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Περίληψη
Τις τελευταίες δεκαετίες ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός και διεθνής λόγος περί ποιότητας και
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων προωθεί την καλλιέργεια των αποκαλούμενων
«δεξιοτήτων του 21ου αιώνα», με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για την πλήρη συμμετοχή τους
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Η ελληνική εκπαιδευτική
πολιτική, σε μια προσπάθεια σύγκλισής της με τις σχετικές υπερεθνικές πολιτικές, προέβη σε σημαντικές
αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια, με αποτέλεσμα αυτά, μέσω του γνωστικού
περιεχομένου και των συγκεκριμένων πρακτικών και στόχων που προτείνουν, να οριοθετούν τις γνώσεις
και δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, συγκροτώντας την εικόνα του «καλού μαθητή».
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστεί το πρότυπο του «καλού μαθητή» που προβάλλεται
από τις ευρωπαϊκές/παγκόσμιες πολιτικές και να διερευνηθεί αν το πρότυπο αυτό είναι κυρίαρχο και στην
ελληνική πραγματικότητα τόσο σε εθνικό επίπεδο μέσω των ΑΠ, όσο και σε επίπεδο σχολικής τάξης,
μέσω των αναπλαισιώσεων στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί. Με βάση τη θεωρία του Bernstein
για τον τρόπο συγκρότησης της εκπαιδευτικής γνώσης και μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, η έρευνα
εστιάζει στον λόγο εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος
με τον οποίο οι ίδιοι νοηματοδοτούν την έννοια του «καλού μαθητή» και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον
οποίο ο λόγος τους έχει δεχθεί επίδραση τόσο από τον κυρίαρχο υπερεθνικό λόγο περί δεξιοτήτων όσο και
από τον επίσημο εθνικό εκπαιδευτικό λόγο.
Στην έρευνα καταδεικνύεται ότι, παρά τις ποικίλες επιρροές που δέχονται, οι εκπαιδευτικοί
πραγματώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα με σχετική αυτονομία, με τη χρήση μοντέλων παιδαγωγικής που
συνδυάζουν στοιχεία ορατής και αόρατης παιδαγωγικής πρακτικής. Διαπιστώνεται ακόμη ότι, αν και
αναγνωρίζουν την αξία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τους σύγχρονους εκπαιδευομένους, αρθρώνουν
έναν υβριδικό λόγο για τους στόχους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανθρωπιστική
διάστασή της. Παράλληλα, από την έρευνα συνάγεται ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι η εικόνα
του «καλού μαθητή» που διαμορφώνουν κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές και τις μαθήτριες
δε στηρίζεται σε μετρήσιμες δεξιότητες και είναι σχετικά υποκειμενική, οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις των επιλογών τους (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης που
εφαρμόζουν) στην αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Λέξεις Κλειδιά: καλός μαθητής, αξιολόγηση, δεξιότητες 21ου αιώνα, παιδαγωγική πρακτική, παιδαγωγικό
μοντέλο
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Abstract
In recent decades, the prevailing European and international discourse on the quality and effectiveness of
education systems has been promoting the so-called "21st century skills" in order to prepare students for
their full participation in the labour market and the social, political and cultural life. Greek educational
policy, in an effort to align with the related supranational policies, has made significant changes to the
curricula and textbooks, which as a result, through the cognitive content and the specific practices and
objectives they propose, delimit the knowledge and skills that students must acquire, thereby forming the
image of the "good student".
The aim of this research is to identify the model of the "good student" promoted by European / global
policies and to explore whether this model is dominant in the Greek case, at national level through the
curriculum and at school level through the recontextualisations made by teachers. Based on Bernstein's
theory about the ways in which educational knowledge is constructed and through semi-structured
interviews, the research focuses on the discourse articulated locally by primary education teachers in order
to identify the meanings they attribute to the notion of "good student" and to determine the extent to which
their conceptions have been influenced by the dominant supranational discourse on skills and
competencies as well as the formal national educational discourse.
The research shows that, despite various influences, teachers have relative autonomy in the way they enact
the curriculum, using pedagogical models which combine elements of visible and invisible pedagogical
practice. It also shows that, while recognizing the value of 21st century skills for today’s learners, they
articulate a hybrid discourse about the objectives of primary education, which tends to give emphasis on its
humanistic dimension. At the same time, the empirical data indicates that although teachers admit that the
image of a "good learner" that they shape in their interaction with the pupils is not based on measurable
skills and is somehow subjective, they themselves are not able to recognize the implications of their
choices (including the assessment practices they apply) for the reproduction of educational inequalities.

Keywords: good student, assessment, 21st century skills, pedagogical practice, pedagogical model
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Εισαγωγή
Από το 2000 ήδη, με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, είχε διατυπωθεί ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο μέσω της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η επίδραση των
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και άλλες
αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην αντικατάσταση των παλιών
Αναλυτικών Προγραμμάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση (Αλαχιώτης, 2002α). Έτσι, το 2003
θεσπίστηκε το νέο ΑΠ, το οποίο περιελάμβανε το γενικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βασικά στοιχεία των
προγραμμάτων αυτών ήταν η εισαγωγή της διαθεματικότητας καθώς και ορισμένων προοδευτικών ιδεών
που καθιστούν το μαθητή κυρίαρχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στις δεκαετίες που ακολουθούν, στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση
της ποιότητας στην εκπαίδευση καθώς και στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, προκειμένου να
επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, από την οποία θα προκύπτουν εκπαιδευόμενοι που θα
διαθέτουν δεξιότητες τέτοιες που θα τους καθιστούν κατάλληλους για μια ανταγωνιστική οικονομία. Στο
σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, η καλλιέργεια των αποκαλούμενων «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα»
μέσω των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη, προκειμένου οι μαθητές
να ανταποκρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής στην ενήλικη ζωή τους (Binkley
et al., 2012˙ Kaufman, 2013˙ Ananiadou & Claro, 2009˙ Eurydice, 2012). Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008, η οποία θέτει ξεκάθαρα ως
προτεραιότητα της σχολικής εκπαίδευσης τη βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα και τονίζει την
ανάγκη το σχολείο να εφοδιάζει όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές με συγκεκριμένες ικανότητες και
δεξιότητες, που θα είναι χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή και απαραίτητες για μια
επιτυχημένη ζωή στην κοινωνία της γνώσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008α). Ανάλογη είναι και η στάση
του ΟΟΣΑ που με συγκεκριμένες εισηγήσεις, ύστερα από τις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών
στο διαγωνισμό PISA του 2009, προτείνει αλλαγές στο ελληνικό σχολείο, ώστε δίνοντας έμφαση στην
καλλιέργεια συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αυτό να καταστεί ανταγωνιστικό τόσο στον
ευρωπαϊκό όσο και στον διεθνή χώρο (OECD, 2009˙ ΣΠΔΕ, 2009). Έτσι, κάτω από την επιρροή των
πολιτικών της ΕΕ και των προτάσεων των ισχυρών παγκόσμιων οργανισμών, διαμορφώνεται η εθνική
εκπαιδευτική πολιτική σε μια προσπάθεια επίτευξης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και της
ευημερίας των πολιτών της.
Το 2010, εισήχθη με σχετική νομοθεσία η πολιτική του «Νέου Σχολείου», η οποία προώθησε αλλαγές με
τη μορφή πιλοτικών αναλυτικών προγραμμάτων. Το «Νέο Σχολείο», που θέτει πρωταγωνιστή της
μαθησιακής διαδικασίας τον μαθητή, παρουσιάζεται ως το σχολείο εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών και
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στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη μείωση των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων και στην προετοιμασία του μαθητή για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο του Νέου
Σχολείου για την επίτευξη ενός «σχολείου δημιουργικής μάθησης» (ΥΠΔΒΜΘ, 2010), το 2011
συντάχτηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία εστίαζαν στον μαθητή και έδιναν ενεργητικό ρόλο
στον εκπαιδευτικό και έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτά τα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, με
την αναλυτική περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών που πρέπει να αποκτήσουν οι
μαθητές, επιδίωκαν την προσαρμογή των μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές
και ιδεολογικές λειτουργίες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σπανός
& Μιχαήλ, 2014).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκε ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος στη χώρα μας, με βάση τον
οποίο επιχειρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών και στα σχολικά εγχειρίδια. Τα νέα
Αναλυτικά Προγράμματα, με τον τρόπο που αναπτύσσονται, αναπλαισιώνουν συγκεκριμένες
επιστημονικές γνώσεις και επιστημονικές προσεγγίσεις μέσα από διαδικασίες επιλογής και
επανοργάνωσής τους, θέτουν σαφείς στόχους για τους μαθητές και προωθούν συγκεκριμένες πρακτικές
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Επομένως, στην ουσία οριοθετούν όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε μαθητής
ανά τάξη, συγκροτώντας την εικόνα του «ιδανικού μαθητή».
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι, αφού προσδιοριστεί το πρότυπο του ιδανικού μαθητή που
προβάλλεται από τις ευρωπαϊκές/παγκόσμιες πολιτικές, να διερευνηθεί αν το πρότυπο αυτό είναι κυρίαρχο
και στην ελληνική πραγματικότητα τόσο σε εθνικό επίπεδο μέσω των ΑΠ, όσο και σε επίπεδο σχολικής
τάξης, μέσω των αναπλαισιώσεων των εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στον λόγο των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι
νοηματοδοτούν την έννοια του «καλού μαθητή» και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο ο λόγος τους
έχει δεχθεί επίδραση τόσο από τον κυρίαρχο υπερεθνικό λόγο περί δεξιοτήτων όσο και από τον επίσημο
εθνικό εκπαιδευτικό λόγο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, με βάση τη θεωρία του Bernstein για τον τρόπο
συγκρότησης της εκπαιδευτικής γνώσης και δίνοντας έμφαση στο μάθημα της Γλώσσας, θα επιχειρηθεί
αρχικά να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και οι πρακτικές με τις οποίες τελικά
αναπλαισιώνουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην τάξη τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των μαθητών τους. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να
αναδειχθούν οι διδακτικές πρακτικές (παιδαγωγική) και κυρίως οι πρακτικές αξιολόγησης που υιοθετούν
οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές αποτυπώνονται στο λόγο τους, αναδεικνύοντας τον «ιδανικό μαθητή».
Επίσης, θα εξεταστεί κατά πόσον η εικόνα του καλού μαθητή που διαμορφώνεται στην τάξη και
περιγράφεται από τους εκπαιδευτικούς σχετίζεται με το θέμα των εκπαιδευτικών

ανισοτήτων.

Αξιοποιώντας τη θεωρία του Bernstein (1991, 2000), αφετηρία της εργασίας μας αποτελεί η θέση ότι το
γνωστικό περιεχόμενο που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν, οι πρακτικές διδασκαλίας και
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αξιολόγησης που εφαρμόζουν καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούν παραπέμπουν σε
συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές και παιδαγωγικά μοντέλα, τα οποία διαμορφώνουν συγκεκριμένες
ταυτότητες για τους μαθητές, τοποθετώντας τους εξ’ αρχής άνισα απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία
ή, αντίθετα, με τρόπο που αμβλύνονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο στόχος είναι να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η
έννοια του «καλού» ή του «κακού μαθητή» καθώς και το περιεχόμενο αυτών των εννοιών, μέσα από τις
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις. Εξετάζονται προσεγγίσεις μακρο-κοινωνιολογικές
αλλά και μικρο-ερμηνευτικές, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στη συνδυαστική θεωρητική προσέγγιση της
Νέας Κοινωνιολογίας, όπως εκφράστηκε από τον Basil Bernstein, η οποία στρέφει το ενδιαφέρον της στο
αναλυτικό πρόγραμμα, την κοινωνικά κατασκευασμένη γνώση του σχολείου, το νόημα που αποδίδουν οι
εκπαιδευτικοί στις σχετικές έννοιες και στις πρακτικές που υιοθετούν. Οι βασικές μορφές πρακτικής που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία της μετάδοσης της γνώσης καθώς και οι μορφές
πρακτικής που τα σχολικά βιβλία ενσωματώνουν, παραπέμπουν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα,
τα οποία διαμορφώνουν διαφορετικές ταυτότητες υποκειμένων.
Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνάται ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος σχετικά με το επιθυμητό σχολείο
του 21ου αιώνα, με στόχο να αποτυπωθούν οι επιδράσεις που δέχεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος του σχολείου, ο στόχος του, οι επιδιώξεις
του, οι καλές πρακτικές καθώς και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και οι δεξιότητες που συγκροτούν την
ταυτότητα του «ιδανικού μαθητή», αποτυπώνονται και περιγράφονται στον σύγχρονο πολιτικό λόγο, σε
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ο υπερεθνικός λόγος εκπροσωπείται από κείμενα του
ΟΟΣΑ που αφορούν τo Διεθνές Πρόγραμμα PISA, ο ευρωπαϊκός λόγος από σχετική ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε το 2008, ενώ η εθνική εκπαιδευτική πολιτική αποτυπώνεται μέσα από
την εξαγγελία του Νέου Σχολείου το 2010.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εστιάζουμε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς είναι αυτό που ορίζει το τι θεωρείται έγκυρη γνώση, το περιεχόμενο
δηλαδή της διδασκαλίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά περιλαμβάνεται η εννοιολογική οριοθέτηση
του Αναλυτικού Προγράμματος και των ειδών του, ενώ στη συνέχεια εστιάζουμε στο ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα στην Α/θμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Αποτυπώνεται το πλαίσιο και το σκεπτικό
σχεδιασμού του, τα βασικά χαρακτηριστικά του, το είδος της γνώσης πάνω στο οποίο στηρίζεται η
φιλοσοφία του, οι στόχοι του, οι διδακτικές μέθοδοι που προτείνει, οι διαμορφούμενοι ρόλοι των
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η μεταξύ τους παιδαγωγική σχέση. Στο τέλος του
κεφαλαίου έμφαση δίνεται στο πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή όπως εκφράζεται μέσα από το ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραμμα και στα χαρακτηριστικά που εν τέλει διαμορφώνουν τον «ιδανικό μαθητή» μέσα
από τον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο.
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Το τέταρτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, μέσα από την οποία αφενός
προσδιορίζεται το περιεχόμενο και το νόημα που αποδίδεται στις «δεξιότητες του 21ου αιώνα» και
αφετέρου αποτυπώνεται το προφίλ του «καλού μαθητή», όπως διαμορφώνεται σήμερα σε δύο ευρωπαϊκές
χώρες (Νορβηγία και Αγγλία) για τις οποίες εντοπίστηκαν σχετικές έρευνες.
Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, εστιάζουμε σε ζητήματα μεθοδολογίας. Διατυπώνονται τα
ερευνητικά μας ερωτήματα, περιγράφεται η μέθοδος που επιλέχθηκε για την παραγωγή του κατάλληλου
υλικού προς απάντηση αυτών των ερωτημάτων και τέλος περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο που
επελέγη για τη συλλογή των δεδομένων μας καθώς και η διαδικασία της δειγματοληψίας.
Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις
με τους εκπαιδευτικούς ενώ στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια συζήτησης και ερμηνείας των
δεδομένων από τις συνεντεύξεις σε συνάρτηση με τα δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και το
θεωρητικό μας πλαίσιο.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων
για περαιτέρω διερεύνηση.
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Κεφάλαιο 1ο : Η έννοια του «καλού» και του «κακού μαθητή» μέσα από διαφορετικές θεωρητικές
προσεγγίσεις
1.1 Εισαγωγή
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να αποτυπωθεί ο τρόπος που διαμορφώνεται η έννοια του
«καλού» ή του «κακού μαθητή» καθώς και το περιεχόμενο αυτών των εννοιών, μέσα από τις διαφορετικές
θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις που αφορούν στον χώρο της εκπαίδευσης, μακρο-κοινωνιολογικές
αλλά και μικρο-ερμηνευτικές.
Όλοι οι κοινωνιολόγοι, ανεξαρτήτως της θεωρητικής τους προσέγγισης, διαπιστώνουν ότι ο σχολικός
θεσμός εκτός από τις συγκεκριμένες γνώσεις, διδάσκει και μεταδίδει τις κυρίαρχες αξίες και τις
ρυθμιστικές αρχές της κοινωνίας, του πολιτικού συστήματος της κοινωνίας και της οικονομικής της
οργάνωσης. Το σχολείο, λοιπόν, υπερασπίζεται την κοινωνική δομή και καλλιεργεί την αποδοχή της από
τους νέους. Με άλλα λόγια, νομιμοποιεί, την πολιτική και οικονομική οργάνωση και τις κοινωνικές
σχέσεις της συγκεκριμένης κοινωνίας (Φραγκουδάκη, 1985).Το σχολείο, καθορίζει τους στόχους, τις
πρακτικές, τις επιδιώξεις και τις απαιτήσεις του από τους μαθητές. Οι μαθητές που καταφέρνουν να
ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και στους επιδιωκόμενους από το σχολείο στόχους, κρίνονται ως
ικανοί, ως επιτυχημένοι, σε αντιδιαστολή με αυτούς που αδυνατούν να εναρμονιστούν και κρίνονται ως
αποτυχημένοι ή λιγότερο ικανοί.

1.2. Μακροκοινωνιολογικές-Δομικές προσεγγίσεις
Στις μακρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, η διαμόρφωση και η αποτύπωση της έννοιας του «καλού
μαθητή», μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο μέσα από τον προσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης. Ο
τρόπος που λειτουργεί η εκπαίδευση και που η ίδια αντιλαμβάνεται το ρόλο της, καθορίζει τους στόχους
που θέτει και υπηρετεί, διαμορφώνοντας αναπόφευκτα μια συγκεκριμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά
του καλού ή του κακού μαθητή.
Οι θεωρητικοί των μακρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων, θεωρούν ότι η κατανόηση της εκπαίδευσης
μπορεί να επιτευχθεί, μόνο αν την εντάξουμε στην ευρύτερη κοινωνία. Οι λειτουργίες και οι συμπεριφορές
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των άλλων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας διαμορφώνονται
από δυνάμεις εξωτερικές, δυνάμεις της κοινωνικής δομής. Οι θεωρήσεις αυτές αντικειμενοποιούν την
εκπαιδευτική πραγματικότητα και προσπαθούν να την εξηγήσουν με βάση τη θετικιστική μεθοδολογία,
καταλήγοντας εύκολα στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα δεν έχουν καλή πορεία στην εκπαίδευση, σε αντίθεση με τους μαθητές που προέρχονται από
ανώτερα κοινωνικά στρώματα (Λάμνιας, 2002).
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1.2.1. Δομολειτουργισμός
Τα κύρια ενδιαφέροντα του δομικού λειτουργισμού, ο οποίος έχει επηρεαστεί έντονα από τις ιδέες του
Durkheim, είναι τα προβλήματα της κοινωνικής τάξης [order] και των στενών συγγενών της, δηλαδή της
κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
Στη συγκεκριμένη παράδοση, η κοινωνία θεωρείται αντίστοιχη του ανθρώπινου σώματος και τα διάφορα
κοινωνικά συστήματα –όπως, η εκκλησία, η οικογένεια και τα πολιτικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά
συστήματα– παρομοιάζονται με τα όργανα του σώματος, όπου το καθένα επιτελεί μια διακριτή λειτουργία
και το ένα εξαρτάται από το άλλο, με τελικό σκοπό να ικανοποιηθεί η ανάγκη της κοινωνίας για
κοινωνική σταθερότητα και αλληλεγγύη (Gewirtz & Cribb, 2011)
Για τον Durkheim, η εκπαίδευση, μέσα από το θεσμό του σχολείου, είναι απαραίτητη σε μια κοινωνία,
καθώς λειτουργεί υπέρ της συντήρησης και της εξέλιξης αυτής. Η πρωταρχική της λειτουργία δεν είναι να
ικανοποιήσει τα άτομα, ούτε να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους προς δικό τους όφελος.
Ο κύριος σκοπός της είναι να αναπτύξει στο παιδί τόσο τις σωματικές όσο και τις πνευματικές
καταστάσεις τις οποίες η κοινωνία θεωρεί πως δεν πρέπει να λείπουν από κανένα μέλος της, ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες της και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διαιώνισή της (Blackledge &
Hunt, 1994).
Κατά τον Durkheim, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι διττός. Από την μία κοινωνικοποιητικός (στον οποίο
δίνεται έμφαση) μέσα από την σχολική πειθαρχία και από την άλλη επιλεκτικός (Λάμνιας, 2002).Πιο
συγκεκριμένα, βασική λειτουργία της εκπαίδευσης είναι η επιλογή, καθώς το σχολείο οφείλει να επιλέγει
τους ικανούς, αυτούς που διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση για την στελέχωση των υποσυστημάτων
της οικονομίας. Παράλληλα, το παιδί πρέπει να μάθει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο
επιλεκτικός χαρακτήρας του σχολείου, αν και δημιουργεί ανισότητες και ιεραρχίες, συνοδεύεται από την
υποταγή του ατόμου στην κοινωνική απαίτηση, η οποία αποκτά πια μια ηθική διάσταση. Μέσα από τον
πολύπλοκο καταμερισμό εργασίας, το άτομο αισθάνεται την ηθική ανάγκη να επιτελέσει το καθήκον του,
αρκεί να επιτευχθεί η ισότητα των ευκαιριών (Λάμνιας, 2002).
Στον φονξιοναλισμό θεωρείται φυσικό το σχολείο να επιλέγει αυτούς που θεωρεί καλύτερους και
ικανότερους. Το βασικό στοιχείο προβληματισμού μετατίθεται στην απαίτηση τήρησης αυστηρών
αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων σε αυτή την επιλογή. Το σχολείο επιβραβεύει τις καλές επιδόσεις
και την προσαρμογή των μαθητών στις ηθικές αξίες, προετοιμάζοντας τους μαθητές να αναλάβουν τους
μελλοντικούς τους κοινωνικούς ρόλους, σε μια ιεραρχημένη κοινωνία στην οποία υπάρχουν ανώτερα και
κατώτερα επαγγέλματα. Η διαρροή του μαθητικού πληθυσμού, ο κοινωνικός επικαθορισμός της επίδοσης
και το εξαρτημένο της αξιολόγησης, είναι φυσικοποιημένες καταστάσεις στο όνομα του δόγματος «δεν
είμαστε όλοι το ίδιο, και δεν προσπαθούμε όλοι το ίδιο».
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Εκτός από τη διαδικασία της επιλογής, πρωταρχικός στόχος του σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση των
παιδιών, η μετάδοση δηλαδή των βασικών κανόνων και των αξιών που υπάρχουν στην κοινωνία. Το
σχολείο οφείλει να ενισχύει την υπαρκτή τάση των μαθητών για την εφαρμογή κανόνων, αφού για
σημαντικό χρονικό διάστημα είναι εξαρτημένα από τις "οδηγίες" των ενηλίκων. Στο σχολείο πρέπει να
υπάρχει πειθαρχία, όπως και στην κοινωνία. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλους,
γενικοί με ορατούς και λογικούς σκοπούς, ώστε να ευνοούν τα παιδιά να τους κατανοούν καλύτερα και να
τους τηρούν (Λάμνιας, 2002).
Η σχολική πειθαρχία δεν είναι απλά μια εξωτερικά επιβαλλόμενη συνθήκη, τέτοια που να επιτρέπει στο
μάθημα να κυλά ομαλά. Αποτελεί την ηθική της σχολικής αίθουσας από την στιγμή που η σχολική τάξη,
σαν μικρογραφία μιας κοινωνίας, έχει την δική της ηθική. Σεβόμενο την σχολική πειθαρχία, το παιδί θα
μάθει να αυτοπεριορίζεται και να αυτοσυγκρατείται, γεγονός που θα το τοποθετήσει στην απαρχή της
κανονικής ζωής (Durkheim, 1997).
Η σχολική τάξη με την κοινωνικοποιητική της λειτουργία ταυτίζει την υπευθυνότητα των ενήλικων ρόλων
με την ορθή συμπεριφορά του μαθητή. Η απαίτηση του δασκάλου από τους μαθητές του για υπακοή στους
κανόνες της τάξης, για αρμονικές σχέσεις με τους συμμαθητές τους και αλληλοσεβασμό, για τη σωστή
εκπλήρωση των εργασιών και των υποχρεώσεών τους και για τη συμμετοχή και την ανάληψη
πρωτοβουλιών, είναι το πλαίσιο όπου οι αξίες της εργατικότητας, της υπευθυνότητας και της
ευσυνειδησίας αναπτύσσονται (Λάμνιας, 2002).
Στη σχολική τάξη εκτός από την ηθική διάσταση, η γνωστική διάσταση επιτελείται με την προσπάθεια της
εκπαίδευσης και μετάδοσης στους μαθητές των πληροφοριών, των δεξιοτήτων και των απαραίτητων
γνώσεων, όπως η γραπτή γλώσσα, η ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σύμφωνα με τον Parsons τα
αποτελέσματα των ερευνών μάς δείχνουν ότι το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι η επίδοση στο
δημοτικό σχολείο και ότι η διαδικασία της επιλογής είναι γνήσια συνδυαστική (Φραγκουδάκη, 1985).
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η γνωστική και η ηθική διάσταση δεν ξεχωρίζουν με σαφήνεια. Ο
εκπαιδευτικός θα βαθμολογήσει έναν μαθητή με «άριστα» και θα συμπεριλάβει την ευφυΐα του, το πόσο
καλά ανταποκρίνεται και μαθαίνει τις γνώσεις του σχολείου, την υπευθυνότητά του, την καλή του
συμπεριφορά, την ευσυνειδησία του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και τον βαθμό συνεργασίας
του με τους συμμαθητές αλλά και τον δάσκαλό του (Λάμνιας, 2002).

1.2.2. Μαρξισμός
Συχνά σε θεωρητικά εγχειρίδια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ο μαρξισμός παρουσιάζεται σε ενιαία
παράθεση με τον δομολειτουργισμό. Συχνά παρουσιάζονται σε ενιαίο κεφάλαιο ως Μακρο-
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κοινωνιολογικές Δομικές Προσεγγίσεις καθώς φαίνεται να γίνεται δεκτό πως τα ενδιαφέροντά τους και
κάποιες ουσιώδεις θεωρητικές παραδοχές τους σε σημαντικό βαθμό γειτνιάζουν (Λάμνιας, 2002).
Πυρήνα της μαρξιστικής ανάλυσης αποτελεί η θέση ότι η οικονομική δομή ή αλλιώς το θεμέλιο κάθε
κοινωνίας δεν περιορίζει μόνο αλλά και διαμορφώνει ολόκληρο το εποικοδόμημα των άλλων κοινωνικών
θεσμών και πρακτικών, στους οποίους συγκαταλέγεται και η εκπαίδευση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η λειτουργία
της εκπαίδευσης μέσα από το σχολικό θεσμό δεν πρέπει να εξετάζεται αυτόνομα αλλά με βάση την
έκφραση της οικονομικής θέσης και των ταξικών συμφερόντων, αυτών που την διαμορφώνουν (Timasheff
& Theodorson, 1983).
Για τους περισσότερους μαρξιστές θεωρητικούς κυριότερη κοινωνική αποστολή του εκπαιδευτικού
συστήματος, είναι η καλλιέργεια της αποδοχής της υφιστάμενης κοινωνικής διαστρωμάτωσης από τους
μαθητές άρα και της υπεράσπισης της κοινωνικής δομής, με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση των
δεδομένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στον καπιταλισμό.
Υπερασπιζόμενο το εκπαιδευτικό σύστημα την δεδομένη κοινωνική ιεραρχία ουσιαστικά διατηρεί το
πρόβλημα της κοινωνικής ανισότητας. Με αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζει τους μαθητές να αποδεχθούν το
γεγονός ότι ο καταμερισμός της εργασίας σε άλλους επιφυλάσσει επαγγελματικό κύρος, οικονομική άνεση
και κοινωνική εξουσία και άλλους τους καταδικάζει σε μονότονη, αλλοτριωτική εργασία με λιγότερα
υλικά αγαθά. Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στον καπιταλισμό πείθει τα μέλη των λαϊκών τάξεων να
δεχτούν τις συνθήκες ζωής και εργασίας που προορίζονται γι’ αυτά, χωρίς να αφήνει περιθώρια
αμφισβήτησης του status quo, προφασιζόμενο ακόμα και την έννοια της φυσικής ανωτερότητας για
ορισμένους μαθητές (Φραγκουδάκη, 1985). Καλλιεργείται η πεποίθηση ότι η σχολική επιτυχία που
συνδέεται με οικονομική επιτυχία εξαρτάται από τις ικανότητες του ατόμου, προκαθορίζοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τις κοινωνικές θέσεις που θα καταλάβουν οι μαθητές και δημιουργώντας τις απαιτούμενες
δεξιότητες και προσόντα που είναι χρήσιμα στην καπιταλιστική οικονομία.
Παρά τις διακηρύξεις για το αντίθετο, το σχολείο ως θεσμός λειτουργεί και αναπαράγεται αντίθετα με την
αρχή της ισότητας, καθώς δεν προσφέρει ενιαία μόρφωση σε όλους τους μαθητές. Από τις πρώτες κιόλας
βαθμίδες, διαχωρίζει τους μαθητές. Άλλους τους οδηγεί σε μακροχρόνιες σπουδές και ηγετικά
επαγγέλματα, ενώ άλλους σε στοιχειώδη μόρφωση, προετοιμάζοντάς τους για χειρωνακτικά επαγγέλματα
(Φραγκουδάκη, 1985). Οι μαθητές μέσα στο σχολείο επιβραβεύονται σύμφωνα με την κοινωνική τους
τάξη, με τον ηθικό και κοινωνικό διαχωρισμό της εργασίας να αναπαράγεται τελικά από γενιά σε γενιά.
Το εκπαιδευτικό σύστημα με το πρόταγμα των ίσων ευκαιριών μεταδίδει προς τους μαθητές την
πεποίθηση ότι η διαφοροποίηση που παρατηρείται κρίνεται με βάση τις επιδόσεις, ενώ στην
πραγματικότητα, το βασικό κριτήριο διαχωρισμού είναι η οικονομική, κοινωνική και ταξική τους
προέλευση.
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Με τον οικονομικό αυτόν ντετερμινισμό που διακατέχει το πρότυπο βάσης και εποικοδομήματος της
μαρξιστικής θεωρίας, διαφώνησε ο Althusser. Ενώ για τις κλασικές ερμηνείες η κυρίαρχη ιδεολογία και η
πολιτική είναι απλές αντανακλάσεις της οικονομικής βάσης, για τον Althusser αυτές αποτελούν συνθήκες
ύπαρξής της. Η οικονομική βάση διαμορφώνει όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι με τη
σειρά τους ασκούν έντονη επίδραση πάνω στα μέλη της κοινωνίας με κυριότερη αποστολή την
αφομοίωση της κυρίαρχης ιδεολογίας, ώστε τα άτομα να αποδέχονται χωρίς αντιδράσεις την υποταγή τους
στη δεδομένη τάξη πραγμάτων (Abercrombie et al., 1991).
Για τον Althusser, ο καπιταλιστικός κρατικός μηχανισμός επιβάλλεται μέσα από τον ιδεολογικό κρατικό
μηχανισμό του οποίου μέρος αποτελεί η εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα από την εκπαίδευση
μεταβιβάζονται στοιχεία, όπως η ιδεολογία, οι αρχές, οι αξίες, οι αντιλήψεις και οι έννοιες που
παρεμποδίζουν την κατανόηση της κοινωνικής δομής και της λειτουργίας της. Με άλλα λόγια,

ο

υφιστάμενος καταμερισμός της εργασίας, που περνάει μέσα από το σχολείο, γίνεται καθολικά αποδεκτός,
ενώ εμποδίζεται η σαφής απεικόνιση της κοινωνικής εκμετάλλευσης στην οποία θεμελιώνεται η ταξική
δομή και η οργάνωση τα οικονομίας, (Φραγκουδάκη, 1985).

