συγκριτική ποιοτική έρευνα και προβληματισμοί
Μαίη Κοκκίδου
εντεταλμένη λέκτορας
ΠΑ.ΜΑΚ, Π.Δ.Μ., Ε.Π.Κ.
ugenius@otenet.gr
Ασημίνα Κονδυλίδου
εκπαιδευτικός Μουσικής,
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Π.Κ.
assikon7@yahoo.gr
Γιάννης Μυγδάνης
εκπαιδευτικός Μουσικής,
μεταπτυχιακός φοιτητής Ε.Π.Κ.
yannis.mygdanis@icloud.com
Στην προσπάθεια για τη βελτίωση του σχολείου και των εκπαιδευτικών
συστημάτων κεντρική θέση καταλαμβάνει η εκπόνηση Προγραμμάτων
Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συγκρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
συστημάτων και των ΠΣ, διαδραματίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό
ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε
παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (βλ. Grek, 2009· Johansson,
2016). Αυτό, όμως, ενέχει τον κίνδυνο του άκριτου, αυθαίρετου ή
αποσπασματικού δανεισμού εκπαιδευτικών στρατηγικών και λύσεων
από άλλα κράτη, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
τυποποίηση των ΠΣ. Ειδικότερα, οι στρατηγικές, παρεμβάσεις και τις
καινοτομίες των εκπαιδευτικών συστημάτων που έχουν καλά
αποτελέσματα σε διεθνείς αξιολογήσεις, ωθούν τους υπεύθυνους
χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να αντιγράψουν ανενδοίαστα διάφορα
στοιχεία αυτών των εκπαιδευτικών συστημάτων, προσδοκώντας σε
παρόμοια αποτελέσματα (Auld & Morris, 2014). Αλλά στον σύγχρονο
διάλογο τονίζεται πλέον ότι το πολιτισμικό συμφραζόμενο επηρεάζει
σημαντικά την επακόλουθη εφαρμογή ενός ΠΣ και τα παράπλευρα
αποτελέσματα. Εξάλλου, δεν υπάρχει το «τέλειο» εκπαιδευτικό σύστημα
ούτε το «τέλειο» ΠΣ. Κάθε σύστημα και κάθε πρόγραμμα μπορεί να
αποδειχθεί λιγότερο ή περισσότερο λειτουργικό / αποτελεσματικό
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ανάλογα με τα γενικευμένα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού
συστήματος και με τις βασικές κοινωνικές συντεταγμένες.
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα ευρήματα από μία
συγκριτική έρευνα αναφορικά με τα ΠΣ Μουσικής από τρεις χώρες:
Ελλάδα, Σουηδία και Ιαπωνία. Τα κριτήρια σύγκρισης βασίζονται στη
σύγχρονη βιβλιογραφία (βλ. Creese et al., 2016) και περιλαμβάνουν: τους
σκοπούς (φιλοσοφία) και τους στόχους των ΠΣ, τα μεθοδολογικά
εργαλεία, τους τρόπους αξιολόγησης, τον άξονα της ανοιχτότητας, τη
συγκεντρωτική /αποκεντρωτική προοπτική στην εφαρμογή τους και τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ακόμα, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού
πρακτικών δανεισμού και δεδομένων αναφορικά με την υπαγωγή των
προγραμμάτων σε ένα κοινό πρότυπο.
Οι τρεις αυτές χώρες επιλέχθηκαν καθώς η διάρθρωση των
εκπαιδευτικών συστημάτων για τη σχολική φοίτηση είναι ίδια και το
μάθημα της μουσικής είναι υποχρεωτικά στις βαθμίδες της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τόσο η Σουηδία όσο και η Ιαπωνία
κατατάσσονται στις χώρες με αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις τρεις χώρες αναφορικά
με την αξία που δίνεται στο μάθημα της μουσικής και γενικότερα με την
αντίληψη της μουσικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο, είναι καλό να
προστεθεί ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα, ο κανόνας ήταν η μελέτη
εκπαιδευτικών πολιτικών από τη Δύση. Ωστόσο, τα φώτα της
δημοσιότητας επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε εκπαιδευτικά
συστήματα της Ανατολής καθώς πολλά από αυτά βρίσκονται στην
κορυφή των διεθνών πινάκων κατάταξης της αποτελεσματικότητάς τους
(Forestier & Crossley, 2015). Ένα άλλο σημαντικό δεδομένο αφορά στην
τελική διαμόρφωση του προγράμματος. Ενδεικτικά, στη Σουηδία τα
σχολεία αποφασίζουν, μαζί με τις περιφερειακές αρχές, πώς το βασικό
πρόγραμμα σπουδών θα προσαρμοσθεί στις τοπικές ανάγκες, θα
διδαχθεί και θα αξιολογηθεί. Στην Ιαπωνία, αντίστοιχα, τα σχολεία
μπορούν να διαμορφώσουν ένα τοπικό ΠΣ (περιεχόμενο και
μεθοδολογία) εντός του εθνικού πλαισίου για τα ΠΣ. Οι εν λόγω
διαδικασίες δεν συναντώνται στην Ελλάδα.
Τα υπό μελέτη ΠΣ Μουσικής είναι τα πλέον πρόσφατα: τα ΠΣ της
Σουηδίας και της Ιαπωνίας είναι σε ισχύ από το 2011 και αυτό της
Ελλάδας από το 2014. Μέρος του ιαπωνικού προγράμματος παραμένει
ίδιο όπως είχε εκπονηθεί το 2006 ενώ το 2011 ανανεώθηκε για τις τρεις
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πρώτες τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ελληνικό πρόγραμμα
αναπτύσσεται σε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σελίδες, το σουηδικό σε
επτά (7) και το ιαπωνικό του 2006 σε δέκα (10) σελίδες και του 2011 (για
τις τρεις τάξεις) σε επτά (7) σελίδες. Αυτή η ποσοτική διαφορά δίνει ένα
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, τα τρία
προγράμματα είναι σε μεγάλο, αν και αρκετά διαφορετικό, βαθμό
ευθυγραμμισμένα με τις πρόσφατες έρευνες στον τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής και τις σύγχρονες φιλοσοφικές αντιλήψεις για τα ΠΣ
Μουσικής (βλ. Regelski & Gates, 2009· Randles, 2015). Και τα τρία
αναπτύσσονται σπειροειδώς παρόλο που διαχειρίζονται και
κατηγοριοποιούν
το
περιεχόμενο
με
διαφορετικά
κριτήρια.
Αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα αφορούν στα
επίπεδα εστίασης σε πεδία όπως η διαθεματικότητα και η
διαπολιτισμικότητα καθώς και στους τρόπους αξιολόγησης. Οι πιο
σημαντικές όμως διαφορές εντοπίζονται στους άξονες της ανοιχτότητας
και του κοινωνικού ρόλου της μουσικής. Παρόλο που και στα τρία ΠΣ
τονίζεται η σημασία της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών, ο
όγκος των πληροφοριών επηρεάζει έμμεσα, αν όχι άμεσα, τους όρους
ευελιξίας στην εφαρμογή του προγράμματος και στην προσαρμογή του
στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου (ανάγκες και ενδιαφέροντα των
μαθητών). Σε επίπεδο εφαρμογής, οι έννοιες της ευελιξίας και της
προσαρμογής συνδέονται και με τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Στη συζήτηση θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας των ομοιοτήτων και των
διαφορών των υπό μελέτη ΠΣ σύμφωνα με το ιδιαίτερο πολιτισμικό και
εκπαιδευτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής αυτών. Σε αυτή
τη βάση, θα γίνει απόπειρα εντοπισμού κάποιων καλών πρακτικών των
ΠΣ της Σουηδίας και της Ιαπωνίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
αφετηρία διαλόγου για την επόμενη επικαιροποίηση του ελληνικού ΠΣ,
πάντα με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι
νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι κοινωνικές αλλαγές και η πολιτισμική
σύσταση της κοινωνίας.
Σάββατο 16:15-16:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Σύγκριση σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας της Τέχνης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Ελλάδα και Ισπανία.
Βασιλική Καννελιάδου
ΣΕΠ Ε.Α.Π.
vkanelliadou@gmail.com
Το σχολικό εγχειρίδιο παραμένει σήμερα, την εποχή των νέων
τεχνολογιών, το βασικό εργαλείο στην διδασκαλία της Ιστορίας της
Τέχνης και αποτελεί σημείο αναφοράς για διδάσκοντες και
διδασκόμενους. Παράλληλα αποτελεί ένα σύνθετο κείμενο, δύσκολο στη
συγγραφή του, το οποίο καλείται να συνδυάσει γραπτό λόγο και εικόνα,
επιστημονική ορολογία και προσιτό ύφος. Τα βιβλία μάλιστα της
Ιστορίας Τέχνης έχουν μια ακόμα ιδιαιτερότητα, αφού η εικόνα αποτελεί
κεντρικό στοιχείο. Στην παρούσα εισήγηση αναλύουμε και συγκρίνουμε
τα σχολικά εγχειρίδια της τελευταίας τάξης της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Ισπανίας, καθώς η ύλη είναι η ίδια, με
μικρές παραλλαγές. Η ανάλυση και σύγκριση αναφέρεται τόσο στα
χαρακτηριστικά περιεχομένου (επιλογή ύλης, δομή και οργάνωση), όσο
και της εικονογράφησης (επιλογή εικόνων, σχέση εικόνας-κειμένου,
σύνθεση σελίδας).
Σάββατο 16:30-16:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη
διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών και τα σχολικά
εγχειρίδια
Αναστασία Καππάτου
εκπαιδευτικός, δρ. Π.Δ.Μ.
natassakf@hotmail.com
Παύλος Σταυρίδης
υποψήφιος διδάκτωρ Π.Δ.Μ.
dtheod@eled.duth.gr
Πετρούλα Παπαθανασίου
εκπαιδευτικός
pepipap67@hotmail.gr
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Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 «ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών
δυνάμεων των μαθητών». Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες κοινωνικές
ανακατατάξεις που διαμορφώνονται από την εκρηκτική παραγωγή νέας
γνώσης, τις παγκοσμιοποιημένες σχέσεις, τις αλλαγές στο χώρο εργασίας
και τις πολυσυλλεκτικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες οδηγούν σε
αμφισβήτηση και επαναπροσδιορισμό του μοντέλου του παραδοσιακού
σχολείου και διεγείρουν τη συζήτηση για αναμόρφωση των δομών της
εκπαίδευσης, είτε σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών είτε διδακτικών
βιβλίων είτε σχολικής κουλτούρας εν γένει, προκειμένου να
προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι μαθητές για τις
προκλήσεις μιας διαφοροποιημένης κοινωνίας. Ένα από τα μαθησιακά
αντικείμενα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των
ψυχοσυναισθηματικών και σωματικών δεξιοτήτων των μαθητών,
διεγείρουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εξοπλίζει τους μαθητές με κριτικό
πνεύμα, αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας είναι εκείνο της Εικαστικής αγωγής.
Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο, η διδασκαλία του συγκεκριμένου
μαθησιακού αντικειμένου φαίνεται να χωλαίνει και να αντιμετωπίζει
πολλές δυσκολίες. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ΣπουδώνΔιαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.- Δ.Ε.Π.Π.Σ.) των
Εικαστικών γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο
Δημοτικό, είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να
εμβαθύνει σε αυτές και να τις απολαύσει μέσα από ισόρροπες
δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και μέσα από τη
γνώση και την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε να
καλλιεργηθεί ως δημιουργός και ως φιλότεχνος θεατής. Ειδικότερα με το
μάθημα των Εικαστικών επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
- Η δημιουργικότητα του μαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η
συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
- Η γνώση και η χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των
πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.
- Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η
ανάλυση του εικαστικού έργου, αλλά και του φαινομένου της τέχνης
γενικότερα.