1.3. Μικροκοινωνιολογικές- ερμηνευτικές προσεγγίσεις
Σε αντίθεση με τις παραπάνω προσεγγίσεις, που χρησιμοποιούν ως αφετηρία εκκίνησης την κοινωνική
δομή ή το σύστημα για να εξηγήσουν την δομή και τη λειτουργία του σχολείου, οι ερμηνευτικές
προσεγγίσεις στηρίζονται σε θεωρίες κοινωνικής δράσης, εστιάζοντας σε εσωσχολικές διαδικασίες.
Εξετάζουν το σχολείο, τη σχολική τάξη, τη δομή, τις σχέσεις και τις δραστηριότητες ως συνέπεια της
κοινωνικής νοηματικής δράσης των ανθρώπων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι
νοηματοδοτήσεις, οι σχέσεις και οι δράσεις αυτών μέσα στη σχολική καθημερινότητα διαμορφώνουν την
τάξη ως κοινωνική πραγματικότητα (Μιχαλακόπουλος, 1997). Με έμφαση στην υποκειμενικότητα και τη
διαπροσωπική εμπρόθετη δράση, εξετάζονται και μελετώνται οι διαντιδράσεις που συντελούνται στη
μικροκλίμακα και στις μικρολεπτομέρειες της σχολικής τάξης (Gewirtz & Cribb, 2011).
Μέσα από αυτές τις διαντιδράσεις που αποτελούν μια διαρκή διαδικασία, τα άτομα, εκπαιδευτικοί και
μαθητές, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, όχι

απόλυτα συνειδητά. Η ταυτότητα του ατόμου

αναπτύσσεται σε σχέση με την αντίδραση των άλλων προς το ίδιο και αυτό κατά κανόνα αντιδρά προς τον
εαυτό του όπως αντιλαμβάνεται ότι αντιδρούν οι άλλοι προς αυτό (Hargreaves, 1975, όπ. αναφ στο
Blackledge & Hunt, 1994). Με την ανάλογη διαδικασία διαμορφώνεται και διαφοροποιείται ο «καλός»
από τον «κακό» μαθητή.
Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι μέσα σε ένα σύστημα προσδοκιών και καταναγκασμών δημιουργούν από
τη μια, μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό τους, για τον ρόλο τους και για τη γνώση που μεταδίδουν
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και από την άλλη μια συγκεκριμένη γνώση για τους μαθητές, διαμορφώνοντας ανάλογες προσδοκίες.
Αυτές οι προσδοκίες

βασίζονται σε στερεότυπα πριν έρθουν σε επαφή με τους μαθητές αλλά και

προσδοκίες που προκύπτουν μέσα από την παρατήρηση και την ερμηνεία της συμπεριφοράς τους μέσα
στην τάξη. Η ερμηνεία της οποιασδήποτε συμπεριφοράς, εξαρτάται από τη νοηματοδότητση που δίνει ο
εκάστοτε δάσκαλος σε αυτή, εντάσσοντάς την σε συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, οι
χαρακτηρισμοί των μαθητών, ως «καλών», «έξυπνων», «ανορθόγραφων» κτλ, προκύπτουν από τον τρόπο
με την οποία ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται την κατηγορία της «ικανότητας».
Η γνώση των δασκάλων λοιπόν για τους μαθητές συνδυάζεται με την αντίληψη των δασκάλων για τον
εαυτό τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τους κανόνες, την οργάνωση και το περιεχόμενο της
σχολικής τάξης. Δημιουργείται λοιπόν η κατάσταση της σχολικής τάξης, στην οποία οι μαθητές αντιδρούν
με τη σειρά τους με σύνθετο και διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται για διαφορετικές αντιδράσεις των μαθητών
απέναντι στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των δασκάλων τους, που εξαρτώνται αφενός από τον τρόπο
που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μαθητές τον εαυτό τους, και αφετέρου από τη διαμορφωμένη εικόνα τους
για τον εκπαιδευτικό, το ρόλο του και την γνώση που μεταδίδει (Blackledge & Hunt, 1994).
Σύμφωνα με τον Becker (1963, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2002), πέρα από τις προσδοκίες των
εκπαιδευτικών, όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, μεγάλης σημασίας για την εικόνα και την εξέλιξη ενός
μαθητή, είναι και οι διατυπωμένοι χαρακτηρισμοί του εκπαιδευτικού απέναντί του. Ο εκπαιδευτικός που
λόγω της ισχυρότερης θέσης του κατασκευάζει και προσπαθεί να επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες,
ενδέχεται να χαρακτηρίσει ως αποκλίνοντα όποιον θεωρεί ότι τους παραβιάζει.
Αν ένας εκπαιδευτικός, στο επικοινωνιακό πλαίσιο της σχολικής τάξης, χαρακτηρίζει, με βάση τα δικά του
κριτήρια (κανόνες) τη συμπεριφορά ενός μαθητή ως «αποκλίνουσα», ή χαρακτηρίσει τον μαθητή ως
«κουτό», «τεμπέλη» ή ακόμα και «ικανό» τότε, πιθανότατα, ο χαρακτηρισμός αυτός θα δημιουργήσει
συνέπειες στο μαθητή ανεξάρτητα από την αντικειμενική βάση του χαρακτηρισμού που του αποδίδεται
(Λάμνιας, 2002).
Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός επικολλά μια «κοινωνική ετικέτα» στον μαθητή, χωρίς όμως να
σημαίνει ότι ο τελευταίος θα αποδεχτεί τους χαρακτηρισμούς ως σωστούς και δίκαιους και δε θα
αντιδράσει. Η ένταση και η έκταση των αντιδράσεων των μαθητών δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη.
Συνήθως αντιδρούν περισσότερο οι μαθητές που προέρχονται από τα μεσαία και άνω κοινωνικά
στρώματα, αποφεύγοντας την επιβεβαίωση των χαρακτηρισμών σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο.
Παράγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση των χαρακτηρισμών από τους ίδιους τους μαθητές και εν
τέλει στη διαμόρφωση μιας ανάλογης μαθητικής συμπεριφοράς είναι η συχνότητα με την οποία γίνεται
ένας χαρακτηρισμός, το κύρος του εκπαιδευτικού που κάνει το χαρακτηρισμό και πόσο σπουδαίο τον
θεωρεί ο μαθητής, η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων και το ενδεχόμενο της δημοσιοποίησης του
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χαρακτηρισμού (Hargreaves, 1976, όπ. αναφ. στο Λάμνιας, 2002). Αυτή η τελική αποδοχή της ετικέτας,
οδηγεί τον μαθητή σε μια δευτερεύουσα απόκλιση, χωρίς πολλά περιθώρια αποκατάστασης, με
σοβαρότατες συνέπειες στη συμπεριφορά και την απόδοσή του.

1.4. Συνδυαστικές προσεγγίσεις- Νέα Κοινωνιολογία
Οι θεωρητικοί των συνδυαστικών προσεγγίσεων επιδιώκουν να συνθέσουν δημιουργικά τις μακρο-και
μικρο-αναλύσεις. Θεωρούν ότι η κοινωνική πραγματικότητα συγκροτείται και ανασυγκροτείται με βάση
από τη μία μεριά, τις επιρροές και τους εξαναγκασμούς των «αντικειμενοποιημένων» στοιχείων της
μακρο-κοινωνικής έννοιας της δομής, και από την άλλη, τη μετασχηματιστική δυναμική της ανθρώπινης
δράσης, η οποία εκδηλώνεται στο μικρο-επίπεδο (Λάμνιας, 2002).
Συνδυαστική προσέγγιση είναι η «Νέα Κοινωνιολογία», η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για το περιεχόμενο
της εκπαίδευσης και όχι για τη δομή ή την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι υποστηρικτές
της, θέλοντας να προσεγγίσουν το ζήτημα του σχολικά επιτυχημένου ή αποτυχημένου μαθητή, στρέφουν
την προσοχή τους και επικεντρώνονται, αφενός στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην εκπαιδευτική γνώση που
παρέχει το σχολείο και αφετέρου στον τρόπο που νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί έννοιες όπως
«ικανότητα», «ευφυΐα» κτλ.
Γι’ αυτούς τους κοινωνιολόγους, η σχολική γνώση, δεν είναι μια ουδέτερη, στατική οντότητα, αλλά
αποτελεί μια επιλογή κοινωνικά κατασκευασμένη. Το αναλυτικό πρόγραμμα, λοιπόν, με τις επιλογές που
κάνει και τον τρόπο που αναπτύσσεται, είναι προϊόν πίεσης εκ μέρους ορισμένων συμφερόντων. Είναι
προκατειλημμένο υπέρ των παιδιών της μεσαίας τάξης, συμβάλλοντας εν μέρει στην «αποτυχία» των
παιδιών της εργατικής τάξης.
Με την εκπαιδευτική αποτυχία ή επιτυχία συνδέονται και οι αντιλήψεις των δασκάλων για τον «κακό» ή
«καλό μαθητή», που τείνουν να έχουν αυτοβεβαιωτικό χαρακτήρα εκ μέρους των μαθητών. Οι έννοιες της
«ικανότητας» και της «ευφυΐας» είναι κοινωνικά κατασκευασμένες, καθώς το νόημά τους εξαρτάται από
τα κριτήρια που υιοθετεί ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Διαφορετικά κριτήρια, θα συνεπάγονταν και
διαφορετική κατανομή της επιτυχίας και της αποτυχίας (Blackledge & Hunt, 1994).
Ο Bernstein (1991) στην προσπάθειά του να αναλύσει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, να
αποσαφηνίσει την πολυπλοκότητα του ρόλου της εκπαίδευσης και εν τέλει να ερμηνεύσει την σχολική
επιτυχία ή αποτυχία, διαμορφώνει την έννοια του «κώδικα». Η έννοια αυτή συνδέει το μάκρο- και το
μίκρο-επίπεδο ανάλυσης, και επιτρέπει την περιγραφή των σύνθετων εκπαιδευτικών διαδικασιών οι οποίες
παράγουν συγκριμένα αποτελέσματα στο πλαίσιο της τάξης.
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Η έννοια του κώδικα χρησιμοποιείται στο επίπεδο της γλώσσας, με τη διάκριση μεταξύ επεξεργασμένου
και περιορισμένου κώδικα επικοινωνίας. Οι διακριτοί γλωσσικοί κώδικες τοποθετούν άνισα τους μαθητές
στο επικοινωνιακό πλαίσιο της σχολικής τάξης και επηρεάζουν την επίδοσή τους, αφού οι μαθητές από τα
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα κατέχουν και χειρίζονται τον περιορισμένο κώδικα. Οι συγκεκριμένοι
μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατάκτηση της γνώσης καθώς είναι εξοικειωμένοι με
συγκεκριμένα, εξαρτημένα από το τοπικό πλαίσιο, νοήματα με την επίσημη σχολική γνώση να
κυριαρχείται όμως από αφηρημένα νοήματα. Οι διαδικασίες συγκρότησης της σχολικής γνώσης και της
παιδαγωγικής επικοινωνίας που ξεκάθαρα συνδέονται με τα σχολικά αποτελέσματα των μαθητών,
ρυθμίζονται από τον παιδαγωγικό μηχανισμό, στον οποίο ενσωματώνονται οι σχέσεις εξουσίας και οι
αρχές του κοινωνικού ελέγχου. Επομένως, για τον Bernstein, η έννοια του κώδικα δεν εκδηλώνεται μόνο
στο επικοινωνιακό πλαίσιο της τάξης, αλλά και στη διαδικασία συγκρότησης και προβολής των
εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες επηρεάζουν την σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών.
Ειδικότερα, με την περιγραφή και την ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ο Bernstein καταφέρνει να
συνδέσει και ενοποιήσει το μάκρο- με το μίκρο- επίπεδο ανάλυσης (Λάμνιας, 2002).

1.4.1. Η εξέλιξη της θεωρίας του Basil Bernstein: Παιδαγωγικά Μοντέλα
Σύμφωνα με την θεωρία του Bernstein, οι βασικές μορφές πρακτικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί
κατά τη διαδικασία της μετάδοσης της γνώσης καθώς και οι μορφές πρακτικής που τα σχολικά βιβλία
ενσωματώνουν παραπέμπουν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα, τα οποία διαμορφώνουν
διαφορετικές ταυτότητες υποκειμένων.
Οι διαφορετικές μορφές πρακτικής, ασκούμενες σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά παιδαγωγικά
υποκείμενα, παράγουν διαφορετικές μορφές ρύθμισης και δόμησης της εμπειρίας, οι οποίες έχουν
διαφορετικά αποτελέσματα πάνω στα παιδαγωγικά υποκείμενα. Πιο συγκεκριμένα, η «συγκρότηση
προσωπικοτήτων» είναι ένα είδος αποτελέσματος που επιφυλάσσεται για τα παιδιά της μεσαίας τάξης, ενώ
η «ρύθμιση της έκφρασης» της προσωπικότητας επιφυλάσσεται μάλλον για τα παιδιά της εργατικής τάξης
(Σολομών, 1994, σελ. 120). Το σχολείο με τις πρακτικές του προετοιμάζει τους μαθητές της μεσαίας τάξης
να καταστούν ένα μελλοντικά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στο πεδίο της παραγωγής, στο πεδίο της
οικονομίας, ενώ κάτι τέτοιο φαίνεται να αφορά λιγότερο τους μαθητές των λαϊκότερων στρωμάτων, με
αποτέλεσμα το σχολείο να λειτουργεί γι’ αυτούς απλώς ως ένας μηχανισμός ρύθμισης της συμπεριφοράς,
του χαρακτήρα και των τρόπων τους (Bernstein, 1990).
Ο Bernstein στο ώριμο έργο του, με βάση τη μορφή των πρακτικών που υιοθετούνται, διακρίνει δύο
παιδαγωγικά μοντέλα, το «μοντέλο της ικανότητας» (competence) και το «μοντέλο της επιτέλεσης»
(performance), τα οποία αξιολογούν και νοηματοδοτούν με διαφορετικό τρόπο τον ικανό μαθητή
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(Bernstein, 2000). Η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου μοντέλου, λοιπόν, συγκροτεί με διαφορετικό τρόπο
την εικόνα του «καλού» και του «κακού μαθητή».
Για την περιγραφή των δύο αυτών παιδαγωγικών μοντέλων κρίνεται αναγκαίο προηγουμένως να
αναφερθούν οι βασικές μορφές παιδαγωγικής πρακτικής στις οποίες αναφέρεται ο Bernstein στη θεωρία
του: τις πρακτικές της «Ορατής Παιδαγωγικής» και τις πρακτικές της «Αόρατης Παιδαγωγικής».
Ο Bernstein (1991, σελ 112), αναφερόμενος στην εσωτερική λογική κάθε παιδαγωγικής πρακτικής,
υποστηρίζει ότι «μια παιδαγωγική πρακτική μπορεί να κατανοηθεί ως ένας αναμεταδότης, ένας πολιτισμικός
αναμεταδότης, μια ανθρώπινη επινόηση τόσο για την αναπαραγωγή όσο και για την παραγωγή πολιτισμού».
Σύμφωνα με τον Bernstein (1991, σελ.113-114), η βασική σχέση για την πολιτισμική αναπαραγωγή ή τον
πολιτισμικό μετασχηματισμό είναι ουσιαστικά η παιδαγωγική σχέση που συνίσταται από μεταδότες και
δέκτες. Η ουσιαστική λογική κάθε παιδαγωγικής σχέσης συνίσταται βασικά στη σχέση μεταξύ των
ακόλουθων τριών κανόνων, από τους οποίους ο πρώτος θεωρείται ο κυριότερος. Οι κανόνες είναι οι εξής:


Ιεραρχικοί Κανόνες: Ιεραρχικοί κανόνες αναφέρονται σε κανόνες συμπεριφοράς, κοινωνικής
τάξης, ήθους και διαγωγής, που έχουν γίνει προϋπόθεση για την αρμόζουσα συμπεριφορά στην
παιδαγωγική σχέση, κατά την οποία ο μεταδότης πρέπει να μάθει να είναι μεταδότης και ο δέκτης
πρέπει να μάθει να είναι δέκτης.



Κανόνες Διαδοχής: Οι κανόνες διαδοχής αναφέρονται στη διάρκεια της μετάδοσης. Αν σε μια
μετάδοση κάτι προηγείται και κάτι έπεται, υπάρχει δηλαδή μια πρόοδος, τότε υπάρχουν κανόνες
διαδοχής. Κάθε παιδαγωγική πρακτική πρέπει να έχει κανόνες διαδοχής και αυτοί οι κανόνες
διαδοχής συνεπάγονται κανόνες βηματισμού, δηλαδή «ρυθμού προσδοκώμενης πρόσληψης των
κανόνων διαδοχής» (Bernstein, 1991, σελ. 115).



Κανόνες Κριτηρίων: Υπάρχουν κριτήρια, τα οποία ο δέκτης αναμένεται να κατακτήσει και να
εφαρμόσει στις δικές του πρακτικές και στις πρακτικές άλλων. Τα κριτήρια δίνουν στον δέκτη τη
δυνατότητα να καταλάβει «τι θεωρείται θεμιτή ή αθέμιτη επικοινωνία, κοινωνική σχέση ή θέση»
(Bernstein, 1991, σελ. 116).

Από τα παραπάνω συνάγεται πως σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η εσωτερική λογική κάθε παιδαγωγικής
πρακτικής συνίσταται σε ιεραρχικούς κανόνες, κανόνες διαδοχής και βηματισμού, καθώς και κανόνες
κριτηρίων. Οι ιεραρχικοί κανόνες αποκαλούνται ρυθμιστικοί κανόνες (regulative rules) και οι κανόνες
διαδοχής, βηματισμού και κριτηρίων αποκαλούνται διδακτικοί κανόνες ή κανόνες λόγου (instructional or
discursive rules) (Bernstein, 1991, σελ.116).
Ο Bernstein (1991) ορίζει δυο βασικούς τύπους παιδαγωγικής πρακτικής: την Ορατή και την Αόρατη
Παιδαγωγική Πρακτική. Στην Ορατή Παιδαγωγική Πρακτική οι κανόνες ρυθμιστικής τάξης και τάξης
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λόγου είναι ρητοί. Η έμφαση δίνεται στην επιτέλεση (performance) του παιδιού, δηλαδή στο κείμενο που
θα δημιουργήσει και στον βαθμό που το κείμενο αυτό θα ικανοποιεί τα κριτήρια. Έτσι, οι μαθητές
διαβαθμίζονται ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ικανοποιούν τα κριτήρια, ενώ έμφαση δίνεται στο
εξωτερικό προϊόν του μαθητή. Το προϊόν αυτό αξιολογείται με ρητά διατυπωμένα κριτήρια, με βάση τις
ελλείψεις του, ενώ αποτελεί έναν αντικειμενοποιημένο δείκτη επιτέλεσης μέσω της χρήσης αριθμητικής
κλίμακας βαθμολογίας. Έτσι, γίνεται αντιληπτό, ότι οι μαθητές κατατάσσονται και διαφοροποιούνται με
βάση τις αποκλίσεις τους (Bernstein, 2000).
Σε αντίθεση με την ορατή μορφή πρακτικής, στην Αόρατη Παιδαγωγική Πρακτική οι κανόνες ρυθμιστικής
και τάξης λόγου είναι άρρητοι και γνωστοί μόνο στον μεταδότη-εκπαιδευτικό. Η Αόρατη Παιδαγωγική
εστιάζεται στις διαδικασίες/ικανότητες (competences) που όλοι οι δέκτες φέρνουν στο παιδαγωγικό
πλαίσιο, διαδικασίες εσωτερικές στον δέκτη, νοητικές, γλωσσικές, συναισθηματικές και κινητροδοτικές
(Bernstein,1991). Με διάχυτα κριτήρια αξιολόγησης του διδακτικού λόγου, η έμφαση δίνεται στην
παρουσία στοιχείων στο προϊόν και κατ’ επέκταση στα στοιχεία και τις ιδιότητες που κατέχει ο μαθητής.
Ευνοούνται στρατηγικές εξατομικευμένης διδασκαλίας και δια-προσωπικής επικοινωνίας, εστιάζοντας
στις προθέσεις, τις προδιαθέσεις και τις αναστοχαστικές διαδικασίες του εκάστοτε μαθητή. Για την
αξιολόγηση του μαθητή, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής
του ανάπτυξης (Bernstein, 2000).
Η Ορατή Παιδαγωγική Πρακτική, όπως περιγράφθηκε παραπάνω, παραπέμπει στο «Παιδαγωγικό
Μοντέλο Επιτέλεσης», ενώ αντίστοιχα η Αόρατη Παιδαγωγική Πρακτική, στο «Παιδαγωγικό Μοντέλο
Ικανότητας» (Bernstein, 2000).
Σύμφωνα με τον Bernstein (2000), το μοντέλο της ικανότητας σε αντίθεση με αυτό της επιτέλεσης,
εστιάζει στον μαθητή και όχι στη γνώση, ενώ δίνει έμφαση στα κοινά στοιχεία μίας ομάδας διδασκομένων
και στις ομοιότητες ως προς τις θεμελιώδεις ικανότητές τους. Οι θεωρίες που υποστηρίζουν αυτό το
μοντέλο υπογραμμίζουν τη διαφορετικότητα των ατόμων, αν και οι διαφορές μεταξύ των διδασκομένων
δεν οδηγούν σε φανερές διαστρωματώσεις. Όσον αφορά στην κοινωνική λογική τους, ενέχουν την
παραδοχή πως όλα ανεξαιρέτως τα άτομα είναι εγγενώς ικανά να κατακτήσουν τη γνώση και να
ακολουθούν κοινές διαδικασίες (Bernstein, 2000, σελ. 43).
Ο Bernstein (2000), διακρίνει τρεις τροπές στο μοντέλο ικανότητας: α) τη φιλελεύθερη/προοδευτική
τροπή (liberal/progressive), β) τη λαϊκιστική τροπή (populist) και γ) τη ριζοσπαστική τροπή (radical). Και
οι τρεις εκφάνσεις του μοντέλου επισημαίνουν σχέσεις ομοιότητας, υπογραμμίζουν τη διαφορά μεταξύ
των διδασκομένων και όχι το έλλειμμά τους, αντιτίθενται στις διαδικασίες που οδηγούν σε
στρωματοποίηση, αναγγέλλουν μία μορφή δημιουργίας-χειραφέτησης, μεταχειρίζονται μορφές αόρατης
παιδαγωγικής πρακτικής, ενώ και οι τρεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ατόμων ή
των ομάδων. Επιπλέον, και οι τρεις τροπές του μοντέλου ικανότητας «έχουν χαρακτήρα θεραπευτικό και
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συνδέονται άμεσα με την άσκηση συμβολικού ελέγχου» (Bernstein, 2000, σελ. 54).
Το «μοντέλο της επιτέλεσης», διακρίνεται:
α) Στις «μονάδες» (singulars) ή «πειθαρχίες» (disciplines), οι οποίες ορίζονται ως «δομές της γνώσης των
οποίων οι δημιουργοί έχουν ένα μοναδικό όνομα, έναν εξειδικευμένο συγκεκριμένο λόγο με το δικό του
διανοητικό πεδίο κειμένων, πρακτικών, κανόνων εισόδου, εξετάσεις, άδειες πρακτικής, διανομή
ανταμοιβών και κυρώσεων» (Bernstein, 2000, σελ. 52). Διακρίνονται από ισχυρή μόνωση/διατήρηση
συνόρων (ισχυρή ταξινόμηση) των εσωτερικών περιεχομένων τους και παράγουν ισχυρά αυτόνομες και
ναρκισσιστικές ταυτότητες εσωστρεφούς προβολής, που βασίζονται στην προσωπική δέσμευση, την πίστη
στο αντικείμενο και την αφοσίωση του ατόμου στην εσωτερική φύση της γνώσης. Μέσα σε αυτά τα
ισχυρά μονωμένα σύνορα, τα υποκείμενα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) κατασκευάζουν τη δική τους
ταυτότητα, φωνή και συνείδηση (Bernstein, 2000˙ Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010).
β) Στις «γνωστικές περιοχές» (regions), οι οποίες αποτελούν αναπλαισιωμένες εκδοχές των μονάδων που
οργανώνονται σε ευρύτερα σύνολα και
γ)τον «γενικισμό» (genericism) με βάση τον οποίο τα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να αναπτύσσουν
γενικές και ευέλικτες ικανότητες στα άτομα για να διευκολύνονται στο μέλλον στην εργασία και την
κοινωνική τους ζωή. Βασική έννοια που συνδέεται με τον γενικισμό είναι η ικανότητα του να
εκπαιδεύεται κανείς – εκπαιδευσιμότητα (trainability), ενώ εστιάζει στην απόκτηση γενικών ικανοτήτων
που οδηγούν στη δημιουργία ενός ευέλικτου και μεταφερόμενου αποθέματος παρά σε συγκεκριμένες
επιτελέσεις (Bernstein, 2000). Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε πως η έννοια της εκπαιδευσιμότητας
που κυριαρχεί στα πλαίσια του γενικισμού παραπέμπει στην έννοια της δια βίου εκπαίδευσης που
κυριαρχεί στον σημερινό παιδαγωγικό λόγο.
Το κάθε ένα από τα δυο αυτά Παιδαγωγικά Μοντέλα, όπως και οι τροπές τους, συγκροτεί διαφορετικές
μορφές εκπαιδευτικής γνώσης και πρακτικής, συλλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο την εκπαιδευτική
διαδικασία, υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και συνεπώς κατασκευάζει διαφορετικές εικόνες
και νοήματα για τον καλό ή τον κακό μαθητή.
Η αξία της ανάπτυξης των παιδαγωγικών μοντέλων στη θεωρία του Bernstein, έγκειται στη δυνατότητα
που παρέχουν στον ερευνητή να περιγράφει μια μορφή πρακτικής, να εντοπίζει τις πιθανές ταξικές
παραδοχές της και συνεπώς να κάνει υποθέσεις σε σχέση με το ερώτημα «ποιον ευνοεί και ποιον μπορεί
να δυσχεραίνει ή να περιθωριοποιεί» η συγκεκριμένη πρακτική. Σημείωνουμε ότι, σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, τόσο οι Ορατές όσο και οι Αόρατες Παιδαγωγικές Πρακτικές, φέρουν ταξικές παραδοχές τις οποίες
παιδιά συγκεκριμένης κάθε φορά προέλευσης είναι σε θέση να εκμεταλλευθούν. Στις παραδοχές μιας
Ορατής Παιδαγωγικής μπορεί να ανταποκριθεί το τμήμα της μεσαίας τάξης που έχει άμεση σχέση με την
οικονομία και τα ελεύθερα επαγγέλματα, ενώ στις παραδοχές μιας Αόρατης Παιδαγωγικής
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ανταποκρίνεται το τμήμα της μεσαίας τάξης που έχει άμεση σχέση με τον συμβολικό έλεγχο. Γίνεται
αντιληπτό, λοιπόν, ότι εγείρονται ζητήματα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική γνώση, καθώς σε
κάθε περίπτωση ευνοούνται τα παιδιά της μεσαίας τάξης έναντι αυτών των λαϊκότερων στρωμάτων.
Με βάση, λοιπόν, την θεωρία του Bernstein, για την περιγραφή, την αποτύπωση και την νοηματοδότηση
της έννοιας του καλού και του κακού μαθητή, πρέπει να εστιάσουμε στην κυρίαρχη παιδαγωγική
πρακτική καθώς και το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Τα δύο αυτά στοιχεία, αποτελούν το
προνομιοδοτικό κείμενο που κατασκευάζει «θέσεις» για τον μαθητή, διαμορφώνοντας τελικά τις
συνειδήσεις των υποκειμένων (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010). Για τον προσδιορισμό του τρόπου
συγκρότησης της συνείδησης και της ταυτότητας είναι αναγκαία η καταγραφή των «σχέσεων προς» και
των «σχέσεων εντός» του προνομιοδοτικού κειμένου, τόσο στο μακρο-επίπεδο όσο και στο μεσο-επίπεδο
και το μικρο-επίπεδο ανάλυσης, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010).
Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής «τοποθετείται» αφενός, ως προς το προνομιοδοτικό κείμενο τόσο στο
μακρο-επίπεδο (εργασία, κράτος) όσο και στο μικρο-επίπεδο (κοινωνική τάξη, κοινωνικό φύλο, εθνοτικές
σχέσεις κ.ά.) και αφετέρου εντός του προνομιοδοτικού κειμένου τόσο στο μικρο-επίπεδο (σχολική τάξη,
σχολείο) όσο και στο μακρο-επίπεδο (εκπαιδευτικό σύστημα) (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010).

1.5. Μεταδομιστικές προσεγγίσεις
Βασική έννοια στην μεταδομιστική σκέψη είναι η έννοια του Λόγου. Ο Φουκώ στο έργο του «Η
Αρχαιολογία της Γνώσης», περιγράφει τον λόγο ως τις ποικίλες πρακτικές που με συστηματικό τρόπο
συγκροτούν τα αντικείμενα για τα οποία ομιλούν (Χρονάκη, 2013). Για τον Φουκώ, οι λόγοι σημαίνουν
κάτι περισσότερο από την επικοινωνία και την ομιλία. Υπονοούν μορφές κοινωνικής οργάνωσης και
κοινωνικές πρακτικές που, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, διαμορφώνουν θεσμούς και συνθέτουν
άτομα ως σκεπτόμενα, αισθανόμενα και ενεργούντα υποκείμενα. Λειτουργώντας ως άγραφοι νόμοι,
διαμορφώνουν ενεργά κοινωνικές οντότητες και σχέσεις, σχηματίζουν τη σκέψη μας, τις απόψεις μας, τις
πεποιθήσεις μας και τις πρακτικές μας. Με αυτόν τον τρόπο, ορίζουν και το τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος
ή μαθητής σε μια συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και το τι σημαίνει να είσαι καλός/κακός μαθητής ή
καλός/κακός δάσκαλος. Οι λόγοι καθίστανται ισχυροί, καθώς έχουν την δύναμη να λειτουργούν και
ταυτόχρονα να παράγουν αλήθειες (Walshaw, 2007, σελ. 102).
Οι κυρίαρχοι λόγοι με τις πρακτικές τους τοποθετούν τα άτομα ως κοινωνικά υποκείμενα, προσφέροντας
προτιμότερες ή μη μορφές υποκειμενικότητας. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν πολλαπλές ταυτότητες
ανάλογα με το πλαίσιο το οποίο κάθε φορά ενεργεί ή στο οποίο συμμετέχει το άτομο, συνθήκη η οποία
καθιστά την ταυτότητά του μαθητή (όπως και του δασκάλου) εύθραυστη και παροδική (Walshaw, 2007).
Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε την έννοια του καλού/κακού μαθητή ως μία αντικειμενική
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αλήθεια. Τα υποκείμενα και ο εαυτός τους είναι αποτέλεσμα λόγων και βρίσκονται σε μια διαρκή εξέλιξη
(Walshaw, 2007).
Στα πλαίσια του σχολείου, ο κυρίαρχος λόγος, με την καθοριστική διαμορφωτική του λειτουργία για τα
παιδαγωγικά υποκείμενα, αποτυπώνεται και εκφράζεται με τη μορφή γνώσης μέσα από τα επίσημα
αναλυτικά προγράμματα. Οι μεταδομιστές μελετητές αντιλαμβάνονται το αναλυτικό πρόγραμμα ως
κοινωνική κατασκευή και δίνουν έμφαση στο να περιγράψουν τις διεργασίες, τους τρόπους ενέργειας και
τους μηχανισμούς με τους οποίους παράγονται οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις (Fraser, 1989, όπως αναφ.
στο Gewirtz & Cribb, 2011). Γι’ αυτούς, το αναλυτικό πρόγραμμα δεν εκφράζει μια αντικειμενική
αλήθεια, αλλά καθεστώτα αλήθειας,πολλαπλές αλήθειες που παράγονται μέσω του λόγου και
αντανακλούν τις διαφορετικές σκοπιές και τα διαφορετικά συμφέροντα βάσει των οποίων κατασκευάζεται
η γνώση (Gewirtz & Cribb, 2011).
Η κατασκευασμένη γνώση του αναλυτικού προγράμματος παράγεται μέσα σε ένα σύνθετο δίκτυο
εξουσίας, όπου η εξουσία υπάρχει σε πολλούς χώρους, μετατοπίζεται και υπόκειται σε συνεχείς
διαπραγματεύσεις (Atkison, 1998, όπως αναφ. στο Gewirtz & Cribb, 2011). Στην φουκωική ανάλυση η
γνώση δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς εγκατεστημένες σχέσεις εξουσίας, ούτε οι σχέσεις εξουσίας χωρίς την
εγκαθίδρυση κάποιου πεδίου γνώσης. Πρόκειται, λοιπόν, για δύο αλληλοϋποστηριζόμενα και
αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα «καθεστώτα αλήθειας» (Walshaw, 2007).
Η εξουσία αυτή διαποτίζει το αναλυτικό πρόγραμμα και με συγκεκριμένες πρακτικές λόγου διαμορφώνει
συνειδήσεις, υποκειμενικότητες και ταυτότητες, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.
Το υποκείμενο, λοιπόν υποβάλλεται στο «βλέμμα» ενός συγκεκριμένου γνωσιακού λόγου μέσω του
οποίου κατηγοριοποιείται η ικανότητα του. Μέσα σε τέτοιες πρακτικές λόγου οι μαθητές κατασκευάζονται
ως ικανοί ή λιγότερο ικανοί (Atkison, 1998, όπως αναφ. στο Gewirtz & Cribb, 2011)
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ο κυρίαρχος λόγος εκφράζεται μέσα από τις πρακτικές των δασκάλων. Για
παράδειγμα, στην έρευνα της Archer παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί τοποθετούσαν τους μαθητές
ανάμεσα σε τρεις κατασκευές, αυτό που η ερευνήτρια ονομάζει μοντέλο της τριχοτόμησης και το οποίο
περιλαμβάνει

τον

«ιδανικό»

μαθητή,

τον

«Άλλο/παθολογικοποιημένο»

μαθητή

και

τον

«δαιμονοποιημένο» μαθητή (Archer, 2008, όπως αναφ. στο Gewirtz & Cribb, 2011, σελ 112). Οι
κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται στη συνείδηση των εκπαιδευτικών, χωρίς να αντανακλούν απαραίτητα
την επίδοση των μαθητών. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η ταυτότητα του «ιδανικού» μαθητή ταυτίζεται
με συγκεκριμένες θέσεις-κατηγορίες που σχετίζονται με τη φυλή, το κοινωνικό φύλο, την κοινωνική τάξη
και τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Οι μαθητές που δεν ταυτίζονται με την προνομιούχα ταυτότητα του
ιδανικού μαθητή, ακόμα και αν εγκωμιάζονται για τις επιδόσεις τους, παθολογικοποιούνται στον λόγο των
εκπαιδευτικών, με την εκπαιδευτική επιτυχία να μοιάζει ανέφικτη γι’ αυτούς. Μέσα από τις διακρίσεις
του λόγου, λοιπόν, προσδιορίζεται και καθορίζεται το ποιος επιτρέπεται ή όχι να καταλαμβάνει νόμιμα
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θέσεις επιτυχίας και το ποιες μορφές συμπεριφοράς και ποια χαρακτηριστικά είναι ή δεν είναι κοινωνικά
αξιόλογα (Archer, 2008, όπως αναφ. στο Gewirtz & Cribb, 2011).
Οι δυαδικές διακρίσεις, οι οποίες συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον
κόσμο, είναι κάτι που αμφισβητείται μέσα από τα μεταδομιστικά κείμενα. Διακρίσεις όπως «καλός» και
«κακός μαθητής», ή «ικανός» και «ανίκανος», γίνονται αντικείμενο κριτικής, καθώς τέτοιου είδους
κατηγορίες συνήθως εκλαμβάνονται ως σταθερές και παγιωμένες, ενώ στην πραγματικότητα οι
δυνατότητες των συγκεκριμένων ταυτοτήτων είναι πολύ πιο πλούσιες, σύνθετες και υβριδικές. Επιπλέον, η
κατάταξη ενός ατόμου σε μία τέτοια κατηγορία στηρίζεται σε μια ουσιοκρατική αντίληψη, την αντίληψη
δηλαδή ότι το άτομο αυτό διαθέτει μια μη μεταβλητή ουσία που καθορίζει τις πράξεις και την
συμπεριφορά του. Η θέση αυτή είναι απλουστευτική καθώς ο εαυτός χαρακτηρίζεται από μια ρευστή
υποκειμενικότητα, είναι πολυμερής, κατακερματισμένος και υβριδικός (Gewirtz & Cribb, 2011) .
Εκτός όμως από τις πρακτικές λόγου των εκπαιδευτικών, οι μεταδομιστικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται
και στις σκοπιές των μαθητών, εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα διαπραγματεύονται τα
νοήματα στο πεδίο των λόγων που συναντούν στο σχολείο. Στους μαθητές δεν επιβάλλονται οι ηγεμονικοί
λόγοι του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά οι ίδιοι, με ελεύθερη βούληση υιοθετούν,
αντιστέκονται ή ελίσσονται γύρω από τις διαφορετικές θέσεις υποκειμένου που τους προσφέρονται. Οι
θέσεις αυτές παράγονται μέσω των διατεμνόμενων κατηγοριών της ικανότητας, της τάξης, του κοινωνικού
φύλου, της φυλής/εθνότητας και της σωματικής εμφάνισης. Τα παιδιά λοιπόν, με ενεργητικό τρόπο,
εμπλέκονται με τους ηγεμονικούς λόγους, αρνούνται ωστόσο να καταλάβουν μία θέση εντός του λόγου
που τα ίδια αναγνωρίζουν ως περιθωριακή και

δημιουργούν έτσι τις δικές τους ταυτότητες και

υποκειμενικότητές (Gewirtz & Cribb, 2011) .
Ο μαθητής λοιπόν ως υποκείμενο δεν υποτάσσεται άκριτα ή χωρίς αντίσταση στην εξουσία των λόγων, η
οποία δεν αφορά πάντα μια δύναμη αρνητικής σημασίας που εξαναγκάζει και υπονομεύει τα υποκείμενα
(Φουκώ,1991). Τα παιδαγωγικά υποκείμενα δεν μένουν αδρανή, απλοί αποδέκτες των μορφών σχολικής
γνώσης-πεθαρχίας, αλλά μέσα στο πλαίσιο της σχολικής επικοινωνίας, συμμετέχουν στη διαμόρφωση
σχέσεων εξουσίας, αναπτύσσοντας ποικίλες αντιδράσεις. Ακόμα και μέσα από την αντίδρασή τους και την
απόρριψη της δράσης του σχολείου, συγκροτούν τις ταυτότητές τους μέσα από την σχολική διαδικασία
(Σολομών, 1994, σελ. 116).
Οι μαθητές, λοιπόν, συγκροτούν τις ταυτότητες τους, μέσα σε ένα πλαίσιο διάχυτης εξουσίας που
προσπαθεί να εμπλέξει, να ρυθμίσει και να υποβάλει σε πειθαρχία αυτούς αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
Η εξουσία λοιπόν, «κάνει την δουλειά της» μέσα από τις πρακτικές λόγου, τις υλικές, και τεχνολογικές
μορφές της και μέσα από τους λόγους της που σχετίζονται με τις κατηγορίες της τάξης, του φύλου, της
εθνικότητας και άλλων κοινωνικών προσδιορισμών (Walshaw, 2013, σελ. 102-103).
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1.6. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί ο τρόπος που διαμορφώνεται ο καλός/ κακός μαθητής
και γενικότερα οι κατηγοριοποιήσεις των μαθητών καθώς και το περιεχόμενο αυτών των εννοιών, μέσα
από μια σύντομη περιγραφή διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, μακρο-κοινωνιολογικών, μικροκοινωνιολογικών αλλά και συνδυαστικών.
Στις μακρο-κοινωνιολογικές-δομικές προσεγγίσεις, ο καλός ή ο κακός μαθητής, νοηματοδοτείται μέσα
από την περιγραφή του ρόλου που επιτελεί η εκπαίδευση και το σχολείο.

Έτσι, τόσο για τον

δομολειτουργισμό όσο και για το Μαρξισμό, ο πρωταρχικός και ουσιαστικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι
η υπεράσπιση της κοινωνικής δομής και η διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Οι συμπεριφορές των
μαθητών και των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται από εξωτερικές δυνάμεις της κοινωνικής δομής, με τα
υποκείμενα να γίνονται παθητικοί δέκτες εξωτερικών κοινωνικών εξαναγκασμών. Στο δομικό
λειτουργισμό, πετυχημένος είναι ο μαθητής που ως ικανός ανταποκρίνεται θετικά στην προσφερόμενη
γνώση, πειθαρχεί και υπακούει στους κανόνες του σχολείου και του δασκάλου, ενώ στο Μαρξισμό,
τουλάχιστον στην εκδοχή του οικονομικού ντετερμινισμού, οι μαθητές τείνουν να αποδέχονται τον
διαχωρισμό τους, πιστεύοντας στην αξιοκρατία, αν και στην πραγματικότητα επιβραβεύονται ανάλογα με
την οικονομική, κοινωνική και ταξική τους προέλευση.
Σε αντίθεση με αυτές τις προσεγγίσεις, οι μικρο-ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επιδιώκοντας να περιγράψουν
τον τρόπο που διαμορφώνονται οι παιδαγωγικές ταυτότητες των μαθητών,

στηρίζονται σε θεωρίες

κοινωνικής δράσης και εστιάζουν σε εσωσχολικές διαδικασίες. Ο τρόπος που κατανοούν οι δάσκαλοι και
οι μαθητές τον εαυτό τους και τον ρόλο τους, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι χαρακτηρισμοί τους
και οι στερεοτυπικές τους αντιλήψεις για τους μαθητές, δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα δράσηςαντίδρασης, μια συνεχή διαδικασία μέσα στην οποία διαμορφώνεται ο ικανός ή ο μη ικανός μαθητής.
Την απόσταση μεταξύ των μακρο- και μικρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων προσπαθούν να
γεφυρώσουν οι συνδυαστικές προσεγγίσεις, οι οποίες μελετούν τόσο τα δομικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο και τη μετασχηματιστική δυναμική της δράσης των εμπλεκόμενων
υποκειμένων. Η Νέα Κοινωνιολογία, στο ζήτημα του πετυχημένου ή αποτυχημένου μαθητή στρέφει το
ενδιαφέρον της στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην κοινωνικά κατασκευασμένη γνώση του σχολείου καθώς
και στο νόημα που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στις σχετικές έννοιες. Για τον Bernstein, οι διαδικασίες
συγκρότησης της σχολικής γνώσης και των παιδαγωγικών πρακτικών, επηρεάζουν ξεκάθαρα τα
μαθησιακά αποτελέσματα, με τα παιδιά των μεσαίων τάξεων να ευνοούνται έναντι των υπολοίπων.
Σύμφωνα με την θεωρία του Bernstein, οι βασικές μορφές πρακτικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί
κατά τη διαδικασία της μετάδοσης της γνώσης καθώς και οι μορφές πρακτικής που τα σχολικά βιβλία
ενσωματώνουν παραπέμπουν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα, τα οποία διαμορφώνουν
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διαφορετικές ταυτότητες υποκειμένων. Οι πρακτικές της Ορατής και της Αόρατης Παιδαγωγικής,
παραπέμπουν στο «μοντέλο επιτέλεσης» και στο «μοντέλο ικανότητας» αντίστοιχα, τα οποία συγκροτούν
και περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο την εικόνα του καλού και του κακού μαθητή.
Τέλος στις μεταδομιστικές προσεγγίσεις, οι ταυτότητες των υποκείμενων, όπως και αυτή του καλού/
κακού μαθητή δεν γίνονται αντιληπτές ως μία αντικειμενική αλήθεια αλλά διαμορφώνονται με βάση τον
λόγο που κυριαρχεί την δεδομένη στιγμή στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο κυρίαρχος λόγος αποτυπώνεται και
εκφράζεται με τη μορφή γνώσης μέσα από τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα και μέσα από τις
πρακτικές των δασκάλων. Μέσα σε ένα πλαίσιο διάχυτης εξουσίας, οι ηγεμονικοί λόγοι κατατάσσουν τους
μαθητές σε κατηγορίες. Αυτοί με τη σειρά τους, διαπραγματεύονται τις θέσεις υποκειμένου που τους
προσφέρονται, τις υιοθετούν ή αντιδρούν και αντιστέκονται, συμμετέχοντας στην διαμόρφωση σχέσεων
εξουσίας, και δημιουργώντας εν τέλει τις δικές τους ταυτότητες και υποκειμενικότητες μέσα στη σχολική
διαδικασία.
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Κεφάλαιο 2ο: Η εκπαιδευτική πολιτική μέσα από τον πολιτικό λόγο
2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνεται ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος σχετικά με το επιθυμητό σχολείο του 21 ου
αιώνα. Ο ρόλος του σχολείου, ο στόχος του, οι επιδιώξεις του, οι καλές πρακτικές καθώς και τα ιδιαίτερα
γνωρίσματα και οι δεξιότητες που συγκροτούν την ταυτότητα του «άριστου μαθητή», αποτυπώνονται και
περιγράφονται στο σύγχρονο πολιτικό λόγο, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, στόχος μας είναι μέσα από μια σύγκριση των πολιτικών λόγων που συναρθρώνονται σε αυτά
τα τρία επίπεδα, να προσδιοριστεί το είδος της σχέσης τους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος του
ΟΟΣΑ, ως διεθνούς οργανισμού, και ο ρόλος του υπερεθνικού ευρωπαϊκού λόγου στη διαμόρφωση της
εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από την μελέτη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που
εισάγονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ως παράδειγμα εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, επιλέγεται η εξαγγελία του Νέου Σχολείου το 2010, ενώ
το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student
Assessment) επιλέγεται και εξετάζεται ως ένα παράδειγμα αποτύπωσης του κυρίαρχου εκπαιδευτικού
λόγου σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα επιλέγεται ο διαγωνισμός PISA του 2009 καθώς αφενός
συμπίπτει χρονικά με τη δημιουργία του Νέου Σχολείου και αφετέρου οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ που
ακολούθησαν με βάση αυτά τα αποτελέσματα επηρέασαν εμφανώς τον λόγο του Νέου Σχολείου αλλά και
των μεταγενέστερων εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό λόγο στην παρούσα
εργασία μελετάται σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε το 2008, λίγο πριν δηλαδή
από την εξαγγελία του Νέου Σχολείου.

2.2.1. Διεθνές Πρόγραμμα PISA
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ το Πρόγραμμα PISA, αποτελεί μια διεθνή έρευνα η οποία
διεξάγεται κάθε τρία χρόνια από το 2000 ως σήμερα, με στόχο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
συστημάτων παγκοσμίως μέσα από τον έλεγχο των δεξιοτήτων και των γνώσεων των 15χρονων μαθητών
(ΟΟΣΑ, χ.χ).
Στην εθνική έκθεση του ΙΕΠ (2012) για το πλαίσιο αξιολόγησης και τα αποτελέσματα του PISA 2009,
αναφέρεται ότι βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η παρακολούθηση σε σταθερή βάση της
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχουσών χωρών με όρους επιδόσεων
των μαθητών για την παροχή διεθνών συγκρίσιμων στοιχείων.
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Κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση του εγγραμματισμού των μαθητών, με τον εγγραμματισμό να αποτελεί
την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε τρία
βασικά γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες),

ώστε να αναλύουν, να

συλλογίζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν
προβλήματα της καθημερινής ζωής. Σε κάθε φάση υλοποίησης της έρευνας, ένα από τα τρία γνωστικά
αντικείμενα ορίζεται ως κύριο αντικείμενο και εξετάζεται σε μεγαλύτερη έκταση (ΙΕΠ,2012).
Το PISA συλλέγει δεδομένα για τους ίδιους τους μαθητές, τις οικογένειές τους, τα σχολεία τους και τα
εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, με σκοπό την κατασκευή δεικτών που αφορούν
τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες που συνδέονται με την
επίδοση των μαθητών (ΙΕΠ,2012). Στον πρώτο διαγωνισμό PISA το 2000 πήραν μέρος 32 χώρες (εκ των
οποίων 28 μέλη του ΟΟΣΑ), ενώ στον τελευταίο διαγωνισμό του 2015 η συμμετοχή των χωρών
υπερδιπλασιάστηκε καθώς οι συμμετέχουσες χώρες ξεπέρασαν τις 70, οι μισές από τις οποίες ήταν μέλη
του ΟΟΣΑ. To 2015 διερευνήθηκε για πρώτη φορά το γνωστικό επίπεδο και οι δεξιότητες των μαθητών
και στη Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος, ενώ για πρώτη φορά η διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα μας
έγινε μόνο ηλεκτρονικά.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (χ.χ) το PISA διερευνά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων
των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει τη δυνατότητα να
αντλεί μέσω του Προγράμματος στοιχεία για το εκπαιδευτικό της σύστημα, να κατανοεί τα θετικά
στοιχεία και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της σχεδιασμού και, εντέλει, να ανατροφοδοτείται σχετικά
με το βαθμό αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού της έργου, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις
πρακτικές των άλλων συμμετεχουσών χωρών. Προς αυτήν την κατεύθυνση σημαντικός και ιδιαίτερος
είναι ο ρόλος της διαδικτυακής πλατφόρμας συνεργατικής μάθησης του PISA, η οποία εξασφαλίζει την
άμεση επικοινωνία μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και την ανταλλαγή εμπειριών
και καλών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο (ΟΟΣΑ, χ.χ).
Μετά από 19 χρόνια ύπαρξης, το PISA αποτελεί πλέον μια πολιτικά νομιμοποιημένη πηγή πληροφοριών
και γνώσης. Ο διακηρυγμένος στόχος του προγράμματος είναι να μετρηθεί “τι ξέρουν και τι μπορούν να
κάνουν” οι 15χρονοι μαθητές/τριες λίγο πριν το τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, δηλαδή σε
ποιον βαθμό είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης (ΙΕΠ, 2012).
Βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού είναι η κατάταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων σε
συγκριτικούς πίνακες με σκοπό την πρόκληση ανταγωνισμού και την παροχή στοιχείων, ώστε οι
συμμετέχουσες χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
εκπαιδευτικών τους συστημάτων (ΙΕΠ, 2012). Όπως προκύπτει, επομένως, από τα επίσημα κείμενα, το
PISA αυτοπροσδιορίζεται ως εργαλείο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής.
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2.2.2. Αποτελέσματα PISA- Συστάσεις ΟΟΣΑ στην Ελλάδα
Με βάση τις επιδόσεις των μαθητών στο PISA, οι χώρες κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, με την Ελλάδα
να βρίσκεται συστηματικά στην τρίτη ομάδα των χωρών, με μέση βαθμολογία στατιστικά σημαντικά
χαμηλότερη από τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ, σε όλες τις έρευνες του PISA και στα τρία
γνωστικά αντικείμενα (ΙΕΠ, 2012).
Στο διαγωνισμό του 2009, συμμετείχαν 470.000 μαθητές από 65 χώρες και τη χώρα μας εκπροσώπησαν
4.969 μαθητές από 184 σχολεία. Το αντικείμενο στο οποίο επικεντρωνόταν το PISA 2009 ήταν η
κατανόηση κειμένου, που αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να εστιάζει το ενδιαφέρον του στην
ανάγνωση γραπτών κειμένων, να τα κατανοεί, να τα χρησιμοποιεί και να αναστοχάζεται σε σχέση με
αυτά, ώστε να είναι σε θέση να διευρύνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητές του. Τα
αποτελέσματα του PISA 2009 παρείχαν επίσης μία συνοπτική εικόνα των γνώσεων και ικανοτήτων των
μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα, η
Ελλάδα κατατάχθηκε στην 25η θέση μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ στην κατανόηση κειμένου, στην
30η στα Μαθηματικά και στην ίδια θέση στις Φυσικές Επιστήμες (ΙΕΠ, 2012).
Η Ελλάδα υστερεί εμφανώς σε επιδόσεις σε σχέση με άλλες χώρες, κάτι που αναφέρεται ρητά στην
έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας το 2009. Οι φτωχές επιδόσεις στο PISA δείχνουν ότι μπορεί να
υπάρχουν αδυναμίες στα προγράμματα σπουδών που δεν προωθούν τις απαραίτητες ικανότητες για τους
μαθητές, καθώς και αδυναμία σύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας (OECD, 2009, σελ.136). Το
γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στην ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται, κατά τους
συντάκτες της έκθεσης, και από τη λειτουργία μιας σκιώδους μορφής εκπαίδευσης, αυτής των
φροντιστηρίων (ο.π.: 139).
Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα του PISA 2009, ο ΟΟΣΑ σε σχετική έκθεσή του αναφέρεται σε
συγκεκριμένες συστάσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής εκπαίδευσης.
Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν τα εξής (OECD, 2009):


Έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, διασφάλιση πρόσβασης σε αυτήν και αύξηση της
συμμετοχής από την ηλικία των 3-4 ετών.



Μέτρα που θα εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση στην μάθηση σε όλους τους μαθητές. Ενταξιακά μέτρα
για τους χαμηλών επιδόσεων μαθητές και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές των πιο
απομακρυσμένων περιοχών.



Έμφαση στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην δυνατότητα
εξέλιξής τους.
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Αναμόρφωση των ΑΠΣ ώστε αφενός να εξοπλίζονται οι μαθητές με ικανότητες χρήσιμες στην
μετασχολική τους ζωή και αφετέρου να αναβαθμιστεί η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.



Συνταγματική κατοχύρωση ιδιωτικών πανεπιστημίων και διδάκτρων για τους προπτυχιακούς
φοιτητές καθώς και χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων ανάλογα με τους δείκτες της επίδοσής τους.



Αύξηση αυτονομίας των σχολείων και μείωση της συγκεντρωτικής διακυβέρνησης.



Ενίσχυση της λογοδοσίας, μέσω ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης σχολείων και
εκπαιδευτικών.

Τη σύσταση του ΟΟΣΑ για ενίσχυση της αυτονομίας και της λογοδοσίας στην περίπτωση του ελληνικού
σχολείου ισχυροποίησαν τα συμπεράσματα του Οργανισμού στο κείμενο του 2010 «PISA 2009 Results,
What Makes a School Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV)», μέρος του οποίου
αποτυπώθηκε σε ένα τετρασέλιδο κείμενο της σειράς «PISA IN FOCUS» (ΟΟΣΑ, 2011).
Ο ΟΟΣΑ (2011) στο κείμενο αυτό στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τα αρνητικά αποτελέσματα των
χωρών στον διαγωνισμό, και εν τέλει να προσδιορίσει τους παράγοντες που ευνοούν τη σχολική
αποτελεσματικότητα, προσπαθεί να συσχετίσει τον βαθμό αυτονομίας και λογοδοσίας των σχολικών
μονάδων με τα αποτελέσματα των μαθητών στον διαγωνισμό. Έτσι, τα αποτελέσματα των μαθητών που
προέκυψαν από το διαγωνισμό PISA του 2009, συσχετίζονται με τα δεδομένα που αφορούν απαντήσεις
των διευθυντών των σχολικών μονάδων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, δεδομένα τα οποία έχουν
στόχο να ανιχνεύσουν τον βαθμό αυτονομίας των συγκεκριμένων μονάδων και τον βαθμό λογοδοσίας που
υιοθετούν. Ο ΟΟΣΑ λοιπόν κάνοντας τις σχετικές συσχετίσεις, παρουσιάζει τα συμπεράσματά του και
ισχυρίζεται ότι μεγαλύτερη αυτονομία των σχολικών μονάδων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα
αναλυτικά προγράμματα, τις αξιολογήσεις και την κατανομή πόρων, τείνει να σχετίζεται με καλύτερες
επιδόσεις, ιδιαίτερα όταν στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων κυριαρχεί κουλτούρα λογοδότησης
(ΟΟΣΑ, 2011).
Το γεγονός ότι η χώρα μας (μαζί με την η Τουρκία και τις συνεργαζόμενες με τον ΟΟΣΑ χώρες Ιορδανία
και Τυνησία) σύμφωνα με τα δεδομένα του PISA 2009, εκχωρεί τη μικρότερη αυτονομία στις σχολικές
μονάδες στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα, τους τρόπους αξιολόγησης και την
κατανομή των πόρων, σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικών λογοδότησης, επηρεάζει αρνητικά την
επίδοση των Ελλήνων μαθητών (ΟΟΣΑ,2011).
Η διάσταση της λογοδοσίας για τον ΟΟΣΑ (2011) αναφέρεται στο κατά πόσο τα σχολεία επιλέγουν να
κοινοποιούν δημόσια τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθητών τους, ενώ ο όρος αυτονομία για
τον ΟΟΣΑ εκφράζεται μέσα από τρεις διαστάσεις:
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α) Αυτονομία στα Αναλυτικά Προγράμματα: οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη για την επιλογή των
εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται, τον προσδιορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων και την επιλογή
των μαθημάτων που προσφέρονται.
β) Αυτονομία στους τρόπους αξιολόγησης: οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη για την καθιέρωση
πολιτικών αξιολόγησης των μαθητών.
γ) Αυτονομία στην κατανομή πόρων: οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη για την πρόσληψη και την
απόλυση εκπαιδευτικών, τον προσδιορισμό των μισθών πρόσληψης των εκπαιδευτικών, τις μισθολογικές
αυξήσεις, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του σχολείου, καθώς και τις αποφάσεις κατανομής
κονδυλίων του προϋπολογισμού εντός του σχολείου.

2.3. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα»
Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή,
η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας στηριζόμενης στη
γνώση. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων και απαιτούν ριζικό
μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο Συμβούλιο της Λισαβόνας, η Ένωση θέτει για την
Ευρώπη έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία: να γίνει η ανταγωνιστικότερη και
δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2000).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα τον κύριο ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
για τη μελλοντική ανάπτυξη, τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή της Ένωσης
και εν τέλει την ευρωπαϊκή ευημερία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ επιδιώκει τη δραστήρια
συμμετοχή όλων των πολιτών της στην οικονομία της γνώσης. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν την πρόκληση να
ενισχυθεί η μεταρρύθμιση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης, ώστε κάθε νέος να μπορεί να
αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του, προτείνει ένα πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στο σχολικό τομέα. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση των
ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα» θέτει στο κέντρο
την σχολική εκπαίδευση, η οποία πρέπει να εφοδιάζει όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές με συγκεκριμένες
ικανότητες και νέες δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες για τη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή και
απαραίτητες για μια επιτυχημένη ζωή στην κοινωνία της γνώσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008α).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ενώ
χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα, προσδιορίζει τους τρεις τομείς συνεργασίας (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2008α˙ 2008β). Αρχικά, δίνεται έμφαση στην παροχή σε όλους τους μαθητές των ικανοτήτων
που είναι απαραίτητες για τη ζωή. Αφορά βασικά στη βελτίωση των επιπέδων ικανότητας στη γραφή,
στην ανάγνωση, στην αριθμητική, στις ψηφιακές ικανότητες, στην εκμάθηση γλωσσών και στην
κατανόηση βασικών εννοιών των φυσικών επιστημών. Στις βασικές δεξιότητες των μαθητών εντάσσεται
και η ενίσχυση των δεξιοτήτων εκμάθησης, καθώς από μικρή ηλικία θα πρέπει να μάθουν «πώς να
μαθαίνουν». Για τη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών απαιτείται ο ανάλογος εκσυγχρονισμός των
προγραμμάτων σπουδών, του υλικού διδασκαλίας, η υιοθέτηση μεθόδων εξατομικευμένης διδασκαλίας
και διαμορφωτικής αξιολόγησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών καθώς και η ανάλογη επιμόρφωσή αυτών.
Ο δεύτερος τομέας συνεργασίας αφορά την ανάληψη δέσμευσης για την παροχή υψηλής ποιότητας
μάθησης για κάθε μαθητή, ώστε όλοι να μπορούν να αποκτήσουν τις επιθυμητές ικανότητες και
δεξιότητες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μόνο αν οι χώρες της Ευρώπης δώσουν
έμφαση στη γενίκευση της προσχολικής εκπαίδευσης, στη βελτίωση της ισότητας στα σχολικά
συστήματα, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου καθώς και στην ενισχυμένη υποστήριξη
της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην κανονική εκπαίδευση.
Ο τρίτος και τελευταίος τομέας συνεργασίας, δίνει έμφαση στους δασκάλους και το σχολικό προσωπικό,
οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις των μαθητών και στην απόκτηση των επιθυμητών
ικανοτήτων εκ μέρους τους. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ποιοτικότερη εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, στη συνεχή επιμόρφωσή τους, στην αποτελεσματικότερη διαδικασία πρόσληψης τους
καθώς και στην επιλογή των ικανότερων διευθυντών.
Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των παραπάνω συστάσεων, προτείνει τη
συνεργασία των κρατών μελών με τη μέθοδο του ανοικτού συντονισμού, η οποία είχε ήδη θεσπιστεί το
2000 ως εργαλείο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να περιγραφεί ως μια μορφή μη δεσμευτικού δικαίου. Είναι μια μορφή διαμόρφωσης
διακυβερνητικής πολιτικής η οποία δεν απορρέει από δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα της ΕΕ και δεν
απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν ή να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους. Αντίθετα, παρέχει ένα
πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, οι οποίες από κοινού προσδιορίζουν τους προς επίτευξη
στόχους, ορίζουν μέσα μέτρησης (π.χ. δείκτες) και προχωρούν τελικά στη συγκριτική αξιολόγηση, στη
σύγκριση δηλαδή των επιδόσεών τους και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών υπό την εποπτεία
της Επιτροπής1.

1

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=el
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2.4. Το «Νέο Σχολείο» ως εθνική εκπαιδευτική πολιτική
Οι σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στη διεθνή όσο και
στην ελληνική πραγματικότητα ανέδειξαν την ανάγκη αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το
σχολείο καλείται να αναπτύξει στους μαθητές ένα εύρος δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να κινηθούν
με ευελιξία και δημιουργικότητα σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον με αυξημένες και συνεχώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η πεμπτουσία των αλλαγών στο Νέο σχολείο είναι να αποκτήσουν οι
μαθητές δεξιότητες και λειτουργικά μοντέλα συμπεριφοράς, αναγκαία στην καθημερινότητα τους, και ένα
πλήρες φάσμα ικανοτήτων για τη ζωή, οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς Ευρωπαίους πολίτες του
21ου αιώνα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τον Μάρτιο του 2010 έγινε η ανακοίνωση της δημιουργίας ενός «Νέου
Σχολείου», ενός σχολείου που παρουσιάζεται ως το σχολείο της εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών.

2.4.1. Βασικές Αρχές
Το σχέδιο δράσης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : Πρώτα ο μαθητής», προωθήθηκε ως μία δράση για την εκ
«βάθρων αναστήλωση» και «αναβάθμιση» της παιδείας της χώρας μας (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 3). Το
μεγαλόπνοο σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο και χαρακτηρίζεται από
κάποιες βασικές αρχές (ο.π. :4-6):
1. Έχει στο επίκεντρο το μαθητή, γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης αφορά τον μαθητή.
2. Παρέχει δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδεία, το κλειδί για την ανάπτυξη, τη συλλογική και
ατομική πρόοδο.
3. Δίνει εφόδια για την αυριανή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις και
ανισότητες.
4. Έχει πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό με πρωτοβουλίες αυτενέργειας και καινοτομίας.
5. Είναι ένα σχολείο ανοικτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και το μέλλον, που αξιοποιεί κάθε
σύγχρονο εργαλείο, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση.
6. Είναι ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, όπου θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο έχουν όλοι: οι
εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές, η τοπική αυτοδιοίκηση.
7. Κτίζεται με θεμέλια το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και ανασχεδιάζεται σε βάθος με νέα αναλυτικά
προγράμματα, διδακτικές μεθόδους και ψηφιακά μέσα.
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2.4.2. Στόχοι
Το Νέο Σχολείο σύμφωνα με το ΥΠΔΒΜΘ (2010, σελ. 10), έχει στόχο την προετοιμασία των νέων γενεών
πολιτών που θα συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου τους, θα ασκούν τον ρόλο
του υπεύθυνου πολίτη και θα συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ενώ παράλληλα
θα υιοθετούν πολύτιμες αρχές και ανθρώπινες αξίες.
Οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο του νέου σχολείου υποστηρίζονται με (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 12):


Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής από την
ηλικία των 4 ετών



Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.



Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με χαμηλές
επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.



Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαίδευση.



Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ



Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη
διδασκαλία.

2.4.3. Το προφίλ του Νέου μαθητή
Το Νέο Σχολείο θα εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν τις ΤΠΕ, τις ξένες
γλώσσες, την χρήση της ελληνικής γλώσσας, τις Φυσικές επιστήμες και τα Μαθηματικά. Στο «Νέο
Σχολείο» οι μαθητές θα αναπτύσσουν αυτόνομη δράση, συλλογικό-κοινωνικό πνεύμα και περιβαλλοντική
συνείδηση, με ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση και την εξατομίκευση της διδασκαλίας (ΥΠΔΒΜΘ,
2010, σελ. 10-11). Ο μαθητής γίνεται:
 «Μικρός διανοούμενος» με την απόκτηση μεγαλύτερης ικανότητας και άνεσης στην χρήση της
ελληνικής


«Μικρός Επιστήμονας» με γνωστική επάρκεια στον χειρισμό των μαθηματικών εννοιών, την
εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή, και παράλληλη ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής και
αφαιρετικής ικανότητας. Αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες αποκτά στις φυσικές επιστήμες και
την τεχνολογία.
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«Μικρός ερευνητής», με την απόκτηση ταχύτητας στην ανάλυση και τη σκέψη και με επάρκεια
στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας

 «Γλωσσομαθής», με την απόκτηση επάρκειας τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, που αποτελεί
προσόν και ένα εν δυνάμει εργαλείο στην επαγγελματική σταδιοδρομία του μαθητή, ενώ
παράλληλα ευνοεί την ευρωπαϊκή και διεθνή επικοινωνία.
 Συνειδητός Έλληνας Πολίτης - Πολίτης του κόσμου, ενδυναμώνοντας την ελληνική ταυτότητα και
συνείδηση με βάση τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των άλλων.
 Τέλος, ο μαθητής κατακτά το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», και δίνεται τέλος στο «μαθαίνω απ’
έξω», με νέες διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία.