276

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

- Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συμβολή των τεχνών
στον πολιτισμό διαχρονικά και συγχρονικά.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των
Εικαστικών, οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος των Εικαστικών είναι οι
μαθητές:
- Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν
τις δυνατότητές τους στο χειρισμό απλών υλικών και μέσων,
δημιουργώντας εικαστικά έργα.
- Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται με
δημιουργικό τρόπο και να μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήματα και
βιώματα.
- Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύμβολα, τα μορφικά στοιχεία και τις
μορφές που χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να
εξοικειωθούν με αυτά.
- Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να απολαμβάνουν το φαινόμενο
της Τέχνης και να έχουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στα
έργα τέχνης.
- Τέλος, να γνωρίζουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα
κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και
να εκτιμήσουν την Ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να γνωρίζουν
τόσο την παραπάνω σκοποθεσία αλλά και να αναγνωρίζουν την αξία
του διδακτικού αντικειμένου της Εικαστικής αγωγής, για διάφορους
λόγους που θα αποκαλύψει η παρούσα ερευνητική απόπειρα,
επιδεικνύουν μια δυσχέρεια υλοποίησής των επιμέρους στόχων
διδασκαλίας του μαθήματος στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Σε
μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κυρίως οι δυσκολίες που
σχετίζονται με την επιστημονική κατάρτιση των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών σε ζητήματα τέχνης και στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. /
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α με τίτλο
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων
εκπαιδευτικών πακέτων», έλαβε χώρα συγγραφή και διανομή σχολικών
εγχειριδίων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής
στο δημοτικό σχολείο, κατά το σχολικό έτος 2007.
Η φιλοσοφία συγγραφής των παραπάνω εκπαιδευτικών πακέτων
βασίστηκε στους στόχους διδασκαλίας του μαθήματος της Εικαστικής
αγωγής
που
διατυπώθηκαν
προηγουμένως.
Βάσει
αυτών
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διαμορφώθηκαν οι άξονες του γνωστικού περιεχομένου του μαθήματος
των Εικαστικών των έξι τάξεων του Δημοτικού και των οποίων το
περιεχόμενο εμπλουτίζεται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τις
γνώσεις τους.
Σχεδόν μια δεκαετία έχει επέλθει έκτοτε και τα προβλήματα στη
διδασκαλία του μαθησιακού αντικειμένου της Εικαστικής αγωγής δε
φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί. Σε μια προσπάθεια να ανιχνεύσουμε τα
βαθύτερα αίτια του φαινομένου αυτού προβήκαμε στη διεξαγωγή μιας
έρευνας δράσης.
Ειδικότερα, απευθυνόμενοι στους κατεξοχήν αρμόδιους για τη
διδασκαλία του αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή
στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, επιχειρήσαμε να συλλέξουμε τις
απόψεις τους αναφορικά με τη μεθοδολογία και την ποιότητα της
διδασκαλίας του διδακτικού αντικειμένου της Εικαστικής Αγωγής στο
δημοτικό σχολείο. Για το λόγο αυτό συντάξαμε ερωτηματολόγιο
αποτελούμενο από 10 συνολικά ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής και
κλειστού τύπου, το οποίο διανείμαμε σε 150 εκπαιδευτικούς που
εργάζονται σε αστική περιοχή (Αθήνα), σε ημιαστική (Βέροια, Γιαννιτσά)
και σε αγροτική περιοχή (Φλώρινας).
Η συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων προσέφερε πολύτιμες
πληροφορίες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία
του διδακτικού αντικειμένου της Εικαστικής αγωγής, τις δυσκολίες και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την αξιολόγηση των νέων
σχολικών εγχειριδίων ως προς την προσφορά τους στην αναβάθμιση
της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος και αποκαλύπτει πτυχές
που άπτονται της προβληματικής της μεθοδολογικής του προσέγγισης
στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Συνάμα, προσφέρει ευκαιρία για
γόνιμη συζήτηση και προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια
προσπάθεια παρέμβασης στη σχολική καθημερινή πρακτική με απώτερο
σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης εικαστικής αγωγής στην
πρωτοβάθμια σχολική πραγματικότητα.
Σάββατο 16:45-17:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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18.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Κρίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη θρησκευτικότητα της
εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Πανούσης
δικηγόρος,
υποψήφιος διδάκτωρ Δ.Π.Θ.
alexpanoussis@yahoo.gr
Ένα από τα ζητούμενα της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η
εξισορρόπηση αυτής μεταξύ πολλών επιμέρους αντίρροπων
ιδεολογικών ρευμάτων, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια τη σχετική συζήτηση ανάμεσα σε συναρμόδιους
φορείς.
Περαιτέρω, ξεχωριστή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα κατέχει η
θρησκευτικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τις ανάγκες της
οποίας στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα περιλάβουμε τις επιμέρους
συνθήκες που την πλαισιώνουν, διαμορφώνοντας έτσι την οικεία εικόνα.
Με τα δεδομένα αυτά υπόψη αποβλέπουμε στην καταγραφή τέτοιων
όρων, όπως έχουν καταγραφεί στη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, οι επιμέρους κρίσεις του οποίου αφενός μας διαφωτίζουν
για συγκεκριμένες λύσεις και αφετέρου προλέγουν μεταρρυθμίσεις.
Για τον ίδιο σκοπό η έρευνά μας δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά και
στα λοιπά κράτη μέλη που αντιμετώπισαν ζητήματα σαν και αυτά που
μας ενδιαφέρουν εδώ, με την προσδοκία η θεώρηση αυτή να προλάβει
εγκαίρως ανάλογες δικαστικές διαμάχες και μέσα στη χώρα μας.
Επιπλέον, στο μέτρο που κρίνεται δόκιμο στα πλαίσια της παρούσας
μελέτης, τα ευρήματα της ανωτέρω νομολογίας θα επιχειρηθεί να
θεαθούν και μέσα από την οικεία βιβλιογραφία που συντελεί στην
ολόπλευρη θεώρηση των επιμέρους διαλαμβανομένων ζητημάτων των
κρίσεων.
Συνοψίζοντας, οι προαναφερθείσες κρίσεις επί ζητημάτων, για τα οποία
βρέθηκαν πολλάκις υπόλογα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την πάντοτε επίκαιρη
συζήτηση του θρησκευτικού προσανατολισμού της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
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Σάββατο 17:30-17:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Τα εν χρήσει Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά βιβλία των
Θρησκευτικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Αικατερίνη Τσέκου
δρ. Παιδαγωγικής,
διευθύντρια 6ου
Γυμνασίου Ν. Ιωνίας
aikatsekou@yahoo.gr
Η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης (47
χώρες) αναγνωρίζοντας, αφενός, ότι η γνώση των θρησκειών αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της γνώσης της ιστορίας της ανθρωπότητας και
των πολιτισμών και, αφετέρου, ότι είναι εντελώς διαφορετική από την
πίστη σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, τάσσεται υπέρ της διδασκαλίας της
γνώσης, της ιστορίας και της φιλοσοφίας όλων των θρησκειών. Με βάση
το παραπάνω πλαίσιο προτείνεται μια βασική σκοποθεσία της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, η επίτευξη της οποίας προϋποθέτει μια
σειρά από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις. Κινούμενα προς την
κατεύθυνση αυτή, τα κράτη της Ευρώπης, στην πλειονότητά τους,
τείνουν να απελευθερώσουν το μάθημα των Θρησκευτικών από τον
αυστηρό έλεγχο των Χριστιανικών Εκκλησιών και από την ιδεολογική
περιχαράκωση που αυτό συνεπάγεται, είναι εμφανής η τάση υπέρβασης
της μονοφωνικής θρησκευτικής αποκλειστικότητας ακόμα και στο
πλαίσιο των ομολογιακών μαθημάτων, κάτι που ερμηνεύεται ως μια
προσπάθεια να αναπτυχθεί εκτεταμένος θρησκειοπαιδαγωγικός
διάλογος για μια πιο διευρυμένη θρησκευτική εκπαίδευση, σημείο που
γίνεται εμφανές και με τη εισαγωγή της προαιρετικότητας ή της
εναλλακτικότητας. Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή
Θρησκευτική Εκπαίδευση προβάλλει ως ένα αρκετά πολυεπίπεδο
ζήτημα, ορατό από το γεγονός ότι κάθε κράτος είναι ελεύθερο και
υπεύθυνο να επιλέξει τον χαρακτήρα και τις κατευθύνσεις του
μαθήματος των Θρησκευτικών και η επιλογή αυτή είναι άμεσα
συνυφασμένη με τη γενικότερη πολιτική του κάθε κράτους, η οποία
εκφράζεται μεταξύ άλλων στη δομή και στην ιστορία του εκπαιδευτικού
της συστήματος, στην εκπαιδευτική πολιτική καθώς και στην επίδραση
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του ρόλου και των αξιών της θρησκείας στη συγκεκριμένη κοινωνία. Η
Ελλάδα είναι μία από εκείνες της ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες το
μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκει υποχρεωτικά έστω και διευρυμένα,
σύμφωνα με το ισχύοντα Νόμο για την εκπαίδευση (Ν.1566/85), την
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Θρησκευτική
Εκπαίδευση στην Ελλάδα γίνεται σαφώς πιο έκδηλη, όχι μόνο σε επίπεδο
«νόμου» αλλά και στη διατύπωση του σκοπού του μαθήματος των
Θρησκευτικών κατά τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και στην ύλη
των σχολικών βιβλίων και στη μεθοδολογική της προσέγγιση. Στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν από τη
μεταπολίτευση και εξής, στις οποίες εντάσσεται και το μάθημα των
Θρησκευτικών στο σύνολό του (Αναλυτικά Προγράμματα, σκοποθεσία,
περιεχόμενα μάθησης, η θέση του στο ωρολόγιο πρόγραμμα) η πολιτεία,
στα όρια ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, φαίνεται έως
τώρα τουλάχιστον ότι προτιμά η ίδια να διαχειρίζεται πλήρως το
μάθημα, όποιο χαρακτήρα και αν έχει αυτό, για να μπορεί να έχει τον
πλήρη ιδεολογικό έλεγχο. Στα Αναλυτικά Προγράμματα και στα σχολικά
βιβλία των Θρησκευτικών της περιόδου 1977-1981, το θρησκευτικό
φρόνημα συμπλέκεται με το εθνικό. Παράλληλα, τόσο τα Αναλυτικά
Προγράμματα, όσο και τα σχολικά βιβλία, διαπνέονται από έντονη
κατηχητική διάθεση, προβάλλουν μια ακραιφνώς Ορθόδοξη θεολογική
οπτική
της
διδασκαλίας
του
Χριστιανισμού,
αποκλείοντας
κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πολύπλευρη και σφαιρική
ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών σε ό,τι αφορά τη σημασία
της θρησκείας και του θρησκευτικού φαινομένου. Στο ίδιο πνεύμα
κινούνται τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά βιβλία της
περιόδου 1982-1997, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες λιγότερο ή
περισσότερο σοβαρές διαφοροποιήσεις σε μια προσπάθεια προσέγγισης
των θεμάτων από ευρύτερη οπτική γωνία, λόγω της αλλαγής του
πολιτικού κλίματος στην Ελλάδα. Όμως και η προσπάθεια αυτή δεν
ξεπερνά τελικά το επίπεδο διακήρυξης προθέσεων. Για την περίοδο
1997-2016 φαίνεται ότι τα σχολικά βιβλία που εισήχθησαν από το 1997
έως το 2000 ως απόρροια του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών του 1997 στοχεύουν σε μια λανθάνουσα αξιακή ανωτερότητα
του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Τα σχολικά βιβλία του Λυκείου που
εισήχθησαν από το 1997 έως το 2000 χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.
Τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου που γράφτηκαν από το 2003-2006
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σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) για την υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση, τα οποία
χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα, εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με
τα προηγούμενα. Χωρίς να ξεφεύγουν απόλυτα από την Ορθόδοξη
χριστιανική πίστη και παράδοση, διακρίνονται για μία προσπάθεια ήπιας
κριτικής επεξεργασίας διαφορετικών θρησκευτικών παραδοχών και
ενσωματώνουν στοιχεία ομαλής διαχριστιανικής επικοινωνίας και
αλληλογνωριμίας. Στα σχολικά βιβλία της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου
εγκαταλείπεται η δοκιμιακή αφήγηση, ενώ η δόμηση των διδακτικών
ενοτήτων συμβάλλει στην αυτενέργεια των μαθητών και μαθητριών με
στοιχεία διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Πέραν των
αναμφισβήτητα θετικών στοιχείων, ο ομολογιακός χαρακτήρας του
μαθήματος των Θρησκευτικών υπαγορεύει και σε αυτά την
πανανθρώπινη και οικουμενική ανάδειξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής
Παράδοσης. Το 2011, στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» σχεδιάστηκε το
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, το
οποίο αναθεωρήθηκε το 2014, ενώ το 2015 σχεδιάστηκε το Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου. Οι συντάκτες τους
στοχεύουν σε μια διευρυμένη θεώρηση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
με εμφανή την τάση να αποκοπεί η Θρησκευτική Εκπαίδευση από το
ορθόδοξο ομολογιακό της παρελθόν. Οι υποστηρικτές του Νέου
Προγράμματος
Σπουδών
θεωρούν
ότι
προστατεύεται
η
υποχρεωτικότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλες στις
βαθμίδες της Εκπαίδευσης εφόσον το Νέο πρόγραμμα Σπουδών
απευθύνεται
σε
μαθητές
και
μαθήτριες
από
διαφορετικά
θρησκευτικοπολισμικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, προβάλλουν τη θέση
ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι συμβατό με σύγχρονες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, εφόσον, προτείνει μέσα από θεματικούς
κύκλους τη χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών διδακτικών
διεργασιών. Η εφαρμογή, ωστόσο, των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
η οποία αποφασίστηκε αιφνιδιαστικά το Σεπτέμβριο του 2016 από την
παρούσα κυβέρνηση, προκάλεσε τη σθεναρή αντίδραση της θεσμικής
Εκκλησίας, καθώς και θεολογικών κύκλων που επιθυμούν τη διατήρηση
του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών,
θεωρώντας τα Νέα Προγράμματα Σπουδών αντισυνταγματικά,
αντιπαιδαγωγικά και αντορθόδοξα. Παράλληλα, η επιφυλακτικότητα
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απέναντι στα Νέα Προγράμματα Σπουδών εστιάζεται και σε επιμέρους
προβλήματα που, μεταξύ άλλων, αφορούν την απουσία επιμόρφωσης
των θεολόγων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την απουσία συγγραφής
νέων σχολικών βιβλίων, το ογκώδες και δύσχρηστο για τους
εκπαιδευτικούς ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό, καθώς και την έλλειψη
έντυπης έκδοσης του Νέου Προγράμματος Σπουδών και του οδηγού
εκπαιδευτικού. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
υλικοτεχνική υποδομή των περισσότερων σχολικών μονάδων δεν
μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή ενός τέτοιου Προγράμματος
Σπουδών. Θεωρούμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών με ορθή επιλογή
και οργάνωση της ύλης σε συνδυασμό με τη χρήση επίκαιρων μεθόδων
της Παιδαγωγικής επιστήμης μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
σύγχρονου ανθρώπου και των πανανθρώπινων αιτημάτων με εμφανή
τη συνεισφορά του στις τριμερείς μαθησιακές περιοχές της γνωστικήςμεταγνωστικής, της αξιακής-συναισθηματικής και της κοινωνικήςψυχοκινητικής.
Σάββατο 17:45-18:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Κριτικές επισημάνσεις σχετικά με τη δομή και τη μεθοδολογία του
νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών
Κωνσταντίνος Μπίκος
καθηγητής Α.Π.Θ.
bikos@edlit.auth.gr
Καταρχήν το «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών»
είναι προϊόν μιας γενικότερης προσπάθειας αναμόρφωσης των
ισχυόντων προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής
εκπαίδευσης. Αυτή η συνολική προσπάθεια θα έλυνε μεταξύ άλλων το
πρόβλημα του κενού που υπήρχε για το ελληνικό Λύκειο, το οποίο
λειτουργούσε με απαρχαιωμένα ή αποσπασματικά επικαιροποιημένα
προγράμματα και βοηθήματα - εγχειρίδια.
Η διακήρυξη της τότε υπουργού Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου (2011)
είχε ως τίτλο «Το Νέο Σχολείο» και προέβλεπε μία βήμα – βήμα
διαδικασία, μέσα από την οποία θα προέκυπταν τα νέα προγράμματα
και τα εγχειρίδια – βοηθήματα για την υλοποίησή του σε όλες τις
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βαθμίδες και σε όλα τα μαθήματα. Επειδή μάλιστα είχε τεθεί ως
κεντρικός στόχος η αλλαγή του τρόπου εργασίας στη σχολική τάξη,
ξεκίνησε από νωρίς μία διαδικασία ενημέρωσης και επιμόρφωσης
κάποιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία θα επιμόρφωναν στη
συνέχεια άλλα στελέχη στις περιφέρειές τους. Τα στελέχη θα
λειτουργούσαν ως «πολλαπλασιαστές», θα βοηθούσαν δηλαδή στη
συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των πολυάριθμων κατά τόπους
εκπαιδευτικών. Είναι γνωστό όμως ότι από το 2011 έχουν «παρελάσει»
διάφοροι υπουργοί Παιδείας και η σχετική διαδικασία παρουσίαζε κενά
και αρρυθμίες.
Γενικά χαρακτηριστικά της μορφής του προγράμματος που επελέγη
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο φιλόδοξος στόχος της αλλαγής του
ελληνικού σχολείου επελέγη ως μορφή αναλυτικού προγράμματος το
λεγόμενο «Πρόγραμμα της Διαδικασίας». Βασικό χαρακτηριστικό του
προτεινόμενου «προγράμματος της διαδικασίας» είναι ότι επιχειρεί να
αποσπασθεί από το παραδοσιακό μοντέλο της εξάντλησης κάποιας
«διδακτέας ύλης», το οποίο ως γνωστόν οδηγεί στο σχήμα: τη μία μέρα
παράδοση – παρουσίαση κάποιων γνώσεων από τον εκπαιδευτικό και
την επομένη εξέταση των μαθητών για να διαπιστωθεί ο βαθμός
κατανόησης και συγκράτησης αυτών των γνώσεων.
Με το «πρόγραμμα της διαδικασίας» επιχειρείται να μετατραπεί η τάξη
σε ένα εργαστήριο οικοδόμησης της γνώσης με ενεργό εμπλοκή των
μαθητών. Προς τον σκοπό αυτό ετοιμάζεται και διατίθεται από την
ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος εκτεταμένο διδακτικό και
εποπτικό υλικό, το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές: π.χ. έντυπο
υλικό, ψηφιακό κ.ο.κ. Από αυτό το υλικό οφείλει ο εκπαιδευτικός της
τάξης σε συνεννόηση με τους μαθητές του να αποφασίζουν με ποια
ειδικότερα θέματα θα ασχοληθούν, αλλά και με ποιον τρόπο ή μέθοδο
θα δουλέψουν. Μία πρώτη επίπτωση αυτής της επιλογής είναι ότι οι
μαθητές θα μάθουν μεν να εργάζονται με πιο επιστημονικό τρόπο για
την προσέγγιση και κατανόηση κάποιων θεμάτων, είναι όμως και
αυτονόητο ότι θα παραιτούνται από την επιφανειακή έστω γνωριμία με
το σύνολο των θεμάτων. Αυτή η τάση περιγράφεται στην σχετική
βιβλιογραφία ως «θάρρος στα κενά», καθώς τα προγράμματααυτής της
μορφής διακηρύσσουν ότι δίνουν έμφαση στη διαδικασία κατάκτησης
της γνώσης και όχι τόσο στο τελικό προϊόν, δηλαδή στη συσσώρευση
της γνώσης και των πληροφοριών.
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Είναι φανερό ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα καινοτομικό για την
ελληνική εκπαίδευση και γι’ αυτό τα υποστηρικτικά – επιμορφωτικά
μέτρα απαραίτητα. Καθώς όμως έχουν αναλάβει το αρμόδιο υπουργείο
από την έναρξη αυτής της προσπάθειαςδιάφοροι υπουργοί, δεν υπήρξε
μια συνέχεια στη διαδικασία που είχε ξεκινήσει. Για παράδειγμα μετά τις
σχετικές επιμορφώσεις σε περιορισμένο αριθμό στελεχών της
εκπαίδευσης, δοκιμάσθηκε το νέο πρόγραμμα πιλοτικά σε έναν αριθμό
σχολείων ανά την επικράτεια και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματά του.
Δεν έγιναν όμως ποτέ γνωστά αυτά τα αποτελέσματα και το κυριότερο
δεν υπάρχουν τεκμήρια ότι η παρούσα μορφή του προγράμματος έλαβε
υπ’ όψιν τις σχετικές παρατηρήσεις ή διαπιστώσεις.
Το μεγάλο κενό στη διαδικασία που προαναφέρθηκε δημιουργήθηκε με
την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία, ενώ
διέκοψε όλη τη διαδικασία υποστήριξης της ανάπτυξης των νέων
προγραμμάτων, διεμήνυσε στα μέλη των αρμοδίων επιτροπών ότι
πρέπει να καταθέσουν εσπευσμένα το πρόγραμμα σπουδών και το
προτεινόμενο διδακτικό και εποπτικό υλικό. Πίεσε μάλιστα να
καταθέσουν εσπευσμένα τα προγράμματα και το διδακτικό υλικό για τη
διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και της διδασκαλίας των
Ξένων Γλωσσών. Η αποσπασματική κατάθεση και προτροπή για
υλοποίηση μόνον σε αυτά τα δύο γνωστικά πεδία αιτιολογείται με
αναφορά σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για ευθυγράμμιση στις
κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
συγκεκριμένα μαθήματα.
Οι μέθοδοι εργασίας που επιβάλλει το νέο πρόγραμμα
Το πρόβλημα είναι ότι τόσο η αποσπασματική υλοποίηση των νέων
προγραμμάτων όσο και τα κενά και οι παραλείψεις στα απαραίτητα
υποστηρικτικά μέτρα δεν συνάδουν με τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο να
αλλάξει συνολικά το ελληνικό σχολείο και κυρίως ο τρόπος εργασίας σ’
αυτό. Υποθέτω μάλιστα ότι αυτή η έλλειψη υποστήριξης και
επιμόρφωσης θα γίνει ιδιαίτερα φανερή στους εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους έχουν ελλιπή
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση. Αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι
πιεζόταν πάντα για την εξάντληση της προβλεπόμενης ύλης, τους
οδηγούσε στην εφαρμογή του παραδοσιακού μοντέλου της μετωπικής
διδασκαλίας. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, χωρίς προηγούμενη σχετική
κατάρτιση και προετοιμασία, καλούνται να επιλέγουν από ένα πλούσιο
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υλικό τα θέματα και τον τρόπο που θα εργάζονται με τους μαθητές
τους. Καλούνται στην ουσία να μεταβάλουν το ρόλο τους και από φορείς
της μοναδικής αυθεντικής ορθής γνώσης να γίνουν συντονιστές και
συμπαραστάτες των μαθητών τους στην προσπάθειά τους να
οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση τους αναλαμβάνοντας περισσότερη
πρωτοβουλία.
Καλούνται επιπλέον να γίνουν εμψυχωτές και συντονιστές των ομάδων
των μαθητών τους και να τους συντονίσουν για να εργαστούν με
επίλυση προβλημάτων, διερεύνηση ή ανακάλυψη. Αυτές οι μορφές
εργασίας υποστηρίζονται από μεθόδους διδασκαλίας και τεχνικές που
λίγοι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είχαν
την ευκαιρία να τις γνωρίσουν και να τις δοκιμάσουν είτε στη διάρκεια
της αρχικής τους εκπαίδευσης είτε στο πλαίσιο κάποιας επιμόρφωσης.
Επιπλέον, αυτός ο τρόπος εργασίας απαιτεί καλή υλικοτεχνική υποδομή
με δυνατότητα όλων των μαθητών και των τάξεων να έχουν για
παράδειγμα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι γνωστό όμως ότι τα
περισσότερα διδακτήρια μετά δυσκολίας στεγάζουν τους μαθητές και
διαθέτουν απλά ένα εργαστήριο πληροφορικής, που πρέπει να καλύπτει
τις ανάγκες όλων των τάξεων.
Η μορφή του παρόντος «Προγράμματος Σπουδών» της διαδικασίας έχει
τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου “opencurriculum” (ανοιχτό αναλυτικό
πρόγραμμα). Αυτό σημαίνει ότι παρέχει απλά ένα αδρομερές πλαίσιο, με
βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία και με τους μαθητές θα
πρέπει να προγραμματίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υπάρχει
όμως ο κίνδυνος να επικρατήσει το απόλυτο χάος, όπου κάποιοι θα
πραγματοποιήσουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ελάχιστα
πράγματα, ενώ άλλοι θα καταφέρουν να επεξεργαστούν και με
μεγαλύτερη πληρότητα πληθώρα θεμάτων. Είναι προφανές ότι
απαιτείται πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς να προετοιμάζει και
να καταθέτει επίσημα στη διεύθυνση του σχολείου του ο κάθε
εκπαιδευτικός έναν συνολικό σχεδιασμό με τα θέματα και τους τρόπους,
με τους οποίους θα εργαστεί με τους μαθητές του στην τάξη. Εννοείται
ότι αυτός ο σχεδιασμός θα μπορεί να αναμορφώνεται αν είναι ανάγκη
ανά τρίμηνο, διότι πιθανόν να το απαιτήσουν οι ιδιαίτερες συνθήκες και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε τάξης. Είναι όμως γνωστό ότι οι
Έλληνες εκπαιδευτικοί ειδικά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν
«εθισθεί» επί δεκαετίες να ακολουθούν απλά τον «τυφλοσούρτη» του
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ενός και μοναδικού βιβλίου για κάθε μάθημα. Εκφράζονται φόβοι ότι
αυτή η ανάληψη πρωτοβουλίας θα θεωρηθεί από κάποιους
εκπαιδευτικούς δυσβάσταχτη και μπορεί να καταλήξει σε μία
προχειρότητα και ατυχή συνδυασμό θεμάτων, μεθόδων για την
προσέγγισή τους κ.ο.κ.
Ένα καινοτομικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι σίγουρα ότι
επιχειρεί να περιγράψει με επιστημονικό τρόπο τον αποδέκτη αυτών
των μαθησιακών δραστηριοτήτων που είναι ο μαθητής. Αναφέρεται
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του δείχνοντας ότι δεν
περιορίζεται μόνο σε στόχους γνωστικής ανάπτυξης του μαθητή.
Διατυπώνει στόχους, αλλά προτείνει και σχετικές δραστηριότητες τόσο
για την κοινωνική–συναισθηματική του ανάπτυξη όσο και για την
αισθητική και την ηθική του ανάπτυξη. Θεωρώ ότι θα ήταν
αναμενόμενο να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση για την ηθική του
ανάπτυξη στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και λόγω της
φύσης και της θεματολογίας του μαθήματος, αλλά και λόγω της
μονομέρειας και της προσήλωσης των προγραμμάτων των άλλων
μαθημάτων σχεδόν σε αποκλειστικά γνωστικούς στόχους.
Στο ερώτημα του κατά πόσον το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι
«αναπτυξιακά κατάλληλο» (developmentallyappropriate), κατά πόσον
δηλαδή οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα θέματα ακολουθούν
την πορεία νοητικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, η απάντηση
είναι σε γενικές γραμμές θετική. Μπορεί όμως να παρατηρήσει κανείς ότι
ειδικά σε μικρές ηλικίες προτείνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες που
πιθανόν να ξεπερνούν το επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών. Υπάρχουν
δηλαδή, υλικά ή δραστηριότητες που πιθανόν να είναι δυσνόητα για
παιδιά της συγκεκριμένης τάξης και ηλικίας.
Θετικό στοιχείο του νέου προγράμματος αποτελεί και η παρουσίαση
των θεωρητικών παραδοχών σχετικά με τη μάθηση και τη σύνδεση των
θεωριών μάθησης με συγκεκριμένες τεχνικές ή μεθόδους διδασκαλίας.
Έτσι, μπορεί να αποτελεί ένα καλό βοήθημα και οδηγό για κάθε
εκπαιδευτικό που πιθανόν να έχει σχετικά κενά ή ερωτηματικά. Η
παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας συνοδεύεται
μάλιστα από ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών και χρήσιμες
παρατηρήσεις για κάθε ενδιαφερόμενο.
Το «ανοικτό» αυτό πρόγραμμα δεν συνοδεύεται ακόμη από κάποιο
συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά από εκτενέστατο διδακτικό και εποπτικό
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υλικό. Αυτό υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός έχει να επιλέγει για κάθε
δραστηριότητα το κατάλληλο κατά τη γνώμη του υλικό. Δυστυχώς, το
διδακτικό εγχειρίδιο φαίνεται να λύνει πολλά προβλήματα στις συνθήκες
ένδειας που χαρακτηρίζουν ακόμη το ελληνικό σχολείο και την ελληνική
εκπαίδευση. Είναι εμφανές ότι αυτή η κατάσταση πιέζει τον Έλληνα
εκπαιδευτικό για ανάληψη πολύ περισσότερης πρωτοβουλίας κατά την
προετοιμασία του. Πιθανόν πάντως, η έλλειψη διδακτικού εγχειριδίου να
θορυβήσει και τους Έλληνες γονείς, οι οποίοι είναι εθισμένοι να
παρακολουθούν την πορεία της μάθησης των παιδιών τους, μέσα από
κάποιο εγχειρίδιο.
Ο νέος τρόπος εργασίας στο σχολείο και την τάξη απαιτεί επιπλέον την
εργασία των μαθητών κατά ομάδες. Ακόμη όμως και για την απόκτηση
της συνήθειας της συνεργασίας χρειάζεται, θεωρώ, να επενδυθεί χρόνος.
Να είναι έτοιμοι, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να «χάσουν» κάποιες ώρες
προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν στην πραγματική συνεργασία και
πραγματική κατανομή του έργου. Να αποφευχθούν, δηλαδή, τα γνωστά
φαινόμενα, όπου είτε μία κυρίαρχη προσωπικότητα, είτε ο φιλομαθής
της ομάδας να παράγει όλο το έργο και οι υπόλοιποι απλά να
παρευρίσκονται.
Τελικές παρατηρήσεις
Ως πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι ανταποκρίνεται πράγματι σε
αιτήματα των καιρών, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί μία
γνωστή και συνήθης αποτυχία. Από τη στιγμή που δεν κατατέθηκε και
δεν εφαρμόζεται ως συνολικό πρόγραμμα, αλλά και δεν συνοδεύεται
από τα απαραίτητα υποστηρικτικά μέτρα να δημιουργήσει παρανοήσεις
και αρρυθμίες. Έτσι, αντί να προκαλέσει καλύτερα αποτελέσματα στην
ελληνική εκπαιδευτική πράξη, να προκαλέσει απλά απογοήτευση και
απορίες ακριβώς διότι δεν υποστηρίχθηκε η εφαρμογή του από τα
απαραίτητα εκπαιδευτικά μέτρα. Μία καινοτομία, δηλαδή, που
καθεαυτήν είναι καλή, να δυσφημιστεί λόγω του τρόπου που
εφαρμόζεται στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη.
Επιπλέον, αναμένω να οριστούν κριτήρια και διαδικασίες συνεχούς
αξιολόγησής του. Με βάση τη συνεχή αξιολόγησή του να αρχίσει ένας
κύκλος συνεχούς αναμόρφωσης και βελτίωσής του. Διότι κανένα προϊόν
πνευματικής εργασίαw δεν μπορεί να είναι τέλειο ή τελειωτικό. Αντίθετα
η ετοιμότητα για συνεχή βελτίωση και όχι εφησυχασμό είναι
τουλάχιστον αρετή.
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Σάββατο 18:00-18:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Οι δογματικοί όροι στα νέα προγράμματα σπουδών Γυμνασίου και
Λυκείου στο μάθημα των Θρησκευτικών
Βασιλική Μητροπούλου
αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ.
mitro@theo.auth.gr
Χριστίνα Ίτζου
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Εντοπισμός των δογματικών όρων οι οποίοι
χρησιμοποιούνται στα νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά
σε όλες τις βαθμίδες μέσω των οποίων συντίθεται η εικόνα του
προτεινόμενου θρησκευτικού περιεχομένου σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και
Λύκειο και το βαθμό σταδιακής προαγωγής του θρησκευτικού
γραμματισμού στους μαθητές.
Μέθοδος έρευνας: χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική μέθοδος της Ανάλυσης
Περιεχομένου. Επισημάνθηκαν οι δογματικοί θεολογικοί όροι στις στήλες
με τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τις Βασικές Έννοιες και
τις Προτεινόμενες Δραστηριότητες του ΠΣ και διαμορφώθηκαν πίνακες,
με κάθετες στήλες τις κατηγορίες τις θεματικές ενότητες της κάθε τάξης
κάθε βαθμίδας και στις οριζόντιες τους όρους που εντοπίσθηκαν στις
παραπάνω στήλες του ΠΣ. Οι όροι που διερευνήθηκαν, επιλέχτηκαν από
τα βιβλία «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» του Ν. Ματσούκα.
Αιτιολογία και πρωτοτυπία έρευνας: Το ΜτΘ όπως και κάθε γνωστικό
αντικείμενο που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο περιλαμβάνει κατά
κύριο λόγο δυο επίπεδα: το επιστημονικό, το οποίο αφορά το
γνωσιολογικό χαρακτήρα του και το διδακτικό, που αφορά στο σύνολο
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να καταστεί σαφές το
περιεχόμενο της θεολογικής επιστήμης. Κατά τη διδακτική προσέγγιση
του περιεχομένου είναι απαραίτητο να τηρηθούν κάποιες ερμηνευτικές
σταθερές ώστε αυτές να διευκολύνουν το μαθητή για τη μεταφορά της
σκέψης του και σε υπερβατικές περιοχές. Σε επιστημονικό επίπεδο
επιχειρείται με τους προς πρόσληψη όρους να καταστεί συνειδητό ότι
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θρησκευτικό βίωμα και πρακτικές ζωής είναι συνυφασμένα. Σε διδακτικό
επίπεδο απαιτείται από τους μαθητές διανοητική ετοιμότητα και παιδεία
ώστε να κατανοήσουν, τα βαθύτερα θεολογικά μηνύματα. Δογματικοί
όροι θεωρούνται εκείνοι που αναφέρονται στη θεολογική διδασκαλία
της Εκκλησίας. Η διδασκαλία των δογματικών όρων στο ΜτΘ απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή διότι η κατανόησή τους συνδέεται στενά: (α) με την
ιδιοτυπία της θρησκευτικής γλώσσας, (β) με το θρησκευτικό
γραμματισμό και (γ) με τις νοητικές δυνατότητες του μαθητή. Η
ιδιοτυπία της θρησκευτικής γλώσσας αφορά τη γλώσσα στην οποία
είναι διατυπωμένες οι αλήθειες του περιεχομένου του ΜτΘ. Ο
θρησκευτικός γραμματισμός συνδέει τις γνώσεις του θρησκευτικού
μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα και επιχειρεί μια
πολυπρισματική προσέγγιση της γνώσης με αναφορά στη σύγχρονη
κοινωνική πραγματικότητα. Ο Συμβολικός χαρακτήρας αφορά στο ότι οι
δογματικοί όροι δεν κατανοούνται στην κυριολεκτική αναφορά τους,
γιατί αντιπροσωπεύουν αλήθειες και πραγματικότητες, οι οποίες
υπερβαίνουν τις κατ’ αίσθησιν εμπειρίες των μαθητών. Κατά τη
διδασκαλία τους απαιτείται εναρμόνιση των νοητικών απαιτήσεων της
μαθησιακής ύλης με τις γνωστικές ικανότητες και νοητικές δυνατότητες
του μαθητή. Συνεπώς ένα ζήτημα που προκύπτει είναι ο εναρμονισμός
μεταξύ του περιεχομένου του ΜτΘ και των γνωστικών ικανοτήτων των
μαθητών. Μια μαθησιακή ύλη με δογματικούς όρους ανώτερη των
γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών οφείλει να τους αναγκάζει να
καταβάλλουν αυξημένη διανοητική προσπάθεια για την επεξεργασία
(των όρων), εντός, όμως, των νοητικών δυνατοτήτων τους. Στα πλαίσια
μεταπτυχιακής εργασίας επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των δογματικών
όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα νέα ΠΣ Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου στα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, στις Βασικές
Έννοιες και στις Προτεινόμενες Δραστηριότητες.
Σάββατο 18:45-19:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικών στο
Δημοτικό Σχολείο: Μετάβαση στο νέο Σχολείο
Αλέξανδρος Κόπτσης
σχολικός σύμβουλος Π.Ε.
aKoptsis2002@yahoo.gr
Το μάθημα των Θρησκευτικών ανέκαθεν αποτελούσε, στο χώρο της
εκπαίδευσης, ένα πεδίο διαφορετικών απόψεων και αντιπαραθέσεων.
Συνέπεια αυτών ήταν η θρησκευτική αγωγή να έχει περάσει, τους
τελευταίους ιδιαίτερα χρόνους, σε δεύτερο επίπεδο ενδιαφέροντος για
μεγάλο μέρος μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Στο αποτέλεσμα αυτό
βέβαια έχουν οι συμβάλει και οι παρακάτω παράγοντες:
• Ο δάσκαλος, που δεν αντιμετωπίζει πολλές φορές το μάθημα ως
ισότιμο με τα άλλα διδακτικά αντικείμενα
• Το περιεχόμενο της ύλης, που δεν ανανεώνονταν ουσιαστικά και
μεθοδικά και δεν προσαρμόζονταν στα σύγχρονα κοινωνικά και
επιστημονικά δεδομένα
• Η διδακτική μεθοδολογία, που δεν εκσυγχρονιζόταν σύμφωνα με
τις νέα παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις
Το μάθημα των Θρησκευτικών, που αποτελεί μέρος της γενικής
εκπαίδευσης, είναι αναγκαίο να προσφέρεται με εκσυγχρονισμένες
μεθόδους διδασκαλίας,
να συνδέεται με τον τρόπο ζωής, τα
ενδιαφέροντα των μαθητών και τα ψυχοπαιδαγωγικά τους
χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργεί βιώματα που θα τους συνοδεύουν
σε όλη του τη ζωή. Οφείλει να δημιουργεί τέτοια βιώματα, γιατί η
θρησκευτικά αγωγή εκτός από γνώσεις, είναι κυρίως αγωγή, στάσεις
ζωής, δεξιότητες, συναισθήματα.
Παρατηρώντας τη σχετικά χαμηλή ανταπόκριση μεγάλης μερίδας
μαθητών και εκπαιδευτικών στο μάθημα των θρησκευτικών, αλλά και το
σημαντικό βαθμό απόκλισης της κοινωνίας μας από τη χριστιανική ζωή,
δημιουργούνται ερωτηματικά σχετικά με την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά και
του περιεχομένου του, που πιθανόν να μην ανταποκρίνονται στα
κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά δεδομένα της σημερινής εποχής.
Οι χριστιανικές αλήθειες διδάσκονται χωρίς βιωματική προσέγγιση και
με ελάχιστη προσπάθεια να προσεγγίσουν τον κόσμο του μικρού
παιδιού.
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Είναι επομένως αναγκαίο να προσαρμοστεί το περιεχόμενο του
μαθήματος στον κόσμο του σημερινού μαθητή, με κέντρο σαφώς την
ορθοδοξία αλλά σε ένα πνεύμα ελευθερίας και γνώσης του κόσμου που
τον περιβάλλει. Είναι αναγκαίο επίσης να προσαρμοστεί σε μία
μεθοδολογία που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα παιδαγωγικά και
διδακτικά δεδομένα και θα βοηθά το μαθητή με διερεύνηση, με
ανακάλυψη, με συνεργασία, με συζήτηση, με αναστοχασμό και χωρίς
προκαταλήψεις να πλησιάζει το Θεό.
Αυτό επεδίωξε να υλοποιήσει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος Θρησκευτικών, για να αναβαθμίσει το μάθημα και να το
καταστήσει από πεδίο αντιπαραθέσεων σε κέντρο ενσωμάτωσης
στοιχείων που κινούνται γύρω από θεμελιώδεις άξονες, όπως
άνθρωπος, κοινωνία, πολιτισμός, σεβασμός, ηθική, εκσυγχρονισμός.
Στην παρούσα μελέτη θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν τα βασικά
χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος
Θρησκευτικών, που τόσο έχει απασχολήσει την πολιτεία, την εκκλησία
και την εκπαιδευτική κοινότητα. Θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες που
προσφέρει το νέο πρόγραμμα, οι προσανατολισμοί που δίνει, οι σκοποί
που θέτει, τα βασικά θέματα που προτείνει, οι παιδαγωγικές
προϋποθέσεις οργάνωσης του μαθήματος, οι νέες διδακτικές
προσεγγίσεις που προωθούν τη θρησκευτική μάθηση, καθώς και η θέση
και στάση του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία του μαθήματος. Τέλος θα
γίνει σύγκριση των παραπάνω χαρακτηριστικών με τα χαρακτηριστικά
των προηγούμενων προγραμμάτων.
Στην αρχή θα γίνει μία ιστορική αναδρομή της πορείας του μαθήματος
των Θρησκευτικών τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από τα ΑΠ, για να
ερευνηθεί η προσαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών στο
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον της χώρας που ολοένα και
μεταβάλλεται, αλλά και στο σύγχρονο μαθητή και αυριανό πολίτη. Θα
αναδειχθούν κατά την πορεία αυτή τα εκσυγχρονιστικά στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι νέες απαιτήσεις του μαθήματος, με
βάση τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις. Θα προσδιοριστούν τα νέα
δεδομένα της θρησκευτικής αγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο και θα
εξεταστεί κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη αυτά στη νέα προσέγγιση της
θρησκευτικής γνώσης, όπως προτείνεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
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Θα αναδειχθούν οι θρησκευτικές αξίες καθώς και οι στάσεις ζωής που
προβάλλονται ως πεδίο συνάντησης και συνύπαρξης των ατόμων και θα
αναλυθούν οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η οργάνωση του
νέου Προγράμματος.
Στο επόμενο στάδιο θα αναλυθεί η νέα θεώρηση του προγράμματος,
σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στο θρησκευτικό γραμματισμό
ως κύρια διάσταση της θρησκευτικής αγωγής, που συμβάλλει στη
διαμόρφωση πολιτών με θρησκευτική αυτοσυνειδησία και αποδοχή του
διαφορετικού.
Κατόπιν θα παρουσιαστεί η πρόταση που περιέχεται στο νέο
πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος θρησκευτικών, τόσο ως προς τη
διδακτική μεθοδολογία και την ανταπόκρισή του στα ψυχοπαιδαγωγικά
χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας όσο και ως προς το περιεχόμενο.
Θα διερευνηθεί η διαφορετική οπτική προσέγγισης στο νέο Πρόγραμμα
σε σχέση με τα προηγούμενα.
Θα περιγραφούν οι τρεις κύκλοι γύρω από τους οποίους καθορίζεται το
περιεχόμενο του μαθήματος. Ο κύκλος της θρησκευτικής παράδοσης
του τόπου καταγωγής και κατοικίας που έχει επίκεντρο την ορθόδοξη
παράδοση, ο κύκλος της γνωριμίας με τις μεγάλες χριστιανικές
παραδόσεις της Ευρώπης και ο κύκλος των μεγάλων μονοθεϊστικών
θρησκειών του κόσμου. Η περιγραφή αυτή κρίνεται αναγκαία για να
επιβεβαιώσει ή όχι ότι η νέα πρόταση δεν αποσκοπεί στη μετατροπή του
μαθήματος σε θρησκειολογικό, αλλά στη μετατροπή του σε ένα
διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα που εξετάζει
με ερευνητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο τη συνεισφορά κάθε
θρησκευτικής παράδοσης στον πολιτισμό, με κύριο στόχο το
θρησκευτικό γραμματισμό.
Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί να καταδειχθεί ότι το μάθημα των
Θρησκευτικών είναι ένα μάθημα ισότιμο με τα άλλα διδακτικά
αντικείμενα του σχολείου, που το περιεχόμενό του είναι κατά βάση η
ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, προσαρμοσμένο όμως στα σύγχρονα
κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα. Θα επιδιωχθεί να καταδειχθεί επίσης
ότι η προσέγγιση του περιεχομένου επιτυγχάνεται με σύγχρονες
μεθοδολογίες και με ενεργό εμπλοκή του μαθητή.
Τέλος θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά, αναλυτική σύγκριση του
νέου Προγράμματος με το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα του
μαθήματος Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο (ΔΕΠΠΣ) ως προς τους
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στόχους που επιδιώκονται, τις βασικές έννοιες που κυριαρχούν, τις
προτεινόμενες διδακτικές μεθοδολογίες, τις δραστηριότητες και τα μέσα
που προτείνονται για χρήση, τη διάρθρωση της ύλης και κυρίως τα
σημεία που αναδεικνύονται στοιχεία εκτός της ορθόδοξης χριστιανικής
θρησκείας. Η παρούσα έρευνα θα πραγματοποιηθεί με ανάλυση
περιεχομένου.
Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών δημιουργεί, όπως οι συντάκτες του υποστηρίζουν, τις
προϋποθέσεις πρώτον της εμπειρικής προσέγγισης της ορθόδοξης
χριστιανικής θρησκείας, με την έννοια γνώσης κανόνων, συμβόλων,
αρχών, δεύτερον της ερμηνευτικής γνώσης, με την έννοια της σύνδεσης
νοημάτων και σχέσεων με στοιχεία άλλων θρησκειών και τρίτον της
κριτικής-αναστοχαστικής γνώσης, με την έννοια μιας ανοιχτής, κριτικής
και ελεύθερης πνευματικής διεργασίας που θα δίνει προσωπική
αναζήτηση και προσωπική νοηματοδότηση.
Σάββατο 19:00-19:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Αξιολογώντας τη νέα πρόταση Προγραμμάτων Σπουδών του
Μαθήματος των Θρησκευτικών
Κωνσταντίνος Σπαλιώρας
θεολόγος εκπαιδευτικός
kspalioras@gmail.com
Ιωάννης Φύκαρης
επίκουρος καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ifykaris@cc.uoi.gr
Στόχος της παρούσας εισήγησης αποτελεί η δομική διερεύνηση της νέας
πρότασης
Προγραμμάτων
Σπουδών
του
Μαθήματος
των
Θρησκευτικών, προκειμένου να αναδειχθεί και να κριθεί η προτεινόμενη
πρόταση, όσον αφορά τον κοινωνικο-εκπαιδευτικό προσανατολισμό
του. Για την αξιολογική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η «περιγραφική»
και «συγκριτική» επιστημονική μεθόδευση. Τα κύρια εξαγόμενα της
διερεύνησης αποδεικνύουν ότι βασικός δομικός προσανατολισμός των
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Προγραμμάτων αυτών είναι η γενικευμένη τάση κοινωνικής
αναδόμησης και η έμφαση όχι τόσο στο τι θα μάθουν ως περιεχόμενο οι
μαθητές, αλλά στο πώς θα το μάθουν μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής
αλληλεπίδρασης διαφορετικών θρησκευτικών εκδοχών. Διαφαίνονται,
επίσης, σοβαρά επιστημονικά κενά με την προβολή θρησκευτικών
αντιλήψεων, με τη μορφή συμπιλήματος εννοιών διαφορετικών
θρησκευτικών τάσεων, κάτι που έχει ήδη εφαρμοστεί στο διεθνή χώρο
και έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να
αναδείξει αυτά τα τρωτά σημεία, μέσω επιστημονικής μεθοδικής
προσέγγισης,
συμβάλλοντας
με
αυτό
τον
τρόπο
στην
αποτελεσματικότερη προοπτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών και
του περιεχομένου του.
Σάββατο 19:15-19:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ

Από τις βεβαιότητες στην αναζήτηση- Η εξέλιξη των διδακτικών
εγχειριδίων
του
μαθήματος
των
Θρησκευτικών
από
θρησκειοπαιδαγωγική άποψη
Παναγιώτης Ταμβάκης
δρ. Θεολογίας,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
panontam@gmail.com
Τα μαθήματα που διδάσκονται στα σχολεία τής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας κατανέμονται σε Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα και ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το
ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄,
και ΣΤ΄ η διδασκαλία τού μαθήματος των Θρησκευτικών αυτόνομα σε
δύο διδακτικές ώρες. Από τη φετινή σχολική χρονιά και για τις τάξεις Ε΄
και ΣΤ΄ σε μία διδακτική ώρα. Επίσης από τη φετινή χρονιά τα ΔΕΠΠΣ και
ΑΠΣ αντικαταστάθηκαν από τα νέα Προγράμματα Σπουδών που
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.
Το θρησκευτικό μάθημα αποτελεί αντικείμενο πολλών και διαφόρων
συζητήσεων σχετικά με την αξία του, το περιεχόμενό του, τον
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χαρακτήρα του κ.τ.λ. και γι’ αυτήν ακόμα τη σκοπιμότητα ή όχι της
παρουσίας του στην εκπαίδευση. Οι συζητήσεις αυτές πρέπει να
εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων ίσως και συγκρούσεων
ανάμεσα στις δυο πολιτιστικές μάλλον τάσεις που μπορούν να
ονομαστούν παραδοσιακή η μια και εκσυγχρονιστική η άλλη. Η ανάγκη
μιας σύγκλισης, που μπορεί να ονομαστεί εκσυγχρονισμός τής
παράδοσης, φαίνεται να γίνεται επιτακτικότερη με την ένταξη όλο και
περισσότερων κρατών σε ευρύτερα σχήματα- συνομοσπονδίες όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ταχύτατη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο
των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών με τις νέες τεχνολογίες.
Φαίνεται επίσης ως ο μόνος τρόπος για να συντεθούν δημιουργικά οι
δυο τάσεις και να αποφευχθεί η διολίσθηση σε ένα από τα δύο άκρα: τον
αλλοτριωτικό εκσυγχρονισμό ή τη στείρα συντήρηση της παράδοσης.
Αυτονόητα σημαντικότατος παράγοντας προς τούτο είναι η αγωγή που
ασκείται και η παιδεία που καλλιεργείται στην εκπαίδευση, τόσο στη
φιλοσοφική και επιστημονική όσο και στην πολιτική της διάσταση.
Πρωταρχικής σημασίας θέση τόσο στις παραδόσεις όσο και στον
εκσυγχρονισμό τους κατέχει βεβαίως το φαινόμενο της θρησκείας.
Προφανής εξ άλλου και καθόλου άσχετη με τα προηγούμενα φαίνεται να
είναι σήμερα πια και η ανάγκη για ειρηνική συμβίωση και δημιουργική
αλληλεπίδραση λαών με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις σε ένα
ευρύτερο (μέχρι και παγκόσμιο τώρα πια) και προφανώς πιο ουδέτερο
πλαίσιο, όχι όμως γκρίζο ή άχρωμο και οπωσδήποτε όχι άδικο. Η
ειρηνική συμβίωση και η δημιουργική αλληλεπίδραση των διαφόρων
λαών έχει βέβαια συνειδητοποιηθεί ως ανάγκη με τους μεγάλους
πολέμους που συντάραξαν την Ευρώπη τον 19ο και κυρίως τον 20ο
αιώνα. Και ήδη από τον 19ο αιώνα τα κινήματα και τα συνέδρια ειρήνης
κατέληξαν τον 20ο αιώνα στη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών
πρώτα και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια, μιλώντας
βέβαια πάντα για τα νεότερα χρόνια. Στις εξελίξεις αυτές συμμετέχει ως
οφείλει και η εκπαίδευση με την Παιδαγωγική της Ειρήνης. Αλλά και
εντός των κοινωνιών και των κρατών, ο όλο και εντεινόμενος
πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της πληθυσμιακής σύνθεσης των
συγχρόνων κοινωνιών και κρατών προκάλεσαν την ανάγκη και κατά
συνέπεια τη μελέτη και την ανάπτυξη μιας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά οι θρησκείες μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά
εφόσον οι θρησκευτικοί ηγέτες το συνειδητοποιήσουν επαρκώς.
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Ανεξάρτητα πάντως από το τι μπορούν ή οφείλουν να κάνουν οι
θρησκείες τού κόσμου, σημαντικότατη συμβολή μπορεί και πρέπει να
έχει το μάθημα των θρησκευτικών στην εκπαίδευση και μάλιστα στην
πρωτοβάθμια, όπου ιδιαιτέρως και κυρίως (πρέπει να) ασκείται
παιδαγωγία. Διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης εξ
άλλου έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα των θρησκειών στην εκπαίδευση.
Σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφερθεί μέχρις εδώ μπορεί να τεθεί το
εξής ερώτημα: Οι προδιαγραφές της διδασκαλίας του μαθήματος των
θρησκευτικών, που ισχύουν στα σχολεία της Ελλάδας με την εισαγωγή
των βιβλίων από τη σχολική χρονιά 2006- 2007, έχουν λάβει υπόψη
τους, και αν ναι κατά πόσο, τις σύγχρονες συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο; Και πιο
συγκεκριμένα: Συμβάλλει το μάθημα των θρησκευτικών σε μια πολιτική
αλληλοκατανόησης, ειρηνικής συμβίωσης και δημιουργικής συνεργασίας
των γειτονικών (αλλά όχι μόνο) λαών, θρησκευτικών κοινοτήτων εντός
της χώρας καθώς και μεμονωμένων μεταναστών ή άλλων αλλοδαπών
που έχουν διαφορετική θρησκεία από την πλειονότητα; Συγκρούεται
οπωσδήποτε μια τέτοια κατεύθυνση με την καλλιέργεια θρησκευτικής
συνείδησης στα παιδιά; κ.τ.λ.
Στα ερωτήματα αυτά επιχειρούμε εδώ μια πρώτη απάντηση, μέσα από
έρευνα τού βιβλίου των Θρησκευτικών της Στ΄ Δημοτικού σε αναφορά με
το προηγούμενο με μέθοδο την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
Συγχρόνως επιχειρούμε με την ερμηνευτική μέθοδο έναν θεολογικόκριτικό υπομνηματισμό του βιβλίου (και των άλλων προδιαγραφών της
διδασκαλίας). Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας αυτής μπορεί να
συμβάλουν και σε μια επιστημονική πρόταση- σχετικά με τα ενδεχόμενα
αυτά- αξιοποιήσιμη από την εκπαιδευτική πολιτική.
Όσον αφορά τον θεολογικό- κριτικό υπομνηματισμό θεωρούμε
απαραίτητες ορισμένες διευκρινίσεις. Θεολογία με την ευρεία και γενική
έννοια είναι κάθε λόγος περί θεού, κυρίως στο πλαίσιο των θρησκειών.
Με τη στενή όμως και ειδική της έννοια θεολογία είναι το μέρος εκείνο
της Φιλοσοφίας που ερευνά το ενδεχόμενο να έχει ο κόσμος και η
ιστορία νόημα που να υπερβαίνει («υπερβατικό») τον κόσμο και την
ιστορία (θεός, αρχή και τέλος του κόσμου, ζωή μετά τον θάνατο, κ.τ.λ.)
καθώς και την αλήθεια αυτού του νοήματος. Κατ’ επέκτασιν θεολογία
είναι η ειδική ανθρωπιστική επιστήμη που έχει ως αντικείμενο έρευνας
(ιστορικά και συστηματικά) τις διάφορες θεολογίες. Ο υπομνηματισμός
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εδώ έχει την αναφορά του σε μια απόπειρα εκσυγχρονισμού της
θεολογικής παράδοσης. Μια θεολογία, για να είναι αξιόπιστη, οφείλει να
είναι συνεπής αλλά και ζωντανή, να λαμβάνει δηλαδή υπόψη της ως
δεδομένα τα οικουμενικά ζητήματα του ανθρώπου και να αναφέρεται σ’
αυτά τόσο στη διαχρονική και υπαρξιακή όσο και στη σύγχρονη και
καθημερινή τους διάσταση, είτε ανασυνθέτοντας παλαιότερες
απαντήσεις είτε συνθέτοντας νέες. Γι’ αυτό είναι θεολογικός αλλά και
κριτικός.
Ταυτόχρονα με τον υπομνηματισμό μας αυτόν κρίνουμε από τη
θεολογική άποψη, όπως την ορίσαμε παραπάνω, τόσο την Παιδαγωγική
της Ειρήνης όσο και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση όπως έχουν
αναπτυχθεί μέχρι τώρα και παρά το γεγονός ότι θεωρούμε, όπως ήδη
τονίσαμε, και τη μία και την άλλη, σημαντικότατες κατακτήσεις της
φιλοσοφίας και των επιστημών της αγωγής καθώς και της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Έτσι η έρευνα αυτή κινείται σε δύο
(ερμηνευτικούς) άξονες: της Παιδαγωγικής της Ειρήνης και της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αφενός και της Θεολογίας αφετέρου,
κινώντας συγχρόνως έναν διάλογο ανάμεσά τους- γόνιμο θέλουμε να
ελπίζουμε.
Σάββατο 19:30-19:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Διερεύνηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων στα σχολικά
εγχειρίδια των Θρησκευτικών του Δημοτικού σχολείου
Γεώργιος Χαλκιάς
σχολικός σύμβουλος Π.Ε.
gchalkias@sch.gr
Στόχος της έρευνας:
Να αξιολογηθεί η διδακτική καταλληλότητα των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων στα βιβλία των Θρησκευτικών του Δημοτικού
σχολείου, σε σχέση με το μαθησιακό περιεχόμενο των επιμέρους
ενοτήτων και το είδος των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων ζωής
που επιδιώκουν, σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών.
Βασικά ερωτήματα της έρευνας:
Με τη διδακτική αξιοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων:
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 Προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύονται τα
κίνητρα μάθησης;
 Διευκολύνεται η ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών στη
διδασκαλία, καθώς και η εποικοδομητική και διερευνητική μάθηση;
 Εισάγονται οι μαθητές σε μεθόδους και τεχνικές ενδελεχούς
διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την Ορθόδοξη χριστιανική
πίστη και ζωή;
 Διευκολύνεται η πληρέστερη επεξεργασία των μορφωτικών
περιεχομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες διδακτικές
προϋποθέσεις;
 Αποκτούν οι μαθητές θετική στάση για το μάθημα των
Θρησκευτικών;
Επιπλέον:
Οι δραστηριότητες που προτείνονται:
 Σε ποιες θεωρίες μάθησης στηρίζονται (συμπεριφοριστικές,
εποικοδομηστικές, κοινωνικοπολιτισμικές) και τι είδους δεξιότητες
και ικανότητες επιδιώκουν;
 Ανταποκρίνονται στο γνωστικό και νοητικό επίπεδο των παιδιών;
 Προωθούν
ζητήματα
καλλιέργειας
πανανθρώπινων
και
δημοκρατικών αξιών και στάσεων ζωής που σχετίζονται με τον
σεβασμό στην ανθρώπινη διαφορετικότητα;
 Καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό στη διαχείριση μηνυμάτων αξιακού
περιεχομένου;
Ερευνητική μέθοδος:
Εμπειρική έρευνα με πολυπαραγοντική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου MAD for Windows.
Πρωτοτυπία έρευνας:
Είναι γεγονός ότι ο παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός σχεδιασμός της
διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, από την πλειονότητα
των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου, δεν μπορεί να προσφέρει
ευκαιρίες ανακαλυπτικής μάθησης σε όλους τους μαθητές. Μάλιστα οι
περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της διδακτικής
ώρας του μαθήματος των Θρησκευτικών για την ολοκλήρωση
ασκήσεων των «βασικών» μαθημάτων και για τον λόγο αυτόν
τοποθετούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τα Θρησκευτικά αμέσως μετά
από αυτά τα μαθήματα.
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Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί μια πρωτοβουλία διερεύνησης και
ανάλυσης του διδακτικού υπόβαθρου των δραστηριοτήτων που
προτείνονται στα βιβλία των Θρησκευτικών του Δημοτικού σχολείου και
του τρόπου αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων,
δεξιοτήτων και στάσεων ζωής των μαθητών/τριών. Η σπουδαιότητα και
αναγκαιότητα αυτής της έρευνας έγκειται στο γεγονός της ανάδειξης ή
μη της παιδαγωγικής και διδακτικής καταλληλότητας των
δραστηριοτήτων για την υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών ή αν
απαιτούνται
κάποιες διαφοροποιήσεις στον διδακτικό
τους
προσανατολισμό, γεγονός που θα μεγιστοποιούσε το μαθησιακό όφελος
των μαθητών/τριών. Απώτερος, λοιπόν, στόχος είναι η αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, ως ανατροφοδότηση για τον
συστηματικότερο σχεδιασμό των προτεινόμενων δραστηριοτήτων των
βιβλίων.
Σάββατο 19:45-20:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
19.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ – ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το πρόγραμμα σπουδών φιλοσοφίας: από τις Αρχές Φιλοσοφίας στο
τέλος της
Γιώργος Ζωγραφίδης
αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.
zograf@edlit.auth.gr
Η παρουσία της φιλοσοφίας στη νεοελληνική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, από τις απαρχές της έως σήμερα, είναι ουσιαστικά
ανεπαίσθητη, παρά τις κατά καιρούς απόπειρες (αποσπασματικές ή
οργανωμένες) να δοθεί ταιριαστή θέση σε μία θεωρούμενη εξαιρετικά
σημαντική μάθηση. Ο ρόλος του εγχειριδίου (παραδοσιακού ή
νεοτερικού) παραμένει ακόμη κεντρικός στο μάθημα και η συζήτηση που
γίνεται εστιάζει εύλογα σε ζητήματα διδαξιμότητας και διδασκαλίας του,
ενώ εγείρει συχνά ευρύτερα θέματα για την ιδεολογική του ταυτότητα.
Η τελευταία προς το παρόν απόπειρα για αναδιαμόρφωση του
προγράμματος σπουδών φιλοσοφίας παραμένει ανολοκλήρωτη, σε
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ακόμη πιο πρώιμο στάδιο από το σύνηθες, και το μάθημα της
φιλοσοφίας συνεχίζει να μετεωρίζεται εντός ενός ρευστού ακόμη
πλαισίου για το «νέο» λύκειο. Στην εισήγηση, μετά από σύντομη
περιδιάβαση στην πρόσληψη του υφιστάμενου εγχειριδίου, θα αφηγηθώ
κριτικά τις βασικές αρχές του «νέου» προγράμματος σπουδών
φιλοσοφίας, με έμφαση στη διαθεματική και την κριτική-αναστοχαστική
λειτουργία του.
Κυριακή 9:00-9:15, αμφιθέατρο Ι

Γνώση και Ενδιαφέροντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
«Αρχές Φιλοσοφίας»: Παρατηρήσεις για μια κριτική φιλοσοφική
παιδεία
Παύλος Περπερίδης
διευθυντής ΓΕΛ Σκύδρας,
δρ. Φιλοσοφίας
perperidiswasted@hotmail.com
Αναμφίβολα και για το ΑΠΣ στο μάθημα της Φιλοσοφίας εγείρονται
ζητήματα συνεχούς αναπροσαρμογής στις επιστημονικές, παιδαγωγικές
και κοινωνικές εξελίξεις, με ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες
ανατροφοδότησης από την παιδαγωγική επιστήμη και την εκπαιδευτική
πράξη. Την ίδια στιγμή, όμως, στο ΑΠΣ καλούμαστε να θεματοποιήσουμε
τα περιεχόμενα του υπό την διπλή-αντινομική προοπτική του
υποκειμενικά αποδομένου και του αντικειμενικού
νοήματος, του
πραγματιστικού; ερωτήματος: «μαθαίνω φιλοσοφία» (Philosophie lernen)
ή «μαθαίνω να φιλοσοφώ»(philosophieren lernen).; Πέραν τούτου το ΑΠΣ
απαιτείται να αποτελέσει το διαλεκτικό πεδίο μέσω του οποίου
διαμεσολαβείται και ενδεχομένως υπερβαίνεται
η παροδοσιακήγνωσιοκετρική θεμελίωση των κανονιστικών κριτηρίων προς την
κατεύθυνσης μιας μια κριτικής «ανακατασκευής» συνεδεδεμένης με
συγκεκριμένα υποκείμενα και ενδιαφέροντα: ένα υποκείμενο μπορεί να
επιτελέσει μόνο εκείνες τις πράξεις, την πρόθεση των οποίων μπορεί να
περιγράψει. Πώς λοιπόν μπορούν να πραγματωθούν οι στόχοι αυτοί,
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όταν στην περίπτωση της φιλοσοφίας ως σχολικού διδακτικού
μαθήματος, ταυτίζονται με την ίδιο περιεχόμενό της ως
«αυτοδιδακτικής ή μορφωτικής διαδικασίας».; Μια τέτοια ριζοσπαστική
επιδίωξη προϋποθέτει την φόρτιση της γνώσης με ενδιαφέροντα, ώστε
να επιτρέπει στη διδακτική διαδικασία των μαθητών την ανώτερη
σύνθεση θεωρίας και πράξης, τη διαμεσολάβηση φιλοσοφικών γνώσεων,
ικανοτήτων και φιλοσοφικής δράσης.
Η κριτική παιδαγωγική θεωρία, αναλαμβάνοντας το έργο μιας
γνωσιοθεωρητικής
κριτικής
οφείλει
να
αναζητήσει
τους
διαπαιδαγωγικούς όρους που καθιστούν δυνατή τη γνώση και τη
σύνδεσή της με τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο της παρούσας
εισήγησης, με αφετηρία την γνωσιοθεωρητική διάγνωση του J.
Habermas σχετικά με την αναγκαία διακρίβωση της σχέσης γνώσης και
ενδιαφέροντος στη βάση «της εμπειρίας του αναστοχασμού»,
υποστηρίζουμε τη συγκρότηση μιας κριτικής ανάλυσης των αρχών του
αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα «Αρχές Φιλοσοφίας της Β
Λυκείου». Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται μια κριτικήεπιστημολογική επαναξιολόγηση των κατευθύνσεων του αναλυτικού
προγράμματος, ώστε να επιδίδεται σε πρακτικές βλέψεις, με στόχο την
θεωρητική-κριτική διερεύνηση, την αυτοστoχαστική-διαφωτιστική
πρακτική και την πολιτική-πρακτική δράση. Στον σύγχρονο
επιστημονικοποιημένο πολιτισμό, αυτή η προβληματοθεσία, να μπορεί
να καλλιεργηθεί η φιλοσοφική γνώση, χωρίς η φιλοσοφική πράξη να
εγκαταλειφθεί στο δογματισμό οντολογικών ή μεταφυσικών
θεμελιώσεων ή ενός μονόπλευρου θετικιστικού τεχνικού λόγου που
διαπερνά και ορίζει «ανενόχλητα» όλα τα επιστημονικά-μαθησιακά
πεδία της εκπαίδευσης, θεωρώ ότι αποτελεί την πραγματική δυσκολία,
αλλά και την ελάχιστη προϋπόθεση που θα καταστήσει δυνατή την
«γεγονότητα» του μαθήματος της φιλοσοφίας χωρίς γνωσιοθεωρητικές
αμφισημίες και αμφιταλαντεύσεις.
Κυριακή 9:15-9:30, αμφιθέατρο Ι
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Σχεδιασμός του μαθήματος της Φιλοσοφίας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Νικόλαος Ξένιος
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Πολιτικής Φιλοσοφίας
flamenco62@gmail.com
Η παρούσα εισήγηση προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση του
μαθήματος της Φιλοσοφίας στα σχολεία μας. Ξεκινώντας από τη
διδασκαλία της έννοιας του Χώρου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η
πρότασή μου είναι, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση, το μάθημα να
υπαχθεί στο πρίσμα της Γενετικής Επιστημολογίας. Έτσι, τα γνωστικά
αντικείμενα των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας, όπως και η
διδασκαλία της Φυσικής και της Αστρονομίας, θα μπορούσαν ως ένα
βαθμό να συνενωθούν σε ένα διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο σε ό,τι
αφορά τη διδασκαλία του Χώρου. Κατ’ αντιστοιχίαν, η πρόταση θα
μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μια πλειάδα φιλοσοφικών εννοιών ,
όπως, π.χ., της έννοιας του Χρόνου (που θα απαρτίωνε τη φιλοσοφική
προσέγγιση της έννοιας του «διαστήματος» στην αντίληψη των
σπουδαστών), της έννοιας της Ύλης και του Κενού, καθώς και των
φιλοσοφικών συλλήψεων της Γεωμετρίας μετά τον Ευκλείδη.
Οι σπουδαστές, σύμφωνα με την πρόταση αυτήν, θα καλούνται να
εντάξουν τις συμβολικές μορφοποιήσεις των γεωμετρικών, λόγου χάριν,
εννοιών σε μια φιλοσοφική/κοσμολογική προοπτική, επιβεβαιώνοντας
τα πορίσματα των σύγχρονων θετικών επιστημών κι εναρμονίζοντάς τα
με τις φιλοσοφικές έννοιες που πρέπει να διδαχθούν στην Ιστορία της
Φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, η έννοια του φιλοσοφικού «χώρου»
(δηλαδή ο εννοιολογικός χώρος) θα πρέπει να ταυτισθεί, για την
αντίληψη των σπουδαστών, με τον βιωματικό χώρο, όπως αυτός
προκύπτει από τη μελέτη συναφών προς το αντικείμενο επιστημών: της
Γεωμετρίας, της Επιπεδομετρίας, της λομπατσέφσκειας Γεωμετρίας, της
Κοσμογραφίας, της Κβαντομηχανικής και ούτω καθ’εξής, που
υιοθέτησαν μια νέα στάση έναντι των παραδοσιακών φιλοσοφικών
συλλήψεων του Χώρου.
Μια διαθεματική προσέγγιση, υπό αυτό το πρίσμα, δεν θα αρκείτο σε
παρουσίαση μιας έννοιας ή ενός προβλήματος κατά «σειραϊκό» τρόπο,
με την απλή παράθεση της διαφορετικής οπτικής κάθε επιμέρους
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επιστήμης: αντιθέτως, θα λειτουργούσε ως συνθετική παρουσίαση ενός
θεμελιώδους προβλήματος της Φιλοσοφίας που επανατίθεται στα
Μαθηματικά και στις Φυσικές επιστήμες με διαφορετικό εργαλείο,
ωστόσο συνιστά ήδη κατακτημένη, εκ μέρους του νεαρού σπουδαστή,
έννοια. Αυτό προϋποθέτει την αποδοχή των πορισμάτων της Γενετικής
Επιστημολογίας (οργάνου κατανόησης των εξελικτικών της νόησης
θεωριών), και πιο συγκεκριμένα αυτών που αφορούν το στάδιο των
αφηρημένων νοητικών διεργασιών: τη σύλληψη, δηλαδή, και κατανόηση
εννοιών που δεν γίνονται αντιληπτές δια των αισθήσεων αλλά δια της
νοήσεως. Εννοείται πως αυτό επανατοποθετεί το θεμελιώδες δίλημμα
των φιλοσόφων περί πρωτοκαθεδρίας της αίσθησης έναντι της νόησης
και τη συμβιβαστική των δύο θεωρία του Ιμμάνιουελ Καντ.
Το κέρδος αυτής της προσέγγισης θα μπορούσε να είναι μια καινοφανής
τοποθέτηση των σπουδαστών έναντι του συνόλου των διδασκόμενων
επιστημών, υπό τη νέα οπτική γωνία μιας διεπιστημονικής τους
θεώρησης. Επίσης, θα αναβάθμιζε, κατά την άποψή μας, το μάθημα της
Φιλοσοφίας σε σημαντικό, θεμελιώδες επιστημολογικό εργαλείο κατά τη
διαδικασία της μάθησης, επιστρατεύοντας τα πορίσματα των
Προσωκρατικών, π.χ., φυσιολόγων φιλοσόφων και των σύγχρονών μας
επιστημολόγων φιλοσόφων σε μιαν εκ νέου αποτίμηση του συνόλου των
οντολογικών, κοσμολογικών και επιστημολογικών πτυχών της
Φιλοσοφίας, εφόσον το φιλοσοφικό «Όν» πρέπει να τοποθετείται «εν
χώρω». Επίσης, ο σπουδαστής (σύμφωνα με τα πορίσματα της
εξελικτικής ψυχολογίας) θα καλείται, έτσι, να εντάξει τις νέες
νοηματοδοτήσεις της έννοιας του Χώρου στο προσωπικό του σύστημα
αναφορών και εννόησης του φυσικού κόσμου. Πιθανότατα, δε, αυτή η
πρακτική θα έθετε επί τάπητος, αναθεωρώντας τον, ακόμη και τον
ειθισμένο τρόπο διδασκαλίας των προβλημάτων της Ηθικής Φιλοσοφίας,
καθώς και τον προβληματισμό που θέτει η Πολιτική Φιλοσοφία.
Η πρότασή μου συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά διδασκαλίας των
κεφαλαίων που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα της Φιλοσοφίας, όπως προκύπτει
από μια πειραματική διδασκαλία που πραγματοποίησα σε μαθητές της
Β’ Λυκείου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 και της
οποίας τα ευεργετικά αποτελέσματα διαπίστωσα ιδίοις όμμασιν.
Κυριακή 9:30-9:45, αμφιθέατρο Ι
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Αισώπεια εκπαιδευτικοπολιτικά και το μάθημα των Λατινικών
Βασίλης Φυντίκογλου
αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.
vasfynt@lit.auth.gr
Η ανακοίνωση αφορμάται από τα Σενάρια διδασκαλίας Λατινικών που
φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΙΣΩΠΟΣ» του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, και έχει την απολύτως πρακτική
στόχευση α) να συζητήσει συγκεκριμένες όψεις και προβλήματα αυτών
των σεναρίων σε σχέση με το πρόγραμμα διδασκαλίας των Λατινικών
και β) να συνδέσει αυτές τις επιμέρους επισημάνσεις με τον γενικότερο
προβληματισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος. Τα ζητήματα που
θίγονται και αποτελούν τους άξονες οργάνωσης της ανακοίνωσης είναι:
1) η ρεαλιστική διάσταση των σεναρίων αυτών στη σχολική
πραγματικότητα του μαθήματος, δηλ. σε σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο
και με τις προβλέψεις του προγράμματος
2) η υπηρεσία που προσφέρουν στο κατεξοχήν (ή μάλλον αποκλειστικό)
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, δηλ. τη διδασκαλία της λατινικής
γλώσσας
3) οι γραμματισμοί που προτείνονται στα σενάρια ως παράπλευροι
στόχοι του μαθήματος
4) οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούνται οι ΤΠΕ στα σενάρια και η
συμβολή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
Η βασική θέση που θα υποστηρίξω είναι ότι τα σενάρια αυτά, ακόμη και
όταν έχουν αξιολογηθεί ως «Υποδειγματικά», πέραν του ότι βρίσκονται
σε δυσαρμονία με το σχολικό εγχειρίδιο και τη σχολική πραγματικότητα
(και όχι μόνον επειδή συντάχθηκαν προ της αλλαγής που έγινε ως προς
τον χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος), παρουσιάζουν προβλήματα ως
προς τα τέσσερα ζητήματα/ζητούμενα που προαναφέρθηκαν. Ασφαλώς
είναι θετικό το ότι εισάγουν νέα στοιχεία και στον τρόπο διδασκαλίας
και στη θεματική του μαθήματος, έστω και αν η υλοποίησή τους, όπως
προτείνεται, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Ωστόσο η σημαντικότερη
θετική συνεισφορά του υλικού αυτού εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μου,
στο ότι μπορεί να δώσει ερεθίσματα προβληματισμού και κριτικής
α) για το πολύ πρακτικό ερώτημα πώς συντάσσονται και πώς
αξιολογούνται τέτοια σενάρια στη νεοελληνική εκπαίδευση, ώστε να
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εξεταστούν και να κατανοηθούν (με την ελπίδα να θεραπευτούν) οι
παθογένειες μιας μόδας και
β) για το μείζον ερώτημα αν και πώς μπορεί να ανασυνταχτεί το
πρόγραμμα διδασκαλίας των Λατινικών και να υπηρετηθεί από
κατάλληλο εγχειρίδιο, ώστε να ενσωματώνει πτυχές που θίγονται στα
σενάρια, έστω και στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο στο οποίο έχει πλέον
περιοριστεί το μάθημα.
Κυριακή 9:45-10:00, αμφιθέατρο Ι

Προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος στις ανθρωπιστικές
σπουδές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κωνσταντίνος Κακουλάκης
φιλόλογος εκπαιδευτικός
Ελένη Παπαδογιαννάκη
φιλόλογος εκπαιδευτικός
eleni_pap@hotmail.com
Αντώνης Τσιρικούδης
φιλόλογος εκπαιδευτικός
Τα αναλυτικά προγράμματα και η προσπάθεια υλοποίησής τους μέσα
από τα σχολικά βιβλία εγείρει κατά καιρούς διάφορα ζητήματα και
δημιουργεί προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τα
προγράμματα αυτά στην πράξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που
παρατηρείται αναντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος
που θέτει το πρόγραμμα σπουδών και στο σχολικό βιβλίο, που
χρησιμοποιούν οι μαθητές. Το θέμα αυτό τίθεται συχνά σε συζήτηση
στην εκπαιδευτική κοινότητα και έχουν διατυπωθεί πολλές και
διαφορετικές απόψεις επί του θέματος, όπως η κατάργηση του βιβλίου
σε κάποια μαθήματα ή η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου σε άλλα, με
σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβουλίας του εκπαιδευτικού και την
αποτελεσματικότερη διδασκαλία με γνώμονα την ανάπτυξη και την
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καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή ως αντιπρόταση στη
στείρα απομνημόνευση.
Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στα φιλολογικά μαθήματα στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
εν πολλοίς πόρρω απέχει από την καλλιέργεια της κρίσης του μαθητή,
ιδιαίτερα στο Λύκειο. Τα σχολικά βιβλία συχνά «κατασκευάζουν»
συγκεκριμένες εκδοχές της πραγματικότητας, κυρίως στο μάθημα της
ιστορίας ή των αρχαίων ελληνικών. Στην εισήγηση αυτή θα επιχειρηθεί
μια διαφορετική πρόταση στην προσέγγιση της ιστορίας, των αρχαίων
ελληνικών και της ηθικής ευρύτερα υπό το πρίσμα των αναλυτικών
προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκά σχολεία. Στα
παραπάνω σχολεία δεν υπάρχει το σχολικό βιβλίο με την έννοια που
χρησιμοποιείται στο δικό μας σύστημα και συνεπώς δεν υπάρχει και η
απομνημόνευση. Αντιθέτως, η υποκειμενικότητα του μαθητή
διαμορφώνεται μέσω της κριτικής προσέγγισης της πραγματικότητας
και της ενθάρρυνσης ανάληψης πρωτοβουλιών, τόσο σε ατομικό, όσο
και σε συλλογικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα επιχειρηθεί
η διατύπωση προτάσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν και να
εφαρμοστούν επιτυχώς στο πρόγραμμα σπουδών των φιλολογικών
μαθημάτων του ελληνικού σχολείου.
Κυριακή 10:00-10:15, αμφιθέατρο Ι
20.ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ;
Αξιολογική,
βάσει
κριτηρίων,
έρευνα
του
περιεχομένου
εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας του
μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο
Όθωνας Μπουραντάς
δρ. Παιδαγωγικής
bourantas@yahoo.com
(ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βρίσκουν σε
εκτεταμένο βαθμό εφαρμογή σε όλους σχεδόν τους τομείς
δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου (παραγωγική διαδικασία,
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διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές, δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου, επικοινωνία, κοινωνική δικτύωση, διασκέδαση κ.λπ.) και
αποτελούν τον πυρήνα της μεταβιομηχανικής οικονομίας των
προηγμένων κρατών του δυτικού κόσμου, η οποία αναπτύσσεται σε
συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η διαμορφωμένη αυτή πραγματικότητα δε
θα μπορούσε παρά να ασκεί σημαντική επίδραση και στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την κυρίαρχη, ισχυρά νομιμοποιημένη, «φυσικοποιημένη»
ακαδημαϊκή αντίληψη αναφορικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, οι τελευταίες αντιμετωπίζονται ως εργαλεία («εργαλειακή» ή
«τεχνοκεντρική» αντίληψη) που, με την εισαγωγή τους στην καθημερινή
εκπαιδευτική πρακτική, αφενός, αναβαθμίζουν την ποιότητά της, καθώς
η εισαγωγή αυτή συμπλέει με τον «ελκυστικό μανδύα» της αναμόρφωσης
της διδασκαλίας από παιδαγωγική άποψη (κονστρουκτιβισμός,
διερευνητική διδασκαλία, ρήξη με τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές
κ.λπ.), και, αφετέρου, ενισχύουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές
δεξιότητες μαθητών και μαθητριών, όπως, άλλωστε, έχουν καταδείξει και
σχετικές έρευνες. Επομένως, η επιλογή της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση θεωρείται ως αυτονοήτως προοδευτική πράξη από
παιδαγωγική σκοπιά.
Ο ακαδημαϊκός αυτός λόγος μετουσιώνεται σε λόγο της εκπαιδευτικής
πολιτικής διεθνώς. Έτσι, οι φορείς σχεδιασμού της εκπαιδευτικής
πολιτικής σε κράτη ή συνασπισμούς κρατών, που επιθυμούν να
αναβαθμίσουν τη θέση τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό διεθνές περιβάλλον, επαναπροσδιορίζουν
συστηματικά, ιδίως κατά την τελευταία τριακονταετία, τους σκοπούς της
εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτικών τους
συστημάτων και τους προσαρμόζουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων
«Κοινωνιών της Γνώσης», στις οποίες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα
ψηφιακά μέσα εν γένει έχουν προεξάρχουσα σημασία.
Τόσο ο ακαδημαϊκός λόγος περί νέων τεχνολογιών όσο και ο αντίστοιχος
της εκπαιδευτικής πολιτικής αναπλαισιώνονται στο περιεχόμενο, αφενός,
των ποικίλων δράσεων για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και, αφετέρου, των επίσημων προδιαγραφών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων,
ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων), με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση
των κατάλληλων περιβαλλόντων για την άσκηση των μαθητών και
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μαθητριών σε τυπικές, ημι-τυπικές και άτυπες πρακτικές ψηφιακού
γραμματισμού.
Στην Ελλάδα, οι φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής,
φιλοδοξώντας να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα διεθνώς, επιχειρούν, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του ’80, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στα
σχολικά προγράμματα σπουδών. Τη δημοσίευση των εν λόγω
προγραμμάτων συμπληρώνουν, κατά την τελευταία δεκαπενταετία
κυρίως, παράλληλες επιμέρους δράσεις που αφορούν, αφενός, την
παραγωγή νέων προδιαγραφών της διδασκαλίας (σχολικά βιβλία &
τετράδια εργασιών έντυπα και ψηφιοποιημένα, βιβλία εκπαιδευτικών,
ψηφιακοί μαθησιακοί πόροι στο διαδίκτυο, παραδειγματικά σενάρια
διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ, εκπαιδευτικό λογισμικό) και, αφετέρου, την
επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Οι
δράσεις αυτές συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία με ενιαίο
χαρακτήρα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, καθώς η αποσπασματικότητα ανάλογων πρωτοβουλιών που
τέθηκαν σε εφαρμογή στο παρελθόν απετέλεσε έναν από τους κύριους
λόγους για τους οποίους αυτές δεν κατέστησαν επιτυχείς.
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, η
οποία εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική της αξιοποίησης των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση, αφορμάται από το ενδιαφέρον για μια λεπτομερειακή
περιγραφή και διεξοδική αξιολόγηση και ανάλυση της δομής και του
περιεχομένου ενός από τους προσφερόμενους για σχολική χρήση τίτλους
«επίσημου» εκπαιδευτικού λογισμικού, ο οποίος έχει παραχθεί για την
υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στις τάξεις του
Γυμνασίου. Ειδικότερα, πρόκειται για το πολυμεσικό λογισμικό με τίτλο
«Ιστορία α’ – β’ – γ’ γυμνασίου», το οποίο παρήχθη το 2006 και, σύμφωνα
με την ομάδα σχεδιασμού του, «πραγματεύεται διδακτικό υλικό που
καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο». Το λογισμικό
έχει τη μορφή δικτυακής εφαρμογής (web-platform) και, έχοντας
πιστοποιηθεί για την επιστημονική και παιδαγωγική του καταλληλότητα
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (επιτελικό, τότε, επιστημονικό φορέα
υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, που πλέον, έχει αντικατασταθεί
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), διατίθεται ελεύθερα στο
διαδίκτυο από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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Το προαναφερθέν ενδιαφέρον εδράζεται στην επιθυμία να καταδειχθεί
μέσα από τη συστηματική διερεύνηση αυτού του τίτλου, ως μελέτης
περίπτωσης, εάν όντως οι υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί ο
σύγχρονος ακαδημαϊκός λόγος, καθώς και ο λόγος της εκπαιδευτικής
πολιτικής περί αναβάθμισης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της αξιοποίησης, στο πλαίσιό τους, ψηφιακών πόρων
επιβεβαιώνονται από τα πράγματα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, αν ληφθεί
επιπροσθέτως υπόψη το γεγονός ότι οι ομάδες σύνταξης των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στο
Γυμνάσιο, καθώς και των βιβλίων των εκπαιδευτικών προτρέπουν τους
τελευταίους να αξιοποιούν στο πλαίσιο της σχολικής πράξης ως
«εποπτικά μέσα» που στοχεύουν «στην αισθητοποίηση των αφηρημένων
ιστορικών εννοιών σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας» τίτλους
εκπαιδευτικού λογισμικού. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να
αξιοποιούν είτε λογισμικό δικής τους επιλογής, το περιεχόμενο του
οποίου θα αντιστοιχεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών/τριών της τάξης τους, είτε το «επίσημο», εξειδικευμένο και
πιστοποιημένο, λογισμικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας του
μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, που συνοδεύει και συμπληρώνει
το «κύριο διδακτικό υλικό» του μαθήματος, δηλαδή τα σχολικά βιβλία.
Σκοπός της έρευνας, ειδικότερα, είναι η διεξοδική μελέτη του υπό έρευνα
λογισμικού ως προϊόντος, ενταγμένου στο ευρύτερο πλαίσιό του, ως
μέσου διδασκαλίας και επικοινωνίας, ως πολιτικού και πληροφοριακού
μέσου. Το λογισμικό αξιολογείται και το ιδεολογικό περιεχόμενό του
αναλύεται ως προς τέσσερις επιμέρους διαστάσεις. την τεχνολογική και
τεχνική (πολυμεσικά στοιχεία, πλοήγηση, τεχνολογικές δυνατότητες,
γραφιστικά/ σχεδιαστικά χαρακτηριστικά), την ψυχολογική και
παιδαγωγική (θεωρίες μάθησης, μαθησιακές λειτουργίες, οργάνωση
σχολικής γνώσης, μεθόδευση διδασκαλίας – διδακτικές πρακτικές,
αντιστοιχία με προγράμματα σπουδών – σχολικά βιβλία – λοιπούς
εκπαιδευτικούς πόρους), τη διδακτική-μεθοδολογική ως προς την
επιστήμη αναφοράς (επιστημολογικό παράδειγμα διδασκαλίας της
Ιστορίας, περιεχόμενα μάθησης, γραμματισμοί), καθώς και την
κοινωνιολογική (ιδεολογία των περιεχομένων μάθησης – αξίες, πρότυπα,
γνώσεις και πεποιθήσεις για τον κόσμο).
Αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία. στο πλαίσιο της παρούσας
έρευνας αξιολογείται το υπό έρευνα υλικό βάσει συγκεκριμένων
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κριτηρίων και αναλύεται το περιεχόμενό του με την εφαρμογή ενός
φαινομενολογικού και ερμηνευτικού μεθοδολογικού «παραδείγματος»
διεπιστημονικής ανάλυσης ποιοτικού υλικού, στο πλαίσιο του οποίου
συζευγνύονται διαφορετικές μέθοδοι και παραδείγματα ανάλυσης.
Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το σύνολο των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από την αξιολογική αυτή έρευνα, οδηγείται στη βασική
διαπίστωση ότι το υπό έρευνα λογισμικό, μολονότι είναι σχεδιασμένο για
να συνοδεύει τις λοιπές προδιαγραφές του μαθήματος της Ιστορίας για
το Γυμνάσιο και προτείνεται επισήμως, όπως προαναφέρθηκε, η
εφαρμογή του στις σχολικές τάξεις, εντούτοις η εν γένει ποιότητά του
καθώς και τα γνωρίσματά του (τεχνολογικά και τεχνικά, παιδαγωγικά και
ψυχολογικά, διδακτικά-μεθοδολογικά σε σχέση με την επιστήμη
αναφοράς, κοινωνιολογικά) συνιστούν παράγοντες που είναι μάλλον
αποτρεπτικοί για μια συστηματική αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Κυριακή 11:05-11:20, αμφιθέατρο Ι
Η Επιστήμη και η Τεχνολογία στα εν χρήσει διδακτικά πακέτα
Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου
Κατερίνα Κοτοπούλου
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
aikotopoulou@yahoo.gr
Στη σύγχρονη εποχή τα περισσότερα επιστημονικά πεδία εξελίσσονται
και οι νέες τεχνολογίες τρέπονται σε αναπόσπαστο και αυτονόητο
κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων, ειδικά των
νεότερων σε ηλικία. Αυτή η πρόοδος, όμως, δεν ήρθε αυτόματα, αλλά
είναι αποτέλεσμα μίας διαρκούς και συστηματικής προσπάθειας και
πειραματισμού του ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποίησε την Επιστήμη
και την Τεχνολογία τόσο με θετικό όσο και με -επικίνδυνα- αρνητικό
τρόπο.
Η Επιστήμη και η Τεχνολογία έπαιξαν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη
διαμόρφωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων, αλλά και σε άλλες
διεργασίες, που σταδιακά «έχτισαν» τον κόσμο, όπως τον ξέρουμε
σήμερα (Misa & Schot, 2005). Βέβαια, αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία με την ανθρώπινη ιστορία δε γίνεται
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πάντοτε συνειδητή, ενώ σχετικά ασαφείς παραμένουν και οι όροι αυτοί
(Gardner, 1999: 331, Bybee, Powell & Ellis, 1991: 143–146).
Το μάθημα της Ιστορίας προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις για το
ιστορικό παρελθόν, καθορίζει σημαντικά τις στάσεις και τις αντιλήψεις
των μαθητών για το ιστορικό πλαίσιο, τις ανθρώπινες κατακτήσεις που
συντελέστηκαν σε αυτό και τη συμβολή του «εαυτού» και του «άλλου»
σε αυτές.
Ωστόσο, ο καθένας που προσεγγίζει το παρελθόν το αντιλαμβάνεται
μέσα από το δικό του πρίσμα. Η οπτική γωνία επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους είναι η προσωπικότητα και οι
γνώσεις του κάθε μελετητή, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις γύρω του. Εξαιτίας, λοιπόν,
του έντονου υποκειμενικού στοιχείου, η Ιστορία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μετάδοσης μιας ιδεολογίας. Οι μαθητές,
μέσω του μαθήματος της Ιστορίας γίνονται αποδέκτες της εκάστοτε
οπτικής και ιδεολογίας, κάτι που εξηγεί το λόγο για τον οποίο το
μάθημα της Ιστορίας λάμβανε ιδιαίτερη προσοχή από τους εκάστοτε
ιθύνοντες (Κοτοπούλου, 2009: 22-23, Justin, 2000: 120-121).
Μολονότι έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, και
συσκευές που τις υποστηρίζουν, οι οποίες δίνουν νέες δυνατότητες και
ώθηση στη διδασκαλία (Μπίκος, 2012: 210-212), τα σχολικά βιβλία
θεωρούνται ως το βασικό μέσο διδασκαλίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Ειδικότερα, το σχολικό βιβλίο είναι φορέας και μέσο πραγμάτωσης των
σκοπών και των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.
Επίσης, αποτελεί την πυξίδα του μαθήματος και κεντρική πηγή γνώσεων
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, όμως, εκτός από
γνώσεις, φέρει και αναπαράγει τις επικρατούσες στάσεις και τα πρότυπα
της κοινωνίας εντός της οποίας χρησιμοποιείται (Μπονίδης, 2004: 1-2,
Μαυροσκούφης, 2003: 45).
Όλα όσα αναφέρθηκαν έως τώρα αναδεικνύουν τη σημασία της έρευνας
των σχολικών βιβλίων γενικώς και ειδικότερα εκείνων που
χρησιμοποιούνται στο μάθημα της Ιστορίας.
Η παρούσα ερευνητική εργασία αντλεί θεωρητικά ερείσματα και από την
Παιδαγωγική της Ειρήνης, αντικείμενο της οποίας είναι ο σχεδιασμός
μίας εκπαίδευσης για την ειρήνη, η οποία προσαρμόζεται στις εκάστοτε
κοινωνικές ανάγκες, προσπαθώντας να ορίσει και να παγιώσει τις αξίες