2.4.4. Βασικές δράσεις στο Νέο Σχολείο
Σύμφωνα με την ρητορική του Υπουργείου, το βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του Νέου
Σχολείου και στην εξασφάλιση καλύτερου εκπαιδευτικού αποτελέσματος είναι η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 13).
Βασική δράση λοιπόν στο όραμα του Νέου Σχολείου είναι η δημιουργία του Ψηφιακού σχολείου που
περιλαμβάνει μέτρα στους εξής άξονες:
1. Ευρυζωνικότητα παντού και εξοπλισμός σε κάθε τάξη ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο
διαδίκτυο ως βασικό δικαίωμα και απαραίτητο εφόδιο για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό.
2. Δημιουργία πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου και των
περιφερειακών μονάδων, όπου θα παρέχεται εξατομικευμένη ψηφιακή πληροφόρηση, ενημέρωση και
διοικητική εξυπηρέτηση, προς τους γονείς, τους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών
μονάδων.
3. Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού ώστε να αξιοποιήσει ο ίδιος τις δυνατότητες που του παρέχει η
διαρκής εξέλιξη της Τεχνολογίας – Πληροφορίας – Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
4. Μάθημα με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.
5. Μετασχηματισμός του υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών, ώστε να αξιοποιούνται νέες διδακτικές και
μαθησιακές πρακτικές, καθώς και τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα και μέσα.
6. Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής αγωγής και πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανεξάρτητα
από δυσκολίες και αναπηρίες.
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7. Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και εποπτείας και προώθησης της αριστείας.
Σύμφωνα με το κείμενο του Νέου Σχολείου (ΥΠΔΒΜΘ, 2010), εκτός από το ψηφιακό σχολείο,
προτείνεται μία ακόμη κατηγορία δράσεων που αφορούν την ενίσχυση του «μαχόμενου εκπαιδευτικού».
Συγκεκριμένα τονίζεται η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και δίνεται έμφαση σε μέτρα
που αφορούν τη διασφάλιση ενός αντικειμενικού τρόπου πρόσληψής τους και ενός αξιοκρατικού τρόπου
επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης. Στην ίδια κατηγορία μέτρων εντάσσεται και η θέσπιση
της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, που επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της με στόχο τη
βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Για την επίτευξη ενός «σχολείου δημιουργικής μάθησης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο
του Νέου Σχολείου, το 2011 συντάχτηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία εστίαζαν στον μαθητή
και έδιναν ενεργητικό ρόλο στον εκπαιδευτικό και πρωτίστως στη μαθησιακή διαδικασία. Ουσιαστικά
στόχευαν στη λειτουργία του σχολείου ως ανοιχτής, δημιουργικής κοινότητας μάθησης. Με τον τρόπο
αυτό έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οριστικά προβλήματα όπως η υπερβολική ύλη, η αποστήθιση,
η εξαντλητική μελέτη στο σπίτι και η εντατική προετοιμασία μέσω των φροντιστηρίων. Ένα ακόμα μέτρο
για την επίτευξη του «σχολείου δημιουργικής μάθησης», είναι και η προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου
με την τοπική κοινωνία. Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα που
αφορά άμεσα το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και την σχέση του σχολείου με την τοπική οικονομία και
τις προτεραιότητες που τίθενται σε περιφερειακό επίπεδο (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 27).
Πρώτο βήμα εφαρμογής του Νέου Σχολείου ήταν τα 800 και στη συνέχεια 1300 Δημοτικά Σχολειά με
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 804/9-6-2010). Το πρόγραμμα αυτό
ενσωμάτωνε τους πρόδρομους θεσμούς της Ευέλικτης Ζώνης, του Ολοήμερου Σχολείου, του
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών, την εισαγωγή προγραμμάτων δραστηριοτήτων, την εισαγωγή
στην διδασκαλία της Πληροφορικής και ξένης Γλώσσας καθώς και την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων
βασισμένων σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Επίσης, ενσωμάτωνε την αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας και επιμήκυνε το υποχρεωτικό ωράριο, λύνοντας έτσι κύριες ανάγκες της ελληνικής
οικογένειας σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης (Αγγλικά, Υπολογιστές, εξωσχολικές δράσεις). Η
δημιουργία των σχολείων ΕΑΕΠ έδωσε την ευκαιρία εμπλουτισμού του ωρολόγιου προγράμματος με
αντικείμενα και δραστηριότητες πέρα από τα συνηθισμένα και γνωσιοκεντρικά προσανατολισμένα.
Την άνοιξη του 2016 ο Υπουργός Παιδείας της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., Νίκος Φίλης,
αναγγέλλει την κατάργηση του Ολοήμερου Σχολείου Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΕΑΕΠ) από το νέο σχολικό έτος. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετική εισήγηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προχωρά σε αλλαγές στα ωράρια και τον τρόπο λειτουργίας των
Δημοτικών σχολείων. Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, τα Δημοτικά σχολεία όλης της χώρας
υπάγονται σε έναν τύπο σχολείου, τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 1324 τΒ’ 11-541

2016), με ενιαίο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου
προγράμματος.
Η εφαρμογή του Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου, αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική
παρέμβαση στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας καθώς και στη ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
2017-2018, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ενώ από το ίδιο σχολικό έτος προβλεπόταν επέκταση του ολοήμερου
προγράμματος για όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακόμα και στα Ολιγοθέσια
Δημοτικά Σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) της χώρας 2.
Ειδικότερα στο Δημοτικό Σχολείο Ενιαίου Τύπου:


Το διδακτικό ωράριο στο υποχρεωτικό πρόγραμμα ορίζεται για όλες τις τάξεις από τις 8:00 έως τις

13:15 ενώ στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου η έναρξη του προγράμματος ορίζεται στις 13:15 και η
λήξη του στις 16:00.


Σε ό,τι αφορά το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζεται η ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και

διδακτικών αντικειμένων αλλά και ο εμπλουτισμός και η επέκταση του προγράμματος με νέα γνωστικά
αντικείμενα (ΤΠΕ, Θεατρική Αγωγή) σε όλους τους μαθητές. Στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου
προγράμματος (13:15-16:00) εξασφαλίζεται η ώρα μελέτης με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ70, ώστε οι
μαθητές να απαλλάσσονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και
των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα
σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή,
Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων), που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν
τις ψυχοκινητικές και γνωστικές τους δεξιότητες3.

2.5. Επιρροή υπερεθνικού λόγου στη διαμόρφωση εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
2.5.1. Επιρροή PISA-ΟΟΣΑ
Στην εισήγηση για το «Νέο Σχολείο», όπως αναφέρεται στη σχετική έκδοση του Υπουργείου Παιδείας
(ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 10), λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πρόταση του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) στην Υπουργό Παιδείας, κα Διαμαντοπούλου (ΣΠΔΕ, 2009).
2,3

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2017/08/ae_5009814_eniaio_ada.pdf
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Και στις δύο εισηγήσεις, γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο
διαγωνισμό PISA του 2009, ενώ εκφράζεται μια έντονη αγωνία για τη βελτίωσή τους, καθώς το ελληνικό
σχολείο παρουσιάζει μια απογοητευτική εικόνα απόδοσης που το καθιστά μη ανταγωνιστικό, τόσο στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στον διεθνή χώρο. Το ΣΠΔΕ μάλιστα προτείνει αναδιοργάνωση
των ΑΠΣ, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν συγκεκριμένες «ικανότητες - κλειδιά», με το επιχείρημα ότι
είναι μετρήσιμες στο PISA (ΣΠΔΕ, 2009, σελ. 10).
Η σχέση ανάμεσα στις συστάσεις του ΟΟΣΑ, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως, και στις αλλαγές που
πρότεινε το «Νέο Σχολείο», είναι παραπάνω από προφανής, αφού αυτές υιοθετήθηκαν σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τον σχεδιασμό του ΥΠΔΒΜΘ. Η διαφοροποίηση του «Νέου Σχολείου», όπως παρουσιάστηκε,
έγκειται στις συστάσεις για την αυτονομία και τη λογοδοσία των σχολείων, η οποία περιορίστηκε στην
αυτοαξιολόγηση.
Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ, όπως εκφράστηκαν στην έκθεση του 2009 αλλά κυρίως μέσα από το κείμενο
του 2011 (ΟΟΣΑ, 2011) υπέρ της ενισχυμένης αυτονομίας και λογοδοσίας των σχολικών μονάδων
παραμένουν επίκαιρες και στον σύγχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η κυβέρνηση, ύστερα από διαρκή
εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την Παιδεία, στις 17-5-2017 ανακοίνωσε ένα τριετές σχέδιο για την
εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο βασική αρχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προωθείται είναι η
ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της σχολικής απόδοσης
λόγου, έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσω ευρείας
κοινωνικής συναίνεσης.
Στο τριετές αυτό σχέδιο (ΥΠΠΕΘ,2017) η αυτονομία των σχολικών μονάδων έχει την διάσταση κυρίως
της παιδαγωγικής αλλά και της διοικητικής αυτονομίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής (2016) και σύμφωνα με τον επίσημο λόγο της πολιτικής ηγεσίας (ΥΠΠΕΘ, 2017),
η παιδαγωγική αυτονομία αφορά κυρίως τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση
των προγραμμάτων σπουδών, στην επιλογή διδακτικών μεθόδων, στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού και
στην επιλογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμο για την
απόδοση και την επιτυχία των μαθητών. Η διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων σχετίζεται με την
έννοια της αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία οι διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες έχουν την
υποχρέωση να προσαρμόσουν τις βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από το
Υπουργείο Παιδείας στις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η διοικητικά αυτόνομη σχολική μονάδα
πρέπει να δίνει έμφαση στις οριζόντιες συνεργασίες, ενισχύοντας τον ρόλο των μαθητικών συμβουλίων,
του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και όλων των θεσμικών παραγόντων
(Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 2016).
Όπως αναφέρθηκε από τον ΟΟΣΑ (2011), η αυτονομία για να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για τη
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση της
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λογοδοσίας των σχολικών μονάδων και την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι, στο τριετές
σχέδιο για την εκπαίδευση προτείνεται η εισαγωγή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας με τη μορφή αυτοαξιολόγησης, η οποία θα έχει διαμορφωτικό, αναπτυξιακό και
παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν θα επικεντρώνεται δηλαδή στον έλεγχο και τη βαθμολόγηση της απόδοσης
των επιμέρους παραγόντων της σχολικής μονάδας αλλά θα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συνεχούς
διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υιοθέτηση
ενός δημοκρατικού - συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης, το οποίο θα στηρίζεται στην ανάπτυξη
συνεργατικών διαδικασιών για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της. Στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη για την υλοποίηση των διαδικασιών, τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων αλλά και τη χρήση των αποτελεσμάτων της για τους σκοπούς της βελτίωσης
ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας (Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, 2016).
Στην παραπάνω πρόταση για την εκπαίδευση, είναι ορατός ο λόγος του ΟΟΣΑ (2011˙ OECD, 2009) μέσα
από τις έννοιες της αυτονομίας και της λογοδοσίας. Το περιεχόμενο όμως αυτών των εννοιών
αναπλαισώνεται αποκτώντας ένα διαφοροποιημένο νόημα στην εθνική εκπαιδευτική πολιτική.

Πιο

συγκεκριμένα, η μορφή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε,
2016) και τον επίσημο λόγο του Υπουργείου (ΥΠΠΕΘ, 2017) πρέπει να περιοριστεί στην εσωτερική
αυτοαξιολόγηση και σε καμία περίπτωση να μη συνοδεύεται από δημοσιοποιήσεις αποτελεσμάτων, όπως
ξεκάθαρα προτείνει ο ΟΟΣΑ (2011), κάτι που θα έβαζε τα σχολεία σε ένα κύκλο ανταγωνισμού, χωρίς
πραγματικό όφελος για τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Επιπλέον, η προτεινόμενη αυτονομία των σχολικών μονάδων στο τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση
εκφράζεται ως παιδαγωγική αυτονομία, με το περιεχόμενο αυτού του όρου να περιλαμβάνει δύο μόνο από
τις τρεις διαστάσεις της αυτονομίας των σχολικών μονάδων που προτείνει ο ΟΟΣΑ (2011), δηλαδή την
αυτονομία στα αναλυτικά προγράμματα και την αυτονομία στην αξιολόγηση των μαθητών. Στο πλαίσιο
της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής δεν λαμβάνεται υπόψη η τρίτη διάσταση της αυτονομίας που
προτείνεται από τον ΟΟΣΑ, δηλαδή η διάσταση που αφορά την ευθύνη της κατανομής των πόρων από τις
σχολικές μονάδες. Στο τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ενδεχόμενο
οικονομικής αυτονομίας των ελληνικών σχολείων.
Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν, στα πλαίσιο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο στην περίπτωση
του «Νέου Σχολείου» όσο και στον σημερινό εκπαιδευτικό σχεδιασμό, έλαβε υπόψη τις προτάσεις του
υπερεθνικού οργανισμού, τις επαναδιαπραγματεύθηκε, αρκετές τις ακολούθησε και άλλες τις αποσιώπησε
ή της απέρριψε, γνωρίζοντας ίσως τις αντιδράσεις που θα προκληθούν από τους συνδικαλιστικούς φορείς
των εκπαιδευτικών, τα σχολεία και την ελληνική κοινωνία.
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2.5.2. Επιρροή Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό του «Νέου Σχολείου», εκτός από την επιρροή του ΟΟΣΑ, καταλυτικός
ήταν και ο ρόλος του κυρίαρχου Ευρωπαϊκού Λόγου. Στο «Νέο Σχολείο» υπηρετούνται εκπαιδευτικοί
στρατηγικοί στόχοι, κοινοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διατυπώθηκαν στη στρατηγική της
Λισσαβόνας (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 11):


Προώθηση της δια βίου μάθησης.



Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.



Προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.



Ενίσχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού πνεύματος.

Επιπλέον, η πρόταση για το Νέο Σχολείο, αναφέρει ρητά ότι έχει ενσωματώσει τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βελτίωση των Ικανοτήτων για τον 21ο Αιώνα (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, σελ. 10).
Από την παρουσίαση του συνολικού λόγου και των προτάσεων της Επιτροπής στην εν λόγω ανακοίνωση,
φαίνεται ότι πολλές από τις αλλαγές που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» συνδέονται
ευθέως με την ευρωπαϊκή ατζέντα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι τρεις τομείς συνεργασίας
που προτείνει η Επιτροπή με τη διάσταση και το περιεχόμενο που αναφέρθηκαν, αποτελούν επιδιώξεις του
«Νέου Σχολείου». Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές με συγκεκριμένες
εμφάσεις, η επικέντρωση σε συγκεκριμένες ικανότητες για τους μαθητές, η αλλαγή των αναλυτικών
προγραμμάτων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την
επιλογή στελεχών, την πρόσληψη και την μετάθεση των εκπαιδευτικών, είναι ορισμένα από τα κοινά
σημεία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ και συγκλίνει με αυτήν, ακολουθώντας την ανοικτή μέθοδο
συντονισμού.
Ο κυρίαρχος υπερεθνικός λόγος στην εκπαίδευση, όπως προκύπτει μέσα από το πρόγραμμα PISA, τις
συστάσεις του ΟΟΣΑ και την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται να επηρέασαν
καθοριστικά τη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή, η
οποία εκφράστηκε μέσω της πρότασης για το «Νέο Σχολείο». Η ιδεολογική αφετηρία του «Νέου
Σχολείου» θα πρέπει να αναζητηθεί λοιπόν στον επίσημο λόγο της ΕΕ και των ισχυρών υπερεθνικών
οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ. Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκπαιδευτικές πολιτικές αλληλεπιδρούν και
συνδιαμορφώνουν εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Η Ελλάδα, μέσα στο παγκοσμιοποιημένο και
Ευρωπαϊκοποιημένο περιβάλλον, πιέζεται ποικιλοτρόπως να ακολουθήσει τις συστάσεις, τις προτάσεις και
τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών και υπερεθνικών φορέων χάραξης πολιτικής.Αυτές οι πιέσεις
αποτυπώνονται στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με
την υποχρεωτική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια (Τσατσαρώνη κ.ά., 2015).
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2.6. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο επιλέχτηκαν τρία πολιτικά κείμενα αντιπροσωπευτικά της κυρίαρχης εκπαιδευτικής
πολιτικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο , ώστε να αποτυπωθεί ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός
λόγος του 21ου αιώνα. . O ΟΟΣΑ, εκπροσωπώντας τον κυρίαρχο εκπαιδευτικό λόγο σε παγκόσμιο
επίπεδο, μετά τα αποτελέσματα του PISA το 2009, έκανε συγκεκριμένες συστάσεις στην Ελλάδα,
προτείνοντας αλλαγές για το ελληνικό σχολείο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ευρωπαϊκός λόγος εκφράζεται
μέσα από την ανακοίνωση της Επιτροπής για βελτίωση των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, προτείνοντας
συγκεκριμένη ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα. Η εκπαιδευτική πολιτική της
χώρας μας δε θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη, από αυτόν τον εκπεφρασμένο πολιτικό λόγο, με
τον οποίο συνδέεται ευθέως η εισαγωγή του «Νέου Σχολείου» ως εθνικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
αλλά και ο πιο πρόσφατος εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Η χάραξη λοιπόν, της εθνικής εκπαιδευτικής
πολιτικής, δε διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τις προτάσεις της ΕΕ και των ισχυρών παγκόσμιων
οργανισμών, αλλά συγκλίνει με αυτές, σε μια προσπάθεια επίτευξης της ανταγωνιστικότητας της χώρας
μας και της ευημερίας των πολιτών της στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία της γνώσης.
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Κεφάλαιο 3ο: Αναλυτικό Πρόγραμμα
3.1. Εισαγωγή
Κεντρικό θέμα στο παρόν κεφάλαιο είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς είναι αυτό που ορίζει το τι θεωρείται έγκυρη γνώση, το περιεχόμενο
δηλαδή της διδασκαλίας. Μεταξύ άλλων, ορίζει τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον τρόπο
μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης, τον ρόλο του δασκάλου και του μαθητή αλλά και τις
παιδαγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Βρεττός & Καψάλης, 2009). Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία που διαμορφώνονται με

βάση αυτό, ενσωματώνονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν την εκπαιδευτική πορεία
και τη σχολική επίδοση των μαθητών και δημιουργούν «επιστημικές ταυτότητες αλλά και κοινωνικούς
ρόλους για όλους τους συμμετέχοντες στον εκπαιδευτικό θεσμό» (Κουλαϊδής & Δημόπουλος, 2010, σελ.
94).
Θέλοντας λοιπόν, να ερευνήσουμε τον τρόπο που διαμορφώνονται οι θέσεις των υποκειμένων στην
περίπτωση των μαθητών και εν τέλει να περιγράψουμε τα στοιχεία που τις συγκροτούν, είναι απαραίτητο
να εστιάσουμε στο περιεχόμενο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του Αναλυτικού Προγράμματος. Έτσι,
το συγκεκριμένο κεφάλαιο, αρχικά περιλαμβάνει μια προσπάθεια εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου
του Αναλυτικού Προγράμματος και των ειδών του, και στη συνέχεια εστιάζει κυρίως στο ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Α/θμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Αποτυπώνεται το πλαίσιο και το
σκεπτικό του σχεδιασμού του, τα βασικά χαρακτηριστικά του, το είδος της γνώσης στο οποίο στηρίζεται η
φιλοσοφία του, οι στόχοι του, οι διδακτικές μέθοδοι που προτείνει, οι διαμορφούμενοι ρόλοι των
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η μεταξύ τους παιδαγωγική σχέση. Με άλλα
λόγια, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο
συγκροτούνται οι επίσημοι «λόγοι» (discourses) για τα γνωρίσματα και τις δεξιότητες του «καλού
μαθητή». Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται το πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή, όπως εκφράζεται
μέσα από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η διαδικασία της αξιολόγησης ως αναπόσπαστο μέρος της
διδακτικής πράξης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφοροποίηση και την ιεράρχηση των
μαθητών/παιδαγωγικών υποκειμένων.

3.2. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) των σχολείων στις διάφορες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος όχι μόνο των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, αλλά και των εκπαιδευτικών, των μαθητών,
των γονέων και άλλων ενδιαφερομένων, καθώς αυτό αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της όλης
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διαδικασίας της εκπαίδευσης. Αυτό καθορίζει το πλαίσιο των διάφορων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων
που οφείλουν να αναπτυχθούν στα σχολεία (Φλουρής, 1983).
Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια ποικιλία ορισμών, καθένας από τους οποίους οριοθετεί διαφορετικά το
περιεχόμενο ενός ΑΠ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομόφωνη απάντηση στο ερώτημα «τι είναι αναλυτικό
πρόγραμμα», οφείλεται στη συνθετότητα του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων. Ένα ΑΠ,
μπορεί να οριστεί με κριτήριο το περιεχόμενο μάθησης που περιλαμβάνει, τους σκοπούς που εξυπηρετεί,
τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που προτείνει καθώς και με κριτήριο το εύρος των προς διδασκαλία εννοιών
και της μεταξύ τους σχέσης. Το ζήτημα του εννοιολογικού προσδιορισμού περιπλέκεται ακόμα
περισσότερο, λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει το φαινόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, το
οποίο υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη και σε μεταβολές ανάλογα με τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος (Κιτσαράς, 2004).
Ο Φλουρής (1983), αναφέρεται στο ΑΠ ως ένα διάγραμμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει τους
γενικούς σκοπούς κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη και τη χρονική διάρκειά της, καθώς και διάφορες
άλλες δραστηριότητες για τους μαθητές.
Οι Saylor, Alexander και Lewis (1981, όπ. αναφ. στο Φλουρής, 1983) χρησιμοποιούν τον όρο ΑΠ με την
ευρύτερη έννοια, υποδηλώνοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των μέσων που
χρησιμοποιούνται, για να γίνει η μεταβίβαση του περιεχομένου των μαθημάτων στο μαθητή, ενώ οι Ryan
και Cooper (1980, όπ. αναφ. στο Φλουρής, 1983) πιστεύουν ότι τα ΑΠ είναι όλες οι οργανωμένες και
σκόπιμα επιδιωκόμενες εμπειρίες των μαθητών, για τις οποίες το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη
μετάδοσής τους. Εδώ γίνεται φανερό ότι σημασία δίνεται και στις μεθόδους μετάδοσης της γνώσης, αλλά
και στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.
Σύμφωνα με τους Βρεττό και Καψάλη (1997), το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα και το προϊόν
διαδικασιών σχεδιασμού και σύνταξης ενός γενικού πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας,
που γίνεται σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικό κατά περίπτωση βαθμό εγκυρότητας και νομιμότητας.
Αποτελεί, δηλαδή, ένα εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, που του χρησιμεύει ως επαγγελματική πυξίδα και του
λέει τι πρέπει να κάνει και πότε.

Σύμφωνα με τον Ρέππα (2007) με τον όρο Αναλυτικό Πρόγραμμα εννοούμε τον συγκεκριμένο τρόπο με
τον οποίο επιλέγεται και οργανώνεται η γνώση στο πλαίσιο πάντα της κυρίαρχης κοινωνικής λειτουργίας
της εκπαίδευσης. Το ΑΠ αποτελεί ταυτόχρονα και την τεχνική οργάνωση της σχολικής γνώσης, η οποία
υπακούει σε ιδεολογικοπολιτικά κριτήρια για το τι είναι έγκυρη γνώση και για το πώς αυτή πρέπει να
προσφέρεται στους μαθητές.
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Σε κάθε περίπτωση τα ΑΠ, αφορούν επίσημα νομικά κείμενα, τα οποία καθορίζουν τα μορφωτικά αγαθά,
δηλαδή τη διδακτέα ύλη, περιέχουν σκοπούς διδασκαλίας, συνήθως περιλαμβάνουν διδακτικές και
μεθοδολογικές οδηγίες και όχι σπάνια, έχουν ενσωματωμένο και το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου
(Κιτσαράς, 2004). Αποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας κάθε μαθήματος οι οποίες
επειδή φτάνουν στους εκπαιδευτικούς ως νόμοι του κράτους ή ως υπουργικές αποφάσεις πρέπει να
ακολουθούνται, προκειμένου ο εκπαιδευτικός της τάξης να σχεδιάζει και να υλοποιεί τη διδασκαλία του,
έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί της εκπαίδευσης σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική (Βρεττός &
Καψάλης, 1997˙2009).
Οι απαντήσεις τελικά που δίνονται σχετικά με το τι είναι ΑΠ και το τι πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτώνται
από τη φιλοσοφία και την πολιτικοοικονομική ιδεολογία που υιοθετεί ο καθένας και από την αντίληψη
που έχει για το τι είναι μάθηση, διδασκαλία και εκπαίδευση. Το ΑΠ κάθε χώρας αντανακλά πεποιθήσεις,
στάσεις, παραδοσιακές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς αποδεκτά από τις κοινωνικές ομάδες που
συμμετέχουν στην άσκηση της εξουσίας και διαμορφώνουν την κυρίαρχη ιδεολογία, ενώ αντανακλά
ακόμα και τον βαθμό οργάνωσης και οικονομικής ανάπτυξης της κοινωνίας (Φλουρής, 1983).

3.3. Βασικοί τύποι Αναλυτικών Προγραμμάτων
Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντά μια ευρεία τυπολογία αναλυτικών προγραμμάτων. Οι Βρεττός-Καψάλης
(1997) κάνουν κατ’ αρχάς τη διάκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά «Αναλυτικά Προγράμματα» και τα
Curricula, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των ΑΠ στην ιστορία της εκπαίδευσης στον δυτικό κόσμο.
Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, τα παραδοσιακά ΑΠ αποτελούν συνήθως καταλόγους συνοπτικών
διαγραμμάτων των περιεχομένων διδασκαλίαςτα οποία είναι δεσμευτικά για τον εκπαιδευτικό, πρέπει
δηλαδή να διδαχθούν σε καθορισμένο χρόνο και τάξη, ενώ ενδιαφέρονται κυρίως για τις ακαδημαϊκές
δραστηριότητες, χωρίς να τις συνδέουν με τη ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών. Αντίθετα, ο όρος
«curricula» που αναφέρεται στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, έχει πιο συγκεκριμένο και στενό
περιεχόμενο, καθώς αναφέρεται συνήθως στην, κατά το δυνατόν, λεπτομερειακή περιγραφή μιας
διαδικασίας μάθησης για ένα συγκεκριμένο κύκλο μαθητών και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
(Χατζηγεωργίου, 2001). Το κύριο χαρακτηριστικό του curriculum είναι το γεγονός ότι η διαδικασία
μάθησης δεν παίρνει μια τελική μορφή, αλλά συνεχώς επαναλαμβάνεται και βελτιώνεται (Reisse, 1975,
όπ. αναφ. στο Βρεττός & Καψάλης, 2009)
Το curriculum χαρακτηρίζεται από τέσσερα δομικά στοιχεία (Βρεττός & Καψάλης, 1997):
α) Τους στόχους. Το curriculum έχει ως αφετηρία συγκεκριμένους και σαφώς διατυπωμένους στόχους,
που επιδιώκει να επιτύχει.
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β) Το περιεχόμενο. Για την επίτευξη των στόχων επιλέγονται τα κατάλληλα περιεχόμενα.
γ) Τη μεθοδολογία. Το curriculum περιέχει μεθοδολογικές υποδείξεις, οι οποίες επιλέγονται για την
επίτευξη των στόχων, καθώς και εναλλακτικές μεθοδολογικές προτάσεις και μέσα διδασκαλίας, τα οποία
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Οι υποδείξεις αυτές, παρ’ όλο που είναι δοκιμασμένες και
καθιερωμένες, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και μπορούν να συμπληρώνονται ή να προσαρμόζονται.
δ) Τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Το curriculum περιέχει εναλλακτικές προτάσεις και δυνατότητες
ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας
επανατροφοδότησης και συνεχούς βελτίωσής του.
Ο McKernan (2008), προχωρώντας σε έναν διαφορετικό διαχωρισμό, διακρίνει πέντε τύπους Αναλυτικών
Προγραμμάτων:


Το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα (formal), το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο, τους σκοπούς
και τους στόχους που προβλέπει το κράτος για την εκπαίδευση.



Το άτυπο (informal) Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες
που οργανώνονται γύρω από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (π.χ. οι σχολικές αθλητικές
ομάδες).



Το μηδενικό (null) Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελούν οι πτυχές του επίσημου
αναλυτικού προγράμματος που δεν διδάσκονται στο σχολείο.



Το πραγματικό (actual) Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται έμπρακτα στην τάξη και
μπορεί να μην ανταποκρίνεται με πιστότητα στο επίσημο.



Το κρυφό (hidden) Αναλυτικό Πρόγραμμα, που είναι το λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο
ενσωματώνει τις βασικές αξίες για τους μαθητές και αποτελεί μέρος της σχολικής κουλτούρας.

Από μια άλλη σκοπιά, οι Βρεττός και Καψάλης (1997), διακρίνουν το ΑΠ σε ανοιχτό και κλειστό,
ανάλογα με τη δυνατότητα παρέμβασης του εκπαιδευτικού στο ΑΠ και την ελευθερία ανάπτυξης
πρωτοβουλιών που του παρέχεται. Σε ένα ανοιχτό ΑΠ, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να
αναθεωρήσει ή να θέσει νέους στόχους διδασκαλίας, να επιλέξει ο ίδιος τα περιεχόμενα εφαρμόζοντας
εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές αξιολόγησης. Ελλοχεύει, όμως, ο κίνδυνος να
παρεκκλίνει από την πορεία του ή να προβεί σε λανθασμένες και ακατάλληλες επιλογές. Από την άλλη,
στην περίπτωση του κλειστού ΑΠ, ο εκπαιδευτικός περιορίζει τις ενέργειές του και ακολουθεί τη γνώμη
των ειδικών, γεγονός που οδηγεί στο χαρακτηρισμό του προγράμματος ως «δασκαλο-αδιαπέραστο»
(Χατζηγεωργίου, 2001, σελ. 109).
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Σύμφωνα με τον Bernstein (1991), το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσδιορίζεται από τις σχέσεις μεταξύ
διαφορετικών περιεχομένων. Όταν τα γνωστικά περιεχόμενα είναι καλά μονωμένα μεταξύ τους, σε
κλειστή σχέση, δηλαδή όταν υπάρχει μια ευδιάκριτη οριοθέτηση ανάμεσά τους, τότε γίνεται λόγος για
αναλυτικό πρόγραμμα τύπου συλλογής. Όταν όμως, τα όρια των περιεχομένων δε διακρίνονται και έχουν
μια ανοιχτή σχέση μεταξύ τους, τότε μιλάμε για αναλυτικό πρόγραμμα συγχωνευμένου τύπου.
Τέλος, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται διάκριση των ΑΠ σε
δυο κατηγορίες. Τα ΑΠ που ανήκουν στην κατηγορία της διεπιστημονικότητας και αυτά που ανήκουν
στην κατηγορία της διαθεματικότητας. Η διεπιστημονικότητα αποτελεί τρόπο οργάνωσης του ΑΠ κατά
τον οποίο διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα στο πλαίσιο της επιλογής και της διάταξης της σχολικής
γνώσης, παράλληλα, όμως, επιχειρείται η συσχέτιση του περιεχομένου των μαθημάτων αυτών. Σε ένα
διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών η επιλογή και η οργάνωση της σχολικής γνώσης καταργεί τα διακριτά
σχολικά αντικείμενα, ενώ η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα η οποία προσεγγίζεται μέσα από
σφαιρική διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2012).

3.4. Ελληνική Πραγματικότητα - Σύντομη ιστορική αναδρομή
Τα Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών στη χώρα μας καθορίζουν θεσμικά το
υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς του εκπαιδευτικού έργου. Προσανατολίζουν την καθημερινή διδακτική
πράξη, οργανώνουν τον προγραμματισμό και τη διαδικασία της διδασκαλίας. Τα ΑΠ καταρτίζονται
επιστημονικά, δοκιμάζονται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της σχολικής τάξης αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι επικρατούσες
ανά περίοδο αντιλήψεις σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος της αξιόλογης γνώσης οδηγούν σε
συγκεκριμένες επιλογές, διαμορφώνοντας τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα (Βέικου κ.ά., 2008).
Από τη Μεταπολίτευση ως το 1997, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στην ελληνική
εκπαίδευση, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα.
Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, ήταν
συγκεντρωτικά, αποτελούσαν ολοκληρωμένες προτάσεις ως προς τη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή του
μαθήματος, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή
διαδικασία, παραβλέποντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χ.χ ).
Την περίοδο 1997-2003, με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν, έγινε προσπάθεια τα ΑΠΣ να
γίνουν πιο ευέλικτα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσεων αλλά ως
δημιουργική καλλιέργεια των πολλαπλών τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και
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βιωματικές διαδικασίες (Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
1997) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χ.χ ).
Το 2003, πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση της Προσχολικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέσω των
ΑΠΣ και των νέων διδακτικών πακέτων του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ως μια νέα προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών υιοθετήθηκε η διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων, με στόχο τη
διασφάλιση της συνέχειας της διδασκόμενης ύλης, την εξάλειψη της αποσπασματικότητας της γνώσης,
την αποφυγή επικαλύψεων της ύλης, καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφάλιζε
μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χ.χ ).