312

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

της ειρήνης, συμβάλλοντας στην εξάλειψη φαινομένων βίας (Guetta,
2013: 167, Μπονίδης, 1998: 12). Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση
του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται η Επιστήμη και η Τεχνολογία
στα εν χρήσει διδακτικά βιβλία Ιστορίας του Δημοτικού και του
Γυμνασίου.
Τα ερωτήματα που επιδιώκει να απαντήσει η παρούσα ερευνητική
εργασία, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο την Ποιοτική
Ανάλυση Περιεχομένου και ειδικότερα τα παραδείγματα της δόμησης
περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης, είναι τα ακόλουθα: Υπάρχει
συσχετισμός της Επιστήμης και της Τεχνολογίας με την ειρηνική
διαβίωση και ευημερία του ανθρώπου; Τονίζεται η ευθύνη της επιλογής
για την ορθή χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών
επιτευγμάτων; Παρουσιάζεται ο ενωτικός χαρακτήρας της Επιστήμης και
της Τεχνολογίας ή δίνεται έμφαση στη χρήση τους για πολεμικούς
σκοπούς; Πώς παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του εθνικού «εαυτού»
και πώς του εθνικού «άλλου»; Αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις για την
επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη;
Μετά από τις σχετικές αναλύσεις διαπιστώθηκε πως υπάρχουν
αναφορές και οπτικό υλικό που αφορούν τα επιστημονικά επιτεύγματα
και τους ίδιους τους επιστήμονες. Επίσης, υπάρχουν αναφορές που
σχετίζονται τόσο με την ειρήνη όσο και με τη βία. Ακόμη, προβάλλονται
οι καινοτομίες και η πρόοδος τόσο του εθνικού «εαυτού» όσο και του
«άλλου» ανάλογα και με τη χρονική περίοδο οπότε και αυτές
τοποθετούνται. Παρατηρείται ότι οι αναφορές είναι σύντομες και ενίοτε
επιγραμματικές, ενώ, τέλος, σημειώνεται ότι μολονότι περιγράφονται οι
συνέπειες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στο κοινωνικοοικονομικό
πλαίσιο, δεν αναδεικνύονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην
επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.
Με την επίγνωση ότι η Επιστήμη και η Τεχνολογία δε βρίσκονται στο
επίκεντρο του μαθήματος της Ιστορίας, διατυπώνεται εντούτοις η
πρόταση επαναπροσδιορισμού και ανάδειξης της θεματικής αυτής μέσα
και από την οπτική αυτού του μαθήματος.
Κυριακή 11:20-11:35, αμφιθέατρο Ι
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Η Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. στο μάθημα της
Ιστορίας του Γυμνασίου
Αργυρώ Δημητρέλου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
argyrodimitrelou@hotmail.com
Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης αφουγκράζεται τις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης
που αφορούν ζητήματα τεχνογνωσίας και καινοτομίας στο χώρο της
εκπαίδευσης. Στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας της
πληροφορίας - τεχνολογίας η απάντηση έγκειται στη διαµόρφωση µιας
πολυδιάστατης και δηµιουργικής προσωπικότητας του µαθητή (Lawton
et al, 2000). Η Διαθεµατική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση
της γνώσης, η οποία αποτελεί και καινοτομικό στοιχείο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. –
Α.Π.Σ., 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 (Αλαχιώτης,
2002δ, Lawton et al, 2000). Η διαθεµατική προσέγγιση δεν µπορεί παρά
να υποστηρίζεται από µεθόδους ενεργητικής και διερευνητικής
απόκτησης της ιστορικής γνώσης, οι οποίες εφαρµόζονται κατά τη
διδασκαλία κάθε γνωσιακού αντικειµένου και εξειδικεύονται στις
διαθεµατικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας, στο τέλος κάθε
θεµατικής ενότητας, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Συνεπώς, με τη διαθεµατικότητα φαίνεται να αναπροσαρµόζονται
στόχοι και µέθοδοι διδασκαλίας, ενώ δοµείται ανάλογα και το
περιεχόµενο των µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης κάθετης και
οριζόντιας κατανοµής της διδασκόµενης ύλης.
Τα Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις αρχές του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (νυν Ι.Ε.Π.) θα πρέπει να αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. και στο
μάθημα της ιστορίας. Με βάση τον προβληματισμό αυτό στην παρούσα
έρευνα επιχειρείται η ανίχνευση, η διερεύνηση και η καταγραφή των
δυνατών διασυνδέσεων (όπου κρίνεται απαραίτητο από τους συντάκτες
των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.) ανάμεσα στο μάθημα της ιστορίας α΄, β΄ και γ΄
γυμνασίου και της πληροφορικής· αναμένονται δε ανάλογες καινοτόμες
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μεταβολές στα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια και στη διδακτική πράξη
ως προάγγελος αλλαγής της εκπαιδευτικής ταυτότητας και
κατ΄επέκταση της εκπαιδευτικής πρακτικής.
Η εν λόγω μελέτη προσεγγίζει το αντικείμενο της έρευνας υπό το
θεωρητικό πρίσμα του Basil Bernstein που μας παραπέμπει σε μια άλλη
θεώρηση του συμβολικού ελέγχου η οποία εμπεριέχει τη δυνατότητα
αλλαγής μιας δεδομένης τάξης πραγμάτων. Εκτός αυτού, αξιοποιείται
από το εννοιολογικό οπλοστάσιο του Bernstein το δίπολο ταξινόμηση –
περιχάραξη (framing – classification), προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός
ευελιξίας στα περιεχόμενα των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., αλλά και ο βαθμός
αυτονομίας που παρέχεται στον εκπαιδευτικό και μαθητή, αντίστοιχα.
Για την ανάλυσή μας επιχειρήθηκε η σύζευξη του σκοπού της έρευνας με
το μεθοδολογικό παράδειγμα της ποιοτικής ανάλυσης κειμένου περιεχομένου στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης των δύο
γνωσιακών αντικειμένων. Από την ανάλυση των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. του
μαθήματος ιστορίας α΄, β΄ και γ΄ γυμνασίου σε επίπεδο στόχων,
δραστηριοτήτων, μεθοδολογίας και αξιολόγησης διαπιστώθηκε η
ανάγκη για συστηματική μελέτη λεκτικών και συμβολικών στοιχείων
(επιλογή λέξεων, επαναλήψεις, σύνταξη φράσεων) τα οποία συνέδραμαν,
ώστε να οδηγηθούμε στην ενίσχυση εντυπώσεων αλλαγής του
παιδαγωγικού
κώδικα
(techno-code/
ασθενής
ταξινόμηση
περιεχομένων) που λειτούργησε και λειτουργεί και ως διαπιστευτήριο
μιας μορφής εξασθενημένου πλέον κοινωνικού ελέγχου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).
Συγκεκριμένα, επιλέγοντας ως κύρια μονάδα ανάλυσης του Α.Π.Σ. τις
ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες και τα προτεινόμενα
διαθεματικά σχέδια εργασίας καθώς επίσης και τις ενδεικτικές
θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης του αντίστοιχου
Δ.Ε.Π.Π.Σ., διαπιστώθηκε ότι απουσιάζουν τα ισχυρά μονωμένα
περιεχόμενα σχολικής γνώσης, ενώ κυριαρχεί το θέμα των προεκτάσεων
της ιστορικής γνώσης σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως και
αυτό της τεχνολογίας, σε κατάλληλες πάντα διδακτικές ενότητες.
Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι, μέσω της ανάλυσης των ερευνητικών
μας δεδομένων, αναγνωρίζονται οι στενές διατάξεις των γνωσιακών
αντικειμένων στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ως εμφανείς,
γεγονός που συνδέεται με το βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε
περίπτωση που ακολουθήσουν τις επιταγές των θεσμικών κειμένων των
Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.
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Οι θεωρητικές επιστήμες και ειδικότερα η επίσημη ιστορική γνώση
φαίνεται να δημιουργεί «στεγανά», υψώνοντας έτσι εμπόδια στην
εισαγωγή και ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας υπό το πρίσμα μιας Νέας παιδαγωγικής. Ωστόσο, η
επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι το επίσημο αναλυτικό
πρόγραμμα αποπνέει μια διαθεματική θεώρηση της ιστορικής γνώσης,
γεγονός που διανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με το μάθημα της
πληροφορικής.
Συμπερασματικά, καθίσταται κατανοητό πως τα όρια του αναλυτικού
προγράμματος είναι χαλαρά, αλλά όχι απόλυτα απροσπέλαστα (στην
ευέλικτη ζώνη καταργούνται πλήρως τα μαθήματα), καθιστώντας το
μάθημα της ιστορίας διακριτό - αυτόνομο μέσω του Α.Π.Σ., αλλά και
συσχετιζόμενο παράλληλα με άλλα διδακτικά αντικείμενα μέσω του
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο βαθμός αυτονόμησης του εκπαιδευτικού φαίνεται να
προωθείται σε ικανοποιητικό βαθμό, αμβλύνοντας ρητές και άρρητες
μορφές του παραδοσιακού κοινωνικού ελέγχου. Κατά συνέπεια,
σύμφωνα με τον τρόπο διαμόρφωσης της σύγχρονης σχολικής
πραγματικότητας, η κατάλληλη αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία του μαθήματος της
ιστορίας εναπόκειται, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, στη βούληση του
εκπαιδευτικού να ακολουθήσει τις οδηγίες των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. οι
οποίες προάγουν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας
έμφαση στη συμφωνία αυτών με τους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος
της ιστορίας. Ανεξαρτήτως των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων, οι οποίες
δημιουργούνται από την αυστηρή ιεραρχία των διδακτικών
αντικειμένων, στο αναλυτικό πρόγραμμα καθίσταται σαφές ότι το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του 2003 φαίνεται
να παράγει συστηματικά τεχνολογικό λόγο για το μάθημα της ιστορίας.
Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. της
ιστορίας α΄, β΄, και γ΄ γυμνασίου ανταποκρίνεται στις στάσεις και
προκλήσεις που σημειώθηκαν και σημειώνονται μετά την εισαγωγή των
Τ.Π.Ε. στο χώρο της παιδείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη διασύνδεση
των δύο μαθημάτων εξασθενούν οι παραδοσιακές μορφές του
συμβολικού ελέγχου οι οποίες φαίνεται να κυριαρχούσαν στον
εκπαιδευτικό χώρο. Είναι σημαντική και συστηματική με την αξιοποίηση
της διαθεματικότητας η προώθηση της αλλάγής μέσα από τα αναλυτικά
προγράμματα, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες αυθαίρετες
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εκφράσεις εξουσίας χωρίς το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα.
Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική αυτή καινοτομία του συνδυαστικού
μοντέλου Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ., μέσα από το παράδειγμα του μαθήματος της
ιστορίας, φαίνεται να εξασφαλίζει μαθησιακά αποτελέσματα ενός
ανοιχτού σχολείου.
Κυριακή 11:35-11:50, αμφιθέατρο Ι
«Για μια άλλη ματιά στο παρελθόν… δείτε»: Οι προτεινόμενες
κινηματογραφικές ταινίες στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου
Σωτήρης Παλάσκας
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
δρ. Παιδαγωγικής
sotir.palas@gmail.com
(ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Το βιβλίο Ιστορίας που διδάσκεται εδώ και μία δεκαετία στην Γ΄ τάξη του
Γυμνασίου (Ευαγγελία Λούβη& Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και
σύγχρονη Ιστορία για την Γ΄ Γυμνασίου, πρώτη έκδοση 2006)
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια ενδιαφέρουσα καινοτομία: ένα σύντομο
πλαίσιο κειμένου που παρατίθεται στο τέλος κάποιων διδακτικών
ενοτήτων, όπου,με τίτλο «Για μια άλλη ματιά στο παρελθόν…»
προτείνονται στους μαθητές λογοτεχνικά έργα («…διαβάστε»), μουσικά
έργα («…ακούστε»), θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές
ταινίες («…δείτε»). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι
προτεινόμενες κινηματογραφικές ταινίες, η σύνδεση τους με το κυρίως
κείμενο και η προσδοκώμενη παιδαγωγική τους ωφέλεια, στο πλαίσιο
τόσο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης όσο και της Οπτικοασκουστικής
Παιδείας.
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση η
ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Οι κινηματογραφικές ταινίες
προσεγγίστηκαν ως προς: α) το θέμα τους, β) το έτος παραγωγής, γ) τη
χώρα παραγωγής, δ) την ενότητα του βιβλίου στην οποία εμφανίζονται
και τη συνάφεια με το περιεχόμενό της. Σε δεύτερη φάση, αναλύθηκαν
ποιοτικά, με τη μέθοδο της δόμησης περιεχομένου, οι φράσεις που με
συνοπτικό τρόπο επιχειρούν να συστήσουν την ταινία στους μαθητές.

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

317

Τέλος, εξετάστηκε η όποια διασύνδεση των ταινιών με τις προτεινόμενες
ασκήσεις-δραστηριότητες.
Το υπό έρευνα εγχειρίδιο χωρίζεται από τους συγγραφείς σε 3 μέρη, 14
κεφάλαια και 65 ενότητες. Προτείνονται για παρακολούθηση συνολικά
44 κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες ωστόσο δεν κατανέμονται
ομοιόμορφα και με συνέπεια στο σύνολο των ενοτήτων. Προτάσεις
ταινιών περιλαμβάνονται μόνον στις 18 από τις 65 ενότητες. Οι 3 από
τις 44 ταινίες εμφανίζονται στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου (19ος αιώνας),
οι 23 στο Δεύτερο (από τις αρχές του 20ού αιώνα έως το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου) και υπόλοιπες 18 στο Τρίτο Μέρος (από το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το τέλος του 20ού αιώνα).
Οι 43 από προτεινόμενες ταινίες είναι ταινίες μυθοπλασίας. Μολονότι το
ντοκιμαντέρ ως είδος βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ιστορική
τεκμηρίωση, μεταξύ των 44 ταινιών εντοπίζεται μόνο μία ταινία αυτού
του είδους. Επιπροσθέτως, όλες οι προτεινόμενες ταινίες είναι μεγάλου
μήκους (με εξαίρεση μία μεσαίου μήκους, διάρκειας 45΄), γεγονός που
καθιστά απαγορευτική την παρακολούθησή τους στο σχολείο,
δεδομένου ότι μια μεγάλου μήκους ταινίαδιαρκεί συνήθως 90-120 λεπτά
– κάποιες δε από τις προτεινόμενες έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια.
Αντίθετα, αγνοούνται εντελώς οιμικρού μήκους ταινίες, οι οποίες θα
μπορούσαν να προβληθούν την ώρα του μαθήματος (η διάρκεια τους
κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά) και να αξιοποιηθούν στη
διδακτική πράξη.
Οι ταινίες επιλέγονται με κριτήριο την ιστορική περίοδο στην οποία
αναφέρονται. Ως προς αυτή την παράμετρο μπορούν να καταταχθούν
σε δύο κατηγορίες: α) Όσες αναφέρονται σε κάποιον πόλεμο – οι
οποίεςείναι περισσότερες από τις μισές (25 από τις 44): Αμερικανικός
Εμφύλιος, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατικός Πόλεμος, Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελληνικός Εμφύλιος, Ψυχρός Πόλεμος, Πόλεμος
του Βιετνάμ. Όσες δεν αναφέρονται σε κάποιον πόλεμο αλλά σε ένα από
τα ακόλουθα θέματα: δουλεία, Ρωσική Επανάσταση, 20ος αιώνας,
κοινωνική-οικονομική κρίση, Μετεμφυλιακή-Ψυχροπολεμική Ελλάδα,
δεκαετία του 1980, μετανάστευση.
Οι ταινίες παρουσιάζονται με τον ελληνικό τους τίτλο (ο οποίος όχι
σπάνια διαφέρει σημαντικά από τον πρωτότυπο, γεγονός που
δυσκολεύει την αναζήτηση τους), συνοδευόμενο από το έτος παραγωγής
και το όνομα του σκηνοθέτη γραμμένο στα ελληνικά. Δεν αναφέρεται η
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χώρα παραγωγής. Αν προσθέσει κανείς αυτή η παράμετρος και
ταξινομήσει ως προς αυτή το υλικό, στην πρώτη θέση θα βρεθούν οι
ταινίες που προέρχονται από τις ΗΠΑ (18 από τις 44). Ακολουθούν οι
ταινίες από την Ελλάδα (13) και από άλλες εφτά χώρες με μικρότερη
συμμετοχή: ΕΣΣΔ/Ρωσία (4), Ιταλία (3), Γαλλία (2), Ηνωμένο Βασίλειο (1),
Γερμανία (1), Βέλγιο (1), Αυστραλία (1). Ολόκληρες ήπειροι (Ασία, Αφρική),
και η Νότια Αμερική, όπου βρίσκονται χώρες με σημαντική
κινηματογραφική παράδοση, απουσιάζουν. Υιοθετείται λοιπόν μια
ελληνοκεντρική οπτική γωνία, όσον αφορά τα γεγονότα της ελληνικής
ιστορίας, ενώ, αντίστοιχα, για τα παγκοσμίου ενδιαφέροντος ιστορικά
γεγονότα,
η
οπτική
γωνία
είναιαμερικανοκεντρική
και,
δευτερευόντως,ευρωκεντρική.
Η ανάλυση των σύντομων κειμένων που συνοδεύουν την παρουσίαση
της κάθε ταινίας ενισχύει την παρατήρηση ότι ο πόλεμος έχει
προεξέχουσα θέση στην πραγματοποιηθείσα επιλογή. Στα εξαιρετικά
σύντομα αυτά κείμενα η λέξη «πόλεμος» εμφανίζεται 17 φορές.
Εμφανίζονται επίσης οι λέξεις «εμφύλιος» (εννοείται «πόλεμος», 2 φορές),
«αντιπολεμικός»
(4),
«μεταπολεμικός»
(3),
«πολεμιστής»
(1),
«στρατιώτης» (1), «εκστρατεία» (1), «απόβαση» (1). Ακόμα όμως και στις
περιπτώσεις στις οποίες δεν εντοπίζεται ή λέξη «πόλεμος» ή κάποια από
τις προαναφερθείσες συναφείς λέξεις, τις περισσότερες φορές
εμφανίζεται κάποια άλλη λέξη με αρνητική/βίαιη συνδήλωση:
δουλεμπόριο, μετανάστευση, επανάσταση, ξεσηκωμός, οικονομική και
κοινωνική κρίση, ναζισμός, παράνοια, τρόμος, εκμετάλλευση, εκτέλεση,
δολοφονία, διώξεις, δικτατορία, τραύματα, πρόσφυγες.
Οι κινηματογραφικές ταινίες, τέλος, αντιμετωπίζονται ως εναλλακτικές
πηγές ιστορικής πληροφόρησης και όχι ως έργα τέχνης. Δεν γίνεται
καμία διάκριση στο αν πρόκειται για πρωτογενείς πηγές, αν δηλαδή
αναφέρονται σε σύγχρονά τους γεγονότα, τα οποία βίωσαν οι ίδιοι οι
δημιουργοί, ή αν πρόκειται για δευτερογενείς πηγές, γυρισμένες
δεκαετίες
αργότερα
σε
διαφορετικό
ιστορικό
συγκείμενο,
αντανακλώντας επομένως όχι τόσο το γεγονός που αναπαριστούν όσο
την προσέγγιση του γεγονότος υπό το πρίσμα της εποχής τους. Στην
ενότητα «Ρωσική Επανάσταση» για παράδειγμα, οι ταινίες του Σεργκέι
Αϊζενστάιν, που παρήχθησαν στη Σοβιετική Ένωση λίγα μόλις χρόνια
μετά το 1917, παρατίθενται μαζί –και χωρίς καμία διάκριση– με την
αμερικανική παραγωγή του 1981 Οι Κόκκινοι. Η επιλογή αυτή θα
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μπορούσε να αποτελεί ευκαιρία για να επιδιωχθεί ο εκπεφρασμένος
στην εισαγωγή του εγχειριδίου στόχος της «ανάπτυξης της κριτικής
ικανότητας», η οποία «μπορεί να αποκτηθεί με την εκμάθηση μεθόδων
και τεχνικών προσέγγισης του παρελθόντος, με τη μελέτη παραθεμάτων
γραμμένων από διαφορετική οπτική γωνία». Προφανώς όμως αυτή η
ευκαιρία περνά ανεκμετάλλευτη, καθώς δεν παρέχονται στον μαθητή τα
κατάλληλα εργαλεία για να προσεγγίσει κριτικά τις διαφορετικές οπτικές
γωνίες. Κατά κανόνα δε, ούτε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός που διδάσκει το
μάθημα, διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να προσεγγίσει την
κινηματογραφική ταινία όχι απλώς ως μια αναπαράσταση ιστορικών
γεγονότων αλλά ως έργο τέχνης ενταγμένο στο κοινωνικό, πολιτικό και
καλλιτεχνικό συγκείμενο της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε.
Κυριακή 11:50-12:05, αμφιθέατρο Ι
Τα σχολικά εγχειρίδια φτάνουν στο τέλος τους; Τα θετικά και τ’
αρνητικά της Ψηφιακής Μετάβασης των σχολικών εγχειριδίων. Η
περίπτωση των Ψηφιακών - Διαδραστικών σχολικών εγχειριδίων
και των Σχολικών Εγχειριδίων Επαυξημένης Πραγματικότητας
Σπύρος Σπύρου
εκπαιδευτικός,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Επιστημών
της Αγωγής- Εκπαίδευσης

με χρήση Νέων Τεχνολογιών
s_mitisis13@hotmail.com/

smitsis13@gmail.com

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Lsofos@aegean.gr www.Lsofos.com

Τα έντυπα σχολικά εγχειρίδια και τα φύλλα εργασίας σχεδόν από πάντα
έπαιζαν και παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία
παγκοσμίως. Χρησιμοποιούνται ευρέως για όλες τις δραστηριότητες της
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σχολικής πραγματικότητας, όπως το διάβασμα και την υποστήριξη της
εργασίας των μαθητών/τριών. Έχουν αφιερωθεί πάμπολλες έρευνες σε
αυτά (Johnsen, 1993, Mikk, 2000, Moeglin, 2005, Bruillard, 2005 κ.ά.),
όπως αναφέρθηκε στις διαδοχικές διασκέψεις του IARTEM και του
IARTEM eJournal (Int. Association for Research on Textbooks and
Educational Media). Τα σχολικά εγχειρίδια διαδραματίζουν βασικότατο
ρόλο, διότι η εκπαίδευση βασίζεται βαθιά στην ανάγνωση, τη γραφή και
τα βιβλία. Με την αυξανόμενη σημασία των νέων τεχνολογιών και των
τεράστιων επιπτώσεών τους σχεδόν σε όλες τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, κάποιες αλλαγές φαίνονται αναπόφευκτες.
Στις μέρες μας οι εξελίξεις στα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι ραγδαίες
και όλοι μας κατακλυζόμαστε καθημερινά από αυτά. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των παιδιών στα δυτικά κράτη γεννιέται σ’ ένα περιβάλλον,
όπου οι τεχνολογικές ανέσεις είναι απεριόριστες και σχεδόν σε κάθε
σπίτι. Όταν λέμε τεχνολογικά επιτεύγματα και τεχνολογικές ανέσεις
αναφερόμαστε στις ηλεκτρονικές κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα,
τάμπλετ, έξυπνες τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.).
Σε
επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής γίνονται προσπάθειες ψηφιοποίησης
του εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές και κατ’ επέκταση οι
διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ψάχνουν τους
τρόπους εκείνους με τους οποίους θα εντάξουν τα τεχνολογικά
επιτεύγματα στη σχολική πραγματικότητα, όχι τώρα, αλλά από τα
πρώτα-πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματα. Έτσι, το ζήτημα αυτό δεν
είναι νέο, αφού οι νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται στην
εκπαίδευση για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Παρέχει νέα
περιβάλλοντα, είτε για το σπίτι είτε για την τάξη, ανοίγουν νέες
δυνατότητες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
Μία από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας
είναι ψηφιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων, αλλά όχι μία απλή
μεταφορά τους σε ψηφιακή μορφή. Οι συντάκτες των σχολικών
εγχειρίδιων πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη δυνατότητα αυτή, αφού η
ψηφιακή αυτή μορφή είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί με διαδραστικό
πολυμεσικό υλικό (βίντεο, εικόνες, κινούμενα σχέδια, 3D αντικείμενα,
προσομοιώσεις
κ.ά),
στοιχεία
επαυξημένης
πραγματικότητας
(augmented reality) και να μεταφερθεί σε κινητές υπολογιστικές συσκευές
(τάμπλετ).
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Σε παγκόσμιο επίπεδο οι αλλαγές των σχολικών εγχειριδίων σε ψηφιακό
υλικό κινούνται προς τα εμπρός γρήγορα, αλλά όχι με σταθερή
ταχύτητα. Οι προκλήσεις στη ψηφιοποίηση – εμπλουτισμό των σχολικών
εγχειριδίων ποικίλλουν. Αυτή η πρόσφατη μεταμόρφωση εγείρει πολλά
ερωτήματα. Κάποια από αυτά είναι (Rodríguez, Bruillard, Horsley, 2015).
1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες: η ενσωμάτωση της ψηφιακής
τεχνολογίας στα σχολικά βιβλία οδηγούν σε αλλαγές όσον αφορά
τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης; Η ψηφιακή τεχνολογία
συμβάλλει σε μια παραδειγματική στροφή στον τρόπο με τον
οποίο το νόημα και η σημασία των συγγραμμάτων γίνεται
αντιληπτό στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο; Ποιο είναι το
πολιτιστικό αντίκτυπο των ψηφιακών σχολικών εγχειρίδιών;
2. Τα προγράμματα σπουδών: Ποιες είναι οι συνέπειες για το
ψηφιακό περιεχόμενο; Πώς η ψηφιακή φύση των βιβλίων
επηρεάζει την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών;
3. Οι εκπαιδευτικοί: Τι συμβαίνει όσον αφορά την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, όταν εισαχθούν τα ψηφιακά σχολικά εγχειρίδια;
Τι θα συμβεί με τα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια; Μπορεί η
άφιξη των ψηφιακών σχολικών εγχειρίδιων να αποτελέσουν μια
νέα ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μοντέλων
που να ενθαρρύνουν ένα νέο ρόλο για τους εκπαιδευτικούς στα
οποία γίνονται οι συγγραφείς του δικού τους υλικού;
4. Εκδότες: Πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εκδοτική
βιομηχανία;
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρονται σε μία σύγκριση ανάμεσα στις κινητές
υπολογιστικές συσκευές (τάμπλετ) και στα έντυπα σχολικά εγχειρίδια,
γιατί τα ψηφιακά διαδραστικά εγχειρίδια μεταφέρονται, αφού
δημιουργηθούν, σε αυτές τις συσκευές.
Το άρθρο αναφέρεται μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
συστηματοποιεί ερευνητικά ερώτημα που σχετίζονται με τα πιο πάνω
βασικά
ερωτήματα.
Ενδεικτικά
σκιαγραφούνται
ακολούθως
αποτελέσματα που σχετίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτηματα,
όπως καταγράφονται από τη σχετική ανασκόπηση.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: Η διδασκαλία που
βασίζεται στα ψηφιακά σχολικά εγχειρίδια μπορεί να μειώσει τον χρόνο
που οι μαθητές χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου της μάθησης
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κατά 30-80%, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Ερευνών των ΗΠΑ
(FCC, 2012). Επίσης, η έρευνα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην τάξη
από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αμερικής (PBS, 2012) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το 77% των εκπαιδευτικών βρίσκει την τεχνολογία αυτή
να αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση. Ακόμη, τα ψηφιακά σχολικά
εγχειρίδια κοστίζουν κατά μέσο όρο 50-60% λιγότερο από ότι τα έντυπα
σχολικά βιβλία σύμφωνα με μια έκθεση του 2012 από την Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC, 2012). Επιπρόσθετα, τα τάμπλετ
συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στα
τυποποιημένα τεστ (Maragioglio, 2012). Επιπλέον, τα ψηφιακά σχολικά
εγχειρίδια περιέχουν πολλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά που δεν
μπορούν να βρεθούν στα έντυπα σχολικά εγχειρίδια. Δίνουν στους
χρήστες τη δυνατότητα να υπογραμμίσουν με το δάκτυλο το κείμενο με
έντονο χρώμα, όπως και να το επεξεργαστούν και να κρατήσουν
σημειώσεις πάνω του, χωρίς να καταστραφεί το βιβλίο για τον επόμενο
χρήστη. Επίσης, τα διαδραστικά στοιχεία και τα βίντεο αυξάνουν τη
δημιουργικότητα, τα κίνητρα, την προσοχή και την εμπλοκή των
μαθητών (Rodríguez, Bruillard, Horsley, 2015).
Τα μειονεκτήματα από τη χρήση των ψηφιακών σχολικών εγχειριδίων
ποικίλλουν και είναι αρκετά σημαντικά. Μερικά από αυτά είναι: Οι
κινητές υπολογιστικές συσκευές συμβάλλουν στο «Computer Vision
Syndrome», η οποία προκαλεί την καταπόνηση των ματιών,
πονοκεφάλους, θολή όραση και ξηρά μάτια, σύμφωνα με την
αμερικανική οργάνωση Optometric (2012). Ακόμη, τα τάμπλετ μπορούν
να δώσουν πολλές ευκαιρίες για την απόσπαση της προσοχής των
μαθητών στην τάξη (Lanir, 2012). Επίσης, οι άνθρωποι που διαβάζουν
εκτυπωμένο κείμενο κατανοούν περισσότερα, θυμούνται περισσότερα
και μαθαίνουν περισσότερα από ό,τι εκείνοι που διαβάζουν ψηφιακό
κείμενο (Crow,2012). Επιπλέον, η κατασκευή τάμπλετ είναι καταστροφική
για το περιβάλλον και επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με
την εφημερίδα New York Times, οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από
την παραγωγή ενός e-reader εκτιμάται ότι είναι 70 φορές μεγαλύτερες
από εκείνες για ένα βιβλίο (Goleman, Norris, 2012). Επιπρόσθετα, τα
τάμπλετ μετατοπίζουν το επίκεντρο της μάθησης από τον δάσκαλο στην
τεχνολογία (Schmoker, 2011).
Η ψηφιακή μετάβαση των σχολικών εγχειριδίων αποτελεί μία
διεισδυτική κίνηση που χρειάζεται προσοχή, απαιτεί αξιόπιστες
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συνεργασίες, νέες ιδέες και μια γνήσια κατανόηση των κινδύνων, των
ανταμοιβών, των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων. Η
παρουσίαση της εισήγηση θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή όλων
των πιο πάνω, καθώς και λεπτομερή ανάλυση των δυνατοτήτων των
ψηφιακών - διαδραστικών σχολικών εγχειριδίων και της χρήσης της
Επαυξημένης Πραγματικότητας σε αυτά.
Κυριακή 12:05-12:20, αμφιθέατρο Ι
21.ΈΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Έμφυλες αναπαραστάσεις και σεξιστικά πρότυπα στα σχολικά
εγχειρίδια. Μελέτη περίπτωσης βιβλίου Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού Α΄
τεύχος
Αγγούρα Ευαγγελία
νηπιαγωγός,
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Δ.Μ.
evaangoura@gmail.com

Παρά το γεγονός ότι η ισότητα των δύο φύλων έχει θεσμοθετηθεί εδώ
και αρκετά χρόνια , ωστόσο η συζήτηση περί ισότητας καλά κρατεί με
αρκετές φωνές να διατείνονται ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψην ότι όλα ξεκινούν
από την εκπαίδευση, κρίθηκε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος
αναπαράστασης των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια, η αναπαραγωγή
στερεότυπων ρόλων και τα σεξιστικά πρότυπα όπως προβάλονται από
αυτά.
Για τη διεξαγωγή της μελέτης επιλέχθηκε το α΄τεύχος του σχολικού
εγχειριδίου του μαθήματος της γλώσσας, που διδάσκεται στη Γ΄
δημοτικού και έχει τίτλο Τα απίθανα μολύβια. Πρόκειται για ένα βιβλίο
που μπήκε στην ελληνική εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2005-06.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στη συγγράφική ομάδα αλλά και γενικότερα στη
δημιουργική ομάδα του βιβλίου, η συμμετοχή των γυναικών είναι
απειροελάχιστη.
Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο αντιμετωπίζεται ως
πολυτροπικό κείμενο και έτσι αναλύονται οι εικόνες του αλλά και
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επιλεγμένα αποσπάματα των κειμένων του, που κατά τη γνώμη μας
αναπαράγουν στερεότυπους ρόλους.
«Ο προσδιορισμός των ρόλων που αποδίδονται παραδοσιακά στις
κοινωνικές κατηγορίες του Φύλου είναι το σύμφυτο αποτέλεσμα ενός
οικονομικού συστήματος και ψυχοκοινωνικών διαδικασιών που
ενισχύονται διαλεκτικά. Έτσι η στρωματοποίηση της κοινωνίας δυτικού
τύπου σε τάξεις συνοδεύεται από μια κατά φύλα κοινωνική ασυμμετρία.
Παντού η σχέση αρσενικού και θυλυκού είναι σχέση ιεραρχίας: ιεραρχία
κατά νόμο ή κατά έθιμο, όπου υπεισέρχονται οι νόμοι και οι κανόνες.
Το συγκεκριμένο ιεραρχημένο σύστημα -όπως και κάθε άλλοπεριβάλλεται με μύθους και ιδεολογήματα προκειμένου να εξασφαλίσει
τη νομιμοποίηση και την αποδοχή του» (Μ Γκασούκα , 1998).
«Αυτή η ίδια κατασκευασμένη έμφυλη πολιτιστική διαφορά μεταφέρεται
σ΄ ένα χώρο προνομιούχο για την ενίσχυση και διεύρυνσή της, με
τρόπους και μεθόδους αντίστοιχεςς με αυτές της οικογένειας: το χώρο
του σχολείου. Ο θεσμός του σχολείου αποτελεί το σημαντικότερο κανάλι
μεταφοράς των απεικονίσεων, των στερεότυπων και των αξιών (μαζί
παντα με την οικογένεια αλλά και τα Μ.Μ.Ε)» (H.A. Giroux, 1981).
Το σχολικό βιβλίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως στη χώρα μας, όπου
αποτελεί το κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας, το οποίο, λειτουργώντας ως
αυθεντία, παρέχει όχι μόνο τις γνώσεις στους νέους μαθητές, αλλά
καθορίζει και διαμορφώνει τις στάσεις και αντιλήψεις τους,
συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίησή τους (Ξωχέλλης, 1986).
Τα σχολικά εγχειρίδια εκτός από παιδαγωγικά εργαλεία λειτουργούν και
ως μέσα για τη μετάδοση και διαιώνιση στις επόμενες γενιές των
κοινωνικών νορμών και συλλογικών αξιών (Χαρδαλιά και Ιωαννίδου,
2008), άρα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας.
Στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα από τα σχολικά βιβλία
προσφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα και μηνύματα, τα οποία
αποδέχονται άμεσα εξαιτίας της δεκτικότητας της ηλικίας τους, τόσο
γιατί δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει τη συμπεριφορά τους, όσο και γιατί
τα μηνύματα μεταφέρονται με ένα μαγικό και απόλυτο τρόπο μέσα από
τα σχολικά βιβλία, καθιστώντας αυτά ισχυρά κοινωνικά δεδομένα
(Λαμπροπούλου – Γεωργουλέα, 1989).
Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα στο δημοτικό σχολείο είναι αυτό
της γλώσσας. Μαλιστα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των
διδακτικών ωρών του ωρολόγιου προγράμματος και ασκεί
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σημαντικότατη επίδραση στην ιδεολογική διαμόρφωση των μικρών
μαθητών. Αν δεχτούμε ότι στα βιβλία γλώσσας του σχολείου
αντανακλάται από τη μια πλευρά η κοινωνική πραγματικότητα και από
την άλλη ότι τα μέλη μιας κοινωνίας υφίστανται μια σεξιστική
αντιμετώπιση, οδήγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η σχολική ηλικία είναι
μια πρόσφορη ηλικία για την υιοθέτηση κατεστημένων έμφυλων
στερεότυπων.
Εξάλλου σύμφωνα με τις Λαμπροπούλου και Γεωργουλέα «οι ρόλοι των
φύλων δεν είναι κάτι έμφυτο, αλλά αποτέλεσμα μάθησης». Αρα οι
αντιλήψεις που αναπτύσσουν τα παιδιά σχετικά με τα δύο φύλα
εξαρτώνται σε σημαντικότατο βαθμό από το σχολείο.
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας οδηγούμαστε σε ενδιαφέροντα στοιχεία
ως προς τον τρόπο αναπαράστασης των φύλων, στο υπό μελέτη βιβλίο.
Πιο συγκεκριμένα στα κεφάλαια που μελετήθηκαν η γυναικεία παρουσία
εμφανίστηκε κυρίως μέσα από το ρόλο της ως μητέρα και νοικοκυρά. Τις
περισσότερες φορές βρίσκεται στο σπίτι και ασχολείται είτε με τα
οικιακά είτε με την ανατροφή των παιδιών της. Όταν εργάζεται τη
βρίσκουμε να ασκεί το επάγγελμα της δασκάλας. Η κοινωνική της θέση
φαίνεται να αναβαθμίζεται και να αποκτά κύρος από την κοινωνική και
επαγγελματική καταξίωση των ανδρών μελών της οικογένειας (σύζυγος
ή μητέρα καπετάνιου).
Οι γυναικείες μορφές επίσης παρουσιάζονται με έντονα συναισθηματικό
κόσμο, πολλές φορές ασταθή και ευάλωτο.
Από την άλλη πλευρά το ανδρικό πρότυπο που προβάλλεται φαίνεται να
κατέχει θέσεις κύρους (διευθυντής του
σχολείου, συγγραφέας,
καπετάνιος,γιατρός). Στην περίπτωση των ανθρωπόμορφων ενδεικτών
πέρα από το γεγονός ότι οι ανδρικοί χαρακτήρες υπερτερούν σημαντικά
ως προς τον αριθμό (οκτώ ανδρικοί έναντι δύο μόλις γυναικείων
χαρακτήρων) οι χαρακτήρες τους οποίους ενσαρκώνουν αποτελουν
εξέχουσες μορφές της ελληνικής ιστορίας από το χώρο της τέχνης, της
φιλοσοφίας, της διανόησης και των κοινών. Αντίθετα οι μορφές που
επιλέγονται για τους γυναικείους χαρακτήρες προβάλονται ως
υποδεέστερες πχ. Σοφούλα ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήθει το
όνομα Σοφία ή Αθηνά. Επίσης επιλέχθηκε η Πηνελόπη που εκτός από
σύμβολο υπομονής απότελει και σύμβολο συζυγικής πίστης και
αφοσίωσης προς τον «κοσμογυρισμένο» άνδρα σύζυγο.
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Επίσης ο ανδρικός χαρακτήρας σκιαγραφείται συναισθηματικά δυνατός
και ψύχραιμος. Η αναπηρία είναι κάτι που δε ταιριάζει σε ένα αρσενικό.
Αντίθετα οι εργασίες που απαιτούν σωματική δύναμη προβάλονται
μέσα από την εικονογράφηση του βιβλίου προκειμένου να μας θυμίσουν
ποιος είναι ο ισχυρός.
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι το βιβλίο αναπαράγει και συντηρεί
μια στερεοτυπική εικόνα τόσο για την γυναίκα, όσο και για τον άνδρα
που δεν συνάδει με τα στοιχεία της πραγματικότητας που βιώνουν οι
μαθητές και οι μαθήτριες στη σύγχρονη κοινωνία που ζουν.Ας μην
ξεχνάμε ότι απευθύνεται σε μικρά παιδιά που δεν έχου αναπτυγμένη
κριτική σκέψη. Συνεπώς είναι εύκολο να υιοθετηθούν τα στερότυπα που
προβάλονται .
Η εικόνα και οι ρόλοι που προβάλλονται για τα φύλα στα σχολικά
εγχειρίδια επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των παιδιών
για το φύλο τους καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις (Μαραγκουδάκη
κ.ά., 2007). Η μάθηση των στερεότυπων ξεκινά κατά την παιδική ηλικία
και οι έμφυλοι ρόλοι που αποδέχονται τα παιδιά καθιερώνονται στη
συνείδησή τους. Έτσι η ανισότητα των δύο φύλων διαιωνίζεται.
Κυριακή 9:00-9:15, αμφιθέατρο ΙΙ
Αναπαραστάσεις του φύλου στην εικονογράφηση του σχολικού
εγχειριδίου Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού
Νικόλαος Καριντζαΐδης
εκπαιδευτικός
nikolaskarin@gmail.com
Σε αυτήν την εισήγηση εξετάζουμε το θέμα των αναπαραστάσεων του
φύλου στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εικονογράφηση του
σχολικού εγχειριδίου Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού. Σε μια κοινωνία όπου
η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται συνταγματικά και προβάλλεται ως
ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, επιχειρείται να
αναλυθεί αν τα σχολικά βιβλία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
κοινωνικής πραγματικότητας ή διαιωνίζουν τις παρωχημένες έμφυλες
στερεοτυπικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Το εικονικό σύστημα
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επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια έχει την ίδια
δυναμική στη μεταφορά ιδεολογικών και πολιτισμικών μηνυμάτων με το
γλωσσικό σύστημα. Έτσι, οι μαθητές/τριες παίρνουν αρκετές
πληροφορίες και από τα δύο συστήματα επικοινωνίας σχετικά με τους
ρόλους και τα στερεότυπα που θεωρούνται κατάλληλα για το κάθε
φύλο. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές σχετικές έρευνες με αντικείμενο
ανάλυσης το γλωσσικό σύστημα, ενώ επιχειρείται για πρώτη φορά μια
οργανωμένη και συστηματική ανάλυση του εικονικού συστήματος των
γλωσσικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα αυτό της Στ’ Δημοτικού. Τα
σχολικά εγχειρίδια είναι το προϊόν της επικρατούσας κυρίαρχης
ιδεολογίας και έτσι, η μελέτη τους μπορεί να αποδομήσει τον τρόπο
σκέψης μιας κοινωνίας για τη στάση της απέναντι στα δύο φύλα. Το
σχολικό εγχειρίδιο είναι το σημαντικότερο μέσο διδασκαλίας που
χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές/τριες στην τάξη
και στο σπίτι για να επιτευχθούν οι στόχοι διδασκαλίας και μάθησης
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008:199-204). Επομένως, τα σχολικά βιβλία
ασκούν σημαντική επιρροή στην ιδεολογική καλλιέργεια των παιδιών
και συντελούν στην αποτελεσματικότερη εγχάραξη των κατεστημένων
έμφυλων στερεοτύπων. Στο σχολείο οι μαθητές μαθαίνουν συνήθως να
διαβάζουν κείμενα, όχι όμως και εικόνες. Συνιστάται λοιπόν ως βασικός
σκοπός του δημοτικού σχολείου ο εικονογραφικός αλφαβητισμός (Mikk,
2000:300-307). Οι εικόνες εντείνουν την αισθητική απόλαυση και
δυναμώνουν, ξεδιαλύνουν, ενισχύουν το νόημα του κειμένου. Η
εικονογράφηση ενός βιβλίου ασκεί αποφασιστική σημασία στην επιτυχία
ή μη του βιβλίου (Κανταρτζή, 2002). Κείμενο και εικόνα αποτελούν δύο
συστήματα επικοινωνίας, που λειτουργούν παράλληλα και μεταδίδουν
μηνύματα (Barthes, 1983). Οι εικόνες αποτελούν φορείς μη γλωσσικών
πληροφοριών και αξιοποιούνται από τους μαθητές/τριες ανεξάρτητα
από την αναγνωστική τους ικανότητα και ευχέρεια. Η ανάλυση της
εικόνας είναι αυτή καθαυτή σημαντική. Σύγχρονες μελέτες (Kress & van
Leeuwen, 2010 [1996]), έδειξαν ότι η γραπτή ή προφορική γλώσσα δεν
είναι ο μόνος διαθέσιμος τρόπος κατασκευής νοημάτων. Το
σημαντικότερο όμως είναι ότι η λειτουργία της εικόνας επιδρά σε πολλά
επίπεδα ιδεολογικά, επικοινωνιακά και αισθητικά-καλαισθητικά.
Εξάλλου, το σύνολο των κειμένων και των εικόνων των βιβλίων της
γλώσσας μεταδίδει ανεπαίσθητα στο/στη μαθητή/τρια έναν κώδικα
αξιών, συμπεριφοράς και μιας ορισμένης ηθικής (Κοτσαλίδου, 2003). Η
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ερευνητική μέθοδος είναι τόσο η ανάλυση περιεχομένου, ως τεχνική
μέτρησης, όσο και η σημειωτική, ως μέθοδος οπτικής ανάλυσης. Τα
ευρήματα της ανάλυσης έδειξαν ότι (α) η παρουσίαση των δύο φύλων
στην εικονογράφηση του βιβλίου της γλώσσας δε γίνεται με
αντικειμενικό τρόπο σε σύγκριση με τις κοινωνικές αλλαγές, (β) εκτός
από την ποσοτική ανισότητα στην προβολή των δύο φύλων υπάρχουν
σημαντικές διαφορές και στην ποιότητα των χαρακτηριστικών που
αφορούν τη συμπεριφορά, τα επαγγέλματα, τις ασχολίες, και (γ) υπάρχει
μείωση στην προβολή παλαιότερων έμφυλων στερεοτύπων, που όμως
δεν κρίνεται ως θετική, καθώς ταυτόχρονα δεν τονίζεται η
ποικιλομορφία των ρόλων που αναλαμβάνουν στο σύγχρονο κοινωνικό
πεδίο.
Κυριακή 9:15-9:30, αμφιθέατρο ΙΙ
Τα Σχολικά Βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου με την Οπτική του
Φύλου
Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου
σχολική σύμβουλος φιλολόγων,
δρ. Φιλοσοφίας
markoudor@gmail.com
Στο ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου σε οδηγία
προς τους/τις συγγραφείς των σχολικών βιβλίων αναφέρεται: «στα
κείμενα και τις εικόνες πρέπει να προάγεται η ισότητα των φύλων και να
μην υποθάλπεται η στερεοτυπική σκέψη και η σεξιστική προκατάληψη
σε σχέση με τους κοινωνικούς και άλλους ρόλους των φύλων» (σ. 321,
ΦΕΚ 304 τ. Β΄/13-03-2003). Είναι γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο επιτελεί
πολλές και σημαντικές λειτουργίες: παρουσιάζει και μεταφέρει την
πραγματικότητα στον μαθητή και στη μαθήτρια και δίνει τη δυνατότητα
ερμηνείας της
˙ προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση στον/στην
εκπαιδευτικό στην οργάνωση της διδασκαλίας, δημιουργεί κίνητρα
μάθησης στους μαθητές και στις μαθήτριες, διαφοροποιεί τη σχολική
εργασία και συμβάλλει στην εμπέδωση και αξιολόγησή της, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί παράγοντα κοινωνικοποίησης (Καψάλης &
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Χαραλάμπους, 2007; Ξωχέλλης, 2005). Ιδιαίτερα για τους/τις
εκπαιδευτικούς με μικρή διδακτική εμπειρία το σχολικό εγχειρίδιο
αποτελεί πηγή επιστημονικής γνώσης και σημαντικό εργαλείο για τη
διδασκαλία (Σοφού κ.ά., 2011). Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα κατά τη διδασκαλία των γνωστικών τους
αντικειμένων δεν έχουν υπόψη τους τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος όσο το σχολικό βιβλίο, κατανοούμε πόσο
σημαντικός είναι ο ρόλος του. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές είναι
αναγκαίο να δοθεί μεγάλη προσοχή στη συγγραφή των διδακτικών
βιβλίων.
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας το 2006 (ΟΕΠΕΚ, 2007) «τα
σχολικά
εγχειρίδια
κατασκευάζουν
και
νοηματοδοτούν
την
πραγματικότητα και ως εκ τούτου μπορεί να παίζουν άμεσο ρόλο στη
διαμόρφωση
αντιλήψεων,
στερεοτύπων
και
προκαταλήψεων
(ρατσισμός, ξενοφοβία, σεξισμός, σκοταδισμός). Υπό αυτή την έννοια
το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου πρέπει να αναδεικνύει αξίες και
ιδανικά και να προάγει την ισότητα, τον σεβασμό και τον ανθρωπισμό».
Η παρούσα εργασία εξετάζει κατά πόσο τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας
στο Γυμνάσιο ακολουθούν τις προδιαγραφές συγγραφής τους ως προς
την ισότητα των φύλων και συμβάλλουν ή όχι στη διαμόρφωση των
παραπάνω αντιλήψεων και στερεοτύπων.
Κυριακή 9:30-9:45, αμφιθέατρο ΙΙ
Διερευνώντας την εικόνα της γυναίκας και του άνδρα στα σχολικά
εγχειρίδια της «Νεοελληνικής Γλώσσας» του Γυμνασίου
Βασιλική Ζέττα
φιλόλογος εκπαιδευτικός
siliazet@gmail.com
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης της
εικόνας του άνδρα και της γυναίκας στο περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος της Δευτεροβάθμιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για το
μάθημα:«Νεοελληνική Γλώσσα» στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, μέσα
από τα νέα σχολικά εγχειρίδια τα οποία εισήχθησαν και
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χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία από το διδακτικό έτος 2006-2007, έτσι
ώστε να φανούν τα κυρίαρχα μηνύματα που λαμβάνουν οι μαθητές και
οι μαθήτριες για το ρόλο και την παρουσία του φύλου τους στην
κοινωνία. Κύριος στόχος η αναζήτηση και η αποκάλυψη
των
μηνυμάτων, των εικόνων και τελικά των πρότυπων ζωής που
προτείνουν τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνική Γλώσσας του
Γυμνασίου για τη μελλοντική διαμόρφωση της προσωπικότητας των
γυναικών και των ανδρών, τις επαγγελματικές, οικογενειακές, αλλά και
κοινωνικές επιλογές τους και τελικά για το γενικότερο ζήτημα της
ισότιμης συνύπαρξης των δύο φύλων στην κοινωνία.
Η έρευνα διαρθρώνεται μέσα από τη μελέτη–ανάλυση των κειμένων που
ανθολογούνται στα σχολικά διδακτικά πακέτα των τριών τάξεων, του
βιβλίου του μαθητή, δηλαδή, μαζί με το τετράδιο των εργασιών, με
άξονα τις κατευθύνσεις των επιλεγμένων ερευνητικών ερωτημάτων που
τέθηκαν αρχικά.
Ως φιλόλογος γνωρίζω καλά πως το γλωσσικό μάθημα αποτελεί ένα από
τα βασικότερα μαθήματα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
των μαθητών/τριών. Βασικός στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι
να αναπτύξει στο παιδί το βαθμό συστηματικής κατοχής της γλώσσας
του και να το προικίσει με τα εφόδια εκείνα που θα του επιτρέπουν να
χειρίζεται τον προφορικό και γραπτό λόγο στην επικοινωνία του με τους
άλλους (Τσολάκης,1987).
Είναι αντιληπτό, λοιπόν, πως στη διδασκαλία της γλώσσας ενδιαφέρει
κυρίως η απόκτηση της επικοινωνιακής δεξιότητας από τους μαθητές
και τις μαθήτριες, έτσι ώστε να μπορούν με επιτυχία να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής, ως
ενεργοί πολίτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μάθημα της γλώσσας να
συμβάλλει με τα μηνύματα που προσφέρει καθοριστικά στην
κοινωνικοποίηση των νέων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες,
χρησιμοποιώντας τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας βρίσκουν συχνά
αφορμές για γόνιμη συζήτηση και προβληματισμό, ανιχνεύοντας τα
ιδεολογικά μηνύματα που εκφράζονται σ’ αυτά.
Τα διδακτικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας εμπεριέχουν κείμενα
και εικόνες με αναφορές στην κοινωνική ζωή και στις διάφορες πτυχές
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ίδιο λοιπόν το διδακτικό υλικό,
αλλά κυρίως ο επικοινωνιακός τρόπος προσέγγισής του αποδεικνύουν
πως το μάθημα αυτό προσφέρεται για την ανίχνευση των ρόλων που
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αποδίδονται στα δύο φύλα στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι ώστε να
ξεκαθαριστούν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του άνδρα
και της γυναίκας που καθορίζονται μέσα σ΄ αυτά.
Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό, καθώς το υλικό της
παρούσας έρευνας αφορά στα μηνύματα και στις εικόνες που
αποδέχονται τα νεαρά μέλη της κοινωνίας σε μια ιδιαίτερα σημαντική
περίοδο της ζωής τους, την εφηβεία, στη διάρκεια της οποίας
διαμορφώνουν την ταυτότητα του φύλου τους, επιλέγουν το επάγγελμα
που θα ασκήσουν αλλά και συνειδητοποιούν το ρόλο τους ως ενεργοί
πολίτες στην κοινωνία.
Για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, να ανιχνευτούν και να διερευνηθούν
στα νέα σχολικά εγχειρίδια οι ρόλοι και οι εικόνες των δύο φύλων που
“επιβάλλονται” μέσα στα νέα, σύγχρονα, ιστορικά και κοινωνικά
δεδομένα.
Γιατί τελικά στο διαθεματικό πλαίσιο σπουδών θα ενδιέφερε πολύ να
διερευνηθεί αν σημειώνονται αλλαγές στους ρόλους και τις εικόνες των
δύο φύλων που προβάλλονται στους μαθητές και τις μαθήτριες των
Γυμνασίων μας ή αν παρόλα αυτά συνεχίζει να αναπαράγεται η
ανισότητα στην εκπαίδευση.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η απουσία ερευνητικών εργασιών με
αντικείμενο τα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου συνολικά, αλλά και
την οπτική του φύλου ειδικότερα, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα και
η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας.
Έτσι η παρούσα έρευνα μελετά αποκλειστικά τον τρόπο που
απεικονίζονται τα δύο φύλα μέσα στα νέα σχολικά βιβλία -διδακτικά
πακέτα- τα οποία αποτελούνται από το βιβλίο του μαθητή και το
τετράδιο εργασιών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τις τρεις
τάξεις του Γυμνασίου.
Ως ερευνητική μέθοδος της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου τόσο των
ανθολογημένων κειμένων που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία όσο και
των σχολιασμένων εικόνων. Η έρευνα έγινε σε μακρο-επίπεδο με τη
χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της δόμησης περιεχομένου και της
πρότυπης δόμησης, σύμφωνα με το παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης
περιεχομένου για την έρευνα των σχολικών βιβλίων σε μακρο-επίπεδο
που προτείνει ο Κ. Μπονίδης (2004: 137-138). Απαραίτητο είναι να
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τονιστεί πως τα νέα βιβλία του Γυμνασίου απελευθερώνονται από την
κυριαρχία της παραδοσιακής μορφής του γραπτού κειμένου και
διανθίζονται από παραδείγματα όλων των κειμενικών ειδών (π.χ.
κόμικς, γελοιογραφίες, άρθρα, ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές,
διαφημίσεις κ.ά.), σε μια συνεχή συνομιλία μεταξύ τους, στοιχείο που τα
κάνει ακόμη πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους μαθητές/τις
μαθήτριες, αλλά και τους /τις εκπαιδευτικούς που θα τα επεξεργαστούν.
Τέλος, στα σχολικά βιβλία της νεοελληνικής γλώσσας υπάρχουν πολλές
εικόνες, οι οποίες λειτουργούν όχι ως διακοσμητικό ή συμπληρωματικό
στοιχείο, αλλά συνδέονται οργανικά με τη διδακτική ενότητα και
αποτελούν από μόνες τους συχνά αφορμή για εργασίες παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου. Αναπαριστώντας δε συχνά
επικοινωνιακές συνθήκες καθιστούν ακόμη πιο ισχυρά τα μηνύματα που
εκφράζουν και τις απεικονίσεις που διαμορφώνουν για το ρόλο των δύο
φύλων.
Στο πλαίσιο της έρευνας που παρουσιάζω αναπτύσσονται συνοπτικά ο
ρόλος και η λειτουργία του σχολικού βιβλίου και η συμβολή του στην
έμφυλη κοινωνικοποίηση των ατόμων. Παράλληλα τονίζεται η σημασία
και ο ρόλος της εικονογράφησης στην νέα εποχή της πολυτροπικότητας
αλλά και μέσα στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης που εισάγεται
στα σύγχρονα σχολικά βιβλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.
Επιχειρείται να καταδειχθεί ιδιαίτερα η σχέση του σχολικού εγχειριδίου
με τον παράγοντα φύλο και πώς αυτή πιστοποιείται μέσα από την
ερευνητική παραγωγή, όπως καταδεικνύεται από τις έρευνες που έχουν
υλοποιηθεί σε σχέση με τη διερεύνηση του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια
στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, αναλύεται ο σκοπός και
τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, παρουσιάζεται το υπό έρευνα
υλικό, η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, η συγκρότηση του
συστήματος των κατηγοριών και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
αναλύσεις, όπως αυτές προέκυψαν από την έρευνα και αφορούν: Α)
στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια η
γυναίκα και ο άνδρας στους διάφορους τομείς της ιδιωτικής και
δημόσιας ζωής και Β) στη διερεύνηση των αλλαγών ή στη διατήρηση
στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τα δυο φύλα.
Στο τέλος καταγράφονται τα βασικά εμπειρικά συμπεράσματα που
προέκυψαν από την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της νεοελληνικής
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γλώσσας του Γυμνασίου και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για την
περαιτέρω αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της παρούσας έρευνας.
Κυριακή 9:45-10:00, αμφιθέατρο ΙΙ
Πώς η Βιολογία γίνεται πεπρωμένο ή έμφυλες αναπαραστάσεις στο
σχολικό εγχειρίδιο της Βιολογίας Α΄ Λυκείου
Εύα Σπαθάρα
φιλόλογος εκπαιδευτικός,
Κοινωνιολόγος, MΕd, MSc
evaspathara@yahoo.gr
Ο Νόμος 1566/1985, άρθρο 1, παρ. 1, ορίζει ότι σκοπός της εκπαίδευσης
είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών
ανεξάρτητα από φύλο, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες. Τα σχολικά εγχειρίδια, αν και έχουν σημειώσει θετικά
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση σε ό,τι αφορά κυρίως στο πεδίο
των στερεοτύπων, εξακολουθούν ωστόσο να αναπαράγουν έμφυλες
ασυμμετρίες, γεγονός που αποδυναμώνει το διαρκές αίτημα της έμφυλης
ισότητας. Τα σχολικά εγχειρίδια, ανεξάρτητα από το Αναλυτικό
Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται ή τη βαθμίδα
στην οποία απευθύνονται, δεν αποτελούν απλά και μόνο μέσα
μεταβίβασης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και αποτελεσματικά μέσα κοινωνικοποίησης-κανονικοποίησης κυρίαρχης ιδεολογίας.
Μεταβιβάζουν και συμβάλλουν στη μύηση, στην αποδοχή και στη
συναίνεση των μαθητών και μαθητριών στο σύστημα των κυρίαρχων
στην εκάστοτε ιστορικοκοινωνική συγκυρία, αρχών, ιδεών, αντιλήψεων
και προτύπων. Η διαδικασία επιλογής παραγωγής και εμπέδωσης
γνώσης συνιστά ταυτόχρονα ρητά και υπόρρητα, εν τούτοις όμως
αποτελεσματικά, και διαδικασία κατεύθυνσης ταύτισης, εσωτερίκευσης
και εν τέλει αποδοχής-αφομοίωσης των κυρίαρχων εκδοχών της
έμφυλης κατασκευής και κανονικότητας. Υπό το πρίσμα αυτό θα γίνει
προσπάθεια να διερευνηθεί με ποιο τρόπο το εγχειρίδιο της Βιολογίας
στην Α΄ Λυκείου προωθεί, υπόρρητα κυρίως, έμφυλες διχοτομίες
πριμοδοτώντας παράγοντας και αναπαράγοντας την αρσενική
κυριαρχία. Η επιλογή της Βιολογίας ως γνωστικό αντικείμενο δεν είναι

334

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

τυχαία. Παρήγαγε και παράγει φυσικοποιημένα καθεστώτα αλήθειας
υπό το καθεστώς της αδιαμφισβήτητης αντικειμενικής επιστημονικής
γνώσης. Το βιολογικό σώμα παρουσιάζεται ως οικουμενική σταθερή και
πολιτικά ουδέτερη οντότητα, εκτός ιστορίας πολιτισμού και γεωγραφίας
παγιώνοντας ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις. Ποιος μπορεί εξάλλου να
αμφιβάλλει για το ρόλο των ορμονών ως προς τη συγκρότηση του
φύλου;
Κυριακή 10:00-10:15, αμφιθέατρο ΙΙ
Έμφυλες αναπαραστάσεις του πολίτη στα σχολικά εγχειρίδια των
νομικών
και
πολιτικών
επιστημών
της
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: διαχρονική μελέτη των εγχειριδίων της περιόδου
1964-2010
Φωτεινή Δημακοπούλου
εκπαιδευτικός, ΠΕ13-Νομικών
& Πολιτικών Επιστημών,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
στις Επιστήμες της Αγωγής
fdimako@sch.gr
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει αν, η έννοια του
πολίτη υιοθετείται ισότιμα και για τα δύο φύλα στα σχολικά εγχειρίδια
των νομικών και πολιτικών επιστημών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Επιχειρείται η διαχρονική εξέταση συνολικά επτά (7)
σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 1964-2010
στη βαθμίδα του εξατάξιου γυμνασίου και μετέπειτα ενιαίου ή γενικού
Λυκείου.
Ειδικότερα επιδιώκεται μέσω της ανάλυσης περιεχομένου να διερευνηθεί
στα κείμενα, ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίσταται η συμμετοχή των
φύλων στην πολιτική εξουσία και σε κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον
επιδιώκεται να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα φύλα
παρουσιάζονται ως φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως υποκείμενα
έννομων σχέσεων και άδικων πράξεων.
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Η μελέτη είναι διαρθρωμένη στα ακόλουθα μέρη: στο πρώτο μέρος ,
γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σχέση της πολιτικής
διαπαιδαγώγησης με τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Προσεγγίζεται η
έννοια της πολιτικής διαπαιδαγώγησης και αναδεικνύεται ο ρόλος της
εκπαίδευσης στην πολιτική αγωγή μαθητών και μαθητριών.
Αποτυπώνεται με σαφήνεια η ιδιαιτερότητα της πολιτικής
διαπαιδαγώγησης, που αφορά, κυρίως, στον τρόπο ανάδυσης της
πολιτικής χρήσης του σχολικού μαθήματος, ως μέσου για τη διατήρηση,
την εδραίωση και τη σταθεροποίηση ενός συγκεκριμένου πολιτικού
συστήματος, αλλά και τη συμβολή της στην εδραίωση και αναπαραγωγή
κοινωνικών μοντέλων, δομών και σχέσεων.
Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η έννοια του
«πολίτη» και να αναδειχθεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιεχόμενό της.
Ο πολίτης στον 21ο αι. θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας, με
δεδομένο ότι η κοινωνία διακρίνεται για την πολιτιστική ποικιλία της και
να διαθέτει ένα κριτικό, δημιουργικό, αυτόνομο και συστηματικό τρόπο
σκέψης. Ο πολίτης σήμερα θα πρέπει να διακρίνεται για συνεργατικό
πνεύμα, δυνατότητα ευελιξίας, αυτόνομη σκέψη, κρίση και δράση. Το
βάρος της έννοιας μετατοπίζεται στα νόμιμα δικαιώματα, στην έννοια
της κοινωνικής διαδικασίας,
και αναδύεται και η έννοια του
κοσμοπολίτη, που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα, εκκοσμίκευση,
αποδοχή της υβριδικότητας και ανεκτικότητα .
Επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή με στόχο την ενημέρωση του
αναγνώστη γύρω από την ιστορία του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής
και τις κυριότερες κατευθύνσεις του, μέχρι να πάρει τη μορφή που
γνωρίζουμε σήμερα.
Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων φεμινιστικών τάσεων
που επηρέασαν την έρευνα σχετικά με το φύλο στην εκπαίδευση και
δηλώνεται η φεμινιστική θεωρία που υιοθετούμε στην παρούσα εργασία.
Τονίζεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα του σχολικού εγχειριδίου και
αναδεικνύεται η έμφυλη λειτουργία τους. Ο όγκος της διεθνούς
βιβλιογραφίας, σχετικά με τη διερεύνηση των ανισοτήτων φύλου στο
διδακτικό υλικό, αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, κάτι που μαρτυρά, αφενός, το
δυναμισμό αυτού του πεδίου διερεύνησης, και δείχνει, αφετέρου, ότι
ζητήματα που τέθηκαν 40 χρόνια πριν σχετικά με την ανισότητα φύλου