3.5. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών ως επίσημο και ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα
Το 2000 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο ήταν ο κεντρικός φορέας χάραξης πολιτικής, όσον αφορά
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εκείνη την περίοδο, σχεδίασε μια πρόταση αναθεώρησης των
αναλυτικών προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονταν από δύο κύριες
παραμέτρους:
α) την ισόρροπη και κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης από τάξη σε τάξη, ένα ενιαίο δηλαδή πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών, χωρίς επικαλύψεις και
β) την οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, παράμετρος που χαρακτηρίστηκε ως "διαθεματική προσέγγιση", χωρίς όμως να καταργείται
η αυτονομία των μαθημάτων (Αλαχιώτης, 2003α).
Το 2001 σχεδιάστηκε από ομάδες εργασίας του ίδιου φορέα το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα συνακόλουθα ΑΠΣ, με
χρηματοδότηση από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Λαμπρίνα, 2005). Το Δ.Ε.Π.Π.Σ., μέσω της
διαθεματικότητας αποτελεί μια πρόταση για την προσέγγιση της σχολικής γνώσης με έναν ολιστικό τρόπο.
Σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2002α), Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την περίοδο εκείνη, το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιφέρει μια σοβαρή αλλαγή της φιλοσοφίας της εκπαιδευτικής πράξης με αδιαπραγμάτευτο
στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης.
.

Η επίσημη αυτή πρόταση καταγράφηκε σε μορφή υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 1366, 1373, 1374, 1375
και 1376/18.10.2001) και ακολούθησε μια διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και ενός συστηματικού
διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα (μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης, επιστημονικές
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ενώσεις). Η ανατροφοδότηση που προήλθε από αυτές τις διαδικασίες οδήγησε στην αναθεώρηση, την
τροποποίηση και τελικά στην έκδοση της πρότασης σε τρεις τόμους, το 2003 (ΦΕΚ 303Β΄ και
304Β΄/13.3.2003). Το θεσμοθετημένο πλέον Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα ΑΠΣ, βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα
στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας, αποτελώντας το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (Αλαχιώτης, 2002α).
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων κρίθηκε αναγκαία και θεμελιώθηκε σε
συγκεκριμένες παραδοχές μέσα από τον επίσημο λόγο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αλαχιώτης,
2002α). Ως κύριο χαρακτηριστικό, της σύγχρονης κοινωνίας προβάλλεται η «ρευστότητά» της που
οφείλεται στη ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες δημιουργούν ένα νέο σύνθετο
πλαίσιο μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών. Σε αυτό το νέο πλαίσιο λοιπόν δίνεται έμφαση στην
αναζήτηση, τη διαχείριση, την απόκτηση και την αξιοποίηση της γνώσης. Αναφορά γίνεται και στα έντονα
φαινόμενα της διεθνοποίησης του πολιτισμού και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που οδηγούν στη
δημιουργία

πολυπολιτισμικών

περιβαλλόντων,

όπου

απαιτούνται

πρότυπα

συμπεριφοράς

που

χαρακτηρίζονται από αποδοχή της διαφορετικότητας και από σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες (Αλαχιώτης,
2002α).
Η ανάγκη αντικατάστασης των παλιών αναλυτικών προγραμμάτων νομιμοποιείται από τους δημιουργούς
του νέου εγχειρήματος και μέσω του επίσημου λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρήθηκε ένα
αυξημένο ενδιαφέρον στην ΕΕ για την προώθηση της διαθεματικότητας στα αναλυτικά προγράμματα και
για την προώθηση ενοποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης (Λαμπρίνα,
2005). Βασικό επιχείρημα των σχεδιαστών των νέων ΑΠ, ήταν

ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η

δυνατότητα στους μαθητές να απαλλαγούν από τον παθητικό τους ρόλο και να εμπλακούν ενεργά σε
συλλογικές διερευνητικές δραστηριότητες, ενώ μέσα από την ενοποίηση της γνώσης θα καταφέρουν να
αποκτήσουν μια συνολικότερη, ενιαία εικόνα της πραγματικότητας (Αγγελάκος, 2003). Κοινός
ευρωπαϊκός στόχος που συνδέεται με την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων είναι η διαμόρφωση
προσωπικοτήτων με ισχυρές ηθικές αρχές, ισχυρή αυτοαντίληψη, και εν τέλει ένα δυναμικό και
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα που θα έχει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών και των
ενδιαφερόντων των μαθητών του (Αλαχιώτης, 2002α).
Το Αναλυτικό αυτό Πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ, διαφοροποιείται από
το μέχρι τότε ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και εισάγει καινοτόμα στοιχεία που αναβαθμίζουν την
ποιότητα της Εκπαίδευσης. Σπουδαιότερες από τις καινοτομίες είναι οι εξής (Αλαχιώτης, 2003β):
 Καθιερώνεται η διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση, η οποία ενισχύεται από τις σύγχρονες
ψυχολογικές, επιστημολογικές και διδακτικές θεωρίες.
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 Παρατίθενται μια ποικιλία διδακτικών δραστηριοτήτων σε κάθε διδακτική ενότητα, οι οποίες βοηθούν
τους εκπαιδευτικούς της τάξης να εφαρμόσουν ποικίλες εναλλακτικές προσεγγίσεις.
 Καθιερώνεται η εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) σε όλα τα μαθήματα με στόχο την ανάπτυξη
στους μαθητές γνωστικο- κοινωνικών δεξιοτήτων και την ικανότητα επιστημονικού τρόπου σκέψης.
 Καθιερώνεται η Ευέλικτη Ζώνη ως χώρος σύνδεσης της σχολικής γνώσης με τα βιώματα των παιδιών
και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής.
 Προτείνονται ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης.
 Παρατίθενται οι παράμετροι για τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων, ώστε να διασφαλιστούν οι
προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη βιβλιογραφία.
 Βελτιώνεται ο αναγνωστικός, μαθηματικός και φυσικοεπιστημονικός αλφαβητισμός (γραμματισμός).

3.5.1. Βασικά σημεία και χαρακτηριστικά του Δ.Ε.Π.Π.Σ και των Α.Π.Σ.
Πυλώνας των Προγραμμάτων αυτών, σύμφωνα με την πρόθεση των συντακτών του όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, είναι η οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων, η υιοθέτηση της διαθεματικής
προσέγγισης

της

γνώσης

μέσα

από

ενεργητικές

και

ολιστικές

μεθοδολογικές

προσεγγίσεις

(διερευνητικές/ανακαλυπτικές, ομαδοσυνεργατικές). Εκτός όμως από τη συσχέτιση της γνώσης στον
οριζόντιο άξονα, προωθούνται τρόποι συσχέτισης της γνώσης και στον κατακόρυφο άξονα, καθώς με το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβλέπεται συνέχεια, εσωτερική συνοχή και σαφής διασύνδεση του περιεχομένου που
διδάσκεται στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος ή συναφών μαθημάτων από τάξη σε τάξη. Γι’ αυτό και το
Πρόγραμμα Σπουδών ονομάζεται «Ενιαίο». Μια τέτοια καινοτόμος προσπάθεια διαθεματικής
προσέγγισης, αναπροσαρμόζει τους στόχους της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και διατηρώντας
την αυτονομία των μαθημάτων, διασφαλίζει τη συγκρότηση ενός ενιαίου συνόλου γνώσεων και
δεξιοτήτων, με τη διάχυση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών στο κείμενο των σχολικών εγχειριδίων
και την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΠΙ., 2000˙ Βέικου κ.ά., 2008).
Ως προς την δομή, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής του περιεχομένου του
στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες και περιέχει, ανά διδακτικό αντικείμενο, τους γενικούς σκοπούς της
διδασκαλίας, τους γενικούς γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, συνοπτικά
περιεχόμενα μάθησης και ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, οι οποίες αποτελούν
τη βάση για τον σχεδιασμό διαθεματικών δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα ΑΠΣ. Στα ΑΠΣ, που
εξειδικεύονται ανά γνωστικό αντικείμενο, υπολογίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος για τη διδασκαλία κάθε
θεματικής ενότητας, υποδεικνύονται ενδεικτικές δραστηριότητες με θεματικό και διαθεματικό χαρακτήρα
καθώς και διαθεματικά σχέδια εργασίας, ενώ συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για τη μεθόδευση και
την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΠΙ., 2000).
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Ως προς την τυπολογία, με βάση τον διαχωρισμό που έγινε σε προηγούμενη παράγραφο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ και
τα Α.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντικειμένου, εντάσσονται στην κατηγορία των Αναλυτικών Προγραμμάτων
τύπου Curriculum, τα οποία εμπεριέχουν εκτός από τα τέσσερα δομικά στοιχεία (γενικούς/ειδικούς
στόχους, περιεχόμενα μάθησης σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο διδακτικό χρόνο ανά ενότητα,
υποδείξεις για τη μεθόδευση διδασκαλίας και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της),
πρόσθετο βοηθητικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, οδηγίες και ενδεικτικά σχέδια μαθήματος (Βέικου κ.ά.,
2008). Επιπλέον, το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, χαρακτηρίζεται ως ανοιχτό, καθώς περιέχει τους
γενικούς στόχους αλλά αφήνει στον εκπαιδευτικό την ελευθερία να θέσει ειδικούς στόχους και του
επιτρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ως προς τις μεθόδους και τις πρακτικές του, ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες της τάξης του. Με βάση την τυπολογία του Bernstein (1991) για τα είδη των Αναλυτικών
Προγραμμάτων, το συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ξεκάθαρα ως
πρόγραμμα τύπου συλλογής ή συγχωνευμένου τύπου, διότι, αν και, η εισαγωγή της διαθεματικότητας,
χαλαρώνει τα σύνορα μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και παραπέμπει σε μια ανοιχτή σχέση μεταξύ
των περιεχομένων, διατηρείται η αυτονομία των μαθημάτων και μια ευδιάκριτη μεταξύ τους οριοθέτηση.
Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία των νέων προγραμμάτων σπουδώνείναι η ενσωμάτωση των Νέων
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ως σημαντικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορεί να
επιτευχθούν οι καινοτομίες που προωθούνται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Τέλος, στο Πρόγραμμα Σπουδών,
παράλληλα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που προορίζονται για τα κοινά σχολεία της
Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης,

υλοποιούνται

εξατομικευμένα

εκπαιδευτικά

Προγράμματα για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, καθώς και πρόσθετα προγράμματα Αγωγής Υγείας,
Διαπολιτισμικής και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΠΙ., 2000˙ Βέικου κ.ά., 2008).

3.5.2. Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
Η διαθεματικότητα αναδείχθηκε ως το βασικότερο καινοτόμο στοιχείο των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών, δημιουργώντας φιλοδοξίες για σημαντική βελτίωση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής
πραγματικότητας. Μέσα από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. τονίζεται ότι η διαθεματικότητα αποτελεί όρο ευρύτερο της
διεπιστημονικότητας και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων
και δεξιοτήτων, εν πολλοίς μια ολιστική αντίληψη της γνώσης που του επιτρέπει να διαμορφώνει
προσωπική άποψη για επιστημονικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με ζητήματα
της καθημερινής ζωής (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΠΙ.,2000).
Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2012), η διαθεματικότητα αναφέρεται στη θεωρητική αρχή οργάνωσης
του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής
γνώσης, αναθεωρεί τις εσωτερικές τους δομές και προσπαθεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση
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ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος
σημασίας για τον πολιτισμό. Η επιλογή των γνώσεων από διαφορετικές επιστήμες και η οργάνωσή τους
γίνεται με βάση τις ανάγκες του θέματος και όχι με βάση τις δομές, τις αλληλουχίες και τη γενικότερη
λογική των επιστημονικών κλάδων.
Αντίθετα, η διεπιστημονικότητα αναφέρεται στη θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού
προγράμματος, που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα και τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι οι ουσιώδεις
γνώσεις, η οριοθέτηση και η αλληλουχία των εννοιών, οι συστημικές σχέσεις και οι ίδιες οι διαδικασίες,
αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους, τεχνικές και προσεγγίσεις να κάνει διασυνδέσεις και συσχετίσεις
μεταξύ του περιεχομένου των διαφορετικών μαθημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρέστερη και
σφαιρικότερη μελέτη του περιεχομένου αυτών (Ματσαγγούρας, 2012).
Η εισαγωγή της διαθεματικότητας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια σειρά
επιχειρημάτων (Θεριανός, 2007). Αρχικά, θεωρείται ότι μέσα από τις εναλλακτικές δραστηριότητες που
προτείνονται, ωφελούνται οι μαθητές από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, καθώς έρχονται σε
ουσιαστική επαφή με τη σχολική γνώση, και όχι με μία γνώση ακαδημαϊκή που συνήθως είναι ασύμβατη
με το πολιτισμικό κεφάλαιο που έχουν κληρονομήσει από την οικογένειά τους και η οποία τους τοποθετεί
άνισα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, με τη διαθεματική οργάνωση της γνώσης, το σχολείο
και το σχολικό εγχειρίδιο παύουν να είναι οι μοναδικές πηγές γνώσης. Τα πάντα αποτελούν θέματα προς
έρευνα και ερεθίσματα για μάθηση, ενώ μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο όλα τα μαθήματα θεωρούνται ισότιμα
και οι δραστηριότητες επιλέγονται με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ερευνούν από κοινού και δομούν τη γνώση, μετατρέποντας ουσιαστικά το
σχολείο σε κέντρο έρευνας και πολιτισμού (Θεριανός, 2007).
Στην σχολική πραγματικότητα, η εφαρμογή της διαθεματικότητας επιχειρώντας σημαντικές αλλαγές στον
τρόπο διδασκαλίας και μάθησης προωθείται μέσα από διαθεματικές σχολικές δραστηριότητες, την
εκπόνηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων, αλλά και με την καθιέρωση
της Ευέλικτης Ζώνης (ΕΖ).
Η Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό
προτάθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως καινοτόμος δράση που ουσιαστικοποιεί, σε προχωρημένο
βαθμό, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό
υλικό. Η ΕΖ θεωρείται ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενταγμένο στην πρωινή λειτουργία του σχολείου, που
εισάγει καινοτόμες δράσεις στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες στηριζόμενες στη
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης οργανώνονται με βάση τη μέθοδο project και την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία (Αλαχιώτης, 2002γ).
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Σκοπός της Ευέλικτης Ζώνης είναι να ενιαιοποιήσει τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των
μαθητών και με τις καταστάσεις ζωής. Δεδομένου του σκοπού της, η ΕΖ έχει ανοιχτή θεματική που
προτείνεται από τους μαθητές και διαμορφώνεται με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Έτσι, τα
θέματα που διερευνώνται στην ΕΖ μπορεί να προέρχονται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα
επίκαιρα ζητήματα του τόπου και του κόσμου, αλλά και από τα ερεθίσματα που προσφέρουν τα
μαθήματα του σχολείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001).
Τα επιχειρήματα που συνοδεύουν την εισαγωγή της ΕΖ στο ελληνικό (δημοτικό) σχολείο είναι ότι το
σχολείο γίνεται περισσότερο ευέλικτο, αυτόνομο και συλλογικό. Επιπλέον, θεωρείται ότι με την ΕΖ
στηρίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, οι οποίοι προετοιμάζονται για την πλήρη ένταξή τους
στο κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα ενισχύονται και οι μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μέσα από την ΕΖ επιδιώκεται η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής και της διερευνητικής
μάθησης. Με την εφαρμογή της ΕΖ επιτυγχάνεται η παιδαγωγική αυτονομία, η ενεργοποίηση των
μαθητών, η βελτίωση της συλλογικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών (Αλαχιώτης, 2002β).
Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ως επίσημος λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επιχειρούν να
παρουσιάσουν την ένταξη της διαθεματικότητας ως πανάκειας για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού
συστήματος (Αγγελάκος, 2003). Στην πραγματικότητα τα εν λόγω Προγράμματα Σπουδών αποτέλεσαν
αντικείμενο αμφισβήτησης με βασικό σημείο κριτικής την ασαφή και συγκεχυμένη επιστημονική
θεμελίωση της διαθεματικότητας καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής της στην πράξη.
Η κριτική για τα Δ.Ε.Π.Π.Σ στηρίζεται στην άποψη ότι δε χαρακτηρίζονται από διαθεματικότητα αλλά
από διεπιστημονικότητα, καθώς στην ουσία δεν καταργούνται τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια
οργάνωσης της γνώσης. Ως προγράμματα με αυστηρή διακριτότητα μεταξύ των μαθημάτων, ως
προγράμματα ισχυρής ταξινόμησης (Bernstein, 1991), στοχεύουν στην κατάκτηση περιεχομένων και στην
απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων. Δε στηρίζονται στη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων αλλά
στη διάχυση διαθεματικών εννοιών στα επιμέρους μαθήματα. Δεν προωθούν την ερευνητική
δραστηριότητα και μάθηση, παραπέμποντας εν τέλει σε παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα, σε κάτι
δηλαδή εντελώς αντίθετο με αυτό που διατείνονται ότι είναι (Γρόλλιος, 2003˙ Θεριανός, 2006). Την
άποψη ότι η κύρια δομή των προγραμμάτων παραμένει όμοια με αυτή των προηγούμενων προγραμμάτων,
ενισχύει το γεγονός ότι η διαθεματικότητα στην ουσία προστίθεται ως σύντομο συμπλήρωμα στο τέλος
της διδασκαλίας και δεν αποτελεί την αφετηρία της επεξεργασίας ενός θέματος, όπως θα έπρεπε με βάση
τον κυρίαρχο λόγο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Λαμπρίνα, 2005)
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Επίσης, ο Aggelakos (2007) και ο Koustourakis (2007), σε μια κριτική προσέγγιση των εν λόγω
προγραμμάτων, αναδεικνύουν προβλήματα σχετικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης που
προωθήθηκε, τα οποία συνοψίζονται στα εξής σημεία:
α) Το νέο στοιχείο της διαθεματικότητας υποτιμάται είτε λόγω των περιορισμένων παραδειγμάτωνπροτάσεων είτε λόγω του λιγοστού χρόνου (10% του διδακτικού χρόνου) που αφιερώνεται σε αυτό.
β) Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα, τα οποία χαρακτηρίζονταν ως παραδοσιακά και στην
κοινωνιολογική γλώσσα συντηρητικά, τα νέα αυτά προγράμματα

όχι απλώς διατηρούν αλλά και

αυξάνουν την ύλη από την Α΄ Δημοτικού. Η αυξανόμενη σε ποσότητα και ποιότητα γνώση που απαιτείται
δείχνει πως ούτε και με αυτήν την αλλαγή συνεκτιμάται το ότι οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και ότι ξεκινούν από διαφορετικές κοινωνικές
αφετηρίες. Συνεπώς, η οικογένεια του μαθητή εξακολουθεί να επιφορτίζεται με την ευθύνη της
πραγματοποίησης ενός τμήματος της μελέτης στο σπίτι.
γ) Η αλλαγή αυτή θεωρείται πως επιχειρήθηκε αποσπασματικά. Αλλαγές τέτοιας εμβέλειας απαιτούν
θεμελιώδεις αλλαγές στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και στο γενικό πολιτικό
στοχασμό αναφορικά με το ρόλο της εκπαίδευσης.
δ) Τέλος, την εισαγωγή της νέας προσέγγισης δεν ακολούθησε κατάλληλα οργανωμένη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε προηγουμένως να είχαν ενημερωθεί επαρκώς για τις θεμελιώδεις
διαθεματικές έννοιες ώστε να κατανοήσουν το πώς αυτές θα διαχυθούν στα προγράμματα σπουδών και
στο διδακτικό υλικό (Αγγελάκος, 2003). Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να είχαν καταρτιστεί κατάλληλα ώστε
πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητα της διαθεματικότητας να την αξιοποιήσουν στην διδακτική
πράξη, αλλάζοντας συνεπώς τον τρόπο διδασκαλίας τους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους
(Κούσουλας, 2004).

3.5.3. Πρότυπο γνώσης στην διαθεματική προσέγγιση του Αναλυτικού Προγράμματος
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα στην χώρα μας, γίνεται αντιληπτό ότι
τα ΔΕΠΠΣ και η ΕΖ προτείνουν μια διαθεματική προσέγγιση που ενοποιεί την γνώση, χαλαρώνει τις
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων, αναδεικνύει τις διεπιστημονικές
συναρτήσεις της γνώσης και εν τέλει προφυλάσσει το άτομο και την κοινωνία από τα προβλήματα της
αποσπασματικότητας και της μονομέρειας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, σελ 10). Τα ΔΕΠΠΣ λοιπόν
χαλαρώνουν τα σύνορα μεταξύ των διακριτών γνωστικών αντικειμένων, μειώνουν με άλλα λόγια την
μόνωση μεταξύ των περιεχομένων, χαρακτηριστικό που παραπέμπει σε ασθενή ταξινόμηση (Bernstein,
1991).
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Στο πλαίσιο της ΕΖ, μέσω της εκπόνησης σχεδίων δράσης, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν
δραστηριότητες, να επεμβαίνουν δηλαδή στο γνωστικό περιεχόμενο και μαζί με τους εκπαιδευτικούς να
ερευνούν και εν τέλει να δομούν την γνώση. Δημιουργούνται, έτσι καταστάσεις όπου οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να έχουν ισότιμες σχέσεις και περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές
(Θεριανός, 2007). Οι μαθητές φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στο τι συνιστά θεμιτή γνώση
εντός του παιδαγωγικού πλαισίου, ενώ αποκτούν έναν μεγαλύτερο έλεγχο στην επιλογή, την οργάνωση, το
βηματισμό, την μετάδοση και την πρόσληψη των γνώσεων, παραπέμποντας σε ασθενή περιχάραξη
(Bernstein, 1991).
Σημειώνουμε εδώ ότι ο Bernstein (1991) χρησιμοποιεί την έννοια της περιχάραξης (ασθενούς ή ισχυρής),
ως συμπληρωματική στην έννοια της ταξινόμησης, προκειμένου να περιγράψει τις τροπές της
παιδαγωγικής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η ισχύς της περιχάραξης δείχνει το εύρος των επιλογών των
εμπλεκομένων σε κάθε παιδαγωγική σχέση και κατ’ επέκταση σχετίζεται με το βαθμό μόνωσης, μεταξύ
της εκπαιδευτικής και της καθημερινής, εξω-εκπαιδευτικής γνώσης (Bernstein, 1991). Σκοπός της ΕΖ και
των νέων διαθεματικών βιβλίων είναι να συνδεθεί η σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και
να προσανατολιστεί σε καταστάσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα, προωθώντας μια γνώση, όχι
αυστηρά ακαδημαϊκή αλλά μια πιο προσιτή γνώση, η οποία στηρίζεται στις εμπειρίες των μαθητών
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001). Η προωθούμενη λοιπόν γνώση, δεν προσανατολίζεται στο ακαδημαϊκό
εσωτερικό πεδίο (εσωστρεφής προβολή), αλλά στην καθημερινή γνώση, σε ένα πεδίο δηλαδή εκτός του
παιδαγωγικού πεδίου της παραγωγής, αναπλαισίωσης και μετάδοσης γνώσεων, παραπέμποντας σε μια
κατεύθυνση εξωστρεφούς προβολής (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010). Η εξωστρεφής προβολή τείνει να
κινείται προς το εξωτερικό ως προς την ακαδημαϊκή γνώση πεδίο και στην περίπτωση της
διαθεματικότητας τείνει να συνδέεται με την καθημερινή γνώση (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010).
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι το Πρόγραμμα Σπουδών με την προώθηση της διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης, θολώνει τα σύνορα σε δύο επίπεδα: μεταξύ διαφορετικών περιεχομένων της
γνώσης

(η

περίπτωση

της

ταξινόμησης)

και

μεταξύ

των

εμπλεκόμενων

πεδίων

δράσης,

ακαδημαϊκής/σχολικής γνώσης και καθημερινής (εσωστρεφής-εξωστρεφής προβολή), παραπέμποντας σε
ένα πρόγραμμα σπουδών που υιοθετεί ορισμένα στοιχεία του γενικισμού (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη,
2010, σελ.183). Σύμφωνα με την Σαρακινιώτη (2012, σελ. 71) ο γενικισμός χαρακτηρίζεται από «βασικές
δεξιότητες», «δεξιότητες σκέψης», «εργασία σε ομάδες», «δεξιότητες μάθησης» και απαιτεί από τους
μαθητές να έχουν εκπαιδευτεί στην έρευνα και στην επίλυση προβλήματος, κάτι που δηλώνεται ρητά στο
σχεδιασμό του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΠΙ, 2000). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το ισχύον
Αναλυτικό Πρόγραμμα ως ένα μοντέλο με ορισμένα χαρακτηριστικά γενικισμού τείνει να κατευθύνει τα
άτομα σε νοήματα και σημασίες λειτουργικού χαρακτήρα, δηλαδή σε ιδέες που έχουν αξία σε
συγκεκριμένα πλαίσια εφαρμογής και χρήσης (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010). Ως τέτοιο μοντέλο
φαίνεται να ικανοποιεί ένα εκπαιδευτικό λειτουργισμό για έναν αυριανό κόσμο, που φαντάζει όλο και
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περισσότερο απρόβλεπτος και για μια οικονομική πραγματικότητα, που αλλάζει συνεχώς (Beck, 2009).
Όπως παρατηρεί o Bernstein (2000), οι διδασκόμενοι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εκπαιδεύονται
διαρκώς, ώστε να αποκτούν γενικές και ευέλικτες ικανότητες, χρήσιμες για την μελλοντική τους εργασία
και την κοινωνική τους ζωή.

3.6. Συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών
Για την επίτευξη ενός «σχολείου δημιουργικής μάθησης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο
του Νέου Σχολείου, το 2011 συντάχτηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία εστίαζαν στον μαθητή
και έδιναν ενεργητικό ρόλο στον εκπαιδευτικό και έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία. Ουσιαστικά
στόχευαν στη λειτουργία του σχολείου ως ανοιχτή, δημιουργική κοινότητα μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ, 2010).
Το Υπουργείο Παιδείας το 2011, με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προχώρησε σε ένα πρώτο
σχεδιασμό των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία επρόκειτο να εφαρμοστούν πιλοτικά σε 188
πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια) κατά το σχολικό έτος 2011.
Κατά την πιλοτική εφαρμογή, υπήρξε πρόβλεψη τα Νέα Προγράμματα Σπουδών να ανατροφοδοτηθούν
από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου αυτό ήταν αναγκαίο
(Δούκας, 2011) .
Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας (2010), ήταν απαραίτητη η διαμόρφωση
νέου Προγράμματος Σπουδών που να ενσωματώνει στοιχεία της σύγχρονης ζωής και να προωθεί το
βιωματικό και συνεργατικό τρόπο μάθησης. Ένα Πρόγραμμα Σπουδών με τα εξής χαρακτηριστικά:


Ανοικτό και ευέλικτο ως προς τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα έχει δυνατότητα παρέμβασης και
αυτενέργειας στο περιεχόμενο και μέθοδο διδασκαλίας.



Στοχοκεντρικό, ώστε να περιγράφεται με σαφήνεια η ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και
δεξιοτήτων και από τις οποίες απορρέει η επιλογή περιεχομένων και διάρθρωσης της ύλης και οι
μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης.



Ενιαίο και συνεκτικό από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η
σύνδεση της γνώσης.



Συνοπτικό ώστε να αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας και καθοδήγησης της εκπαιδευτικής πράξης,
που να είναι προσιτό στους εκπαιδευτικούς αλλά και κατανοητό από τους γονείς.



Διαθεματικό με την έννοια ότι προωθούνται και καλλιεργούνται με τρόπο εγκάρσιο οι βασικές
δεξιότητες-ικανότητες καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων και αξιών σε όλο το εύρος των επιμέρους
μαθημάτων.



Παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο για να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης των
μαθητών, τις ιδιαιτερότητες στην τάξη, τις διαφορετικές κοινωνικό-πολιτισμικές αναπαραστάσεις
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και όλα τα άλλα στοιχεία που καθιστούν τη διδασκαλία μια μοναδική, μη-τυποποιημένη
διαδικασία.


Χειραφετικό απέναντι στους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να παίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους
με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.

Τα Προγράμματα Σπουδών του 2011 λοιπόν, με τον τρόπο που αποτυπώθηκαν και αναπτύχθηκαν,
προτείνουν καινοτόμα στοιχεία που αφορούν τα εξής επίπεδα:


Το επίπεδο οργάνωσης της ύλης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

είναι ανοικτού τύπου, αφού παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα ευελιξίας ως προς τη χρήση
εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη των στόχων του. Επιλέγονται και αξιοποιούνται εναλλακτικά
εκπαιδευτικά μέσα, πέρα από το ένα και μοναδικό βιβλίο, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη
μάθηση (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2011˙ Δημόπουλος, 2011).


Το επίπεδο του περιεχομένου. Δίνεται έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στις

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν και να συνδιαμορφώνουν κριτικά
το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2011).


Την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία η οποία αποτελεί κεντρική επιλογή των Νέων

Προγραμμάτων Σπουδών. Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν πρόσβαση σε μια αστείρευτη πηγή
πληροφοριών, ενώ παράλληλα παίζουν καθαριστικό επικουρικό ρόλο στη διδασκαλία. Οι ΤΠΕ
αντιμετωπίζονται ως γνωσιακά εργαλεία επικοινωνίας και ως μέσα στοχευμένης πρακτικής εξάσκησης
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2011).


Το επίπεδο διδακτικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών εγκαταλείπουν

το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας ως ασύμβατο με τις αρχές που τα διέπουν. Αντί αυτού, οι
μαθητές μέσα από την συστηματική εργασία τους σε ομάδες αναλαμβάνουν σχέδια εργασίας, έχοντας ως
στόχο να ανακαλύψουν μόνοι τους την γνώση στο πλαίσια της διερευνητικής μάθησης (ΑναστασιάδηΣυμεωνίση κ.ά., 2011˙ Δημόπουλος, 2011).


Το επίπεδο της αξιολόγησης των μαθητών. Η αξιολόγηση γίνεται σε διάφορες φάσεις της

εκπαιδευτικής διαδικασίας, με διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικούς τρόπους. Παραδοσιακές μέθοδοι
αξιολόγησης, όπως τα γραπτά διαγωνίσματα, συνδυάζονται με εναλλακτικές μεθόδους, όπως ο φάκελος
μαθητή και η αυτοαξιολόγηση (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά., 2011).
Τα Προγράμματα Σπουδών του 2011 παρά τις καινοτομίες που φαίνεται ότι εισάγουν, συνιστούν μια
βελτιωτική παρέμβαση και έναν εμπλουτισμό των προηγούμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων του 2003
και όχι εκ βάθρων αναδόμησή τους. Στα οκτώ χρόνια που μεσολάβησαν, είναι αυτονόητο ότι οι
κοινωνικές, οι πολιτικές, οι ιστορικές, οι τεχνολογικές, οι εκπαιδευτικές, οι γεωγραφικές παράμετροι και
συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά, ώστε να μπορούσε να δικαιολογηθεί ένας ριζικός
μετασχηματισμός των στόχων και του περιεχομένου των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Σπανός &
Μιχαήλ, 2014).
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Σύμφωνα, λοιπόν, με την αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση του Εθνικού Σχολικού Προγράμματος
Σπουδών, ο επανασχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών προέκυπτε ως επιτακτική ανάγκη
λόγω βασικών κοινωνικο-πολιτισμικών αλλαγών που είχαν στο μεταξύ συντελεστεί (Δενδρινού, 2011).
Χαρακτηριστική αλλαγή είναι η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας η οποία σχετίζεται με
αλλαγές στους τρόπους μεταφοράς των πληροφοριών και στα μέσα που είναι διαθέσιμα, έχοντας ως
συνέπεια τη ριζική αναθεώρηση της γνώσης και του τρόπου μετάδοσής της. Στο πλαίσιο των αλλαγών
εντάσσεται και η αυξανόμενη πολιτισμική ετερογένεια λόγω της πολιτισμικής σύνθεσης των σύγχρονων
κοινωνιών (Δενδρινού, 2011).
Οι βασικότερες αλλαγές όμως των τελευταίων χρόνων αφορούν τη μορφή της οικονομίας και σχετίζονται
με τα αποτελέσματα της «παγκοσμιοποίησης» του (οικονομικού) κεφαλαίου. Οι συνθήκες εργασίας
ομογενοποιούνται παγκοσμίως και οι άνθρωποι αναζητούν εργασία σε παγκοσμιοποιημένα περιβάλλοντα
(πχ. πολυεθνικές εταιρείες). Έτσι, τα Προγράμματα Σπουδών, ακολουθώντας τις τάσεις αυτές, οφείλουν
να έχουν παγκόσμιο προσανατολισμό. Το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση
πρέπει να εκλάβει πλέον ολόκληρη την υφήλιο και όχι απλά τον εθνικό χώρο ώστε να παρέχει γνώσεις και
δεξιότητες οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές να ενεργήσουν σε διάφορα μέρη του κόσμου
(Δενδρινού, 2011).
Σύμφωνα με τους Σπανό & Μιχαήλ (2014), τα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, επιδιώκοντας την
προσαρμογή των μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές
λειτουργίες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζονται στην
αναλυτική περιγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές.
Η μετατόπιση αυτή εκφράζεται με εκτενείς καταλόγους διδακτικών στόχων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε
συγκεκριμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να μετρηθούν και να
αξιολογηθούν, στοχεύοντας στη μεταβολή συγκεκριμένων υποδιαιρέσεων της συμπεριφοράς των
μαθητών.

3.7. Οδηγίες διαχείρισης της ύλης
Τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, απεστάλησαν σαφείς οδηγίες σε όλα τα
Δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017, με σκοπό την αναδιάρθρωση και τον
εξορθολογισμό της ύλης για το μάθημα της Γλώσσας, μέσω του επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου
και των στόχων αυτού, ώστε το μάθημα της Γλώσσας να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επάρκεια στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις νέες
κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας (ΙΕΠ, 2016). Οι συγκεκριμένες οδηγίες
εστάλησαν εκ νέου και τα σχολικά έτη 2018-2019 (ΙΕΠ,2018).
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Οι εισηγητές αυτής της πρωτοβουλίας προτείνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για κάθε ενότητα των
σχολικών βιβλίων, τεκμηριώνοντας την χρησιμότητά τους με οδηγίες οι οποίες προσδιορίζουν και τον
τρόπο με τον οποίο αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Άλλες δραστηριότητες κρίνονται ως περιττές ή ακόμα
και ακατάλληλες, ενώ σε αρκετές από αυτές ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει αν θα τις υλοποιήσει,
σύμφωνα με την κρίση του και με βάση τις ανάγκες των μαθητών του. Σε πολλά σημεία, οι οδηγίες
παραπέμπουν στα εγχειρίδια άλλων σχολικών αντικειμένων (π.χ. Εικαστικών, Μελέτης Περιβάλλοντος),
σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης.
Με τον εξορθολογισμό της ύλης επιχειρείται κυρίως η εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου, ώστε να δοθεί
έμφαση σε διαθεματικά σχέδια εργασίας, την έρευνα, την καινοτομία, την αξιοποίηση

των Νέων

Τεχνολογιών και σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες, όπως αναφέρεται, συμβάλλουν στη
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (ΙΕΠ, 2018, σελ. 2).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά
κείμενα, με σκοπό την ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, την καλλιέργεια της γλωσσικής
τους έκφρασης, την καλλιέργεια της αισθητικής και της φαντασία τους. Η διδασκαλία λογοτεχνικών
κειμένων στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας αποσκοπεί ακόμη στην προώθηση της διευρευνητικής
μάθησης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως αυτών της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της
εφευρετικότητας και της επικοινωνίας, καθώς και της τεκμηρίωσης των απόψεων με επιχειρήματα (ΙΕΠ,
2018). Οι μαθητές μέσα από την Λογοτεχνία έρχονται σε μια ουσιαστική επαφή με τη γλώσσα, ενώ δεν
περιορίζονται στην λειτουργική/χρηστική διάστασή της, κατακτώντας γνώσεις και δεξιότητες, που,
σύμφωνα με το ΙΕΠ (2018), έχουν στόχο την ολόπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας των μαθητών.
Βασικό στοιχείο του επίσημου λόγου που αρθρώνει το ΙΕΠ (2018) είναι η ευελιξία και η αυτονομία των
εκπαιδευτικών να κάνουν τις επιλογές τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους. Οι επιλογές
των εκπαιδευτικών αφορούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, την εφαρμογή σχεδίων εργασίας, τη
διαδοχή της διδακτέας ύλης, τη χρήση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, κυρίως διαδικτυακού. Ωστόσο, η
φερόμενη αυτονομία των εκπαιδευτικών περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις, ρητές και απόλυτα
λεπτομερείς οδηγίες που δίνονται στους εκπαιδευτικούς για το τι και το πώς θα διδάξουν. Οι διαδικτυακές
πηγές μάλιστα που ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί δεν προκύπτουν ύστερα από δική
τους αναζήτηση αλλά ύστερα από επιλογή μέσα από συγκεκριμένη προτεινόμενη λίστα (ΙΕΠ, 2018, σελ.
3).
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3.8. Αξιολόγηση του μαθητή μέσα από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.
Ο εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης των μαθητών παρουσιάζεται ως μία από τις καινοτομίες του
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών,
τα οποία συνδέουν οργανικά την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση με όλες τις διαδικασίες της
διδασκαλίας και εισάγουν ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των
μαθημάτων και των μαθητών (Αλαχιώτης, 2003β).

3.8.1. Στόχοι της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης
στη διδακτική πράξη, βασικός στόχος της οποίας, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ, είναι ο εντοπισμός των
ελλείψεων σε επίπεδο μάθησης, με άμεσο στόχο τη σχεδίαση κατάλληλων παρεμβάσεων και τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχοντας ως απώτερο σκοπό την πρόοδο των μαθητών. Σημαντικοί
διατυπωμένοι στόχοι της αξιολόγησης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από διαθεματικές
προσεγγίσεις, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης, ο
προγραμματισμός του επόμενου σχεδίου μαθήματος και η ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών. Τέλος,
γίνεται αναφορά στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων,
όπως και στην απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησης
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000).

3.8.2. Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της αξιολόγησης
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η αξιολόγηση των μαθητών στηρίζεται σε συγκεκριμένες
βασικές αρχές που δηλώνονται με σαφήνεια στο σχεδιασμό του Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση του μαθητή
βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση της ατομικής επίδοσής του με συγκεκριμένα, γνωστά σε αυτόν κριτήρια,
τα οποία απορρέουν από τους γενικούς και ειδικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών. Η γενικότερη
μαθησιακή λειτουργία αφορά, εκτός από την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση
στάσεων, αξιών και συμπεριφορών, σε σύγκριση με προηγούμενες επιδόσεις του μαθητή.
Η αξιολόγηση γίνεται αντιληπτή ως μια διαρκής και σκόπιμη διαδικασία, καθώς διατρέχει με διαφορετικές
μορφές ολόκληρη τη διδασκαλία και ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής της διακρίνεται σε αρχική ή
διαγνωστική, διαμορφωτική ή ενδιάμεση και αθροιστική ή τελική (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000). Η διαδικασία
της αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα, χρησιμοποιεί ποικιλία
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αξιολογικών μεθόδων προσαρμοσμένων στην ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες, τις εμπειρίες και τα
ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000).
Μέσα από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ τονίζεται η έννοια της παιδαγωγικής διάστασης της αξιολόγησης, η οποία
αποσκοπεί στην αποτίμηση της εφαρμογής των μαθησιακών δραστηριοτήτων, που έχουν ως κέντρο
βάρους: α) τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους, β) τον μαθητή, ως δέκτη και συμμέτοχο στη
διαδικασία μάθησης, γ) τον εκπαιδευτικό, ως υπεύθυνο και αρμόδιο για την οργάνωση της παιδαγωγικής
επικοινωνίας και βέβαια δ) την ίδια τη διαδικασία και τα μέσα μάθησης (Κωνσταντίνου, 2000). Η
παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης βασίζεται, λοιπόν, στην υπόθεση ότι η αποτίμηση της επίδοσης
των μαθητών και η κοινοποίησή της είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τους μαθητές κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία, να βελτιώσουν το επίπεδο της μάθησης και γενικά να συμβάλουν θετικά στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Ενώ, ο εκπαιδευτικός, ως αξιολογητής, εντοπίζει και ερμηνεύει τα
προβλήματα στην επίδοση των μαθητών, επανακαθορίζει ενδεχομένως τους μαθησιακούς στόχους αλλά
και τις δικές του μεθόδους και πρακτικές (Κωνσταντίνου, 2000).
Όσον αφορά στις τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ δίνουν βαρύτητα σε
εναλλακτικές τεχνικές και σε ποιοτικά μέσα έκφρασης του αποτελέσματος (περιγραφική αξιολόγηση),
χωρίς βέβαια να απορρίπτουν τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης και τα ποσοτικά μέσα αποτύπωσής
της (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000 ˙ Κωνσταντίνου, 2002).
Στις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες συνδέονται άμεσα µε τη γνωστική ετοιμότητα του
μαθητή, συγκαταλέγονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις συνήθως εξετασιοκεντρικού
προσανατολισμού, ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ενός θέματος και ερωτήσεις απομνημόνευσης με
αποσπασματικό χαρακτήρα. Στις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης συγκαταλέγονται ο ηµι-δοµηµένος
δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, οι συνθετικές δημιουργικέςδιερευνητικές εργασίες (projects), η συστηµατική παρατήρηση, το ατομικό δελτίο (portfolio), η
αυτοαξιολόγηση των μαθητών, η αξιολόγηση από τους συμμαθητές και ο συνδυασμός διαφορετικών
τεχνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση). Οι εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης στοχεύουν στη
διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, αλλά ταυτόχρονα δίνουν έμφαση κυρίως στην ικανότητα
διαχείρισης της γνώσης και στην πολλαπλή εφαρμογή και χρησιμοποίησή της. Συγχρόνως αναδεικνύουν
τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη μαθησιακή «ταυτότητα» κάθε μαθητή. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000˙
Κωνσταντίνου, 2002).
Από τον τρόπο που περιγράφεται και προωθείται η διαδικασία της αξιολόγησης στο Δ.Ε.Π.Π.Σ, γίνεται
αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών υιοθετεί στοιχεία τόσο από την Ορατή όσα και από
την Αόρατη Παιδαγωγική Πρακτική, παραπέμποντας αντίστοιχα στο Παιδαγωγικό Μοντέλο της
Επιτέλεσης και της Ικανότητας (Bernstein,1991, 2000).
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Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η αξιολόγηση του μαθητή βασίζεται σε ρητά διατυπωμένα κριτήρια,
γνωστά σε αυτόν, τα οποία απορρέουν από τους γενικούς και ειδικούς στόχους των Προγραμμάτων
Σπουδών, παραπέμπει στην υιοθέτηση Ορατής Παιδαγωγικής Πρακτικής (Bernstein,1991). Στοιχείο του
Μοντέλου Επιτέλεσης είναι το γεγονός ότι στόχος της αξιολόγησης, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000), είναι ο εντοπισμός των ελλείψεων των μαθητών σε επίπεδο μάθησης, με στόχο
αφενός τη σχεδίαση κατάλληλων παρεμβάσεων αλλά και την αξιολογική κατάταξη των μαθητών
(Bernstein,2000). Η διαδικασία αυτή ενισχύεται από την εφαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών
αξιολόγησης, οι οποίες σύμφωνα με τον επίσημο λόγο του Υπουργείου, ναι μεν περιορίζονται αλλά δεν
απορρίπτονται καθολικά. Οι παραδοσιακές, λοιπόν, τεχνικές αξιολόγησης ως δείκτης επιτέλεσης
αντικειμενικοποιούν την επίδοση των μαθητών με τη χρήση μιας αριθμητικής βαθμολογικής κλίμακας
(Bernstein, 2000).
Αντίθετα, στην περίπτωση των εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης, που προτείνονται κυρίως μέσα από
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (π.χ. τα σχέδια ερευνητικής εργασίας/projects), τα κριτήρια αξιολόγησης του διδακτικού
λόγου είναι άρρητα και διάχυτα, παραπέμποντας σε ένα Παιδαγωγικό Μοντέλο Ικανότητας (Bernstein,
2000). Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000), ο εκπαιδευτικός έχει την ελευθερία να επιλέγει
και να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
ανάγκες των μαθητών του. Δίνεται, λοιπόν, ένας βαθμός ελευθερίας και αυτονομίας, που σύμφωνα με τον
Bernstein (2000) συνάδει με το Παιδαγωγικό Μοντέλο Ικανότητας. Το συγκεκριμένο Μοντέλο ενισχύεται
από το γεγονός ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά την βελτίωση του μαθητή σε σύγκριση πάντα με
τις προηγούμενες επιδόσεις του ίδιου (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2000). Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται στρατηγικές
που στηρίζονται στη διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή, δίνοντας έμφαση στο
συγκεκριμένο διδασκόμενο και τις αναστοχαστικές του διαδικασίες (Bernstein, 2000).

3.9. Ο «καλός μαθητής» μέσα από τον επίσημο λόγο των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με βάση τις αρχές που το διέπουν και τους στόχους που θέτει για τους
μαθητές, επιλέγει συγκεκριμένο διδακτικό περιεχόμενο, υποστηρίζοντας συγκεκριμένες μεθόδους
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Μέσα από αυτές τις επιλογές, στοχεύει στη διαμόρφωση μαθητών με
ορισμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα, περιγράφοντας εμμέσως την εικόνα του ιδανικού
μαθητή.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως περιγράφθηκε προηγουμένως, έχει ως βασικό στόχο να εξοπλίσει τους
μαθητές κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, όπου
η παγκοσμιοποίηση και η πολυπολιτισμικότητα επικρατούν. Ο πετυχημένος μαθητής λοιπόν, αρχικά, είναι
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αυτός που καταφέρνει με ευελιξία να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής
μας.
Ο ιδανικός μαθητής, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ΕΖ, είναι σε θέση να προσδιορίζει τα ενδιαφέροντά
του, να αναγνωρίζει τις μαθησιακές του ανάγκες και να τις φέρνει με ωριμότητα στην τάξη, ως μια μορφή
αυτοδιαχείρισης της μάθησής του. Ο μαθητής καλείται να εμπλακεί με αποφασιστικότητα στη μάθησή
του, παίρνοντας πρωτοβουλίες και ενισχύοντας την αυτονομία του. Στο ΑΠ του 2011 αναφέρεται ρητά ότι
ο στόχος είναι ένας μαθητής, υπεύθυνος και αυτόνομος, ώστε να παίρνει τον έλεγχο της μάθησής του και
γενικότερα τον έλεγχο της ζωής του.
Μέσα από την διερευνητική μάθηση που στηρίζεται έντονα από το ΑΠ, ο μαθητής είναι υπεύθυνος να
διερευνήσει μόνος του μια σειρά από πληροφορίες, να τις αξιολογήσει και να τις αξιοποιήσει, κάνοντας τις
σωστότερες επιλογές με βάση την κριτική του σκέψη.
Οι διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι και η ποικιλία δραστηριοτήτων που προτείνονται στα παιδιά,
απαιτούν από αυτά να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν κατά περίπτωση, και με
ευελιξία να κάνουν τις καταλληλότερες επιλογές, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους. Στην ίδια
λογική, ο ιδανικός μαθητής, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, είναι ικανός, ανάλογα
με τις ανάγκες του θέματος, να επιλέξει τις καταλληλότερες γνώσεις από τις διαφορετικές επιστήμες και
να τις αξιοποιήσει. Έχοντας αποκτήσει μια ολιστική προσέγγιση της γνώσης, είναι ικανός να κινείται με
ευελιξία ανάμεσα στο πεδίο της ακαδημαϊκής και της καθημερινής γνώσης.
Μεγάλη έμφαση δίνεται και στην καλλιέργεια της συνεργασίας. Ο μαθητής πρέπει να αλληλεπιδρά
αποτελεσματικά με τους άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της
κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλήματος. Επιπλέον, τόσο στη συνεργασία, όσο και σε ευρύτερο
επίπεδο, πρέπει να υπάρχει ένα αξιακό υπόβαθρο, με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και στην
διαφορετικότητα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών είναι η ενσωμάτωση των Νέων
Τεχνολογιών, που στοχεύει στην καλλιέργεια του απαραίτητου εγγραματισμού στις ΤΠΕ, καθιστώντας το
παιδί ικανό να έχει πρόσβαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, να αξιολογεί και
να διαχειρίζεται σωστά τις ψηφιακές πληροφορίες.
Στις τελευταίες οδηγίες για τον εξορθολογισμό της ύλης, ο ιδανικός μαθητής περιγράφεται με κάποια
περαιτέρω

χαρακτηριστικά:

καινοτόμος,

δημιουργικός,

εφευρετικός,

ικανός

να

επικοινωνεί,

υπερασπιζόμενος την άποψή του με λογικά επιχειρήματα και με τις καταλληλότερες γλωσσικές εκφράσεις.
Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, αισθητική και φαντασία.
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Εκτός, λοιπόν, από τον γνωστικά εξοπλισμένο μαθητή, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται
αντιληπτό ότι ο ιδανικός μαθητής είναι αυτός που καταφέρνει να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα των
ικανοτήτων και

των δεξιοτήτων του, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ολόπλευρη συγκρότηση της

προσωπικότητάς του.
Η εικόνα του καλού μαθητή, συμπληρώνεται και από στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση, όπως αυτή
αναφέρεται στο ΑΠ. Βασικός στόχος της αξιολόγησης, είναι η ενίσχυση της μεταγνωστικής ικανότητας
των μαθητών, οι οποίοι μέσα από αναστοχαστικές διαδικασίες, καταφέρνουν να ελέγξουν και να
διαχειριστούν τη μάθησής τους. Τέλος, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούνται από το ΑΠ, ο
καλός μαθητής αφενός κρίνεται ως αποτελεσματικός με βάση αντικειμενικά κριτήρια (όπως γραπτά τεστ)
αφετέρου κρίνεται με βάση την προσωπική του πρόοδο.

3.10. Σύνοψη κεφαλαίου
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2002 υποστήριξε την ανάγκη αντικατάστασης των παλιών Αναλυτικών
Προγραμμάτων, λόγω της σύγχρονης ρευστής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και κάτω από την
επίδραση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα προχώρησε στη θέσπιση
νέου ΑΠ, το οποίο περιελάμβανε το γενικό Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα
ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ανάμεσα σε άλλες καινοτομίες εισάγει μια διαφορετική διάσταση
της γνώσης. Η διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση αποτελεί τον πυλώνα διαμόρφωσης του
επίσημου ΑΠ με πρακτική εφαρμογή στις διαθεματικές σχολικές δραστηριότητες, στα διαθεματικά σχέδια
εργασίας και στην καθιέρωση της ΕΖ. Σύμφωνα με τους συντάκτες του ΑΠ, η διαθεματικότητα αλλάζει
τον τρόπο διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, αν και αμφισβητήθηκε ως προς της επιστημονική
τεκμηρίωση και τη δυνατότητα εφαρμογή της.
Η διαθεματικότητα, η οποία προτείνει μια ολιστική προσέγγιση της γνώσης, εκφρασμένη μέσα από το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιδιώκει την οριζόντια διασύνδεση των μαθημάτων, χαλαρώνοντας την διακριτότητα μεταξύ
των γνωστικών αντικειμένων, αλλαγή που παραπέμπει σε ασθενή ταξινόμηση. Εκφρασμένη μέσα από την
ΕΖ, παραπέμπει σε πιο ασθενή περιχάραξη, καθώς παραχωρεί ένα βαθμό ελέγχου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στους μαθητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το γνωστικό περιεχόμενο με
βάση τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς τους. Επομένως, η σχολική γνώση τείνει να συνδέεται
με τα βιώματα των παιδιών και συνεπώς να στρέφεται στη καθημερινή γνώση (εξωστρεφής προβολή) και
όχι στο εσωτερικό ακαδημαϊκό πεδίο. Ο τρόπος που υποστηρίζεται η διαθεματική προσέγγιση του ΑΠ, με
βάση τον προσδιορισμό της ταξινόμησης, της περιχάραξης και του νοηματικού προσανατολισμού της
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γνώσης, παραπέμπει σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών που φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά του μοντέλου του
γενικισμού, διαμορφώνοντας αντίστοιχες παιδαγωγικές ταυτότητες για τους μαθητές (Bernstein,2000).
Ο μαθητής μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλείται να εκπαιδεύεται συνεχώς, ώστε να αποκτά γενικές και
ευέλικτες ικανότητες, χρήσιμες για την μελλοντική του κοινωνική ζωή και εργασία (Bernstein, 2000).
Μέσα από τον επίσημο λόγο του Προγράμματος Σπουδών, καλείται να αποκτήσει γνωστικές και
κοινωνικές δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνική ζωή και η δια βίου
μάθηση. Τα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών του 2011 στοχεύουν στην προσαρμογή των μαθητών στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, της κοινωνίας της γνώσης και της
πληροφορίας, της τεχνολογικά αναπτυγμένης εποχής, της περιόδου όπου ευνοείται η πολυπολιτισμικότητα
(Σπανός και Μιχαήλ, 2014). Στόχος είναι ένας μαθητής που να είναι ικανός να ερευνά, να επεξεργάζεται
κριτικά πληροφορίες, να επιλύει προβλήματα, να διαχειρίζεται τη γνώση και την προσωπική του μάθηση.
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Κεφάλαιο 4Ο: Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα και η έννοια του «καλού μαθητή»: Σύντομη
βιβλιογραφική επισκόπηση
4.1. Εισαγωγή
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι, μέσα από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, να
προσδιοριστεί το περιεχόμενο και το νόημα που αποδίδεται στις «δεξιότητες του 21ου αιώνα», στις οποίες,
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση διεθνώς. Στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, η καλλιέργεια των
αποκαλούμενων «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα», μέσω των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων,
προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη, προκειμένου οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις οικονομικές και
κοινωνικές ανάγκες της εποχής στην ενήλικη ζωή τους.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί το προφίλ του «καλού μαθητή», όπως
διαμορφώνεται σήμερα σε δύο ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία και Αγγλία) για τις οποίες εντοπίστηκαν
σχετικές έρευνες . Η εικόνα του «ιδανικού μαθητή» διαμορφώνεται υπό την επιρροή του κυρίαρχου λόγου
περί δεξιοτήτων, καθώς αποτυπώνει ένα μαθητή με συγκεκριμένες ικανότητες, δεξιότητες και προσόντα.

4.2. «Δεξιότητες του 21ου αιώνα»
4.2.1 Σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα σε όλες τις εκφάνσεις της βρίσκεται σε μια επιταχυνόμενη πορεία
μετασχηματισμού, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις συνεχείς και ραγδαίες μεταβολές που
συντελούνται στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
(Πετροπούλου κ.ά., 2015). Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προετοιμάζουν τους νέους ώστε να
επωφεληθούν από τις αναδυόμενες μορφές κοινωνικοποίησης και να συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική
ανάπτυξη μέσα σε ένα σύστημα όπου το κύριο κεφάλαιο είναι η γνώση (Ananiadou & Claro, 2009). Στη
σημερινή Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society), κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης είναι όχι μόνο η
διδασκαλία χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, αλλά κυρίως η ανάπτυξη
και η καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που
θα επιτρέψουν σε κάθε εκπαιδευόμενο να γίνει ένας ανεξάρτητα σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης του
21ου αιώνα (Πετροπούλου κ.ά., 2015). Πρόκειται για συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που συχνά
αναφέρονται ως «δεξιότητες και ικανότητες του 21ου αιώνα», για να αναδειχθεί περισσότερο η
διασύνδεσή τους με τις ανάγκες των αναδυόμενων μοντέλων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σε
αντίθεση με παλαιότερα οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα, κατάλληλα για έναν βιομηχανικό τρόπο
παραγωγής (Ananiadou & Claro, 2009).
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4.2.2. Προσδιορισμός του περιεχομένου των «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα»
Το 2008 τρεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, η Cisco, η Intel και η Microsoft, εξέφρασαν τις ανησυχίες
τους πως οι απόφοιτοι σχολείων και πανεπιστημίων που εισέρχονται στο εργατικό τους δυναμικό, δεν
έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, για την απασχόληση στη «νέα» ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα
επισήμαναν την ανάγκη να εστιάσουν στις ονομαζόμενες «δεξιότητες του 21ου αιώνα| των εργαζομένων
τους. Έτσι, το 2009 προέκυψε η πρωτοβουλία Assessment and Teaching of 21st Century Skills,
χρηματοδοτούμενη από τις τρεις αυτές μεγάλες εταιρείες σε συνεργασία με τις ιδρύτριες χώρες,
Αυστραλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Αγγλία και Η.Π.Α (Griffin et al., 2012). Πρόκειται για
ένα project, στόχος του οποίου ήταν ο καθορισμός των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Πίνακας 4.4.2.1), ο
προσδιορισμός των κατάλληλων μεθόδων για την αξιολόγηση αυτών, τα είδη των τεχνολογιών τις οποίες
αυτές απαιτούν, τις διδακτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και, τέλος, τις συνέπειές
τους για τις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν (Care & Griffin, 2014˙ Binkley et al., 2012).
Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα προσδιορίστηκαν και κατατάχθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, όπως
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.2.1.
Πίνακας 4.2.2.1 : Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα
Τρόποι σκέψης
1. Δημιουργικότητα και καινοτομία
2. Κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος και λήψη
αποφάσεων

Τρόποι εργασίας
4. Επικοινωνία
5. Συνεργασία

3. Μεταγνώση (μαθαίνω να μαθαίνω)
Τρόποι του ζην στον κόσμο

Εργαλεία για την εργασία

6. Πολιτειότητα
7. Δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας

9. Εγγραμματισμός της πληροφορίας

8. Προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα

10. Εγγραμματισμός των ΤΠΕ

Πηγή: Binkley et al., 2012, σελ. 36
1. Η πρώτη κατηγορία δεξιοτήτων (Τρόποι σκέψης), αναφερόμενη στη δημιουργική σκέψη, περιλαμβάνει
την ικανότητα κάποιου να δημιουργεί νέες και αξιόλογες ιδέες, να επεξεργάζεται, να αναλύει και να
αξιολογεί τις δικές του ιδέες με στόχο να τις βελτιστοποιήσει, τις οποίες μάλιστα θα είναι σε θέση να τις
διαχύσει στους άλλους αποτελεσματικά και να τις αναπτύξει σε καινοτόμες εφαρμογές (Binkley et al.,
2012 ˙P21, 2017).
2. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται δεξιότητες που αφορούν την εφαρμογή ανώτερων διαδικασιών
σκέψης. Η ανάλυση, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη σκέψεων και επιχειρημάτων, η ερμηνεία πληροφοριών
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και ο εντοπισμός νοηματικών συνδέσεων μεταξύ τους, καθώς και η εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων,
είναι ορισμένες από αυτές τις δεξιότητες (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
3. Η μεταγνώση αναφέρεται στη δεξιότητα κάποιου να αυτοδιαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μάθησή του
και γενικότερα τη σταδιοδρομία του. Είναι η ικανότητα κάποιου να αφιερώνει χρόνο στη μάθηση, την
αυτονομία, την πειθαρχία, την επιμονή, τη συγκέντρωση και τη σωστή διαχείριση της πληροφορίας κατά
τη μαθησιακή διαδικασία (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017˙ Πετροπούλου κ.ά., 2015).
4. Στη δεύτερη κατηγορία δεξιοτήτων (Τρόποι εργασίας), οι δεξιότητες επικοινωνίας σχετίζονται με τις
ικανότητες του ατόμου αναφορικά με τη κατάκτηση και τη διαχείριση της μητρικής του γλώσσας αλλά και
άλλων ξένων γλωσσών. Ένα ικανό επικοινωνιακά άτομο είναι σε θέση να ακούει, να διαβάζει, να γράφει,
να κατανοεί και να μεταφέρει τα δικά του μηνύματα μέσα σε διαφορετικά και σύνθετα επικοινωνιακά
πλαίσια (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
5. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη δεξιότητα της συνεργασίας, η οποία σε ένα πρώτο επίπεδο αναφέρεται
στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους με βάση αξίες όπως ο σεβασμός, ο
επαγγελματισμός, η υπομονή και η τιμιότητα. Το άτομο που έχει κατακτήσει την εν λόγω δεξιότητα είναι
σε θέση να εργάζεται αποτελεσματικά σε ποικίλες ομάδες, να διαχειρίζεται ομαδικά project και να
καθοδηγεί άλλους προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της κριτικής
σκέψης και της επίλυσης προβλήματος (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017˙ Πετροπούλου κ.ά., 2015).
6. Στην τρίτη κατηγορία δεξιοτήτων (Τρόποι του ζην στον κόσμο), η δεξιότητα της Πολιτειότητας, αφορά
τη συμμετοχή στα κοινά και τη λήψη αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, δηλαδή
τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες. Στην έννοια της Πολιτειότητας αναφέρεται και η ικανότητα
του ατόμου να δείχνει αλληλεγγύη για προβλήματα που επηρεάζουν την τοπική ή την ευρύτερη κοινότητα
και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα καταγωγής του αλλά και τα
διεθνή προγράμματα (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
7. Ως ένα δεύτερο σύνολο δεξιοτήτων της τρίτης κατηγορίας, οι δεξιότητες της ζωής και της
σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα σε αλλαγές και η ευελιξία ώστε να
εξισορροπούνται διαφορετικές απόψεις με στόχο τις πρακτικές και βιώσιμες λύσεις. Στην ίδια κατηγορία
περιλαμβάνονται και οι ικανότητες του ατόμου να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει σε συγκεκριμένα
χρονικά πλαίσια, να παίρνει πρωτοβουλίες, να δουλεύει αυτόνομα και να καθοδηγεί τους άλλους για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
8. Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται και οι δεξιότητες της κοινωνικής και προσωπικής υπευθυνότητας, οι
οποίες αναφέρονται στην ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί εποικοδομητικά σε διαφορετικά
κοινωνικά πλαίσια, αποπνέοντας εμπιστοσύνη στους γύρω του. Στο ίδιο πλαίσιο εγγράφεται και η
72

ικανότητα του ατόμου να διαπραγματεύεται, να κατανοεί τη διαφορετικότητα και να διαχωρίζει τα
προσωπικά από τα επαγγελματικά ζητήματα (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
9. Στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία δεξιοτήτων (Εργαλεία για την εργασία), ο εγγραματισμός της
πληροφορίας περιλαμβάνει δεξιότητες που σχετίζονται με την πρόσβαση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση
και την αξιοποίηση της πληροφορίας ώστε να υποστηρίζεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η
καινοτομία στα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια (Binkley et al., 2012˙ P21, 2017).
10. Ο εγγραματισμός στις ΤΠΕ, ο οποίος εντάσσεται και αυτός στην τέταρτη κατηγορία δεξιοτήτων,
περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορά την πρόσβαση και την αξιολόγηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, εστιάζοντας στην κατάλληλη διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας
και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων με στόχο την παραγωγή πολυμεσικών προϊόντων (Binkley et al.,
2012˙ Voogt et. al.,2013˙ P21, 2017).