336

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

στην εκπαίδευση, εξακολουθούν να απασχολούν τις σύγχρονες
κοινωνίες.
Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση
σχετικών με το θέμα ερευνών και προβάλλεται η αναγκαιότητα και η
σπουδαιότητα της έρευνας που υλοποιήσαμε. Θεωρούμε ότι η σημασία
της παρούσας ερευνητικής μελέτης έγκειται στα ακόλουθα σημεία:
Α )Εξετάζει μια διάσταση των σχολικών εγχειριδίων στο ελληνικό
σχολείο που έχει περιορισμένα διερευνηθεί. Αφενός έχει ιστορικό
χαρακτήρα, διότι μελετά μια σχετικά μακρά περίοδο, αφετέρου
συμπληρώνει και διευρύνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τη σχετική με
την κατηγορία «φύλο». Η απουσία διαχρονικών, συγκριτικών και
συστηματικών μελετών των σχολικών βιβλίων νομικών και πολιτικών
επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύει τη σχετικότητα
του στόχου μας .
Β) Επιπλέον θεωρούμε ότι ήταν σημαντικό να διερευνηθεί ένα
τέτοιο διδακτικό υλικό που φιλοδοξούσε και φιλοδοξεί, σύμφωνα με τη
σκοποθεσία του, να προωθήσει τη κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη,
και να διαμορφώσει ελεύθερους συμμέτοχους και υπεύθυνους πολίτες
ανεξαρτήτως φύλου, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό και
πολιτικό γίγνεσθαι. Είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί αν και σε ποιο βαθμό
ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί και μάλιστα εξελικτικά κατά τη διάρκεια
της υπό μελέτη περιόδου.
Γ) Επίσης είχε ιδιαίτερη σημασία να διερευνηθεί η γυναίκα ως
πολίτης, στο πεδίο μιας σφαιρικής αντίληψης για την ιδιότητα του
πολίτη, πέρα από τους περιορισμούς των
παραδοσιακών
προσεγγίσεων που ακολούθησαν οι μελέτες που εξετάσαμε.
Δ) Ένας άλλος λόγος που επιλέξαμε τα εγχειρίδια του Λυκείου
είναι διότι απευθύνονται σε έφηβους μαθητές. Όπως είναι γνωστό η
εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου, μια φάση
σημαντική για τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη
της ηθικής σκέψης, της σεξουαλικότητας και των ταυτοτήτων φύλου.
Ιδιαίτερα η διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου είναι ένα θέμα
κεντρικής σημασίας κατά την εφηβεία, γιατί απαιτεί την επεξεργασία και
την ενσωμάτωση από τα αγόρια και τα κορίτσια των συμπεριφορών και
των ρόλων που συνθέτουν τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα αντίστοιχα.
Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων, ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας,
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όταν οι νέοι προσπαθούν να ανακαλύψουν, να επιβεβαιώσουν και να
εδραιώσουν την ταυτότητά τους, είναι σημαντικός.
Ε) Οι χρονικές περίοδοι από τις οποίες αντλήσαμε το υλικό,
αποτελούν για το μάθημα της πολιτικής αγωγής, περιόδους σοβαρών
και αδιάκοπων αλλαγών τόσο στη σκοποθεσία, όσο και στα
προγράμματα διδασκαλίας, στο περιεχόμενο του μαθήματος και στα
σχολικά εγχειρίδια. Με αφετηρία το 1964,-χρονολογία ορόσημο για το
μάθημα της πολιτικής αγωγής- διερευνούμε την περίοδο έως το 2015
διότι θεωρούμε ότι το ζήτημα της διδασκαλίας της πολιτικής αγωγής
παραμένει επίκαιρο, και μέχρι σήμερα τίθενται σε αμφισβήτηση
παραδοσιακά σχήματα πολιτικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το
επιθυμητό μοντέλο πολίτη.
Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο αντικείμενο της παρούσας έρευνας, στο
σκοπό, στους στόχους και στα ερευνητικά ερωτήματα και
προσδιορίζονται εννοιολογικά οι βασικές έννοιες της μελέτης.
Αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Ορίζεται η ανάλυση
περιεχόμενου ως η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη μας και
αναφέρονται τα σχετικά επιχειρήματα για την επιλογή της
συγκεκριμένης μεθόδου.Καταγράφεται το υλικό της έρευνας,
καθορίζονται οι μονάδες ανάλυσης και οι μονάδες συμφραζομένων και
παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάλυσης της μελέτης .
Τέλος γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της ερευνητικής διαδικασίας
μέσα από τα κριτήρια της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας.
Παρουσιάζονται, καταγράφονται και ερμηνεύονται τα ευρήματα της
έρευνας ανά άξονα ανάλυσης σε σχέση με το κειμενικό υλικό.
Επιπλέον διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν ανά άξονα
ανάλυσης και επιχειρείται η διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων
και προτάσεων-επισημάνσεων.
Κυριακή 10:15-10:30, αμφιθέατρο ΙΙ
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22.ΈΘΝΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ
’Έθνος και φύλο στην αφήγηση της «Μεγάλης Επανάστασης» στο
σχολικό βιβλίο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού
Άννα Γαζέτη
εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
annagaz87@gmail.com
Παναγιώτα Τσιρώνη
εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
μεταπτυχιακή φοιτήτρια
giwtatsiro@hotmail.com
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα ερευνητική εργασία προσεγγίζει ιδεολογικοκριτικά τον
τρόπο με τον οποίο διαπλέκονται η εθνική κατηγοριοποίηση και η
κατηγοριοποίηση με βάση το φύλο στη σχολική ιστορική αφήγηση με
κεντρικό ερώτημα το πού είναι εμφανής και πού σιωπηρή η χρήση των
κατηγοριών του φύλου στον αναπλαισιωμένο εκπαιδευτικό λόγο για τη
«Μεγάλη Επανάσταση» στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού.
Ενώ η εθνική κατηγοριοποίηση είναι έκδηλη στα σχολικά εγχειρίδια
Ιστορίας, η κατηγοριοποίηση με βάση το φύλο είναι λιγότερο εμφανής
(Χαρδαλιά & Ιωαννίδου, 2008). Το φύλο ως κατηγορία ανάλυσης των
ιστορικών διαδικασιών απουσιάζει από τις εθνικές ιστοριογραφίες
(Scott, 1997). Πιο συγκεκριμένα, η εστίαση των σχολικών ιστορικών
αφηγήσεων σε πολεμικά και στρατιωτικά γεγονότα και σε ζητήματα
υψηλής πολιτικής και διπλωματίας –πεδία ανδροκρατούμενα- συνιστά
ρητή έκκληση στον ανδρισμό, προκαλεί συνειρμούς μεταξύ ανδρισμού
και δύναμης του έθνους, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει τις γυναίκες από τις
ιστορικές διαδικασίες ή τις θέτει στο περιθώριο αυτών (Osler, 1994). Στο
παραπάνω επιστημολογικό πλαίσιο εντάσσεται και η σχολική ιστορική
αφήγηση που εμπεριέχεται στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’
Δημοτικού και αφορά στη «Μεγάλη Επανάσταση» και στην ιστορική
περίοδο της συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Η εργασία αντλεί τα θεωρητικά της ερείσματα από τις νεότερες
μεταμοντέρνες θεωρήσεις του φύλου, θεωρήσεις που απομακρύνονται
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από τις παραδοσιακές φεμινιστικές προσεγγίσεις και υπό το πρίσμα των
οποίων επιχειρείται μία εναλλακτική διερεύνηση και κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο η έμφυλη διάσταση διατρέχει τις εθνικές
ιστοριογραφίες.
Μεθοδολογικά χρησιμοποιείται η ιδεολογικοκριτική ανάλυση και η
γραμματική του οπτικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της έρευνας των
σχολικών βιβλίων, η ιδεολογικοκριτική μέθοδος, αντλώντας τις αρχές
της από τη Σχολή της Φρανκφούρτης, αποσκοπεί στην ανάλυση των
ιδεολογιών και των συμφερόντων που υποκρύπτονται στο περιεχόμενο
των σχολικών βιβλίων και στην αποκάλυψη της ψευδούς συνείδησης,
όπως αυτή καλλιεργείται μέσα στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα.
Πραγματώνεται σε τέσσερα επίπεδα ερευνητικής δράσης: α) την
περιγραφή και ερµηνεία της υφιστάμενης κατάστασης, β) την κριτική
αποτίµηση της κατάστασης με την ανάλυση των αιτιών, των σκοπών,
των συμφερόντων και ιδεολογιών και της νομιμότητάς τους, γ) το
σχεδιασμό ενός πολιτικού προγράμματος, το οποίο θα επιφέρει την
αλλαγή, και δ) την αποτίμηση των επιδόσεων της κοινωνικής
κατάστασης (Habermas στο Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού συνιστά έναν τρόπο ανάλυσης
των εσωτερικών σχέσεων των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας. Αντλεί
τις αρχές της από τη Συστημική Γραμματική του Halliday, σύμφωνα με
τον οποίο η γλώσσα αποτελεί ένα σύνολο επιλογών, οι οποίες είναι
φορτισμένες ιδεολογικά, με αποτέλεσμα να προβάλλονται διαφορετικοί
τρόποι θέασης της πραγματικότητας. Γλώσσα και εικόνα είναι φορείς
ιδεολογιών και προβάλλουν τη θέση του δημιουργού, όπως
υποδεικνύεται από τις επιλογές που έχει κάνει.
Με αφετηρία τις παραδοχές για τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της
σχολικής ιστορικής αφήγησης (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 1997) και για
την απουσία ή τη λανθάνουσα παρουσία του φύλου ως κατηγορία
ανάλυσης στις εθνικές ιστοριογραφίες (Αβδελά & Ψαρρά, 1997) και
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την κεντρική θέση που κατέχει το
σχολικό βιβλίο Ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καψάλης &
Χαραλάμπους, 2007), στόχος της παρουσίασης είναι η αποκάλυψη της
φυσικοποιημένης δυαδικής αντίθεσης «άνδρας» - «γυναίκα» η οποία
ενυπάρχει στο αφηγηματικό κείμενο και περικείμενο της «Μεγάλης
Επανάστασης» καθώς και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονται
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ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στα συγκεκριμένα
ιστορικά συμφραζόμενα (Scott, 1997).
Η έρευνα επιδιώκει, μέσω της ανάδειξης του τρόπου με τον οποίο
διαπλέκονται η εθνική και έμφυλη κατηγοριοποίηση στην αφήγηση της
«Μεγάλης Επανάστασης», να προσφέρει μία εναλλακτική ανάγνωση της
μεγάλης ιστορικής αφήγησης που αφορά στο ελληνικό έθνος και στη
διαδικασία συγκρότησής του. Με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξεί να
συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο που πραγματοποιείται τις τελευταίες
δεκαετίες στο πεδίο της έρευνας για την ιστορία και τη διδακτική της
ιστορίας. Ταυτόχρονα, η εναλλακτική ανάγνωση που προτείνεται στην
παρούσα έρευνα προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα
διαφορετικό και χρήσιμο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
προσέγγισης των ιστορικών εννοιών («εθνικός εαυτός»-«εθνικός άλλος»,
«άνδρας»-«γυναίκα»), πλαίσιο που θέτει υπό αμφισβήτηση και επιχειρεί
να ανατρέψει τις φυσικοποιημένες ιεραρχικές σχέσεις στο πλαίσιο των
ιστορικών συμφραζομένων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές προσεγγίζουν
κριτικά τη σχολική ιστορική αφήγηση, αποκαλύπτουν και κατανοούν την
ιδεολογία που υπολανθάνει στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου καθώς
και την ισχυροποίηση αυτής μέσω των γλωσσικών επιλογών των
συγγραφέων. Οι ίδιοι μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης μπορούν να
άρουν τις στερεοτυπικές και σεξιστικές αντιλήψεις τους, ενώ θα μάθουν
να ανταποκρίνονται ιδεολογικοκριτικά σε πολλαπλές πολιτικές και
κοινωνικές πτυχές της ιστορίας και του σύγχρονου κόσμου.
Κυριακή 11:05-11:20, αμφιθέατρο ΙΙ
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Οι παγκόσμιοι πόλεμοι των εθνών και των ανδρών στο σχολικό
βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ τάξης Λυκείου
Χρυσούλα Καραμπατζάκη
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.
kristikarampatzaki@gmail.com
Νικόλαος Μπόρσης
πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής
nborsis@gmail.com
(ερευνήτρια και ερευνητής του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Στην παρουσίαση εξετάζονται οι τρόποι συσχέτισης της εθνικής
ταυτότητας με την έμφυλη ταυτότητα στη σχολική ιστορική αφήγηση
και πιο συγκεκριμένα στην πολιτική και πολεμική αφήγηση των δύο
παγκοσμίων πολέμων στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της Γ΄ τάξης Λυκείου.
Με αφετηρία τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της σχολικής ιστορικής
αφήγησης, την απουσία ή τη λανθάνουσα παρουσία του φύλου ως
κατηγορίας ανάλυσης στις εθνικές ιστοριογραφίες και τη σημαίνουσα
θέση του σχολικού βιβλίου ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
παρουσίαση έχει ως στόχο την ανάδειξη των συντηρούμενων ψευδών
συνειδήσεων και των κυρίαρχων ιδεολογιών που αναπαράγονται μέσω
της επίσημης σχολικής ιστορικής αφήγησης.
Το αφηγηματικό μέρος αλληλεπιδρά με το περικείμενο των σχολικών
βιβλίων (συμπληρωματικά ή εναλλακτικά) και παρουσιάζουν τις
αναπαραστάσεις που έχουν οι κοινωνίες για τις κατηγορίες του έθνους
και του φύλου. Ωστόσο, με τη στροφή στη νέα ιστορία η συζήτηση
επικεντρώνεται στο τι είναι ιστορικά σημαντικό και ταυτόχρονα
αναδεικνύεται η υποκειμενική μικροιστορία και οι προσωπικές εμπειρίες
(Scott 1997). Σε αυτό το νέο παράδειγμα ιστοριογραφίας οι γυναίκες δεν
εντάσσονται ως καινούργια κατηγορία ανάλυσης, αλλά εξετάζεται το
φύλο ως πολιτισμική κατασκευή με σημείο αναφοράς τους ρόλους που
καλούνται να αναλάβουν οι «γυναίκες» και οι «άντρες» (Laqueur 2003).
Η προσέγγιση του φύλου που παρουσιάζεται στις μεταμοντέρνες
θεωρήσεις, το εξετάζει ως σύστημα σχέσεων και αναπαραστάσεων, το
οποίο νοηματοδοτεί τις σχέσεις εξουσίας και στοχεύει στη

342

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

διαπραγμάτευσή τους (Χαρδαλιά & Ιωαννίδου 2008). Η μεταμοντέρνα
οπτική επιχειρεί να καταρρίψει τις μεγάλες αφηγήσεις, όπως του
καπιταλισμού και της πατριαρχίας και να θέσει την κατασκευή του
φύλου και της σεξουαλικότητας ως ξεχωριστή κατηγορία ανάλυσης
(Scott 1997, Foucault 2011). Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της νέας
ιστορίας και των σπουδών του φύλου (gender studies) επιλέγει ως η
καταλληλότερη μέθοδος ανάλυσης η ιδεολογικοκριτική ανάλυση
περιεχομένου με κύριο ερευνητικό ερώτημα εάν και με ποιους τρόπους
το φύλο εξετάζεται μαζί ή μέσω του έθνους.
Η ιδεολογικοκριτική ανάλυση θεωρητικά ερείδεται στην Κριτική Θεωρία
της Σχολής της Φρανκφούρτης και πιο συγκεκριμένα στην
διαπραγμάτευση της μαρξιστικής έννοιας της «κριτικής της ιδεολογίας»
από τις κοινωνικές επιστήμες (Car & Kemmis 1986). Η εν λόγω ανάλυση
στοχεύει στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων και τον εκδημοκρατισμό
ολόκληρης της κοινωνίας, επιχειρεί μία ανάκριση των κειμένων
προκειμένου να αποκαλύψει τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες και τα
συμφέροντα που αυτές εξυπηρετούν και καταδεικνύει τους τρόπους με
τους οποίους οι ιδεολογίες ισχυροποιούν και νομιμοποιούν τις
υπάρχουσες δομές εξουσίας. Όπως επίσης καταδεικνύει τις διαδικασίες
με τις οποίες οι ιδεολογίες αυτές αναπαράγονται και διαχέονται από τις
κυρίαρχες κοινωνικές δομές και προσλαμβάνονται ως αληθείς
(Habermas 1968).
Η ανάλυση των κειμένων ακολουθεί τέσσερα στάδια: α)την περιγραφή
και την ερμηνεία της υφιστάμενης κατάστασης, β)την κριτική αποτίμηση
της κατάστασης αυτής (ανάλυση των αιτιών, των σκοπών, των
συμφερόντων και ιδεολογιών και της νομιμότητά τους), γ)τον
σχεδιασμό ενός πολιτικού προγράμματος που θα επιφέρει την αλλαγή
και δ)την αποτίμηση των επιδόσεων της κοινωνικής κατάστασης στην
πράξη (Cohen, Manion & Morrison 2008). Ως μεθοδολογικό μοντέλο η
ιδεολογικοκριτική προσέγγιση αποτελεί ένα υβρίδιο καθώς εκκινεί από
την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, αλλά η επιστημολογική της
στόχευση αποσκοπεί στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων και στον
εκδημοκρατισμό της κοινωνίας (Μπονίδης 2009). Σε μερικές περιπτώσεις
της παρούσας ανάλυσης χρησιμοποιείται συνδυαστικά η μέθοδος
ανάλυσης εικόνων, η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού προκειμένου
να ερευνήσουμε την αλληλεπίδραση του κεντρικού κειμένου τόσο με τις
εικόνες (φωτογραφίες, πίνακες, χάρτες κλπ) που το συνοδεύουν όσο και