4.2.3. Ανάγκη διδασκαλίας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος
Σύμφωνα με σχετική έκθεση του φορέα «Asia Society» για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, μια σειρά από αλληλοσυμπληρούμενα επιχειρήματα καθιστούν απαραίτητη
την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων στους σημερινούς μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο
επιχείρημα συνδέεται με το επαγγελματικό και οικονομικό πεδίο. Οι υπολογιστές και η τεχνολογία έχουν
αντικαταστήσει τους εργαζόμενους που έχουν μόνο συνήθεις γνώσεις και δεξιότητες, πράγμα που
σημαίνει ότι ο χώρος εργασίας χρειάζεται λιγότερους ανθρώπους που διαθέτουν μόνο τα βασικά προσόντα
και περισσότερους ανθρώπους με ανώτερες δεξιότητες σκέψης (Saavadera & Opfer, 2012). Επιπλέον, η
προσφορά και η ζήτηση σε μια παγκόσμια και όχι εθνική ή τοπική αγορά αυξάνει τον ανταγωνισμό για
τους εργαζόμενους που μπορούν να αυξήσουν την προσωπική τους αξία με την εφαρμογή μη
συνηθισμένων, πολύπλοκων δεξιοτήτων σκέψης και επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την
αλλαγή και την καινοτομία ως προκλήσεις της σημερινής εποχής (Saavadera & Opfer, 2012˙Kaufman,
2013). Το εργατικό δυναμικό σήμερα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα σύνολο δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που ταιριάζουν στις οικονομίες της γνώσης και σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση της
γνώσης, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες σχετικές με την επιλογή, την απόκτηση, την ενσωμάτωση, την
ανάλυση και την κοινή χρήση πληροφοριών σε κοινωνικά δικτυωμένα περιβάλλοντα (Ananiadou & Claro,
2009).
Ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της καλλιέργειας των συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης,
είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Οι αυριανοί
πολίτες πρέπει να μάθουν να σκέφτονται με κριτικό τρόπο, να είναι σε θέση να επιλύουν κοινωνικά
προβλήματα και να συνεργάζονται με τους άλλους ώστε για παράδειγμα να μπορούν να αναλύουν
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ειδήσεις, να αξιολογούν πολιτικές και να μοιράζονται εν τέλει τις απόψεις τους δημοσίως (Saavadera &
Opfer, 2012˙ Kaufman, 2013).
Οι διεθνείς αγορές, η μαζική παγκόσμια μετανάστευση και το Διαδίκτυο, είναι μερικοί από τους
παράγοντες που καθιστούν τα άτομα μέρος της παγκόσμιας κοινότητας. Η συμμετοχή των ατόμων στην
παγκόσμια κοινότητα κάνει ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη οι μαθητές σε όλο τον κόσμο να μάθουν,
μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων, πώς να επικοινωνούν, πώς να συνεργάζονται και εν
τέλει πώς να επιλύουν προβλήματα συνεργαζόμενα με άτομα πέρα από τα εθνικά σύνορα (Saavadera &
Opfer, 2012).
Η ανάγκη, λοιπόν, διδασκαλίας των συγκεκριμένων δεξιοτήτων απαιτεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και
πολιτικές από τις κυβερνήσεις, οι οποίες αρχικά πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να εντοπίσουν και να
κατανοήσουν σωστά το σύνολο των απαιτούμενων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε στη συνέχεια να
τα ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία κάθε μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να
υιοθετήσει μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (Ananiadou & Claro, 2009). Για να γίνει
αυτό εφικτό, βασική προϋπόθεση είναι το σύνολο των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων να ενσωματωθεί
στα εθνικά πρότυπα εκπαίδευσης που σχεδιάζονται και αξιολογούνται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις, ώστε
να εφαρμοστούν από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς (Ananiadou & Claro, 2009).
Έτσι, οι εκπαιδευτικές αρχές σε όλες τις χώρες εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι θα
πρέπει να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί και τι να μαθαίνουν οι μαθητές, στοιχεία που αποτυπώνονται στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, στη βάση νέων εννοιών όπως είναι οι «βασικές
ικανότητες» και τα «μαθησιακά αποτελέσματα», πολλές χώρες προχώρησαν στην αναδιαμόρφωση των
αναλυτικών προγραμμάτων, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες προκλήσεις (Eurydice, 2012).

4.3. Ο καλός μαθητής ως αντικείμενο έρευνας
Η εικόνα του καλού, του ιδανικού μαθητή, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση φαίνεται πως δεν έχει αποτελέσει ξεκάθαρα αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές.
Ωστόσο, εντοπίστηκαν δύο έρευνες οι οποίες είναι εστιασμένες σε αυτό το θέμα, τα στοιχεία των οποίων
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Τρεις ερευνήτριες στη Νορβηγία (Hilt, Riese, & Søreide,2018), προσπάθησαν μέσα από την ανάλυση
λόγου σε επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Ερευνών της Νορβηγίας, να εντοπίσουν τις
βασικές θέσεις οι οποίες συνθέτουν την εικόνα του ιδανικού μαθητή, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από
την επίσημη νορβηγική εκπαιδευτική πολιτική. Στο έγγραφο με τίτλο «The School of the Future. Renewal
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of Subjects and Competences» (MER 15) το οποίο ανέλυσαν, αποτυπώνονται οι ικανότητες, οι δεξιότητες
και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές για τις επόμενες δεκαετίες, ώστε να είναι σε θέση να
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εργασία και στην κοινωνία γενικότερα.
Η έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μεταφράζεται και νοηματοδοτείται ο
παγκόσμιος κυρίαρχος λόγος για την προώθηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, στο πλαίσιο της
Νορβηγικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μπορεί αρχικά να θεωρηθεί πως ο νεοφιλελεύθερος λόγος
κυριαρχεί στη συγκρότηση της εικόνας του καλού μαθητή, αλλά μέσα από την ανάλυση λόγου του
νορβηγικού αυτού εγγράφου, φαίνεται η επιρροή στοιχείων από πιο παραδοσιακούς και οικείους λόγους
για τη συγκεκριμένη χώρα, λόγους που απορρέουν αφενός από τον σοσιαλδημοκρατικό προοδευτισμό της
και αφετέρου από μια εκπαίδευση προσανατολισμένη περισσότερο σε ανθρωπιστικές αξίες. Η
εκπαιδευτική πολιτική ατζέντα της Νορβηγίας, διαμορφώνεται, λοιπόν, μέσα από τον παγκόσμιο και τον
τοπικό εκπαιδευτικό λόγο, συνθέτοντας μια υβριδική εκπαιδευτική πολιτική.
Πιο συγκεκριμένα, στο επίσημο νορβηγικό έγγραφο (MER 15) αποτυπώνονται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δεξιότητες και προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ιδανικός μαθητής του 21 ου αιώνα στη
Νορβηγία και ο οποίος περιγράφεται ως εξής (Hilt et al., 2018):


Δημοκρατικός, συνεργατικός και κοινωνικά υπεύθυνος μαθητής. Οι έννοιες της δημοκρατικής

συμμετοχής, της αναγνώρισης, της ανεκτικότητας και της συμμετοχή, είναι αξίες που υποστηρίζονται από
τον οικείο σοσιαλδημοκρατικό προοδευτισμό της Νορβηγίας. Η έννοια της συνεργασίας όμως στο MER
15, δεν εμφανίζεται τόσο ως αξία, αλλά κάτω από μια νεοφιλελεύθερη επιρροή, αποτυπώνεται ως
δεξιότητα που καθιστά το άτομο ικανό να φέρει εις πέρας ένα έργο μαζί με άλλους ανθρώπους,
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στον εργασιακό τομέα.


Μαθητής με επικοινωνιακές δεξιότητες. Το MER 15 αναφέρεται σε συγκεκριμένες ικανότητες και

δεξιότητες του μαθητή που αφορούν την ικανότητα για διάβασμα, γράψιμο και διαχείριση του προφορικού
λόγου. Πρόκειται για μια εργαλειακή διάσταση της γλώσσας, που υποβαθμίζει την παλαιότερη
πολιτισμική της διάσταση, όπου στόχος ήταν η δια βίου καλλιέργεια και η ωρίμανση του ατόμου.


Δημιουργικός και καινοτόμος μαθητής. Δημιουργικότητα και καινοτομία αποτελούν δύο ικανότητες

που πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να μετατρέπουν τις ιδέες του
σε πράξεις με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και επομένως την ανταπόκρισή τους στην
οικονομία της γνώσης και στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.


Μαθητής με κριτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλήματος. Η κριτική σκέψη, μέσα από το

MER 15, αποκτάει αξία μόνο εφόσον συνδυάζεται με την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Η κριτική
σκέψη περιορίζεται ως ένα εργαλείο που προσανατολίζει τον μαθητή σε μια νοοτροπία λογικής και σε μια
ανάλογη στάση ζωής, ώστε για παράδειγμα να αξιολογεί συμβουλές για την υγεία του. Η κριτική σκέψη
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δεν συνδέεται με την πολιτική σκέψη, όπως συνέβαινε παλαιότερα στο πλαίσιο μιας πιο προοδευτικής
εκπαίδευσης.


«Αυτορρυθμιζόμενος» μαθητής. Στο MER 15, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της μεταγνώσης,

στην αυτοδιαχείριση της μάθησης και στην ατομική υπευθυνότητα του κάθε μαθητή, ώστε ο ίδιος να
αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει τις ικανότητές του. Ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής δεν υπερέχει μόνο
μαθησιακά, αλλά ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς της ζωής του, και σαφώς στη μελλοντική του
επαγγελματική πορεία. Η έννοια του αυτορρυθμιζόμενου μαθητή, αρχικά, φαίνεται οικεία στον
σοσιαλδημοκρατικό προοδευτισμό, όπου οι έννοιες της μαθητοκεντρικής μάθησης και της ευθύνης των
μαθητών για τη δική τους μάθηση, αποτελούσαν γνώριμες ιδέες, ιδέες που εκλαμβάνονταν, ως εργαλεία,
για να κατακτήσουν οι μαθητές τη γνώση και το πολιτισμικό περιεχόμενό της. Στην πραγματικότητα
όμως, η μεταγνώση και η αυτορρύθμιση της μάθησης αποτελούσαν ψυχολογικές ικανότητες και δε
γίνονταν αντιληπτές ως κάποια εξατομικευμένη γνωστική ικανότητα.
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τις Hilt, Riese και Søreide (2018), ο ιδανικός μαθητής προσδιορίζεται μέσα
από την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων οι οποίες, ως ένα σημείο, είχαν ήδη αξία στον
εγκαθιδρυμένο εκπαιδευτικό λόγο της σοσιαλδημοκρατικής Νορβηγίας. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα
φαίνεται να ταιριάζουν αρμονικά με τις ικανότητες της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της
συνεργασίας, της ανοχής στη διαφορετικότητα και της κοινωνικής υπευθυνότητας, που προϋπήρχαν στο
νορβηγικό εκπαιδευτικό λόγο.
Ωστόσο, ο ιδανικός μαθητής στο MER 15 περιγράφεται με έναν εργαλειακό, νεοφιλελεύθερο λόγο περί
αποδοτικότητας, όπου κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τη σχολική του αποτελεσματικότητα,
συμμορφώνεται, προσαρμόζεται και υπακούει στο εκπαιδευτικό σύστημα, προσανατολισμένος σε
μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. Σε μια παλαιότερη πιο ανθρωπιστικά προσανατολισμένη
εκπαίδευση στη Νορβηγία, οι κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες προωθούνταν με σκοπό να
εξασφαλίσουν την καλλιέργεια του ατόμου και την προσωπική του ανάπτυξη με μια μακροχρόνια
προοπτική. Τώρα όμως οι εν λόγω ικανότητες προωθούνται ώστε να εξασφαλίσουν την παραγωγή
ανθρώπινου κεφαλαίου με σκοπό την οικονομική ευημερία. Αυτά τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν
πως ο νεοφιλελεύθερος λόγος κυριαρχεί στη νορβηγική πολιτική ατζέντα για την εκπαίδευση (Hilt et al.,
2018).
Το περιεχόμενο της έννοιας του καλού μαθητή αποτέλεσε επίσης αντικείμενο μελέτης για την Bradbury
(2013), η οποία προσπάθησε να σκιαγραφήσει την εικόνα του ιδανικού μαθητή για τους πεντάχρονους
μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου στην Αγγλία. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας
αξιολογούνται μέσα από ένα εθνικό τεστ (Early Years Foundation Stage Profile-EYFSP) που στόχο έχει
να αποτυπώσει το επίπεδό τους σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα
μαθηματικά, την ανάγνωση, τη γραφή, τη γνώση και την κατανόηση του κόσμου, καθώς και την
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προσωπική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Σύμφωνα με την Bradbury (2013), οι
παράμετροι που εξετάζονται με το συγκεκριμένο τεστ, και τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούνται,
επηρεάζουν σαφώς και τις αντίστοιχες πρακτικές των δασκάλων και τον τρόπο με τον οποίο
νοηματοδοτείται η έννοια του καλού μαθητή.
Μέσα από την ανάλυση του EYFSP και εθνογραφικών δεδομένων που προέκυψαν από την παρατήρηση
δύο σχολικών τάξεων, εντοπίστηκαν οι αξίες εκείνες που συγκροτούν τον ιδανικό μαθητή, αξίες όπως η
λογική και ο ενθουσιασμός, η ευελιξία, η εργατικότητα και η αυτορρύθμιση και τέλος, ο αναστοχασμός, η
ικανότητα του ατόμου να προωθεί τον εαυτό του και να παρουσιάζει τη γνώση του. Οι αξίες αυτές κυρίως
αντανακλούν νεοφιλελεύθερες ιδέες και επικαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό παλαιότερες αντιλήψεις για το
ποιος είναι ο καλός μαθητής (Bradbury, 2013). Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα στοιχεία που συνθέτουν
τον καλό μαθητή είναι τα εξής:


Λογική και ενθουσιασμός. Στο EYFSP ως ικανός μαθητής προβάλλεται αυτός που λειτουργεί σε ένα

πιο χαλαρό πλαίσιο μάθησης, δείχνει ενθουσιώδης και ανεξάρτητος, ενώ παράλληλα είναι ικανός να κάνει
λογικές επιλογές ως προς τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί και τον τρόπο που θα τις
διεκπεραιώσει, ώστε να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση. Η
ανάγκη και η ικανότητα για λογικές επιλογές συνδέεται με έναν νεοφιλελεύθερο λόγο που προωθεί την
ατομική υπευθυνότητα, με βάση την οποία ο «καλός μαθητής» είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του και
ικανός να την αυτοδιαχειρίζεται.


Ευελιξία, εργατικότητα και αυτορρύθμιση. Όπως τονίζεται στο EYFSP, ο «καλός μαθητής», πρέπει

να είναι ευέλικτος ως προς τις επιλογές που κάνει, και εργατικός, έτοιμος να δουλέψει σκληρά ακόμα και
σε ένα άγνωστο αντικείμενο. Ο ικανός μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της
εκάστοτε δραστηριότητας και να ρυθμίζει ανάλογα την συμπεριφορά του. Στην περίπτωση των πιο
τυπικών δραστηριοτήτων οφείλει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες πειθαρχίας, ενώ σε πιο
παιγνιώδεις δραστηριότητες απαιτείται ο ανάλογος ενθουσιασμός. Ο μαθητής λοιπόν αξιολογείται θετικά
όταν αντιλαμβάνεται και επιλέγει ποιο είναι το σωστό σε κάθε περίπτωση, κάτι που αντανακλά στοιχεία
ατομικής υπευθυνότητας, που παραπέμπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε έναν νεοφιλελεύθερο
κυρίαρχο λόγο.


Αναστοχασμός, προώθηση του εαυτού του και παρουσίαση της γνώσης. Ο καλός μαθητής αυτής της

ηλικίας, πρέπει να ψάχνει την ευκαιρία να δείξει στον εκπαιδευτικό την γνώση που έχει αποκτήσει ή την
«δουλειά» που έχει κάνει. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται ποια είναι η κατάλληλη
στιγμή να δείξει τις γνώσεις του, ώστε αφενός να μπορεί να αξιολογηθεί από τον δάσκαλο και αφετέρου
να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για
αυτό-προώθηση και παρουσίαση της γνώσης, συνδέεται με την ανάγκη για αναστοχασμό και ευελιξία,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τα παιδιά χρειάζεται να αναγνωρίζουν το πότε δεν ανταποκρίνονται στις
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απαιτήσεις και να εμπλέκονται στην προσωπική τους πρόοδο. Επιπλέον, χρειάζεται να παίρνουν την
ευθύνη για να παρουσιάσουν την γνώση τους ως άτομα που κάνουν λογικές επιλογές.
Το εθνικό τεστ αξιολόγησης, λοιπόν, και οι σχετικές πρακτικές που ενσωματώνει περιγράφουν και
προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα εκείνα χαρακτηριστικά του ιδανικού μαθητή στην αρχή του Δημοτικού,
που πηγάζουν από έναν κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο λόγο. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τον καταστήσουν
ευέλικτο και αναπτυξιακά έτοιμο απέναντι στην αβεβαιότητα και τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα ( Bradbury,
2013). Ωστόσο, όπως η συγγραφέας επισημαίνει, μολονότι στην αγγλική εκπαιδευτική πολιτική έχουν
κυριαρχήσει τα νεοφιλελεύθερα στοιχεία για το πώς προσδιορίζεται ο καλός μαθητής, κάποιες ικανότητες
του παραδοσιακού λόγου παραμένουν σταθερές αξίες για έναν μαθητή. Οι γνωστικές ικανότητες
συνεχίζουν να έχουν μεγάλη αξία και να αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ενώ θετικά
αξιολογούνται και στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών, όπως το ενδιαφέρον τους για
τους άλλους και η προθυμία τους να μοιράζονται.

4.4. Σύνοψη κεφαλαίου
Η ανάγκη για δεξιότητες μάθησης και καινοτομίας δεν είναι κάτι καινούριο στον εκπαιδευτικό λόγο,
καθώς αυτό μπορεί να εντοπιστεί ήδη από την εποχή του Σωκράτη και τον σοφιστών. Στις δεξιότητες του
21ου αιώνα όμως έχει δοθεί μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική νοηματοδότηση (Larson & Miller,
2011). Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται από οργανισμούς, όπως η UNESCO, ο ΟΟΣΑ και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα Αναλυτικά τους Προγράμματα,
προωθώντας τις συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες στους μαθητές, ώστε να τους προετοιμάσουν για
τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και κυρίως να τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην
απαιτητική αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με τις έρευνες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, τα στοιχεία που συνθέτουν τον καλό
μαθητή διαμορφώνονται ξεκάθαρα μέσα από την επιρροή του κυρίαρχου λόγου του 21ου αιώνα για την
καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους μαθητές. Το περιεχόμενο που αποδίδεται
σε αυτές τις δεξιότητες και ο τρόπος με τον οποίο αυτές γίνονται αντιληπτές στην περίπτωση της
Νορβηγίας και της Αγγλίας φαίνεται ότι επηρεάζεται από ένα νεοφιλελεύθερο λόγο, με βάση τον οποίο ο
ικανός μαθητής πρέπει να εξοπλιστεί κατάλληλα για τη μελλοντική του πορεία ως εργαζομένου. Ο
ιδανικός μαθητής εκτός από το να διαθέτει γνωστικές ικανότητες, όπως οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής
και παραγωγής προφορικού λόγου, πρέπει κυρίως να είναι ικανός να αυτορρυθμίζει τη μάθησή του, να
αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις ελλείψεις του και με προσωπική ευθύνη και κριτική σκέψη να κάνει τις
καλύτερες γι’ αυτόν επιλογές, έχοντας ως στόχο την ατομική του βελτίωση.
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Στην Αγγλία και πιο εμφανώς στην Νορβηγία, αν και η εκπαιδευτική πολιτική ατζέντα σε σχέση με την
εικόνα του ιδανικού μαθητή κυριαρχείται από νεοφιλελεύθερες τάσεις, σε ορισμένα σημεία φαίνεται να
διατηρείται ένας παραδοσιακός εκπαιδευτικός λόγος, σύμφωνα με τον οποίο κάποιες αξίες-ικανότητες
παραμένουν σταθερές για τους μαθητές. Για παράδειγμα, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η
συνεργασία, η ανοχή στη διαφορετικότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα, αξιολογούνταν θετικά στη
σοσιαλδημοκρατική Νορβηγία, ενώ γνωστικές ικανότητες και στοιχεία καλής συμπεριφοράς των μαθητών
παραδοσιακά αποτελούσαν στοιχεία του καλού μαθητή στην περίπτωση της Αγγλίας.
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Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία
5.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται η παρουσίαση της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης έρευνας, του
τρόπου δηλαδή εργασίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν τα δεδομένα που αφορούν τις
νοηματοδοτήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια του «καλού» μαθητή. Αρχικά, διατυπώνεται η
αφετηρία και ο στόχος της έρευνας βάσει του οποίου προέκυψαν τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια,
περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, το ερευνητικό
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η διαδικασία της δειγματοληψίας.

5.2. Αφετηρία και στόχος
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, το 2003 θεσμοθετήθηκε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών του Δημοτικού σχολείου, το οποίο ενισχύθηκε το 2011 με συμπληρωματικά Αναλυτικά
Προγράμματα και παράλληλα συνοδεύτηκε με αλλαγές στα σχολικά βιβλία και στους οδηγούς για τον
εκπαιδευτικό.

Οι

συγκεκριμένες

αλλαγές

στην

ελληνική

εκπαιδευτική

πραγματικότητα

πραγματοποιήθηκαν κάτω από την επίδραση του κυρίαρχου ευρωπαϊκού λόγου για την εκπαίδευση
(Koustourakis, 2007·Sifakakis et al., 2016). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2008 σε σχετική ανακοίνωση θέτει ξεκάθαρα ως προτεραιότητα της σχολικής εκπαίδευσης τη
βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα και τονίζει την ανάγκη το σχολείο να εφοδιάζει όλους
ανεξαιρέτως τους μαθητές με συγκεκριμένες ικανότητες και νέες δεξιότητες, που θα είναι χρήσιμες για την
μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή και απαραίτητες για μια επιτυχημένη ζωή στην κοινωνία της γνώσης
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008α).
Στην περίπτωση λοιπόν της χώρας μας, τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, μαζί με τα βιβλία και τους
οδηγούς για τον εκπαιδευτικό, με τον τρόπο που αναπτύσσονται αναπλαισιώνουν συγκεκριμένες
επιστημονικές γνώσεις και επιστημονικές προσεγγίσεις μέσα από διαδικασίες επιλογής και
επανοργάνωσής τους, θέτουν σαφείς στόχους για τους μαθητές και προωθούν συγκεκριμένες πρακτικές
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Επομένως, στην ουσία οριοθετούν όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε μαθητής
ανά τάξη, συγκροτώντας την εικόνα του «ιδανικού μαθητή».
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών ο τρόπος με τον
οποίο αυτοί νοηματοδοτούν την έννοια του «καλού μαθητή» και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο ο
λόγος τους έχει δεχθεί επίδραση από τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό λόγο περί δεξιοτήτων. Γι’ αυτόν τον σκοπό,
θα επιχειρηθεί αρχικά να αποτυπωθεί ο τρόπος που κατανοούν οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και να περιγραφούν οι πρακτικές με τις οποίες
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τελικά αναπλαισιώνουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην τάξη τους. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει
προσπάθεια να αναδειχθούν οι διδακτικές πρακτικές (παιδαγωγική) και κυρίως οι πρακτικές αξιολόγησης
που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές αποτυπώνονται στον λόγο τους, αναδεικνύοντας τον ιδανικό
μαθητή.
Με βάση την θεωρία του Bernstein (1991), η επίσημη εκπαιδευτική γνώση πραγματοποιείται μέσα από
τρία συστήματα μηνυμάτων, το Περιεχόμενο (Αναλυτικό Πρόγραμμα), την Παιδαγωγική και την
Αξιολόγηση. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ορίζει αυτό που θεωρείται έγκυρη γνώση, η παιδαγωγική ορίζει
αυτό που θεωρείται έγκυρη μετάδοση γνώσης και η αξιολόγηση ορίζει αυτό που θεωρείται έγκυρη
πραγμάτωση αυτής της γνώσης από την πλευρά του διδασκομένου (Bernstein, 1991).
Σύμφωνα με τη θεωρία για τα τρία αυτά συστήματα μηνυμάτων, η εικόνα του ιδανικού μαθητή, μπορεί να
γίνει αντιληπτή μέσα από το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής γνώσης, τον τρόπο που αυτή μεταδίδεται και
προσκτάται στην πράξη και σαφώς μέσα από τη διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης των
μαθητών, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει το «τι» και το «πώς» της διδασκαλίας.
Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, αναπτύσσει ερευνητικά ερωτήματα με βάση τη θεωρία του Bernstein για τα
τρία συστήματα, αποσκοπώντας να διερευνήσει την εικόνα του ιδανικού μαθητή, όπως αυτή γίνεται
αντιληπτή μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού.
Η ΣΤ΄ τάξη επιλέχτηκε για την εν λόγω έρευνα, καθώς θεωρείται πολύ σημαντική τάξη, γιατί απαιτεί
αυξημένο γνωστικό επίπεδο από τους μαθητές καθώς τους προετοιμάζει για τη μετάβασή τους στο
Γυμνάσιο. Επίσης, στη συγκεκριμένη τάξη, το στοιχείο της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς
εκφράζεται με μεγαλύτερη συχνότητα και επιμονή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.
Χαρακτηριστική είναι και η μέτρηση της επίδοσης των μαθητών στο τέλος κάθε τριμήνου μέσω της
αριθμητικής βαθμολόγησής τους με βάση την κλίμακα του «10».
Η διερεύνηση του θέματος, θα γίνει με αναφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα που αφορά την συγκεκριμένη
τάξη και κυρίως τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, το οποίο αποτελεί ίσως το βασικότερο
μάθημα, κρίνοντας από τις διδακτικές ώρες που καλύπτει στο σχολικό πρόγραμμα.

5.3. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας, διατυπώνονται ως εξής:
1.Πώς οι εκπαιδευτικοί αναπλαισιώνουν τον λόγο που αρθρώνεται στα ισχύοντα Αναλυτικά
Προγράμματα στη σχολική τους τάξη και πώς νοηματοδοτούν τις βασικές του αρχές;
2. Με ποιες παιδαγωγικές πρακτικές πραγματώνεται η μετάδοση της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς;
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3. Πώς νοηματοδοτούν οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού το πρότυπο του «καλού μαθητή»;
4. Πώς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στο πρότυπο του «καλού μαθητή» που προβάλλεται
από τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό λόγο;

5.4. Μεθοδολογική προσέγγιση
Η συλλογή των δεδομένων στηρίζεται σε ποιοτική μέθοδο έρευνας και στη χρήση της ημιδομημένης
συνέντευξης με εκπαιδευτικούς ως ερευνητικού εργαλείου.
Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας οφείλεται στην ίδια τη φύση του αντικειμένου, καθώς υπάρχουν
αντικείμενα μελέτης που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με ποσοτικές μεθόδους έρευνας και άλλα εντελώς
αδύνατο να καταμετρηθούν (Βαμβούκας, 1993). Στη συγκεκριμένη, λοιπόν, έρευνα, επιλέγεται ο
ποιοτικός προσανατολισμός, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος το πώς οι εκπαιδευτικοί
αντιλαμβάνονται την έννοια του «καλού μαθητή» και ο βαθμός στον οποίο συνδέουν την έννοια αυτή με
τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό λόγο. Επιπλέον, μέσω της ποιοτικής έρευνας, επιδιώκεται να
διερευνηθεί το πώς οι εκπαιδευτικοί νοηματοδοτούν τις αρχές οργάνωσης του ισχύοντος Αναλυτικού
Προγράμματος της Γλώσσας και πώς τελικά πραγματώνουν τις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης,
οι οποίες τους υποδεικνύονται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία.
Η ημι-δομημένη εις βάθος συνέντευξη που επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο για την παρούσα έρευνα
αποτελείται από ένα σύνολο προκαθορισμένων, κατά κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται
συχνά από νέους ποιοτικούς μελετητές, όπως στην δική μας περίπτωση, ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα
θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Χρειάζεται να
σημειωθεί εδώ ότι ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία: α) ως προς την τροποποίηση
του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια
θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι, γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι
ερωτήσεις και δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση (Robson, 2007).
Η συνέντευξη αποτελεί κατά τον Ιωσηφίδη (2003) ίσως την πιο διαδεδομένη τεχνική άντλησης ποιοτικού
υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να έχει τις
απαντήσεις στα ερωτήματά του και ταυτόχρονα να καταγράφει τις στάσεις, τις πιθανές αντιδράσεις, τα
κίνητρα και τα συναισθήματα των συνεντευξιαζόμενων. Οι στάσεις ως αποτέλεσμα σκέψεων, απόψεων
και συναισθημάτων εκφράζονται με λεκτικούς και μη λεκτικούς τρόπους και η αποτύπωσή τους απαιτεί
την ταυτόχρονη παρουσία του ερευνητή. Γενικά, η συνέντευξη είναι μια διαδικασία οικοδόμησης της
πραγματικότητας, ένα έργο στο οποίο συμβάλλουν και τα δύο μέλη, δηλαδή, ο συνεντευκτής και ο
συνεντευξιαζόμενος (Κυριαζή, 2005).
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Εντούτοις, η συνέντευξη εμφανίζει και ορισμένα τρωτά σημεία, καθώς είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα όχι μόνο
ως προς την υλοποίησή της, αλλά και ως προς το σχεδιασμό της και την απόκτηση πρόσβασης στους
ερωτώμενους (Ιωσηφίδης, 2003). Επίσης, πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο της προκατάληψης λόγω της
υποκειμενικότητάς της (Bell, 1997). Δηλαδή, ενδέχεται ο συνεντευκτής, άθελά του, να προκαταλάβει τον
ερωτώμενο, με αποτέλεσμα αυτός να μην διατυπώσει την απάντησή του, όπως πραγματικά επιθυμούσε, με
αμφισβητώντας έτσι την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τέλος, δυσκολία παρουσιάζει η ομαδοποίηση
και η κωδικοποίηση των πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, η διατύπωση των συμπερασμάτων.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων στα πλαίσια αυτής της εμπειρικής μελέτης, θα γίνει με την μέθοδο
της θεματικής ανάλυσης προκειμένου να αποδοθεί νόημα στα δεδομένα, με βάση τα εννοιολογικά και
αναλυτικά εργαλεία του Bernstein. Μέσα από μια συστηματική ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με
τους Braun & Clarke (2012, οπ. αναφ. στο Τσιώλης, 2017), η εστίαση θα γίνει στα νοήματα που είναι
σχετικά με το θέμα το οποίο μελετάται και ειδικότερα σε εκείνα που είναι κατάλληλα για την απάντηση
των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί. Τα ερευνητικά ερωτήματα λοιπόν, λειτουργούν ως οδηγός
κατά τη διαδικασία της θεματικής ανάλυσης (Τσιώλης, 2017).

5.5. Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου και της διαδικασίας της έρευνας
5.5.1. Οδηγοί συνέντευξης
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε με τη βοήθεια ενός οδηγού συνέντευξης, ο οποίος σύμφωνα με τον
Ιωσηφίδη (2003, σελ. 44) είναι απαραίτητος στον σχεδιασμό της συνέντευξης και «περιλαμβάνει μια
σειρά από θεματικές περιοχές που θα πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια αυτής». Ταυτόχρονα,
αναπτύχθηκε ένα ατομικό δελτίο για τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την
επαγγελματική κατάσταση των συνεντευξιαζόμενων (βλ. Παράρτημα 1), προκειμένου να σκιαγραφηθεί το
προφίλ τους και να αξιοποιηθεί κατά την επεξεργασία των δεδομένων.
Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων οργανώθηκαν κατά άξονες, βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η οργάνωση, ανάλυση και επεξεργασία του
συλλεχθέντος υλικού (βλ. Παράρτημα 3 – δείγμα απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης). Παρακάτω,
παρατίθεται αναλυτικά ο οδηγός συνέντευξης με τους αντίστοιχους άξονές του (βλ. Παράρτημα 2):
1ος άξονας ερωτήσεων: Αναπλαισίωση του Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη και η
νοηματοδότηση των βασικών του αρχών από τους εκπαιδευτικούς.
Οι πρώτες ερωτήσεις αυτού του άξονα έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις πηγές ενημέρωσης και
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία τους στο μάθημα της Γλώσσας. Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να τοποθετηθούν σχετικά με το ζήτημα της διαθεματικότητας, ως βασικής αρχής
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του Αναλυτικού Προγράμματος του 2003. Απαντούν στο αν, στο πώς και σε ποιον βαθμό εφαρμόζουν
στην πράξη τη διαθεματική προσέγγιση, προσδιορίζοντας τα ενδεχόμενα οφέλη αυτής για τους μαθητές.
Στην πορεία, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να αναφερθούν στους λόγους που θεωρούν ότι συνέβαλαν
στην αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των διδακτικών βιβλίων στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, σε αυτόν το θεματικό άξονα περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με το
πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τα βιβλία της Γλώσσας, ως προς το περιεχόμενο, τη δομή τους, την
ανταπόκρισή τους στις μαθησιακές ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και τη διδακτική τους αξία,
τόσο με βάση την εμπειρία των ίδιων των ερωτώμενων όσο και μέσω της επικοινωνίας τους με άλλους
δασκάλους.

2ος άξονας ερωτήσεων: Οι παιδαγωγικές πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την τάξη τους.
Σε αυτόν τον άξονα ερωτήσεων στόχος είναι να αποτυπωθούν οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζουν οι
εκπαιδευτικοί στην τάξη, θεωρώντας τες ως καταλληλότερες για τους μαθητές αυτού του ηλικιακού
επιπέδου. Οι εκπαιδευτικοί ερωτώνται για το αν χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους συγκεκριμένες
μεθόδους (ομαδοσυνεργατική μάθηση, Νέες Τεχνολογίες, μέθοδος project, έρευνα) που προτείνονται στο
Αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία, τις οποίες και καλούνται να αξιολογήσουν ως προς το
αποτέλεσμα που έχουν για τους μαθητές της Στ΄ τάξης.