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

343

με το περικείμενο (σχεδιασμό και διάταξη σελίδας) εν γένει (Kress & Van
Leeuwen 2011).
Ωστόσο, η εν λόγω παρουσίαση εστιάζει στην πολιτική λειτουργία του
σχολικού βιβλίου (politicum) το οποίο ως προϊόν της σχολικής
εκπαίδευσης αναπαράγει και διαχέει την κυρίαρχη ιδεολογία στους
αποδέκτες και τις αποδέκτριες των σχολικών αφηγημάτων σε
συνάρτηση με τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο (Καψάλης
& Χαραλάμπους 2008, Μπονίδης 2009). Στοχεύει αρχικά στην
«αποκάλυψη» των προθέσεων του ιδεολογικού μηχανισμού της
εκπαίδευσης με την χρήση παραδειγμάτων από τα σχολικά βιβλία
ιστορίας και έπειτα στοχεύει στην αξιοποίηση αυτού του γραμματισμού
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το
μάθημα της ιστορίας. Η δυνάμει σύνδεση των αναλύσεων της
παρουσίασης με την κοινωνική πρακτική και το πεδίο της σχολικής
καθημερινότητας αποτελεί απώτερο σκοπό και συνάδει με τις
ιδεολογικές πεποιθήσεις των συγγραφέων για τους οποίους τα πάντα
εντάσσονται στην πολιτική πρακτική.
Ακόμη, σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας για αλλαγή της κυρίαρχης
κοινωνίας μέσω της εναλλακτικής ανάγνωσης και ανάλυσης των
σχολικών βιβλίων· αφενός, διενεργείται ένας δημόσιος διάλογος για το
επιθυμητό κοινωνικό μοντέλο που αναπαράγεται μέσω της κρατικής
εκπαίδευσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και, αφετέρου, τονίζεται η
αδήριτη ανάγκη αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών
βιβλίων και των διδακτικών πρακτικών που σχετίζονται με το μάθημα
της ιστορίας.
Κυριακή 11:20-12:35, αμφιθέατρο ΙΙ
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Ρητή εθνικότητα και άρρητη αρρενωπότητα στην αφήγηση του 2ου
Παγκόσμιου Πολέμου στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ τάξης
Δημοτικού
Ευθαλία Κωνσταντινίδου
επίκουρη καθηγήτρια Π.Δ.Μ.
thaliakn@otenet.gr
Όλγα Παντούλη
ΕΔΙΠ Α.Π.Θ.
pantouli@edlit.auth.gr
(ερευνήτριες του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρουσίαση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται η
κατασκευή της εθνικής ταυτότητας με ρητό τρόπο, με την κατασκευή
της ανδρικής ταυτότητας με άρρητο τρόπο, στο πλαίσιο της αφήγησης
του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ τάξης
Δημοτικού. Κυριότερη επιδίωξη είναι η σύνδεση της συγκεκριμένης
αφήγησης τόσο με κοινότοπες απόψεις σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ
εθνών-κρατών ως μορφή νόμιμης βίας (Giddens, 1985) στο πλαίσιο του
εθνικισμού (Billig, 1995), όσο και με κοινότοπες απόψεις για τον πόλεμο
ως μορφή ηγεμονικής αρρενωπότητας (Breines, Connell & Eide, 2000,
Connell & Messerschmidt, 2005).
Η ανάλυση που παρουσιάζεται αντλεί θεωρητικά από ποικίλες οπτικές
της ταυτότητας ως λόγου τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικοψυχολογικής
έρευνας και όσο και της έρευνας για το φύλο (McKinlay & McVittie, 2011,
Wetherell, 2010), μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της «στροφής στο λόγο»
στις κοινωνικές επιστήμες, όπου περιλαμβάνεται και η ιστορία (Munslow,
1997).
Μεθοδολογικά η ανάλυση αντλεί από την κοινωνικοψυχολογική
ανάλυση λόγου (Wetherell, Taylor & Yates, 2001), τη λειτουργική
γλωσσολογία (Halliday & Matthiessen, 2004), την ανάλυση κειμενικών
ειδών (Coffin, 2006) και την αφηγηματολογία (Bal, 1985). Πρώτα, η
ανάλυση εστιάζει στα γραμματικά-συντακτικά χαρακτηριστικά και το
λεξιλόγιο του κειμένου ως πρακτικές κειμένου, στη συνέχεια διευρύνει
την οπτική της στην ανάλυση της αφήγησης ως πρακτικής κειμενικού
είδους, και καταλήγει στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου κειμένου ως
συνόλου πρακτικών λόγου μέσα στις παραδόσεις της εθνικής και
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σχολικής ιστοριογραφίας που έχουν ως συνέπεια την «κυβέρνηση» της
ταυτότητας στην εκπαίδευση (Dean, 1999).
Στόχος της παρουσίασης είναι, πρώτα, να προσφέρει ένα θεωρητικό και
μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας των σχολικών βιβλίων ιστορίας ως
κειμένων ταυτότητας, και πιο συγκεκριμένα εθνικής και έμφυλης
ταυτότητας. Ο τρόπος ανάλυσης που προτείνεται αναδεικνύει την
πολυπλοκότητα της παραγωγής νοήματος στο αφηγηματικό κείμενο
των σχολικών βιβλίων ιστορίας, υποσκάπτοντας έτσι τον καλά
καθιερωμένο τρόπο ανάγνωσης του κειμένου ως περιγραφή των
γεγονότων «όπως πραγματικά έγιναν». Η σχολική ιστορική γνώση
εκφέρεται στο αρσενικό/οικουμενικό γένος και περιγράφει πράξεις και
κατορθώματα ανδρών, υποδηλώνοντας την ιστορική ανυπαρξία του
γυναικείου φύλου, ανυπαρξία που έχει τις ρίζες της στον από αιώνες
αποκλεισμό των γυναικών από τη δημόσια σφαίρα. Στην καλύτερη
περίπτωση το περιεχόμενο της ύλης οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, π.χ.
εκτόπιση των γυναικών στο περικείμενο, ώστε η παρουσία του φύλου να
εμφανίζεται ως μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα: την απουσία
των γυναικών από το ιστορικό γίγνεσθαι.
Ο τρόπος που οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων ουδετεροποιούν
φαινομενικά το φύλο των ιστορικών υποκειμένων με τη χρήση του
αρσενικού γένους με οικουμενική αξία ή με τη χρήση αφαιρετικών
εννοιών και περιληπτικών όρων, παραπέμπει στον εξωβελισμό των μη
‘ανδρικών’ αξιών, όπως επιτελεστικά αποδόθηκαν οι πολιτικές και
στρατιωτικές αξίες στα υποκείμενα που επιδεικνύουν ηγεμονικές
ανδρικές ταυτότητες. Η θεώρηση αυτή της Ιστορίας διαιωνίζει την
αντίληψη των διακριτών πεδίων δράσης για τα φύλα και ενισχύει ως
μόνη αποδεκτή ταυτότητα την ανδρική που περιλαμβάνει βέβαια τα
στοιχεία της εξαιρετικής ανδρείας, της γενναιότητας, της λογικής σκέψης
και της ηγετικής προσωπικότητας (Dudink, Hagemann & Tosh, 2004).
Έτσι το πολιτικό συνδέεται με το ανδρικό και ισχυροποιείται μέσω της
επί δεκαετίες επανάληψης αυτής της ρητορικής στην επίσημη σχολική
ιστορία.
Ένας επίσης στόχος της παρουσίασης, με βάση τα παραπάνω, είναι να
προσφέρει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του
μαθήματος της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα δίνεται στη
χρήση της ανάλυσης του αφηγηματικού κειμένου ως πρακτικής
«ανοικείωσης» για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας (Kaomea,
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2003), μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ως
«στοχαζόμενων επαγγελματιών» (Zeichner & Liston, 1987). Κάτι τέτοιο
θα συνέβαλε στη συνειδητοποίηση, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των πολυεπίπεδων σχέσεων εξουσίας που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ιστορικής αφήγησης και τον
επαναπροσδιορισμό των έμφυλων σχέσεων σε σχέση με τη δημόσια,
πολιτική και κοινωνική ιστορία. Σταδιακά, αυτό θα οδηγούσε στο να
γραφεί μια σχολική ιστορία που να συμπλέει με τις αναζητήσεις, τις
αμφισβητήσεις και τις αναθεωρήσεις της σύγχρονης Επιστήμης της
Ιστορίας, ανοίγοντας παράθυρα παράλληλων αφηγήσεων και
διαφορετικών ‘λόγων’, ακυρώνοντας έτσι μια σχολική ιστορική αφήγηση
που φέρει τα στοιχεία της μοναδικής εκδοχής των όσων συνέβησαν στο
παρελθόν (Αβδελά, 1997).
Τέλος, με το ίδιο σκεπτικό η παρουσίαση ως πρακτική δημόσιας
παιδαγωγικής αποσκοπεί στο να συμβάλλει σε ένα ευρύτερο πεδίο
δημόσιας συζήτησης για την ταυτότητα και την ιστορία επιδιώκοντας να
αναδείξει λιγότερο καθιερωμένες οπτικές της ιστορίας καθώς και τις
συνέπειες που έχει για την κατανόηση του παρόντος ο τρόπος που το
παρελθόν γίνεται κατανοητό.
Κυριακή 11:35-11:50, αμφιθέατρο ΙΙ
Φύλο, φυλή και έθνος: έμφυλες και άφυλες δια-Λογικές
αναπαραστάσεις στην αφήγηση της δωρικής εγκατάστασης στον
ελλαδικό χώρο στα βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου
Κωνσταντίνα Παπακώστα
εκπαιδευτικός,
M.Sc. Προϊστορικής Αρχαιολογίας,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής
konstantinapapakosta@hotmail.com
(ερευνήτρια του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της έρευνας των
σχολικών βιβλίων (Μπονίδης 2016). Το υλικό της αποτελούν τα βιβλία
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Ιστορίας της α’ τάξης του Γυμνασίου από το 1949 μέχρι σήμερα. Πιο
συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δια-Λογικές αναπαραστάσεις της
δωρικής εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο, γνωστής ως “Κάθοδος των
Δωριέων”, και της τέχνης της γεωμετρικής περιόδου. Δύο είναι, λοιπόν,
τα ερευνώμενα ζητήματα, τα οποία συμπλέκονται με δύο άξονες
μελέτης, αυτούς της κατασκευής της εθνικής ταυτότητας και των
έμφυλων αναπαραστάσεων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την
ανάλυση του υλικού είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου, ακολουθώντας τις
αρχές του Fairclough (1995, 2001) και των Jaeger (2009) όσον αφορά την
κειμενική ανάλυση και της Wodak (2001, Wodak & Ludwig 1999) ως προς
την ερμηνεία. Η μορφοσυντακτική ανάλυση έγινε με βάση τις
γλωσσολογικές αρχές του Halliday Halliday & Matthiessen 2004) και τις
εργασίες των Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2005) και Horton et al. (1999)
(Παπακώστα 2016).
Η κάθοδος των Δωριέων σηματοδοτεί για τα σχολικά εγχειρίδια
Αρχαίας Ιστορίας το πέρασμα από την ελληνική προϊστορία στην
ελληνική ιστορία και αποτελεί συνέχεια της γραμμικής, χρονολογικής
αφήγησης της εθνικής προϊστορίας, ενώ σχετίζεται με την εξασθένηση
του προγενέστερου, μυκηναϊκού πολιτισμού. Η διαφορά που
εντοπίζουμε καταρχήν ως προς τη δομή του περιεχομένου στα σχολικά
εγχειρίδια είναι ότι οι αναφορές στα υλικά τεκμήρια, ενσωματωμένες
στην ιστορική αφήγηση για την προϊστορική περίοδο, περιγράφονται
στο εξής σε διαφορετικό κεφάλαιο, το οποίο συνήθως φέρει τον
ευδιάκριτο τίτλο “Τέχνη”. Με τον τρόπο αυτό τα υλικά τεκμήρια
αποκόπτονται από τα ιστορικά συμφραζόμενα και εντάσσονται κάτω
από τον χαρακτηρισμό “τέχνη”, ακόμα και αν πρόκειται για αντικείμενα
καθημερινής χρήσης ή κατοικίες και τάφους απλών ανθρώπων.
Όσον αφορά το περιεχόμενο, ενδιαφέρον είναι ότι στα βιβλία του
Γυμνασίου δεν επαναλαμβάνονται στερεότυπα γνωστά, όπως η
απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στους Δωριείς, ή γενικότεροι
χαρακτηρισμοί για την περίοδο, όπως “σκοτεινοί χρόνοι” ή “ελληνικός
μεσαίωνας”, τα οποία επιχωριάζουν στα βιβλία του δημοτικού ή και σε
έγκριτα ιστορικά έργα (βλ. Beloch, Wilcken). Αντίθετα, η δωρική
εγκατάσταση παρουσιάζεται ως μια σύντομη, βίαιη, καταστροφική και
δραματική μετακίνηση. Οι δράστες που προβάλλονται στην αφήγηση
είναι πρωτίστως οι Δωριείς, με την απόδοση του φύλου να είναι
υπόρρητη και στερεοτυπική: το φύλο είναι αυτονόητα το ανδρικό, με
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την απλή επικράτηση του αρσενικού γραμματικού γένους στην
περιγραφή. Η διχοτόμηση άντρας-γυναίκα, πόλεμος-ειρήνη έχει
αποσιωπήσει τις γυναίκες, αλλά και το σύνολο του άμαχου πληθυσμού,
από το κεφάλαιο για τους Δωριείς, αφού ο πόλεμος θεωρείται εξ
ορισμού ανδρική δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τον έντονα έμφυλο
χαρακτήρα της ιστορικής αφήγησης, η περιγραφή της τέχνης στερείται
τον έντονα ανδροκεντρικό χαρακτήρα της περιγραφής της καθόδου,
υιοθετώντας μια μάλλον άφυλη ταυτότητα. Απαρτίζει, με λίγα λόγια, μία
παραπληρωματική ενότητα, παράλληλη προς τον ιστορικό αλλά και τον
έμφυλο χαρακτήρα της “καθεαυτό” ιστορικής αφήγησης: η κάθοδος
είναι έμφυλη, αλλά άφυλη η καλλιτεχνική παρουσία της αντίστοιχης
περιόδου.
Η ιστορική τομή που εισάγει η δωρική παρουσία στον ελλαδικό χώρο
είναι σαφής και ευδιάκριτη. Οι Μυκηναίοι, παρότι χαρακτηρίζονται στα
σχολικά βιβλία ως “οι πρώτοι Έλληνες”, αιτιολογούνται να υιοθετούν
στοιχεία της μητριαρχικής λατρείας λόγω της στενής τους σχέσης με
τους Μινωίτες. Ανάλογα πολιτισμικά “κατάλοιπα” δεν αναφέρονται από
τη γεωμετρική εποχή και εξής. Στο σημείο αυτό μπορούμε να
σημειώσουμε την υπόρρητη παρουσίαση των πολιτισμών και της
διαδοχής τους ως συλλογικότητες, αφαιρετικά εν δυνάμει ως άτομα με
ευδιάκριτη ταυτότητα/χαρακτήρα. Η αντίληψη αυτή των πολιτισμών ως
ατόμων δεν έχει μόνο επιπτώσεις για το πώς η απεικονίζεται η εθνική
ταυτότητα, αλλά και για άλλες ταυτότητες, όπως το φύλο. Πιο
συγκεκριμένα, τα σχολικά εγχειρίδια δεν εξαιρούνται από τη γενική
σύμβαση σύμφωνα με την οποία οι επικρατούντες πολιτισμοί
θεωρούνται αρσενικοί, ενώ οι υποταγμένοι θηλυκοί (D
íaz -Andreu et al.
2005: 5), όπως στην περίπτωση της κρητομυκηναϊκής-δωρικής διαδοχής.
Και στα σχολικά βιβλία μπορούμε να εντοπίσουμε την επιβίωση του
εξελικτικού μοντέλου που προβάλλει την πατριαρχία ως κορωνίδα του
πολιτισμού ήδη από το 19ο αι. (Marler 2006).
Αν και η κινητήρια δύναμη για τις σπουδές της ταυτότητας στην
αρχαιολογία έχει έρθει από τις σφαίρες του φύλου και της φεμινιστικής
αρχαιολογίας (Jones 1997: 5, íD
az -Andreu et al. 2005: 7), στα σχολικά
βιβλία Iστορίας το έθνος προβάλλεται ως το ζητούμενο,
ομογενοποιητικό εποικοδόμημα. Η έλλειψη της διάστασης της έμφυλης
ταυτότητας στις αρχαιολογικές εργασίες άρχισε να αποκαθίσταται
σταδιακά από τη δεκαετία του 1980· ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει
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διαπεράσει τα σχολικά βιβλία Ιστορίας, αφού ακόμα και η αρχαιολογική
τεκμηρίωση άρχισε να φιλοξενείται σε αυτά με τη μεταρρύθμιση του
1964, για να οριστικοποιηθεί μετά τη μεταπολίτευση (Παπακώστα 2016).
Η βασική λειτουργία του σχολικού βιβλίου παραμένει, λοιπόν, η εθνική
ομογενοποίηση του μαθητικού πληθυσμού μέσω της άμβλυνσης
ποικίλων διαφορών (Αβδελά 1997), μεταξύ των οποίων καίρια θέση
καταλαμβάνουν, όπως προτείνει η παρούσα έρευνα, και οι έμφυλες
διαστάσεις της ταυτότητας.
Κυριακή 11:50-12:05, αμφιθέατρο ΙΙ
Η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας στις προτεινόμενες ταινίες
του εν χρήσει σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου
Ηρώ Μαστορίδου
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
irolefkas@live.com
Κωνσταντίνος Καρδάτος
προπτυχιακός φοιτητής
Φιλοσοφικής Σχολής
kostas.95@windowslive.com
Μαρία Κιουτουκτσή
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
mariaq2k@hotmail.com
Πετρούλα Γελαδάρη
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής
petragld@hotmail.com
(ερευνητική ομάδα του ΚΕΑΣΒΕΠ)
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναδείξει το τα αναπαραγόμενα
πρότυπα των ανδρών και των γυναικών όπως διαμορφώνονται και
παρουσιάζονται στις προτεινόμενες ταινίες του εν χρήσει σχολικού
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βιβλίου Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Σκοπός της έρευνας είναι η
διερεύνηση και ανάδειξη του τρόπου κατασκευής της έμφυλης
ταυτότητας στις ταινίες της ενότητας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.
Τόσο το σχολικό βιβλίο όσο και οι ταινίες που προτείνονται σε αυτό
συμβάλουν στη συγκρότηση της υποκειμενικότητας των μαθητών. Πιο
συγκεκριμένα, το σχολικό βιβλίο ιστορίας, το οποίο αποτελεί το πεδίο
της ερευνητικής μας δραστηριότητας, επηρεάζει και διαμορφώνει την
ατομική και κοινωνική συνείδηση των μαθητών και των μαθητριών,
καθώς με τα πρότυπα και τα σύμβολα που προβάλλει τροφοδοτεί και
κατασκευάζει ταυτότητες με ποικίλες αναπαραστάσεις (Φραγκουδάκη &
Δραγώνα, 1997). Παράλληλα ο κινηματογράφος, πρωταρχικά ως μέσο
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας και δευτερευόντως ως μέσο άτυπης
μάθησης,
δημιουργεί
μια
νέα
διάσταση
στη
συγκρότηση
υποκειμενικοτήτων και στην κατασκευή ταυτοτήτων. Μια ταινία ως
πολυτροπικό κείμενο και κατ’ επέκταση ως πολιτισμικό προϊόν,
καθορίζει και νομιμοποιεί το κοινωνικά αποδεκτό και «φυσιολογικό». Η
παρακολούθηση μιας ταινίας, εκτός από διαδικασία κατανάλωσης ενός
οπτικοακουστικού προϊόντος, χαρακτηρίζεται ως μια πολύπλοκη
διαδικασία αποκωδικοποίησης πολιτισμικών εννοιών και συντελεί στην
οικειοποίησής τους από τους θεατές (Belkhyr, 2012). Συνεπώς, τα παιδιά
διαπραγματεύονται την έμφυλη ταυτότητά τους μέσω της κατανάλωσης
των πολιτισμικών αυτών προιόντων.
Η Arnot (2004), επηρεασμένη από τους παιδαγωγικούς κώδικες του
Bernstein, καθιέρωσε την έννοια ενός «κώδικα φύλου» ως τον τρόπο με
τον οποίο μεταβιβάζονται οι σχέσεις φύλου μέσω της σχολικής γνώσης
και του τρόπου διαπαιδαγώγησης. Η έννοια αυτή περικλείει όχι μόνο τις
σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων αλλά και τη δυνατότητα των
μαθητών και μαθητριών να διαπραγματευτούν τις ταυτότητες φύλου.
Παρατηρούμε, επομένως ότι η απουσία της γυναικείας ταυτότητας και
δράσης δεν έγκειται στην έλλειψη πληροφοριών αλλά στην αντίληψη
που αποκλείει τις πληροφορίες αυτές, ως αδιάφορες για την ιστορική
γνώση (Αβδελά & Ψαρρά, 1997). Η σχολική ιστορική γνώση προβάλει
κατ' αποκλειστικότητα την ανδρική ταυτότητα και περιορίζεται στο να
διακρίνει τον κόσμο σε δύο αντιτιθέμενους πόλους, τους «καλούς» και
τους «κακούς», τον «εθνικό εαυτό» και «εθνικό άλλο» και να εξιδανικεύει
τους «μεγάλους άντρες», της ιστορίας συνήθως πολιτικούς και
στρατιωτικούς ηγέτες, (Iggers, 1999). Κατασκευάζει πρότυπα ανδρών με
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συγκεκριμένα «πολεμικά» χαρακτηριστικά και αποσιωπά σε μεγάλο
βαθμό την γυναικεία παρουσία. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται
κατανοητό πως η μαζικότητα των μηνυμάτων που μεταφέρει το
σχολικό βιβλίο Ιστορίας μαζί με τη θεσμοθετημένη γνώση, η οποία
δύσκολα αμφισβητείται, έχει ως αποτέλεσμα οι απόψεις που προωθεί για
τα δύο φύλα να επηρεάζουν και να καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις
πεποιθήσεις των μαθητών/τριών για τη συνείδηση και την έμφυλη
ταυτότητά τους (Δεληγιάννη, 2003).
Η μέθοδος που αξιοποιείται για την ανάλυσή των ταινιών είναι η
κοινωνική σημειωτική μέθοδος ανάλυσης, η οποία φέρνει στην
επιφάνεια εκείνα τα σημεία της κινηματογραφικής εμπειρίας, τα οποία
χρησιμοποιούνται ως δομικά υλικά για τη νοητική θεμελίωση της
πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τo μοντέλο της
Kay L. O'Halloran (2004), το οποίο βασίζεται στη συστημική-λειτουργική
γραμματική του Michael Halliday (1994). Η ανάλυση γίνεται στο πλαίσιο
της μεταδομιστικής θεωρίας, η οποία θέτει ως επίμαχο ζήτημα για τα
έμφυλα υποκείμενα την απομάκρυνση από την αντίθεση άντραγυναίκας με κοινή παραδοχή πως το φύλο δεν ορίζει μία
αδιαμφισβήτητη ταυτότητα (Arnot, 2004, Χαλκιά,2011).
Την αποσιώπηση της γυναικείας ταυτότητας και την αντίστοιχη
διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου αντρικού προτύπου επιβεβαιώνει η
δικής μας έρευνας ύστερα από την μελέτη και ανάλυση των
κινηματογραφικών ταινιών που προτείνονται στη θεματική ενότητα του
Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Συνοψίζοντας ορισμένες από τις διαπιστώσεις
στις οποίες κατέληξε η έρευνα μας, παρατηρούμε ότι, η πλειοψηφία των
ταινιών που προτείνονται στο εν χρήσει σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της
Γ’ Γυμνασίου φαίνεται να προωθεί μία ανδρική ταυτότητα με ηρωικά και
ηγετικά χαρακτηριστικά, υποχρεωμένη να απέχει πλήρως από κάθε
έκφραση ευαισθησίας ή συναισθηματικής αδυναμίας. Εν αντιθεσει, η
σύντομη παρουσία του γυναικείου φύλου στις συγκεκριμένες ταινίες και
ο εκάστοτε ρόλος που του απέδιδαν, φανερώνει την περιθωριοποιημένη
γυναικεία παρουσία, διαπνεόμενη αποκλειστικά από μητρικά ή συζυγικά
καθήκοντα, αναδεικνύοντας ως μόνη δύναμή της, τη θηλυκή της φύση
και την σεξουαλικότητά της.
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο το να προσεγγίσουν οι θεατές
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) τις κινηματογραφικές ταινίες ως ένα
καταναλωτικό προϊόν στο οποίο εμπεριέχεται πλήθος ιδεολογικών
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συμβάσεων. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και τα μέσα έχουν
κατακλύσει την καθημερινότητα, η κοινωνική ενδυνάμωση και η
ανάπτυξη γραμματισμών (κριτικού, μιντιακού κ.ά) των παιδιών πρέπει
να αποτελεί βασικό μέλημα της εκπαίδευσης.
Κυριακή 12:05-12:20, αμφιθέατρο ΙΙ
23.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τα θεωρητικά στοιχεία και η διαδικασία της κατασκευής ενός
προγράμματος σπουδών και των σχολικών βιβλίων για τη
διδασκαλία των ρητών αριθμών
Χαράλαμπος Λεμονίδης
καθηγητής Π.Δ.Μ.
xlemon@uowm.gr
Οι έννοιες των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών απασχόλησαν
την έρευνα γιατί η μάθησή τους δημιουργεί πολλές δυσκολίες στους
μαθητές (Aksu, 1997· Kerslake· 1986· Lortie-Forgues, Siegler, 2015·
Συγγραφέας, 2014· Mack, 1995· Stafylidou, & Vosniadou, 2004·
Vamakoussi, & Vosniadou, 2010) αλλά και η διδασκαλία τους σε
εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς (Ball, 1990· Behr, et al.
1997· Borko, et al. 1992· Cramer & Lesh 1988· Depaepe et al. 2015·
Συγγραφέας, 2015· Ma, 1999· Newton, 2008· Tirosh, 2000· Post et al. 1988·
Zhou, Peverly, & Xin, 2006).
Η σημερινή διδασκαλία των ρητών αριθμών στο δημοτικό σχολείο στη
χώρα μας αφενός βασίζεται περισσότερο σε κανόνες και συμβολικά
μαθηματικά και λιγότερο στην κατανόηση και αφετέρου τα περιεχόμενα
των ρητών αριθμών είναι ακανόνιστα κατανεμημένα σε σχέση με την
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών.
Σήμερα στο επίπεδο της έρευνας αλλά και της εφαρμογής σύγχρονων
προγραμμάτων σπουδών διαθέτουμε πολλά δεδομένα για να
αποτελέσουν τη βάση ενός εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας των ρητών
στη χώρα μας.
Με σκοπό λοιπόν τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των ρητών
αριθμών και ειδικά της διδασκαλίας των κλασμάτων και δεκαδικών
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αριθμών από την Α’ έως την Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου
συγκροτήσαμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό με βιβλίο για το μαθητή και το δάσκαλο
(Συγγραφέας, 2017).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται η διαδικασία
συγκρότησης του διδακτικού αυτού υλικού (Curriculum Materials) αλλά
και τα παιδαγωγικά και διδακτικά θεωρητικά στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του που αποτελείται από το
θεωρητικό μέρος, το πρόγραμμα σπουδών και τα αντίστοιχα σχολικά
βιβλία (βιβλίο δασκάλου και μαθητή) για τη διδασκαλία των ρητών
αριθμών από την Α’ έως τη Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου.
Μια από τις βασικές αρχές της επιστημονικής μας θεώρησης είναι η
‘καθετοποίηση’ δηλαδή η σύνδεση και η ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων της έρευνας στο διδακτικό υλικό και την εφαρμογή του
υλικού αυτού στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια
ολιστική θεώρηση με το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη και
αντίστροφα.
Άλλη βασική μας αρχή και στόχος για τη διδασκαλία των μαθηματικών
είναι η κατανόηση των εννοιών και όχι η μάθηση και εφαρμογή
κανόνων χωρίς κατανόηση. Για το σκοπό αυτό δίνουμε έμφαση στη
σύνδεση των μαθηματικών του σχολείου με την καθημερινή ζωή και τις
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών καθώς και στην πολυτροπική
παρουσίαση των εννοιών και τη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων.
Σε κάθε μάθημα του διδακτικού υλικού σκιαγραφείτε η πορεία από το
συγκεκριμένο στο αφηρημένο δηλαδή από την καθημερινότητα και τις
εμπειρίες του μαθητή προς τα μαθηματικά σύμβολα αυτό το οποίο η
Ολλανδική σχολή ονομάζει μαθηματικοποίηση.
Νεότερα θεωρητικά παιδαγωγικά και διδακτικά αποτελέσματα της
διεθνούς έρευνας που χρησιμοποιούνται στο διδακτικό αυτό υλικό είναι:
1) Οι τροχιές μάθησης και 2) Η προκατάληψη των φυσικών αριθμών και
η εννοιολογική αλλαγή. Άλλο σύγχρονο αποτέλεσμα της έρευνας και της
διδακτικής πρακτικής είναι 3) Η χρήση της αριθμογραμμής.
Οι διδακτικές επιλογές που κάνουμε για τη δόμηση του υλικού για τη
διδασκαλία των ρητών αριθμών είναι η χρήση: 1) της τεχνολογίας, 2)
της αφήγησης, 3) των βιωματικών δραστηριοτήτων, 4) της
πολυτροπικότητας και της εναλλαγής αναπαραστάσεων και τέλος 5) της
εκτίμησης και των νοερών υπολογισμών.
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Η διαδικασία που εφαρμόστηκε για την συγκρότηση του διδακτικού
αυτού υλικού ακολούθησε τα παρακάτω έξι στάδια ανάπτυξης: 1)
Θεωρητικό υπόβαθρο a priori: αρχικά πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία
και δημιουργία των θεωρητικών εργαλείων μετά από ανασκόπηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας και οριοθετήθηκαν οι βασικοί άξονες του
προγράμματος σπουδών.
2) Πρόγραμμα σπουδών: Συγγραφή προγράμματος σπουδών.
3) Συγγραφή σχολικού βιβλίου: Με βάση το πρόγραμμα σπουδών
πραγματοποιήθηκε η συγγραφή του σχολικού βιβλίου και συμπλήρωση
του προγράμματος σπουδών. 4) Εφαρμογή στην πράξη: Εφαρμογή στην
πράξη του σχολικού βιβλίου. 5) Διόρθωση- προσαρμογή: Διόρθωση και
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών και του σχολικού βιβλίου. 6)
Θεωρητικό υπόβαθρο a posteriori: Ανάλυση και συγγραφή του
θεωρητικού υπόβαθρου του υλικού που δημιουργήθηκε.
Κυριακή 9:00-9:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά: Πρόταση και πιλοτική
εφαρμογή
Μαριάννα Τζεκάκη
καθηγήτρια Α.Π.Θ.
tzekaki@auth.gr
Μαρία Καλδρυμίδου
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
mkaldrim@uoi.gr
Μπάμπης Σακονίδης
καθηγητής Δ.Π.Θ.
xsakonid@eled.duth.gr
Δέσποινα Πόταρη
καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
dpotari@math.uoa.gr
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) για τα
Μαθηματικά αποτελεί ένα πολυσύνθετο έργο στο οποίο εμπλέκονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθηματικών εννοιών (Steinbring, 2005),
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οι μαθησιακές ικανότητες αλλά και η δυναμική των μαθητών κάθε
ηλικίας καθώς και οι ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας (Brousseau, 2007).
Παράλληλα όμως επιδρούν στην εφαρμογή τους οι ίδιες οι αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών για τα Μαθηματικά, τη διδασκαλία και τη μάθηση.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τα σύγχρονα ΠΣ σε ένα πέρασμα από τη
διαδικαστική μάθηση των Μαθηματικών στην ανάπτυξη ενός
κοινωνικο-πολιτισμικoύ προϊόντος με πολλές εφαρμογές (Lerman, 2006),
από την κατάκτηση της γνώσης σε ατομικό επίπεδο στην κοινωνική
διαπραγμάτευση των μαθηματικών νοημάτων (Yachel & Cobb, 1996),
από την αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν (κυρίως)
Μαθηματικά στην ανάπτυξη μιας μαθηματικής παιδαγωγικής γνώσης
(ΜΠΓ) που εμπεριέχει το μαθηματικό περιεχόμενο μαζί με την γνώση για
τη διδασκαλία τους όπως και την γνώση των ίδιων μαθητών (Ball et als,
2008).
Στη βάση των παραπάνω συγκροτήθηκε το 2010 - 11, μια ευρεία
συντακτική ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ,
δασκάλους, καθηγητές και στελέχη της εκπαίδευσης για να αναπτύξει
ένα νέο ΠΣ για τα Μαθηματικά (μεταξύ άλλων) για την δεκάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. ΠΙ, 2011). Με όσα αναφέρθηκαν γίνεται
φανερό ότι την εποχή της εκπόνησης του σχετικού προγράμματος
πραγματοποιούνταν ήδη παγκόσμια αναβαθμίσεις στη διδασκαλία των
Μαθηματικών, στην αναζήτηση αυτού που ο σύγχρονος κόσμος
περιγράφει ως “μαθηματικό εγγράμματο” άτομο που μπορεί να
λειτουργήσει κριτικά αλλά και δημιουργικά σε μια δημοκρατική
κοινωνία.
Ένα “μαθηματικά εγγράμματο άτομο”, υποστήριζε 0 Freudenthal ήδη από
το 1983, κατανοεί ότι τα Μαθηματικά αποτελούν εργαλεία για την
οργάνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων του φυσικού, κοινωνικού
και πνευματικού κόσμου, ενώ παράλληλα διαθέτει την ικανότητα να
αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά σε μια ποικιλία από
καταστάσεις εντός και εκτός των Μαθηματικών. Τα ΠΣ της δεκαετίας
αυτής αναδείκνυαν την ανάγκη διδασκαλίας “αξιοποιήσιμων
μαθηματικών”, κατά συνέπεια το νέο προτεινόμενο πρόγραμμα του 2011
οργανώθηκε με τρόπο ώστε να αποθαρρύνει την απλή γνώση και
εφαρμογή εννοιών και διαδικασιών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη
μαθηματικών ικανοτήτων, στάσεων και πεποιθήσεων για την
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αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα στα Μαθηματικά και μέσω των
Μαθηματικών.
Το νέο ΠΣ που αναπτύχθηκε έθεσε ως παιδαγωγικούς στόχους για την
μαθηματική εκπαίδευση την αυτόνομη και υπεύθυνη δράση των
μαθητών και εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας σε ετερογενείς ομάδες μέσα στις τάξεις όπως και την
αποτελεσματική χρήση εργαλείων, κοινωνικο-πολιτισμικών (γλώσσας,
συμβόλων, κειμένων) και ψηφιακών. Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβλημάτων, επικοινωνίας και διατύπωσης συλλογισμών και
επιχειρημάτων.
Κεντρικό δομικό συστατικό του προγράμματος αποτέλεσε η αντίληψη
ότι μία μαθηματική έννοια δεν μπορεί να παρουσιαστεί αποσπασματικά
και ξεκομένα από το πλαίσιο και τη συνέχεια της, αλλά αποκτά βαθμιαία
το νόημα της μέσα σε μια συνεχή πορεία προσέγγισης παράλληλα αλλά
και σε σύνδεση με άλλες μαθηματικές έννοιες σε κατάλληλες καταστάσεις
και διεργασίες. Έχει δηλαδή μια συνεχή τροχιά ανάπτυξης (Sarama &
Clements, 2009) από την πιο μικρή ηλικία μέχρι το τέλος των σπουδών.
Το προτεινόμενο λοιπόν πρόγραμμα παρουσίασε μια διαδοχή θεματικών
από την προσχολική ηλικία ως την Γ’ γυμνασίου σε 3 ηλικιακούς κύκλους
(πρώτο, 5-8 χρόνια, δεύτερο, 8-12 χρόνια και τρίτο, 12- 15 χρόνια, με τις
αντίστοιχες τάξεις) στη βάση της έννοιας της ‘τροχιάς μάθησης και
διδασκαλίας’, την ανάδειξη της ‘μαθηματικής δραστηριότητας’, τη χρήση
χειραπτικών και ψηφιακών εργαλείων, όπως και τη διαμορφωτική
αξιολόγηση.
Μια Τροχιά Μάθησης και Διδασκαλίας αποτυπώνει μια συνολική θέαση
της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών σε μια συγκεκριμένη θεματική
περιοχή του ΠΣ των Μαθηματικών που απαρτίζεται από τρία μέρη: ένα
μαθηματικό στόχο (συστάδες εννοιών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων), μια
διαδρομή (επάλληλα, προοδευτικά σε πιο ανώτερα επίπεδα σκέψης), ένα
σύνολο από διδακτικές δραστηριότητες αντίστοιχες των επιπέδων
σκέψης κάθε κύκλου.
Ως δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η ενεργή δράση των ατόμων τα
οποία έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο για να πραγματοποιήσουν και
αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης συνολικά. Η δράση αυτή για να
είναι μαθηματική χρειάζεται να εμπλέκει μαθηματικά χαρακτηριστικά,
όπως ανάδειξη ιδιοτήτων, σχέσεων και δομών, μοντελοποιήσεις
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πραγματικών καταστάσεων, ανάπτυξη στρατηγικών στην επίλυση
προβλήματος, δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων όπως και
γενικεύσεων, τυποποιήσεων και αναπαραστάσεων.
Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε, μαζί με τα προηγούμενα, με
αντιπροσωπευτικές προτάσεις μαθηματικών δραστηριοτήτων και χρήση
χειραπτικών ή ψηφιακών υλικών. Σε κάθε επίπεδο ενισχύθηκε με
αποτιμητική και ανατροφοδότικη αξιολόγηση για την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών και μαθητών στη διδασκαλία και τη μάθηση (βλ. σχετ. ΠΙ,
2011)
Το ΠΣ για τα Μαθηματικά αποτέλεσε καινοτομία για την ελληνική
πραγματικότητα καθώς κατάληξε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη
διδασκαλία τους από Νηπιαγωγείο μέχρι τέλος του Γυμνασίου με
σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και κατευθύνσεις από επιστημονικά
δεδομένα. Σχεδιάστηκε να εφαρμοστεί πιλοτικά αλλά για πολλούς
λόγους η εφαρμογή αυτή δεν ολοκληρώθηκε. Στα σχολεία που τελικά
εφαρμόστηκε ανάδειξε βελτιώσεις στη διδασκαλία μαθηματικών
εννοιών.
Στην παρουσίαση θα δοθούν παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών όπως
της σχολικής μονάδας της Θράκης, όπου οι εκπαιδευτικοί,
λειτουργώντας στο πλαίσιο της έρευνας-δράσης και αξιοποιώντας
τεχνικές της προσέγγισης lesson study, δοκίμασαν σε με μία θεματική
ενότητα, να οργανώσουν τις δράσεις στην τάξη με συστηματικό
αναστοχασμό πάνω σε αυτή την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, δίδασκαν και
παρατηρούσαν το μάθημα και τους μαθητές, οργάνωναν και
ομαδοποιούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν από την παρατήρηση
των μαθητών, αντάλλασαν παρατηρήσεις, συζητούσαν κάποια
συμπεράσματα και βελτίωναν τις προτεινόμενες διδασκαλίες,
επανεξέταζοντας τον σχεδιασμό του μαθήματος και τα εργαλεία
συλλογής δεδομένων (Taylor, 2005). Από την εμπειρία φάνηκες ότι οι
εκπαιδευτικοί κατέληξαν να οδηγηθούν στη συνειδητή παρακολούθηση
της σειράς προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών, όπως και τους
πιθανούς τρόπους διαχείρισης στην τάξη, ενεργοποιώντας διεργασίες
και δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών εννοιών
(Κλώθου, 2014).
Το ΠΣ για τα Μαθηματικά του 2011, αν και αναρτημένο στη ιστοσελίδα
του ΙΕΠ και βοήθημα στη διδασκαλία των Μαθηματικών για πολλούς
εκπαιδευτικούς, δεν προτάθηκε ακόμα για συνολική εφαρμογή.
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Κυριακή 9:15-9:30, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Η χρήση του Μοντέλου Μαθηματικού Χώρου Εργασίας για τη
σύνταξη ενός ΑΠΣ: Παραδείγματα από το χώρο των ρητών και το
σχήμα του Λόγου
Νικόλαος Αλχασίδης
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
nalchas@hotmail.com
Αποτελεί κοινό τόπο παγκοσμίως η σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών
συγγενών κειμενικών ειδών (curriculum, syllabus, Αναλυτικά
Προγράμματα) για την εφαρμογή ιδεολογικών και πολιτικών επιλογών
της εκπαιδευτικής πολιτικής μίας χώρας, για τη θεραπεία του
επιστημονικού αντικειμένου, αλλά και για το σχεδιασμό μιας
αποτελεσματικής διδακτικής μεθοδολογίας από πλευράς του
εκπαιδευτικού.
Αποτελεί επίσης κοινό τόπο η αμφισβήτηση της ευχέρειας χρήσης τους
από τους εκπαιδευτικούς. Οι λόγοι ποικίλλουν και αφορούν μία σειρά
παραμέτρων όπως τα γνωστικά αντικείμενα που επιλέγουν να
ενσωματώσουν ή να απορρίψουν οι συντάκτες των προγραμμάτων, η
μεθοδολογία την οποία προτείνουν, η σαφήνεια με την οποία έχουν
συνταχθεί τα εν λόγω προγράμματα, το επιστημονικό πεδίο per se, η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ένα πλήθος άλλων λόγων οι οποίοι
καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα.
Κατά την παραδοσιακή πρακτική το πρόγραμμα σπουδών θεωρείται ως
ένα διάγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς
κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη, τη χρονική διάρκειά της, και
διάφορες δραστηριότητες για τους μαθητές, δραστηριότητες οι οποίες
αντανακλούν το ιδεολογικό πλαίσιο του προγράμματος (Μελανίτης,
1976:292). Με μια πιο σύγχρονη ματιά αντιμετωπίζεται ως ένα επίσημο
εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του
πράξη, ως επαγγελματική πυξίδα για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης
διδασκαλίας (Βρεττός & Καψάλης, 1999:23).
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Κατά την άποψη του γράφοντος αυτό το πρόγραμμα-εργαλείο θα
έπρεπε να χαρακτηρίζεται από απλότητα, σαφήνεια και ευελιξία
προκειμένου ο εκπαιδευτικός να το θεωρήσει ως ελκυστικό εργαλείο,
καλύτερο από το παραπρόγραμμα που ακολουθεί και να εγκαταλείψει
σταδιακά το δεύτερο.
Αντιπαραβάλλοντας curricula, syllabuses και Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών παγκοσμίως, διαφαίνεται μία τεράστια ποικιλομορφία ως προς
τις ιδεολογικές & πολιτικές τους επιλογές. Επίσης διαφαίνεται μία
απλότητα σε ορισμένα προγράμματα ή μία σύνθετη και περίπλοκη δομή
σε άλλα. Υπάρχουν όμως 4 παράμετροι που όλα τα προγράμματα
μαθηματικών θα έπρεπε να έχουν κοινές, σύμφωνα με το Εθνικό
Συμβούλιο Δασκάλων Μαθηματικών των Ηνωμένων Πολιτειών (NCTM,
2000:21-26):
a. η σύνδεση των μαθηματικών εννοιών (linkage), που μπορεί να
αφορά τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών μαθηματικών πεδίων ή
τη σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα,
b. η συνεκτικότητα (coherence)των μερών του προγράμματος, η
οποία μπορεί να αναφέρεται είτε σε συνεκτικότητα περιεχομένου
(contextual), είτε σε εννοιολογική (conceptual) συνεκτικότητα
(Muller, 2009),
c. η συνέχεια που διακρίνει τους στόχους μεταξύ των τάξεων
(continuity) και
d. η συνέπεια (consistency) η οποία διακρίνει τους στόχους.
O
όρος
contextual
αφορά
προγράμματα
που
συνδέονται
αποσπασματικά και κάθε μέρος τους συνδέεται με ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο περιεχομένου για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο όρος conceptual
αφορά προγράμματα με υψηλό επιστημονικό περιεχόμενο που
υποθέτουν μία ιεραρχία αφαίρεσης και εννοιολογικής δυσκολίας ως
προς τους επιστημονικούς όρους που διαπραγματεύονται.
Πίσω όμως από την όποια ανάλυση καθίσταται επιτακτικό το
ερώτημα:
«Πώς μπορεί ένας συντάκτης μαθηματικών προγραμμάτων σπουδών να
παραθέσει με σαφήνεια απλότητα και πληρότητα στόχους, ώστε να
καταστεί το πρόγραμμα εύχρηστο για τους εκπαιδευτικούς και να
διαθέτει τις 4 αυτές χαρακτηριστικές παραμέτρους;»
Στην παρούσα εισήγηση συζητείται η σύνταξη ενός προγράμματος
σπουδών με παραδείγματα από τους ρητούς και συγκεκριμένα
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παραδείγματα που αφορούν το σχήμα του λόγου. Αυτά τα
παραδείγματα περιλαμβάνουν σύνδεση με μαθηματικά αντικείμενα,
μεγάλες ιδέες των μαθηματικών, εργαλεία και διαδικασίες που
εκτείνονται σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ενώ το
σχήμα του λόγου εισάγεται στην 6η τάξη στα εκπαιδευτικά συστήματα
παγκοσμίως, συνδέεται με ιδέες, εργαλεία και μαθηματικά αντικείμενα,
μικρότερων τάξεων όπως η ισοδυναμία και οι νοεροί υπολογισμοί. Αυτή
η σύνδεση δεν μπορεί να αγνοηθεί μια και αντανακλά στις 4
παραμέτρους που προαναφέραμε, επομένως οφείλει ο συντάκτης να
συνδέσει ιδέες, εργαλεία και άλλα μαθηματικά αντικείμενα με το
αντικείμενο αναφοράς.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το Μοντέλο του Μαθηματικού
Χώρου Εργασίας (Mathematical Working Space Model, MWS εφεξής)
όπως αναπτύχθηκε από τους Kuzniack & Richard (2014).
Ο Kuzniack (2011) δημιούργησε ένα μοντέλο για τη διδασκαλία της
Γεωμετρίας (Geometrical Space Model) και στη συνέχεια το επέκτεινε
μαζί με το Richard και στο χώρο των μαθηματικών υπό τον όρο
Μαθηματικός Χώρος Εργασίας (Mathematical Working Space, εφεξής
MWS).
Ο MWS περιλαμβάνει δύο οριζόντια επίπεδα και τρία κάθετα. Το πρώτο
οριζόντιο επίπεδο αφορά το επιστημολογικό πεδίο αναφοράς του
αντικειμένου και το δεύτερο επίπεδο το γνωστικό πεδίο του
υποκειμένου. Σύμφωνα με τους Kuzniack & Richard (2014) το
επιστημολογικό επίπεδο ορίζει τις a priori απαιτήσεις (requirements) του
μαθηματικού πεδίου αναφοράς. Στον αντίποδα το γνωστικό επίπεδο
επικεντρώνει στις διαδικασίες (processes) με τις οποίες το υποκείμενο θα
κατακτήσει τη γνώση. Τα επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με τρεις
γενέσεις (geneses), την σημειωτική (semiotic), την εργαλειακή
(instrumental) και την (δια)λεκτική (discoursive).
Οι θεωρητικές αρχές της παρούσας εργασίας αντλούν από τα ρεαλιστικά
μαθηματικά και τη στρουκτουραλιστική προσέγγιση των curricula (Van
de Walle, 2005). Σύμφωνα με τις ανωτέρω αρχές δεχόμαστε ότι τα
αντικείμενα της μαθηματικής σκέψης αναπτύσσονται σε επίπεδα
περνώντας από τη συγκεκριμένη σκέψη και τις εμπράγματες ποσότητες
στην αφηρημένη λογικομαθηματική σκέψη και στην έννοια του αριθμού.
Επομένως σε ένα πρώτο επίπεδο το υποκείμενο αλληλεπιδρά με
συγκεκριμένα αντικείμενα, οπτικά μοντέλα και σχήματα, σε δεύτερο
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επίπεδο ερευνά τις σχέσεις μεταξύ αριθμών ή σχημάτων, ανακαλύπτει
τις ιδιότητές τους και επιχειρεί να τις οργανώσει, ενώ σε τρίτο επίπεδο
αντικείμενο της έρευνας γίνονται οι ίδιες οι σχέσεις σε μία προσπάθεια
επαγωγικού συλλογισμού (Κολέζα, 2000: vii). Υπό αυτή τη θεώρηση οι
μαθηματικές έννοιες δεν αναπτύσσονται αποκομμένες η μία από την
άλλη, αλλά αλληλοσυνδέονται μέσα στα Προγράμματα Σπουδών, σε
ρεαλιστικά πλαίσια, σχηματίζοντας ένα άρρηκτο σύνολο γνώσεων
(Κολέζα, 2000: xix; NCTM, 2000).
Η χρήση του MWS αναδεικνύει αυτές τις θεωρητικές αρχές. Στην
παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται επομένως ένα διττό παράδειγμα
χρήσης του MWS, είτε για το σχεδιασμό ενός curriculum, είτε για το
σχεδιασμό ενός Αναλυτικού Προγράμματος.
Το MWS μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου σε ένα κλειστό ή ανοιχτό
πρόγραμμα σπουδών (ευέλικτο ή μη). Μπορεί να αναφέρεται κυρίως σε
ένα πρόγραμμα σπουδών με εννοιολογική (conceptual) συνεκτικότητα,
αλλά μπορεί να ενσωματώσει και μία σειρά ιδεολογικών και
πολιτισμικών (contextual) αναφορών που προσιδιάζουν στο εκάστοτε
κοινωνικό & πολιτισμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος
αναφοράς, όχι ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο (το οποίο οφείλει
και είναι σαφώς προσδιορισμένο), αλλά ως προς τα εργαλεία και τα
μαθηματικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί (παραδείγματα που
αντανακλούν σε πολιτισμικές συνιστώσες) ή το Παράδειγμα (Kuhn, 2004)
το οποίο χρησιμοποιεί για να αποδείξει τα αξιώματα αναφοράς.
Κυριακή 9:30-9:45, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Πολυπολιτισμικότητα, Ιστορία των Μαθηματικών και Σχολικό
Βιβλίο Μαθηματικών της Γ’ Τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης
αναπληρωτής καθηγητής Π.Δ.Μ.
knikolantonakis@uowm.gr
Χαράλαμπος Λεμονίδης
καθηγητής Π.Δ.Μ.
xlemon@uowm.gr

362

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το κίνημα που υποστηρίζει
την ένταξη της πολιτισμικής και ιστορικής διάστασης για την διδασκαλία
και μάθηση των μαθηματικών έχει θέσει στην διεθνή σκηνή την
αναγκαιότητα χρήσης στοιχείων από την παγκόσμια και τοπική ιστορία
των μαθηματικών εννοιών. Οι κοινότητες των καθηγητών των
μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και ομάδες
δασκάλων πρωτοβάθμιας συμφωνούν με τις νέες αυτές δυνατότητες
που προσφέρει η εισαγωγή αυτών των διαστάσεων στα διδακτικά
εγχειρίδια και στη διδασκαλία.. Το μεγάλο πρόβλημα που δεν τους
επιτρέπει να χρησιμοποιούν συχνά είναι η ανυπαρξία ή η προβληματική
τοποθέτηση στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα εγχειρίδια τέτοιων
κατευθύνσεων. Το γεγονός είναι ότι η μαθηματική εκπαίδευση, τα βιβλία,
η επιμόρφωση των δασκάλων δεν καλλιεργεί τέτοιες προσεγγίσεις. Στον
πυρήνα όλων αυτών των παραμέτρων υπάρχει ένα ακραίος
φορμαλισμός. Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή στο προπτυχιακό επίπεδο στα
Πανεπιστήμια (τμήματα μαθηματικών και δημοτικής εκπαίδευσης), στις
επιμορφώσεις, στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα σχολικά εγχειρίδια
μπορεί να αλλάξει την προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης των
μαθηματικών εννοιών.
Η εν λόγω πρόταση στηρίζεται σε θεωρήσεις ότι η Ιστορία των
Μαθηματικών μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές, συντελώντας
ταυτόχρονα
στη
διδασκαλία
συγκεκριμένων
μαθηματικών
περιεχομένων. Επιπλέον, πληροφορούμενοι για δυσκολίες, σφάλματα και
παρανοήσεις του παρελθόντος, οι μεν μαθητές μπορούν να έχουν οφέλη
σε επίπεδο συναισθημάτων και στάσεων, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να κάνουν εκτιμήσεις για πιθανές δυσκολίες των μαθητών και να
εμπνευστούν προβλήματα και άλλο υλικό που θα μπορούσε να συμβάλει
στην υπέρβαση αυτών των δυσκολιών. Παράλληλα, η Ιστορία των
Μαθηματικών βοηθά στην αλλαγή των πεποιθήσεων για τα
Μαθηματικά, τονίζει το ρόλο των ανθρώπων και των πολιτισμών στην
εξέλιξή τους και διδάσκει ότι οι μαθηματικές έννοιες αναπτύχθηκαν ως
εργαλεία για την οργάνωση του κόσμου. Τέλος, μέσω της Ιστορίας των
Μαθηματικών συνδέονται τα Μαθηματικά με άλλα γνωστικά
αντικείμενα. Αναφορικά με τη σχέση των δυσκολιών των μαθητών με τις
δυσκολίες που εμφανίζονται στην Ιστορία των Μαθηματικών, υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Brousseau (2002), με την έννοια του
επιστημολογικού εμποδίου, τόνισε το ρόλο μιας δεδομένης γνώσης, που
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με τα χαρακτηριστικά της συνεπάγεται συγκεκριμένα πλεονεκτήματα,
αλλά οδηγεί εκ των πραγμάτων και σε συγκεκριμένα σφάλματα.
Αντίθετα, οι Furinghetti και Radford (2008) τόνισαν το ρόλο του
πολιτισμού και υποστήριξαν ότι μέσω του σχολείου προετοιμάζεται το
«ξεπακετάρισμα» μιας συμπυκνωμένης παράδοσης αιώνων. Τέλος, στο
πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής, θεωρείται ότι οι ιδέες των μαθητών
μπορεί να προέρχονται από την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό
περιβάλλον και τα εργαλεία του πολιτισμού. Συνεπώς, τυχόν ομοιότητες
θα μπορούσαν να συνδέονται π.χ. με την αντίληψη που παρέχουν οι
αισθήσεις ή με τη χρήση εργαλείων.
Σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης της Ιστορίας των Μαθηματικών, ο
συνηθέστερος είναι η χρήση ιστορικών σημειωμάτων, δηλαδή κειμένων
που κατασκευάζονται για διδακτικούς σκοπούς και μπορεί να
περιλαμβάνουν ονόματα, χρονολογίες, βιογραφίες, ανέκδοτα ή και
αφηγήσεις. Άλλοι τρόποι είναι τα φύλλα εργασίας, τα ιστορικά
προβλήματα και οι πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Οι παραπάνω
τρόποι μπορούν να συνδυαστούν για το σχεδιασμό διδακτικώνμαθησιακών σειρών (πακέτων) και projects, σύντομων ή εκτενέστερων
και με μικρότερη ή μεγαλύτερη συνάφεια με το ισχύον πρόγραμμα
σπουδών. Η χρήση πρωτογενών πηγών είναι ο πιο απαιτητικός και
χρονοβόρος τρόπος, ενώ συχνά είναι δύσκολη και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων (Jahnke et al., 2000). Ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να
πρέπει να μεταφράσει ή να τροποποιήσει το κείμενο, αλλά συστήνεται
να μην απομακρύνεται πολύ από το αυθεντικό κείμενο. Η εισαγωγή της
πηγής μπορεί να γίνει άμεσα, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, ή
έμμεσα, π.χ. μετά από επίλυση προβλημάτων.
Η εισαγωγή πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων για τη διδασκαλία
των μαθηματικών αποτελεί ένα γεγονός εν εξελίξει για πολλά
εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Ο βασικός στόχος μας είναι
η μελέτη και η εφαρμογή των καλών πρακτικών όλων αυτών των
ενεργειών και προσπαθειών και σταδιακά η ανάπτυξη ενός είδους
παραδείγματος αυτών το οποίο μπορεί να επηρεάσει θετικά τις
μελλοντικές αποφάσεις σε πολλά επίπεδα (προγράμματα σπουδών,
αναλυτικό πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προγράμματα εισαγωγικής και συνεχούς επιμόρφωσης, σχολικά
εγχειρίδια κ.λπ.). Η επιλογή αυτή της ένταξης της ιστορίας των
μαθηματικών στο σχολικό βιβλίο της Γ' τάξης εντάσσεται στη γενικότερη
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αντίληψη της σχολής των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής που
θεωρεί τα μαθηματικά στοιχείο του ελληνικού και παγκόσμιου
πολιτισμού.
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα
εισαγωγής στοιχείων από την Ιστορία των Μαθηματικών στο σχολικό
βιβλίο των μαθηματικών της Γ’ Τάξης του Δημοτικού σχολείου στην
Ελλάδα. Η παρέμβασή μας περιλαμβάνει παραδείγματα από την
γεωμετρία και την αριθμητική (Τάνγκραμ, Ελληνικός Πολλαπλασιασμός,
Τρίγωνο Πασκάλ, Ρωμαϊκό και ελληνικό αλφαβητικό αριθμητικό
σύστημα, Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί του Simon Stevin).
Κυριακή 9:45-10:00, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση της αφήγησης: Η
περίπτωση των κλασμάτων
Ιωάννα Καϊάφα
εκπαιδευτικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
Διδακτικής των Μαθηματικών
j.kaiafa@windowslive.com
Χαράλαμπος Λεμονίδης
καθηγητής Π.Δ.Μ.
xlemon@uowm.gr
Πολυάριθμες έρευνες που διεξήχθησαν μέσα στις σχολικές τάξεις έδειξαν
ότι οι μαθητές είναι δυνατόν να εμπλακούν με δημιουργικό και
αποτελεσματικό τρόπο στη μάθηση των μαθηματικών όταν τα
προβλήματα εντάσσονται στο πλαίσιο φανταστικών ιστοριών. Οι
ιστορίες και τα παραμύθια αποτελούν πηγή έμπνευσης και φαντασίας
για τα παιδιά. Τα στοιχεία της έκπληξης, της ανατροπής, της περιπέτειας,
του μυστηρίου, αλλά και του εξωπραγματικού ή του παράλογου σε ένα
κείμενο μαθηματικής λογοτεχνίας μπορούν να κάνουν τα μαθηματικά
πιο ελκυστικά για τους μαθητές και συμβάλλουν στη διαμόρφωση
θετικών συναισθημάτων και στάσεων απέναντι σε ένα γνωστικό
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αντικείμενο που τις περισσότερες φορές προκαλεί φόβο και άγχος στους
μαθητές.
Ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν, επίσης, το γεγονός ότι η αφήγηση
παρέχει κίνητρα μάθησης στους μαθητές, προβάλλει τα μαθηματικά ως
μια αληθινή γλώσσα, παρέχει στους μαθητές ένα αυθεντικό πλαίσιο για
να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες, ενθαρρύνει και προωθεί την
ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού. Η αφήγηση με μαθηματικό
περιεχόμενο, τέλος, δημιουργεί το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη συζήτησης μέσα στην τάξη, με θέμα τις μαθηματικές έννοιες
και διαδικασίες.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση μιας
διδακτικής πρότασης που αφορά στη διδασκαλία των κλασμάτων στην
Τρίτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για μία πρόταση που
συνδυάζει τη χρήση της αφήγησης στη διδασκαλία των μαθηματικών
και την παρουσίαση των εννοιών σε μια σειρά εξελικτικής ανάπτυξης, η
οποία ακολουθεί τις ικανότητες των μαθητών. Προτείνεται, δηλαδή, ένα
νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των κλασμάτων στην
Τρίτη Δημοτικού, το οποίο δομείται στη λογική των Τροχιών Μάθησης
και περιλαμβάνει ως βασικό στοιχείο της τη χρήση της αφήγησης. Με
τον όρο Τροχιά Μάθησης περιγράφεται μια διαδικασία συνολικής
θέασης της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών που αφορά σε έναν
συγκεκριμένο τομέα του προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο τη
διαφάνεια και την προσβασιμότητα των μαθητών στην αντίστοιχη
εκπαιδευτική πορεία.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται αφενός η σκιαγράφηση του
θεωρητικού πλαισίου που στηρίζει τη σύζευξη των δύο αντικειμένων,
της αφήγησης και των μαθηματικών, και αφετέρου παρουσιάζονται η
προτεινόμενη Τροχιά Μάθησης για τη διδασκαλία των κλασμάτων με τη
χρήση στοχοεπικεντρωμένων διδακτικών ιστοριών και ο τρόπος που
εφαρμόστηκε σε πειραματικό επίπεδο κατά τη σχολική χρονιά 2015 2016.
Κυριακή 10:00-10:15, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Η αριθμητική γραμμή ως γεωμετρικό μοντέλο αναπαράστασης
κλασμάτων στα σχολικά βιβλία των μαθηματικών του δημοτικού
Ρόζα Βλάχου
εκπαιδευτικός, υποψήφια
διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
r.vlachou@aegean.gr
Ευγένιος Αυγερινός
καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
eavgerinos@gmail.com
Οι μαθητές σήμερα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην τοποθέτηση κλασμάτων στο
γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής. Οι δυσκολίες αυτές
συνοψίζονται στην αδυναμία των μαθητών να τοποθετούν ετερώνυμα
κλάσματα σε μια δοσμένη αριθμητική γραμμή, να βρουν τα κλάσματα σε
δοσμένα σημεία πάνω στην αριθμητική γραμμή και να ορίζουν σωστά σε
πόσα ίσα μέρη-διαστήματα είναι χωρισμένη η αριθμογραμμή. Επιπλέον,
μία άλλη σημαντική δυσκολία που παρουσιάζεται στους μαθητές και των
δύο βαθμίδων εκπαίδευσης είναι η αναπαρασταση και αρα η κατανόηση
της πυκνότητας των ρητών δηλαδή της ύπαρξης άπειρων ρητών
αριθμών μεταξύ δύο διαδοχικών κλασμάτων (Avgerinos et al., 2012;
Αυγερινός & Βλάχου, 2014β; Boulet, 1998; Ni, 2002;).
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυτές οι δυσκολίες
παρουσιάζουν μια διαχρονικότητα και μια δυσκαμψία στην αλλαγή τους
παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα αναλυτικά προγράμματα
και τα σχολικά βιβλία στη Ελλάδα έχουν αλλάξει. Όλες αυτές οι
δυσκολίες έχουν αποδοθεί από διάφορους ερευνητές σε ποικίλους
παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Janvier (1987), η
ποικιλία των αναπαραστάσεων στα σχολικά βιβλία ενέχει μια σημαντική
θέση στην προώθηση της κατανόησης της έννοιας των κλασμάτων. Η
κεντρική θέση που κατέχουν τα διάφορα πεδία αναπαράστασης στη
διδασκαλία των ρητών υποστηρίζουν κι άλλοι ερευνητές όπως οι
Vergnaud (1996), Gagatsis et al. (2004). Επίσης, ο Lo (1993) σε έρευνά του
αποδίδει τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αντίληψη των κλασμάτων
πιθανά στην ακατάλληλη μέθοδο της διδασκαλίας τους στην τάξη. Την
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ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Streefland (1991) προσθέτοντας ότι η
αποτυχία στη διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος οφείλεται στην
πολυπλοκότητα της έννοιας και στην παραδοσιακή προσέγγιση στα
κλάσματα, η οποία είναι τυπική και μηχανική από την αρχή (Sfard, 1991).
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι διάφοροι ερευνητές έχουν αποδώσει ο
καθένας και σε διαφορετικό παράγοντα τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη σειροθέτηση των κλασμάτων στο
γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής. Η ερευνητική μας ομάδα,
πιστεύοντας ότι οι δυσκολίες αυτές των μαθητών οφείλονται σε έναν
συνδυασμό παραγόντων που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα
ευρήματα των παραπάνω ερευνών, επιχειρεί μέσα από μια μακρόχρονη
έρευνα να αναδείξει αυτούς τους παράγοντες με τελικό στόχο τη
διατύπωση και πρόταξη λύσεων για τη μείωση αυτών των δυσκολιών
των μαθητών με παρεμβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Στο πλαίσιο αυτό της διερεύνησης, γιατί οι μαθητές δυσκολεύονται στην
τοποθέτηση κλασμάτων στην αριθμογραμμή, η ερευνητική μας ομάδα
έχει εντάξει τη μελέτη των σχολικών βιβλίων των μαθηματικών της
Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία μελετά τις μορφές των
αναπαραστάσεων καθώς και τη συχνότητα που παρουσιάζονται αυτές
στα ελληνικά βιβλία των μαθηματικών του δημοτικού, για την έννοια
της σειροθέτησης των κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της
αριθμητικής γραμμής, καταγράφοντας ταυτόχρονα την εξελικτική
πορεία αυτών των εννοιών κατά το πέρασμα των μαθητών από μια
τάξη στην άλλη. Τα ευρήματα μελετούνται για να αποφανθεί αν κάποιοι
παράγοντες της δομής και του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων
του δημοτικού συμβάλλουν στη δημιουργία των δυσκολιών των
μαθητών στους ρητούς. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι οι
εξής:
Να εντοπιστούν οι αναπαραστάσεις στην έννοια της σειροθέτησης των
κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής.
Να εξεταστούν οι αναπαραστάσεις στην έννοια της σειροθέτησης των
κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής.
Να γίνει πιθανή συσχέτιση των αναπαραστάσεων αυτών με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές πάνω στην έννοια αυτή.
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας μελετήθηκαν τα ελληνικά
βιβλία των μαθηματικών και των έξι τάξεων του δημοτικού σχολείου
(από την Α΄ τάξη δημοτικού έως και την Στ΄ τάξη του δημοτικού). Η
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ομάδα των 38 συνολικά βιβλίων που μελετήθηκαν περιλαμβάνει τα
βιβλία του μαθητή, τα τετράδια εργασιών και τα βιβλία για το δάσκαλο
και ακολουθήθηκε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων που
συγκεντρώθηκαν από τα σχολικά εγχειρίδια.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
αναφορικά με τη σειροθέτηση των κλασμάτων στο γεωμετρικό μοντέλο
της αριθμητικής γραμμής οφείλονται κατά ένα μέρος και στον τρόπο και
τη συχνότητα που αυτή η έννοια αναπαρίσταται στα σχολικά βιβλία,
καθώς και στα ελλιπή πεδία αναπαράστασης που έχουν τα εγχειρίδια,
καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο συχνά έρχεται σε επαφή ο
μαθητής με μια μορφή αναπαράστασης τόσο πιο οικεία του γίνεται και
τόσο καλύτερα τη μαθαίνει (Hodgen et al., 2010; Jiang & Chua, 2010).
Κυριακή 11:05-11:20, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Ευρείας κλίμακας αξιολόγηση (Large-Scale Asssessment) με την
χρήση ενός προσαρμοζόμενου συστήματος διαμορφωτικής
αξιολόγησης στα Μαθηματικά
Ευγένιος Αυγερινός
καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
eavgerinos@gmail.com
Αθανάσιος Καραγεωργιάδης
υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αιγαίου
akarageorgiadis@gmail.com
1. Εισαγωγή
Η έννοια της ευρείας κλίμακας αξιολόγησης (Large-Scale Assessment), με
ίσως μικρή εξαίρεση την περίπτωση των πανελληνίων εξετάσεων, είναι
σχεδόν άγνωστη για τα δεδομένα του Ελληνικού συστήματος
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε χώρες όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες δεν έχουν ένα ενιαίο εθνικό
πρόγραμμα σπουδών, η ευρείας κλίμακας αξιολόγηση χρησιμοποιείται
για τους σκοπούς της αθροιστικής αξιολόγησης στις τελικές
προαγωγικές εξετάσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

369

2. Ευρείας Κλίμακας Αξιολόγηση
Στις χώρες αυτές είναι διαχωρισμένη η έννοια της διδασκαλίαςδιδακτικής διαδικασίας από την έννοια της αξιολογικής διαδικασίας. Ο
εκάστοτε δάσκαλος είναι υπεύθυνος για την διδασκαλία των μαθητών
σύμφωνα με το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα της πολιτείας ή
σύμφωνα με το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολικής
μονάδας. Όμως για τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις δεν είναι
υπεύθυνος ο διδάσκων καθηγητής του εκάστοτε μαθήματος, όπως
γίνεται στην Ελλάδα, αλλά οι τελικές προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται
είτε από ειδικές εταιρίες αξιολόγησης είτε από ειδικούς οργανισμούς και
συνομοσπονδίες αξιολόγησης. Οι εξετάσεις από τις εταιρίες και τις
συνομοσπονδίες
αυτές
διεξάγονται
κυρίως
με
την
χρήση
τυποποιημένων τεστ (standardized test) τα οποία κατά κύριο λόγο
αποτελούνται από κατάλληλα κατασκευασμένες ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Λόγω την ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών των
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, τα τυποποιημένα τεστ αξιολόγησης
που χρησιμοποιούνται για τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις,
διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα αξιολόγησης που
χρησιμοποιείται. Έτσι είναι αντικειμενική οι βαθμολόγηση των μαθητών
σε όλη την έκταση των ΗΠΑ και κυρίως τα αποτελέσματα από αυτήν την
ευρείας κλίμακας αξιολόγησης είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα. Με τον
τρόπο αυτό οι ΗΠΑ έχουν ανατροφοδότηση και ελέγχουν το
δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό τους σύστημα.
Βέβαια, από το 2012 έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία μεταξύ Κυβερνητών
διαφόρων πολιτειών των ΗΠΑ με την ονομασία Common Core State
Standards η οποία έχει σαν στόχο μεταξύ των άλλων την δημιουργία και
χρήση ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τα
μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την πρωτοβουλία αυτή την έχουν αποδεχτεί
οι περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ και πολλές εταιρίες και
συνομοσπονδίες αξιολόγησης έχουν εναρμονίσει τα συστήματα
αξιολόγησης τους με τις προδιαγραφές και τις καινοτομίες που προτείνει
η πρωτοβουλία αυτή. Παρόλες τις αλλαγές και τις καινοτομίες που
προτείνει η πρωτοβουλία, η ευρείας κλίμακας αξιολόγηση έχει κεντρικό
και καίριο χαρακτήρα. Όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά βελτιώνεται με
την έναρξη χρήσης τεχνικών
Τεχνητής Νοημοσύνης για την
αντικειμενικότερη και πιο αποτελεσματική βαθμολόγηση των μαθητών.
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Ήδη γνωστή εταιρία αξιολόγησης έχει ανακοινώσει ότι έχει ενστερνιστεί
και χρησιμοποιεί τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα
αξιολόγησης της. Πρέπει να υπογραμμιστούν δύο διαφοροποιήσεις που
έχει η πρωτοβουλία CCSS των ΗΠΑ σε σχέση με τις προσπάθειες άλλων
χωρών για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικούς τους συστήματος.
Πρώτον η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό
πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ (Race To The Top) και
δεύτερον οι ερευνητές που προτείνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων
δράσεων και αλλαγών είναι υπεύθυνοι για την συνολική πορεία των
μαθητών που συμμετέχουν στην εκάστοτε δράση μέχρι να
αποφοιτήσουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο για την
τάξη στην οποία απευθύνεται η δράση τους. Για το λόγο αυτό γίνεται
και εκτεταμένη αναφορά στην δράση αυτή, καθώς γενεσιουργός αιτία
για την πρωτοβουλία αυτή ήταν τα χαμηλά ποσοστά των απόφοιτων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατάφερναν να μπουν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό αποτέλεσε έναυσμα για την συνολική
αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και την
διερεύνηση τρόπων για την βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των
μαθητών με απώτερο σκοπό την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας των
μαθητών που εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Φυσικά στην ίδια λογική είναι και πολλοί διεθνείς διαγωνισμοί
αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν
στους διαγωνισμούς αυτούς. Τέτοιοι διαγωνισμοί είναι οι PISA, TIMSS και
άλλοι οι οποίοι επίσης εντάσσονται στην ευρείας κλίμακας αξιολόγηση.
Όπως αναφέρεται και στις αρχές του διαγωνισμού PISA, για την
γνωσιακή κατάσταση του δεν είναι υπεύθυνος ο μαθητής αλλά ο
δάσκαλος και κατ’ επέκταση το αναλυτικό πρόγραμμα και το
εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας. Επίσης και στην περίπτωση αυτή,
βάση της όλης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν
οι επιδόσεις των μαθητών στα βασικά μαθήματα που είναι τα
μαθηματικά, η γλώσσα και η φυσική.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, εξαιρουμένων των πανελληνίων
εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, από τις
οποίες
στατιστικά
κυρίως
δεδομένων
συλλέγονται
και
χρησιμοποιούνται, έγινε μια προσπάθεια εφαρμογής ευρείας κλίμακας
αξιολόγησης με την πρόθεση χρήσης της Τράπεζας Θεμάτων,
προσπάθεια που ναυάγησε και δεν προχώρησε τελικά.
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Κυριακή 11:20-11:35, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Αξιολόγηση σχολικών βιβλίων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας
με χρήση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων
Νικόλαος Σταμπολίδης
εκπαιδευτικός,
δρ. Φυσικών Επιστημών
n_stab@otenet.gr
Πηνελόπη Ξανθίδου
σχολική σύμβουλος Π.Ε.,
κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Παιδαγωγικής,
δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
xanthipg@sch.gr
Το σχολικό βιβλίο περιέχει σε έντυπη μορφή και με οδηγό το επίσημο
πρόγραμμα διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου
ή μαθήματος για μια συγκεκριμένη τάξη και σχολική βαθμίδα με σκοπό
να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατευθύνει
την πορεία της διδασκαλίας και μάθησης, καθώς για τους μαθητές
αποτελεί την κύρια πηγή άντλησης της πληροφορίας εντός και εκτός του
σχολείου, και προσφέρει μια αυτόνομη, έγκυρη και αξιόπιστη συλλογή
υλικού. Η ανάλυση των σχολικών βιβλίων, επικεντρώνεται σε έξι
βασικούς άξονες αξιολόγησης: περιεχόμενο, δομή και οργάνωση,
παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, αισθητική του εικαστικού
μέρους και τεχνική αρτιότητα. Η αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου
σχετίζεται με τη διδασκαλία, τη γενική και ειδική διδακτική του
μαθήματος στο οποίο χρησιμοποιείται, με την επιστήμη και τεχνολογία
αναφοράς, με το σχολείο και τις ιδιαιτερότητες του, με την κοινωνία και
τις κοινωνικές, αλλά και πολιτισμικές θεωρίες. Είναι μια συνεχής
διαμορφωτική διαδικασία, που χρησιμοποιεί ποιοτικές και ποσοτικές
μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται σε
τρία βασικά κριτήρια αξιολόγησης του σχολικού βιβλίου: α) στη
συμβατότητα με το ΑΠΣ, β) το περιεχόμενο, και γ) την παιδαγωγική
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καταλληλότητα. Επιπλέον, προτείνονται επιμέρους ομαδοποιημένα
κριτήρια, μόνο, για το βιβλίο του μαθητή. Έτσι, για την αξιολόγηση των
τεσσάρων βιβλίων του μαθητή : «Φυσικά» της ΣΤ΄ Δημοτικού,
Τεχνολογίας της Β΄ Γυμνασίου, Τεχνολογίας Επικοινωνιών της Β΄ τάξης
ΓΕΛ και των Γενικών Ηλεκτρονικών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ, διαμορφώθηκε
μια ομάδα κριτηρίων, που επικεντρώνονται στα κριτήρια του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, του περιεχομένου και της
παιδαγωγικής καταλληλότητας. Για να γίνει σύγκριση μεταξύ των τριών
αυτών βασικών κριτηρίων αξιολόγησης, δημιουργήθηκαν κλίμακες
διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (rubrics).
Κυριακή 11:35-11:50, αμφιθέατρο ΙΙΙ
Η διδασκαλία του μικρόκοσμου και μακρόκοσμου στα σχολικά
βιβλία Φυσικών Επιστημών «ερευνώ & ανακαλύπτω» Ε' τάξης
δημοτικού σχολείου
Φίλιππος Ευαγγέλου
εκπαιδευτικός,
δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
filipevang@gmail.com
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’
δημοτικού γίνεται με τα σχολικά εγχειρίδια «ερευνώ & ανακαλύπτω»
(Αποστολάκης κ.ά., 2006). Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής έχει δυο
σχολικά βιβλία: το ένα που είναι το «τετράδιο εργασιών» και το άλλο
που είναι το «βιβλίο μαθητή».
Μετά από το 2006 που ολοκληρώθηκε η συγγραφή των σχολικών
βιβλίων Φυσικών Επιστημών και υλοποιήθηκε εφαρμογή τους στη
διδακτική πράξη, διαπιστώνεται σε βιβλιογραφικό επίπεδο να
εμφανίζονται δημοσιευμένα άρθρα στα οποία μερικοί ερευνητές να
τάσσονται υπέρ της διδασκαλίας του μικρόκοσμου με βάση αυτά τα
σχολικά βιβλία σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου (Καλκάνης, 2006;
Ιμβριώτη & Καλκάνης, 2007) και άλλοι ερευνητές να ασκούν κριτική
σχετικά με τη διδασκαλία του μικρόκοσμου (Κουμαράς, 2007; Κουμαράς,
2008; Κουμαράς & Σέρογλου 2008).
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Μέσα από ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση και μέσα από
ερμηνευτική, κριτική και αποδομιστική έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία
του μικρόκοσμου και μακρόκοσμου στα σχολικά βιβλία Φυσικών
Επιστημών "ερευνώ & ανακαλύπτω" Ε' τάξης δημοτικού σχολείου,
διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου σε αυτή την ηλικία είναι σε
θέση να παρατηρούν φαινόμενα και είναι δύσκολο να τα
κατανοήσουν με βάση το πρότυπο του μικρόκοσμου (Κουμαράς,
2007). Για παράδειγμα, στο βιβλίο του δασκάλου αναφέρεται ότι:
«η διδασκαλία της Φυσικής στην α’ βαθμίδα πρέπει να εξυπηρετεί
το στόχο της συστηματικής παρατήρησης, τη συνειδητοποίηση
της εξέλιξης των φαινομένων από το μαθητή (παρατηρησιακή
διάσταση).
2. Από ερευνητές αναφέρεται ότι ο μικρόκοσμος γίνεται
κατανοητός από μικρό ποσοστό 11χρονων μαθητών. Ειδικότερα,
από τη δεκαετία του ’80 μια μεγάλη έρευνα στην Αγγλία (Shayer
& Adey 1981) δείχνει ότι στην ηλικία των 11 ετών (Ε΄ Δημοτικού)
μόνο 2 από τα 30 παιδιά της τάξης (5%) βρίσκονται σε στάδιο
νοητικής ανάπτυξης που μπορούν να κατανοήσουν θέματα που
αναφέρονται στο Μικρόκοσμο (Κουμαράς, 2008; Κουμαράς &
Σέρογλου, 2008).
3. Η ερευνήτρια Wynne Harlen θεωρεί ότι η διδασκαλία του
μικρόκοσμου είναι δύσκολη για τους μαθητές Δημοτικού
Σχολείου. Συγκεκριμένα, γράφει: «Μπορούμε να ξεκινήσουμε στα
χρόνια του Δημοτικού Σχολείου, να βοηθάμε τα παιδιά να
χρησιμοποιούν αφηρημένες ιδέες, αλλά δεν θα πρέπει να
περιμένουμε από αυτά να χρησιμοποιούν πιο σύνθετα
αφηρημένα μοντέλα, όπως η θεωρία της μοριακής φύσης της
ύλης» (Κουμαράς, 2008: 117).
4. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 90 δασκάλους
αναφέρει ότι το 79% από Γρέζιου κ.ά. (2008) από τους 81
δασκάλους που δούλεψαν το «βιβλίο μαθητή» στην τάξη οι 72
(89%) ανέφεραν ότι τα πιο δύσκολα κείμενα ήταν αυτά που έχουν
το σύμβολο του μικροσκοπίου, αυτά δηλαδή που αφορούν τον
μικρόκοσμο.
5. Στο διεθνές χώρο η πλειοψηφία των χωρών (Φιλανδία, Γαλλία,
Αγγλία, Σουηδία, Καναδάς, Βαυαρία κ.ά.) δεν περιλαμβάνουν τον
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μικρόκοσμο στα Αναλυτικά Προγράμματα για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση (Γρέζιου κ.ά., 2008).
6. Όπως αναφέρουν και οι συγγραφείς των νέων βιβλίων η
αναφορά στο Μικρόκοσμο γίνεται με βάση την ύλη που υπάρχει
στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τα
ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, στα οποία υπάρχει εκτενής αναφορά στο
μικρόκοσμο. Κατά συνέπεια, η αναφορά στο μικρόκοσμο δεν
σημαίνει ότι υποχρεωτικά οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν αυτές
τις δύσκολες έννοιες. Στην ουσία, αυτός ο τρόπος εισαγωγής του
μικρόκοσμου στα νέα βιβλία επιβλήθηκε από τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ
(Καλκάνης 2006).
7. Παρότι στο ΑΠΣ γίνεται εκτενής αναφορά στο μικρόκοσμο, οι
συγγραφείς προτείνουν ότι στα κείμενα του μικρόκοσμου που
υπάρχουν, κατά κύριο λόγο, στο «βιβλίο μαθητή» πρέπει να
γίνεται μια απλή ανάγνωση (Καλκάνης 2006).
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι στους παραπάνω
ισχυρισμούς υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες
είναι δυνατή η διδασκαλία εννοιών και φαινομένων του Μικρόκοσμου
σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές
αντικρούουν τις θεωρίες που προβάλλουν τις γνωστικές ικανότητες των
μαθητών της ηλικίας Δ’ ως Ε’ δημοτικού (π.χ. Piaget), επισημαίνοντας
ότι: «ήδη από τους επιστήμονες του χώρου της γνωστικής και
εξελικτικής ψυχολογίας έχει διατυπωθεί ο αντίλογος μέσω άλλων
θεωριών (π.χ. Bruner), ότι δηλαδή είναι δυνατό να διδαχθεί η
οποιαδήποτε έννοια σε ένα μαθητή με σπειροειδή τρόπο αρκεί να
υπάρχει το κατάλληλο μέσο. Ειδικά σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνικές βιωματικού παιχνιδιού»
(Ιμβριώτη & Καλκάνης 2007).
Κυριακή 11:50-12:05, αμφιθέατρο ΙΙΙ
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Το δύσκολο σχολικό εγχειρίδιο της Βιολογίας Α' Λυκείου και μια
πρόταση για την διδασκαλία των δύσκολων ενοτήτων με την
μέθοδο της αφήγησης και χάρτες εννοιών που δημιουργούν οι
μαθητές
Σταύρος Κουταντώνης
βιολόγος εκπαιδευτικός
stauros2974@gmail.com
Στη σημερινή εποχή οι μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στις σχολές
των ΑΕΙ και ΤΕΙ δίνουν εξετάσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Ανάλογα με τις
σχολές που θέλουν να δηλώσουν δίνουν συγκεκριμένα μαθήματα. Έτσι
οι μαθητές που θέλουν να δηλώσουν τις σχολές του 3ου επιστημονικού
πεδίου εξετάζονται στο μάθημα Βιολογία Κατεύθυνσης. Καταρχήν η ύλη
των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων είναι πολύ μεγάλη και ο
σχολικός χρόνος δεν επαρκεί για την κατανόηση των όρων της
Βιολογίας και την εξάσκηση των μαθητών στο να διαχειρίζονται και να
απαντούν σε ασκήσεις και προβλήματα βιολογίας. Η Διαρκής Επιτροπή
μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής σχολιάζει την υπερβολική σε
έκταση ως προς τον διαθέσιμο σχολικό χρόνο με περιεχόμενο κάποιες
φορές δυσνόητο για τους μαθητές σε πολλά από τα σχολικά εγχειρίδια.
Έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται από διαδικασία αποδοχής,
ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμπερίληψης σε διαδικασία που
προκαλεί αγχος και υπερβολική κούραση στον μαθητή άλλα και
συνεπαγόμενη επιβάρυνση στην οικογένειά τους (ενίσχυση της
παραπαιδείας).
Ξεκινώντας με τις ανεπάρκειες του βιβλίου θα αναφερθώ στις ασκήσεις
του. Οι ασκήσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις ασκήσεις που
συνηθίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι ασκήσεις του βιβλίου εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλές, μειωμένης δυσκολίας και δεν
απαιτούν κριτική σκέψη. Αντίθετα οι ασκήσεις των πανελλήνιων είναι
αυξημένης δυσκολίας και απαιτούν κριτική σκέψη που συνήθως δεν
υποστηρίζεται επαρκώς ούτε από την θεωρία του βιβλίου. Το πρόβλημα
αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την αλλαγή του σχολικού εγχειριδίου
αλλά μέχρι τότε θα πρέπει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει την βιολογία
να αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο σχολικό χρόνο με πολλές
επιπλέον ασκήσεις. Ανεπάρκεια επίσης θεωρείται και το ότι το κεφάλαιο
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της βιοηθικής είναι εκτός ύλης. Σε μία εποχή με τόσο ανεξέλεγκτη
πρόοδο της βιοτεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενασχόληση των
μαθητών με θέματα που αφορούν τη βιοηθική.
Επίσης τα λάθη του βιβλίου είναι αρκετά. Καταρχήν το βιβλίο λέει πως
το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωμα του και πως
κύτταρα που έχουν το γονιδίωμα τους δύο φορές ονομάζονται
διπλοειδή. Αυτό για να είναι σωστό θα πρέπει να τονιστεί πως στον όρο
γονιδίωμα δεν περιλαμβάνονται τα mtDNA και τα cpDNA. Επίσης φράση
του βιβλίου είναι πως το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων
είναι γραμμικό. ΄Ένα ακόμα λάθος είναι το πως η μία αλυσίδα
αντιγράφεται συνεχώς και η άλλη ασυνεχώς. Αυτό ισχύει μόνο ανα
μελετήσουμε ένα τμήμα της αντιγραφής και όχι όλη την αλυσίδα.
Υπάρχουν και πολλά μικρότερης σημασίας λάθη. Τα λάθη μπορούν να
αντιμετωπιστούν με επισημάνσεις από τους εκπαιδευτικούς και
συζήτηση με τους μαθητές.
Τέλος όσον αφορά τις ασάφειες του βιβλίου, το εγχειρίδιο ξεκινά με μία.
Αναφέρει πως είναι γνωστό πως το DNA είναι το γενετικό υλικό από το
1944 ενώ μετά από μία σελίδα λέει πως η οριστική επιβεβαίωση δόθηκε
το 1952. Επίσης κατά την λήξη της μετάφρασης στο κείμενο δεν γίνεται
αναφορά στον παράγοντα απελευθέρωσης και στην αποδέσμευση της
πρωτεΐνης. Όσον αφορά το οπερόνιο της λακτόζης δεν αναφέρονται
στο κείμενο τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την διάσπαση της ενώ
είναι στην ύλη (αναφέρονται σε εικόνα). Όσον αφορά την περιγραφή
της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης είναι ασαφής η
περιγραφή της και ελλιπής η εικόνα. Αντίθετα σε παρακάτω σελίδα
εκτός της ύλης υπάρχει πολύ καλύτερο κείμενο και καλύτερη εικόνα. Σαν
λύση εδώ προτείνεται ο εντοπισμός των ασαφειών από τους
εκπαιδευτικούς και η επισήμανση αυτών.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός
σχολικού εγχειριδίου πιο σύγχρονου με νέες μεθόδους και επιτυχίες της
βιολογίας. Σήμερα θα μπορούσαμε να διδάξουμε μια τελείως
διαφορετική βιολογία όσον αφορά εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην
Ιατρική την γεωργία και την κτηνοτροφία.
Κυριακή 12:05-12:20, αμφιθέατρο ΙΙΙ