3ος άξονας ερωτήσεων: Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον «καλό μαθητή» μέσα από
τον λόγο των Προγραμμάτων Σπουδών και μέσα από τις πρακτικές αξιολόγησης που προωθούν τα
διδακτικά βιβλία και υιοθετούν οι ίδιοι.
Σε αυτόν τον άξονα, σε ένα πρώτο επίπεδο, δίνεται έμφαση στις μεθόδους αξιολόγησης που επιλέγουν οι
εκπαιδευτικοί στην τάξη τους ως τις καταλληλότερες για τους μαθητές τους. Διερευνώνται τα κριτήρια
αξιολόγησης που υιοθετούν στην πράξη για να βαθμολογήσουν τους μαθητές τους τόσο στην καθημερινή
σχολική εργασία όσο και στο τέλος κάθε τριμήνου ή σχολικής χρονιάς. Επίσης, ζητείται η άποψη των
εκπαιδευτικών για το αν θεωρούν ότι η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με αντικειμενικά καθολικά
κριτήρια ή θεωρούν ότι υπεισέρχεται το στοιχείο της υποκειμενικότητας στην κρίση του εκάστοτε
εκπαιδευτικού. Στην ίδια κατεύθυνση, οι ερωτώμενοι καλούνται να σχολιάσουν το ζήτημα των
τυποποιημένων δοκιμασιών που έχουν υιοθετήσει πολλές χώρες ως «αντικειμενική» αξιολόγηση της
επίδοσης των μαθητών τους. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες εστιάζουν στη
γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιες ικανότητες και δεξιότητες συνθέτουν την εικόνα του καλού
μαθητή της Στ΄ τάξης, όπως αυτός προκύπτει μέσα από την οριοθετημένη στοχοθεσία των Αναλυτικών
Προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση,

επιλέγονται
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συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες (συνεργατικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, κριτική
σκέψη) που αντιπροσωπεύουν τον ιδανικό μαθητή του 21ου αιώνα, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται
να νοηματοδοτήσουν και να αξιολογήσουν ως προς την ωφέλειά τους. Στη συνέχεια, αφού ερωτώνται
ευθέως για το ποιος είναι τελικά κατά τη γνώμη τους ο καλός μαθητής, επιχειρείται να δοθεί μια
συγκριτική διάσταση της έννοιας του καλού μαθητή, ανάμεσα στο παρόν και το πρόσφατο παρελθόν,
ιδιαίτερα μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών που έχουν μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία.

4ος άξονας ερωτήσεων: Η ιδεατή εικόνα του μαθητή στον κυρίαρχο ευρωπαϊκό/παγκόσμιο εκπαιδευτικό
λόγο και στο λόγο των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν για το αν γνωρίζουν τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές
πολιτικές που υποστηρίζουν την προώθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων για τον μαθητή του 21ου αιώνα.
Έπειτα, τους ζητείται να εκφράσουν την εκτίμησή τους για το αν συσχετίζουν τις αλλαγές οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στα διδακτικά βιβλία, με
την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Τέλος, μέσα από αναφορές σε
συγκεκριμένες δεξιότητες που κυριαρχούν στον λόγο ευρωπαϊκών κειμένων και αποτυπώνουν τα
χαρακτηριστικά του καλού μαθητή, ζητείται η γνώμη των εκπαιδευτικών για το αν εντοπίζουν τα ίδια
χαρακτηριστικά και στον καλό μαθητή της ελληνικής πραγματικότητας.

5.5.2. Δειγματοληψία – Το πεδίο της έρευνας και η επιλογή του δείγματος
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείται από έξι εν ενεργεία μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, διαφορετικής ηλικίας, φύλου και εμπειρίας. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εμπειρία από την
Στ΄ τάξη, είτε από το διδακτικό τους έργο την τρέχουσα χρονιά είτε από προηγούμενες σχολικές χρονιές.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην έρευνά μας επιλέχθηκαν από 5 δημοτικά σχολεία του νομού
Κορινθίας.
Η επιλογή του νομού Κορινθίας για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων έγινε, διότι η ερευνήτρια τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρετεί ως δασκάλα σε Δημοτικά Σχολεία
του εν λόγω νομού, γεγονός που διευκολύνει τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων μέσω της επιλογής
ενός βολικού δείγματος (Creswell, 2011).
Τα σχολεία που επιλέχθηκαν ήταν μόνο Δημοτικά, καθώς η έρευνά επικεντρώνεται στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού και στις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που διαμορφώνουν
τον καλό μαθητή σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία που προτιμήθηκαν για τη
διεξαγωγή της έρευνάς ήταν «συνήθη» σχολεία, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
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Το είδος λοιπόν της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της τυπικής περίπτωσης (typical
case sampling), καθώς στόχος ήταν η επιλογή περιπτώσεων που θεωρούνται ότι είναι «τυπικές», δηλαδή
που τοποθετούνται στον μέσο όρο ως προς τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον ερευνητή,
αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο οι πληροφορίες που συλλέγονται να απορριφθούν ως
ειδικές ή αποκλίνουσες περιπτώσεις (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).

5.5.3. Η διαδικασία της έρευνας
Αρχικά, αποφασίστηκε το μέγεθος του δείγματος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει
το δείγμα των εκπαιδευτικών, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Ακολούθησε η επικοινωνία με τους
εκπαιδευτικούς που επρόκειτο να αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας, οι οποίοι ενημερώθηκαν
λεπτομερώς για τον σκοπό της έρευνας, διαβεβαιώθηκαν για την ανωνυμία και την κωδικοποίηση των
ονομάτων τους και γενικά για την τήρηση της ηθικής επιστημονικής δεοντολογίας για την προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων, ώστε τελικά να ζητηθεί η συγκατάθεσή τους για τη παραχώρηση της
συνέντευξης. Το δείγμα που επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην έρευνα δέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση,
καθώς επρόκειτο για συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Έτσι, αφού οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα ενημερώθηκαν για τον σκοπό της, ορίστηκε ο τόπος και ο
χρόνος συνάντησης με βάση τη δική τους προτίμηση. Οι συναντήσεις έγιναν όπως είχαν προσυμφωνηθεί
χωρίς να παρεμποδιστούν από κάποια ενδεχόμενη αιτία. Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν με αυθορμητισμό και
ειλικρίνεια από τους συμμετέχοντες σε ένα κλίμα φιλικής κουβέντας, από όπου προέκυψαν ενδιαφέροντα
και χρήσιμα στοιχεία για την επίτευξη του στόχου της έρευνας.
Μία πιλοτική συνέντευξη προηγήθηκε της διεξαγωγής των βασικών συνεντεύξεων, προκειμένου να
βελτιωθούν οι οδηγοί των ερωτήσεων, χωρίς όμως ανάγκη για ιδιαίτερες διευκρινίσεις ή αποσαφηνίσεις.
Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη χρήση (ψηφιακού) μέσου μαγνητοφώνησης, ενώ
απομαγνητοφωνήθηκαν σε αρχεία τουWord.
Κατά την επεξεργασία του ερευνητικού υλικού, αρχικά εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι απαντήσεις
των συνεντευξιαζόμενων, ακολουθώντας τις ερωτήσεις του πρωτοκόλλου συνέντευξης. Στη συνέχεια οι
απαντήσεις αυτές οργανώθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί και
σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και για τους έξι συνεντευξιαζόμενους, με
τα συνολικά δεδομένα να εξετάζονται ανά άξονα. Τέλος, αξιοποιώντας τη θεωρητική μας προσέγγιση και
τη συναφή βιβλιογραφία επιχειρήσαμε την ερμηνεία των δεδομένων μας, έτσι ώστε να απαντηθούν τα
ερευνητικά μας ερωτήματα.
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5.6. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αποτυπώθηκε και αιτιολογήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας
εμπειρικής μελέτης. Αναπτύχθηκε η προβληματική στην οποία στηρίχτηκε ο ερευνητικός σκοπός,
διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, παρουσιάστηκε το ερευνητικό εργαλείο που
επιλέχθηκε για την έρευνα και τέλος αποτυπώθηκε η ερευνητική διαδικασία. Το κεφάλαιο της
Μεθοδολογίας αποτελεί ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για τη συστηματική παρουσίαση και ανάλυση
των δεδομένων από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, η οποία ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 6ο : Παρουσίαση και Ανάλυση δεδομένων από τις συνεντεύξεις
6.1. Εισαγωγή
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν
από τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση του νομού Κορινθίας, σχετικά με τον τρόπο που κατανοούν οι ίδιοι τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και τις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης
που υιοθετούν, αναδεικνύοντας έτσι μέσα από το λόγο τους τον ιδανικό μαθητή. Η παρουσίαση των
δεδομένων θα γίνει συστηματικά ανά άξονα και ανά ερώτηση του κάθε άξονα. Θα προηγηθεί η περιγραφή
του προφίλ των συνεντευξιαζόμενων, η οποία συμβάλλει στην κατανόηση της «θέσης» από την οποία
μιλούν στις συνεντεύξεις.

6.2. Σκιαγράφηση του προφίλ των συνεντευξιαζόμενων
Σκιαγραφώντας το προφίλ των συνεντευξιαζόμενων από το δελτίο των ατομικών τους στοιχείων, από το
οποίο αντλούμε πληροφορίες για την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά τους, την ειδικότητά τους, τα έτη
υπηρεσίας τους, τις σπουδές τους και τις λοιπές γνώσεις τους, τη συμμετοχή τους σε καινοτόμες δράσεις
κλπ. (βλ. Παράρτημα 1), μας δίνεται η δυνατότητα κατανόησης της «θέσης» από την οποία μιλούν στις
συνεντεύξεις. Η «Θέση» μαζί με άλλους παράγοντες διαμορφώνει τις αντιλήψεις και τις επιλογές τους στο
πλαίσιο της διδακτικής πράξης.
Στη συνέντευξη παίρνουν μέρος έξι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν από 11 έως 32 χρόνια υπηρεσίας. Οι
τρεις από αυτούς είναι γυναίκες, ηλικίας 31-35 ετών και οι άλλοι τρεις άντρες ηλικίας 40 ως 60 ετών, ένας
εκ των οποίων είναι και ο διευθυντής του σχολείου. Το τρέχον σχολικό έτος, οι τρεις από τους
εκπαιδευτικούς δουλεύουν σε σχολεία που βρίσκονται σε αγροτική περιοχή, οι δύο σε σχολεία που
βρίσκονται σε ημιαστική περιοχή και ένας σε σχολείο που βρίσκεται σε αστική περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι μόνο ένας απ’ αυτούς έχει, πέρα
από το βασικό του Πτυχίο, και Μεταπτυχιακό δίπλωμα και μάλιστα σχετικό με την Εκπαιδευτική
Διοίκηση. Οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία, έχοντας αποφοιτήσει από την διετούς φοίτησης Παιδαγωγική
Ακαδημία, έχουν κάνει την εξομοίωση του πτυχίου τους, φοιτώντας στην πορεία και στο πρόγραμμα
μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου.
Τα χρόνια εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία τους στην ΣΤ΄ τάξη κυμαίνονται από δύο ως
δέκα. Μελετώντας τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών παρατηρούμε, ακόμα, ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί, έχουν ένα μέτριο ως πολύ καλό επίπεδο γνώσεων χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας
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και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τέλος, όλοι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως
Περιβαλλοντικά, Προγράμματα Αγωγής Υγείας και εκπαιδευτικές ημερίδες.

6.3. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς ανά
άξονα
6.3.1. Αναπλαισίωση του Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη και η νοηματοδότηση των
βασικών του αρχών από τους εκπαιδευτικούς
Στο πρώτο ερώτημα του συγκεκριμένου άξονα, οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ποιες πηγές ενημέρωσης και καθοδήγησης στηρίζονται για τη διδασκαλία της Γλώσσας
και σε ποιο βαθμό τις χρησιμοποιούν. Οι απαντήσεις τους ανέδειξαν ότι, το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί
για όλους αδιαμφισβήτητα το βασικό οδηγό της διδασκαλίας τους.
Ε.Π.Ε (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας) 5 : «Το πρώτο και το βασικό που κοιτάω είναι το σχολικό εγχειρίδιο.
Ακολουθώ τη σειρά του βιβλίου δηλαδή»
Ε.Π.Ε 1: «Το βιβλίο είναι ο σκελετός, ο κορμός».
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με εξαίρεση μία εκπαιδευτικό που το συμβουλεύεται «κατά τη διάρκεια της
χρονιάς […] σε κάποιες ενότητες» (Ε.Π.Ε 2), δεν φαίνεται να αποτελεί μια βασική πηγή ενημέρωσης και
καθοδήγησης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν να έρθουν σε επαφή με αυτό αρκετά χρόνια.
Ε.Π.Ε 3: «Τα αναλυτικά προγράμματα για να είμαι ειλικρινής, έχω να τα διαβάσω από τότε που ήμουν
φοιτήτρια που τα κάναμε και πάνω σε αυτά ουσιαστικά, έχω μια ιδέα για το πώς πρέπει να κινούμαστε και να
συμπεριφερόμαστε με τα νέα βιβλία[…]».
Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι από τη μία πλευρά συμβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου, αλλά όσο
μεγαλώνει η διδακτική τους εμπειρία, τόσο απομακρύνονται από αυτό και το διαβάζουν μάλιστα και
«χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον» (Ε.Π.Ε 1), ενώ μπορεί ακόμα και να θεωρούν ότι «[…]πλέον δεν υπάρχει
βιβλίο του δασκάλου, εδώ και χρόνια» (Ε.Π.Ε 6).
Ε.Π.Ε 5: […] Σίγουρα κοιτάζω και το βιβλίο του δασκάλου αλλά επειδή έχω ξαναπάρει και άλλες φορές
Έκτη, το κοίταξα την πρώτη χρονιά που πήρα Έκτη. Τώρα θυμάμαι περίπου τι συμβαίνει».
Πηγές ενημέρωσης και καθοδήγησης αποτελούν το Διαδίκτυο για όλους τους εκπαιδευτικούς, το «σχολικό
βοήθημα» (Ε.Π.Ε 3), τα «παλιά βιβλία, παλιές εκδόσεις» (Ε.Π.Ε 1), και οι «επίσημες οδηγίες του
Υπουργείου» (Ε.Π.Ε 5) που αφορούν για παράδειγμα αλλαγές στην διδασκόμενη ύλη.
Στο δεύτερο ερώτημα που αφορά το βαθμό αυτονομίας των δασκάλων στη σχολική τάξη σε σχέση με τις
επίσημες οδηγίες ή το βιβλίο του δασκάλου, όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν μια σχετική αυτονόμηση, είτε
προς το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που προτείνονται είτε ως προς τον τρόπο διδασκαλίας, με
βασικό επιχείρημα «τις ανάγκες που έχει το εκάστοτε τμήμα» (Ε.Π.Ε 2), τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο
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αλλά και την ανάγκη για «[…] εμβάθυνση σε μηνύματα πέρα των επιφανειακών και σε γραμματικά
φαινόμενα πέρα από τα αναφερόμενα στις οδηγίες» (Ε.Π.Ε 6).
Ε.Π.Ε 3: […] παραλείπονται αν δεν μου φαίνονται λειτουργικά για τα παιδιά που έχω.[…]Πολλές φορές
επίσης, τα παιδιά έχουν κενά και πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο για να τα καλύψουμε».
Ε.Π.Ε 5: «Ο κύριος λόγος είναι ο χρόνος. Δηλαδή αν ακολουθήσω τον τρόπο που λέει να διδάξω το βιβλίο
του δασκάλου, κατά τη γνώμη μου, ο χρόνος δεν επαρκεί».
Στο τρίτο ερώτημα του άξονα σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παρατηρήσει διαφορές ανάμεσα
στις οδηγίες/συστάσεις των Σχολικών Συμβούλων για τη διδασκαλία της Γλώσσας και τις επίσημες
οδηγίες, οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι οι Σχολικοί σύμβουλοι «ακολουθούν τον επίσημο άξονα»
(Ε.Π.Ε 2), με δύο εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις πρακτικές συμβουλές
που δίνουν για τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών.
Ε.Π.Ε 3: «Επειδή έχω αλλάξει συχνά σχολεία και έχω γνωρίσει αρκετούς συμβούλους, όχι μόνο
διαφοροποιούνται αυτά που λένε από τις επίσημες οδηγίες αλλά πολλές φορές έχουν και διαφορετική γνώμη
μεταξύ τους, […] στην πράξη… στο πώς να γίνει ένα μάθημα, στο πώς να γίνει η ορθογραφία, στο πώς να
γίνει η διόρθωση ενός γραπτού, έχω ακούσει διαφορετικές απόψεις».
Μετέπειτα, στην ερώτηση για το αν οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία
τους, ως βασική αρχή του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από το
«ελάχιστα» (Ε.Π.Ε 3) λόγω «δυσκολίας εφαρμογής της στην πράξη» (Ε.Π.Ε 5), ως το «μέγιστο» (Ε.Π.Ε
1). Όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη διαθεματικότητα ως συνδυασμό των γνωστικών
αντικειμένων και δηλώνουν ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν κυρίως να την υλοποιήσουν, εκτός από
έναν εκπαιδευτικό που εντοπίζει την εφαρμογή της διαθεματικότητας και σε « […] προγράμματα σχολικών
δραστηριοτήτων, περιβαλλοντολογικά, υγείας […]» (Ε.Π.Ε 6).
Ε.Π.Ε 1: ««Η Γεωγραφία και η Ιστορία για παράδειγμα εισχωρούν στο μάθημα της Γλώσσας με φοβερή
άνεση, στα Μαθηματικά επίσης».
Σχετικά με το αν υλοποιούν τις διαθεματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της
Γλώσσας, όλοι δήλωσαν ότι «κάποιες φορές τις υλοποιούν και κάποιες όχι» (Ε.Π.Ε 6), λόγω
περιορισμένου χρόνου ή γιατί βρίσκουν άλλες διαθεματικές δραστηριότητες «πιο ενδιαφέρουσες, όχι τόσο
επιδερμικές» (Ε.Π.Ε 1). Όλοι προσπαθούν να υλοποιήσουν διαθεματικές δραστηριότητες, καθώς
πιστεύουν ότι η διαθεματική προσέγγιση ωφελεί αδιαμφισβήτητα τη μάθηση των παιδιών. Με αυτόν τον
τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται την γνώση ως κάτι ενιαίο, ως κάτι που «βρίσκεται σε πολλές πτυχές της
καθημερινότητάς τους» (Ε.Π.Ε 3), αποκτώντας τελικά «μια σφαιρική εικόνα των όσων μαθαίνουν στο
σχολείο» (Ε.Π.Ε 2). Η διαθεματικότητα για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα πιο ευχάριστο και
ενδιαφέρον τρόπο μάθησης για τα παιδιά, η οποία παράλληλα καλλιεργεί την «κριτική τους σκέψη» (Ε.Π.Ε
2), «διευρύνει τους νοητικούς ορίζοντές τους» (Ε.Π.Ε 6), προωθώντας τη συνεργασία και την ουσιαστική
αναζήτηση πληροφοριών. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η διαθεματικότητα
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διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών, καθώς στηριζόμενη στις εμπειρίες τους, βοηθάει στην οικοδόμηση
της νέας γνώσης με ένα τρόπο άδηλο και πιο ουσιαστικό.
Ε.Π.Ε 1: «Ναι και διευκολύνει την κουβέντα. Φέρνει κατά κάποιο τρόπο τις εμπειρίες των παιδιών στην
επιφάνεια και τις χτίζει πάλι σε ένα πλαίσιο τελείως πιο χαλαρό… θα μπορούσαμε να πούμε ότι περνάει
άδηλα».
Ε.Π.Ε 5: « […] σαν κάτι πιο διασκεδαστικό, αν βέβαια το κάνουμε με το σωστό τρόπο […].Πιστεύω ότι τους
αρέσει, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, τους μένει καλύτερα στο μυαλό. […] Οι διαθεματικές δραστηριότητες
τα βάζουν σε μια διαδικασία να ψάχνουν πληροφορίες, να δουλεύουν όλοι μαζί, να συνεργάζονται και σε ένα
επόμενο επίπεδο να μάθουν ότι όλα έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους, ότι η γνώση δεν μένει μόνο σε ένα
αντικείμενο αλλά πηγαίνει και σε άλλα».
Στο επόμενο ερώτημα, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή των Αναλυτικών
Προγραμμάτων το 2003 και στα βιβλία του Δημοτικού, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την
αλλαγή αυτή απαραίτητη, ως ανάγκη προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή, στην οποία κυριαρχούν οι Νέες
Τεχνολογίες, η υπερπληροφόρηση, μια πληθώρα ερεθισμάτων και οι συνεχείς μεταβολές σε οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο, παράγοντες που επηρεάζουν το περιεχόμενο της προς διδασκαλίας γνώσης και τον
τρόπο που αυτή πρέπει να διδαχθεί στους μαθητές, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σημερινής εποχής. Η αλλαγή των βιβλίων μεταφράστηκε και ως μια
προσπάθεια να ανταποκριθεί το περιεχόμενο στα «ενδιαφέροντα των παιδιών, γιατί κάποιες ενότητες των
παλιών βιβλίων ίσως ήταν βαρετές» (Ε.Π.Ε 2) αλλά και ως μια προσπάθεια προώθησης συνεργατικών
μορφών μάθησης.
Ε.Π.Ε 3: «Γιατί άλλαξε γενικότερα η εποχή. Τα παλιά βιβλία δεν υποστήριζαν τις σημερινές ανάγκες,
ανάγκες που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, στις επιστήμες που εξελίσσονται. Αλλάζει και η οικονομία.
Αλλάζουν και τα παιδιά. Τα σημερινά παιδιά έχουν περισσότερες παραστάσεις, περισσότερα
ερεθίσματα…[..]. Χρειαζόταν η αλλαγή».
Ε.Π.Ε 4: «[…]Επίσης, πλέον έχουν μπει οι υπολογιστές στη μάθηση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που μαθαίνουν
οι άνθρωποι. Δουλεύουμε πια σε ομάδες. […]Τα παλιά βιβλία δεν είχαν αυτήν την ευχέρεια.[...] Ναι, τότε,
στο σχολείο οι μαθητές ήτανε κατά βάση Έλληνες, ήταν κατά βάση χριστιανοί ορθόδοξοι, τώρα δεν είναι.
Είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι άνθρωποι που δεν μιλούν καλά ελληνικά. Έχει αλλάξει η κοινωνία
πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που το σχολείο την αντιμετωπίζει και που προετοιμάζει τους μαθητές».
Ε.Π.Ε 5: ««Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μια τελείως διαφορετική εποχή. Έχουμε μπει σε μια εποχή
παγκοσμιοποίησης που τα πράγματα αλλάζουν […].Οπότε πιστεύω ότι προσπάθησαν να ακολουθήσουν την
ροή της εποχής […]ότι πλέον οι απαιτήσεις σε γνώσεις και στην εργασία αργότερα είναι πολύ μεγαλύτερες.
Πολλές πληροφορίες και ένας μαθητής σήμερα απαιτείται να έχεις πολύ περισσότερες γνώσεις σε σχέση με το
παρελθόν».
Την αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των διδακτικών βιβλίων, είναι χαρακτηριστικό ότι οι
δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, την αντιμετώπισαν με μια επιφύλαξη και έναν σκεπτικισμό για
τα κίνητρα αυτής, την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητά της καθώς και τον πραγματικό της μακροχρόνιο
στόχο.
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Ε.Π.Ε 1: «Εεε…φαντάζομαι οι ανάγκες, τα χρόνια που αλλάζουν;… Η εισβολή των ψηφιακών μέσων; Ότι
τα παιδιά είναι πιο υποψιασμένα…; Να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες; Εγώ προσπαθώ να δω το τέλος
[…].Δεν ξέρω αν επειδή ωριμάζουν τα παιδιά ή οι ανάγκες της κοινωνίας το επιτάσσουν […]. Πιστεύω ότι
πέρα από τους εκδοτικούς οίκους, που έπρεπε να κάνουν δουλειά… ή οτιδήποτε… σίγουρα έχει αλλάξει το
στοκ των παιδιών, οι εμπειρίες τους, τα ερεθίσματά τους..αλλά δεν βρίσκω ιδιαίτερο λόγο».
Ως προς το κίνητρο της αλλαγής, εκφράστηκε η άποψη, ότι αυτή έγινε ως μια προσπάθεια σύνδεσης της
γλώσσας με την καθημερινότητα, ως ένας σαφής προσανατολισμός στη χρηστική/εργαλειακή λειτουργία
της γλώσσας, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που στοχεύει στο να γίνουν οι μαθητές πολίτες πιο
«λειτουργικοί κοινωνικά» (Ε.Π.Ε 1) και να προετοιμαστούν για τη μελλοντική τους παρουσία στην αγορά
εργασίας.
Ε.Π.Ε 6: «Αυτή η αλλαγή έγινε για να συνδεθεί η χρήση της γλώσσας με την καθημερινότητα, να γίνει πιο
χρηστικό, χρηστική η γλώσσα.[…] Υποψιάζομαι ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ ισχυρό και
θεωρώ… ότι σε κατευθύνουνε σε κάποιες ατραπούς… πώς να συνδέσουμε τη γνώση με τη καθημερινότητα,
τον επαγγελματισμό, κατευθύνεται κατά κει κάπου… η σύνδεση των σπουδών με το επάγγελμα, με την
εργασία».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της συζήτησης μια εκπαιδευτικός επέστρεψε στο ζήτημα της αλλαγής
του Αναλυτικού Προγράμματος και των διδακτικών βιβλίων, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η κίνηση ήταν
ίσως στα πλαίσια του σταδιακού προσανατολισμού του σχολείου προς στην αγορά εργασίας και την
προετοιμασία των μαθητών, ώστε να γίνουν μελλοντικά ανταγωνιστικοί.
Ε.Π.Ε 3: «[…]αλλά αν μπορώ να τα συνδυάσω με βάση όσα είπαμε πριν για την αλλαγή των βιβλίων,
θεωρώ ότι όλα αυτά, βηματάκι- βηματάκι που γίνονται ως αλλαγές στην εκπαίδευση ότι οδηγούν εκεί, αυτό
θέλουν ουσιαστικά».
Στο επόμενο ερώτημα σχετικά με το αν τα βιβλία της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης ικανοποιούν τους
εκπαιδευτικούς ως προς το περιεχόμενο και τη δομή τους, εκτός από έναν «δυσαρεστημένο» εκπαιδευτικό
που θα επιθυμούσε «περισσότερο λογοτεχνία και όχι κείμενα χρηστικά» (Ε.Π.Ε 6), σχεδόν όλοι δήλωσαν
ικανοποιημένοι, επισημαίνοντας όμως τις «πολλές πληροφορίες» (Ε.Π.Ε 3) και τις λεπτομέρειες των
βιβλίων, οι οποίες κατευθύνουν απόλυτα τη μάθηση των παιδιών δίνοντάς τους, όπως χαρακτηριστικά
ειπώθηκε, «μασημένη τροφή» (Ε.Π.Ε 1). Οι όποιες ελάχιστες ενστάσεις εκφράστηκαν εκ μέρους των
εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο των βιβλίων αφορούσαν την ανταπόκριση αυτού στο ηλικιακό και
μαθησιακό

επίπεδο

των

μαθητών.

Οι

εκπαιδευτικοί

αναφέρθηκαν

σε

ορισμένες

«περιττές

δραστηριότητες» (Ε.Π.Ε. 2) λόγω βαθμού δυσκολίας και σε κάποια κείμενα που ίσως «είναι λίγο
παράταιρα, ξένα, ειδικά για κάποια σχολεία κάποιων περιοχών που υπάρχει έλλειμμα των παιδιών από
εικόνες κι από παραστάσεις» (Ε.Π.Ε. 6). Μία εκπαιδευτικός, στάθηκε στο γεγονός ότι τα βιβλία δεν
λαμβάνουν υπόψη τα μαθησιακά κενά των παιδιών με αποτέλεσμα να τα μεγεθύνουν, μεγαλώνοντας το
χάσμα ανάμεσα στους καλούς και τους λιγότερο καλούς μαθητές.
Ε.Π.Ε 3: «[…]πολλά πράγματα θεωρούνται δεδομένο ότι τα ξέρουν τα παιδιά από τις προηγούμενες τάξεις
και δεν διδάσκονται εκ νέου γιατί θεωρούνται γνωστά. […] Τα βιβλία ουσιαστικά βοηθούν ένα μαθητή που
δεν έχει κενά να προχωρήσει και να γίνει καλύτερος. Για τον άλλο μαθητή που για τους λόγους του έχει κενά
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και έχει κάποιες δυσκολίες, το βιβλίο της ΣΤ΄ της Γλώσσας δεν τον βοηθάει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του
και αυτές μεγεθύνονται».
Στο προτελευταίο ερώτημα του άξονα, οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί με βάση την εμπειρία τους,
την επικοινωνία και τη συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς αναφέρονται στα θετικά στοιχεία του
συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των διδακτικών βιβλίων επισημαίνοντας κυρίως
την ποικιλία δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί και την ποικιλία
κειμένων που αφορούν «διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις» (Ε.Π.Ε 4). Χαρακτηριστικά ένας
εκπαιδευτικός αναφέρει: « …μπορεί να σου δίνει αρκετές παραπομπές για τα παιδιά, σου δίνει την ευελιξία
να επιλέγεις τι θα κάνεις από αυτήν την πληθώρα, σου δίνει τη χαρά να σβήνεις πράγματα» (Ε.Π.Ε 1).
Σύμφωνα με μια εκπαιδευτικό, το βασικότερο θετικό σημείο του βιβλίου της Γλώσσας είναι η συνέχεια
και η επαναληψιμότητα που παρουσιάζεται στην δομή, από την προηγούμενη τάξη κιόλας κάτι που «είναι
καλό γιατί οι μαθητές μαθαίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μαθαίνουν έτσι πιο εύκολα» (Ε.Π.Ε 5). Οι
εικόνες, τα χρώματα, η συγκεκριμένη θεματολογία με στοιχεία από την καθημερινή ζωή είναι στοιχεία
που τραβούν το ενδιαφέρον των μαθητών κάνοντας την διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη και
εύκολη. Η δυνατότητα που παρέχεται για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και για ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες είναι στοιχεία που επίσης αναφέρθηκαν. Άλλος εκπαιδευτικός, θεωρεί ότι το βασικό
προτέρημα είναι τα στοιχεία «εκσυγχρονισμού» που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, καθώς
απευθύνεται σε ένα «σύγχρονο μοντέρνο κράτος, όπου τα παιδιά έχουν άμεση επαφή με την τεχνολογία»
(Ε.Π.Ε 4) και με μια πληθώρα ερεθισμάτων. Στα θετικά σημεία αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο
Αναλυτικό Πρόγραμμα σε συνδυασμό με το βιβλίο «παρέχουνε κάποιες οδηγίες που τις τηρούν όλοι κατά
βάση, […]μαζικά…» καθοδηγώντας «[…]μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων τους δασκάλους»(Ε.Π.Ε
6).
Ε.Π.Ε 3:«Είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον, ανοίγεις το βιβλίο βλέπεις εικόνες, ωραία χρώματα, είναι
κοντά στο παιδί. Και στο περιεχόμενο έχει ωραία ζητήματα, να τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών, να
προβληματιστούν».
Ε.Π.Ε 5: «[…]σε γενικές γραμμές είναι εύκολο να τα καταλάβουν. Έχουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή,
όπως για παράδειγμα έχουν συνταγές και άλλα τέτοια πράγματα που τα κάνουν πιο ευχάριστα στα παιδιά».
Ε.Π.Ε 4: «[…]Μου αρέσει ότι τα μαθήματα συνδέονται με άλλα αντικείμενα. Μ’ αρέσει ότι τα παιδιά
μπορούν να δουλέψουν σε ομάδες, έχει ομαδικές εργασίες».
Σχετικά τώρα με τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή του
συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος και του βιβλίου της Γλώσσας, το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στον μεγάλο όγκο της διδασκόμενης ύλης σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο, κάτι που
ζημιώνει την μάθηση των παιδιών. Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, ένας εκπαιδευτικός εντοπίζει μια
ιδιαίτερη δυσκολία «στο εξειδικευμένο λεξιλόγιο» (Ε.Π.Ε 6) που περιλαμβάνουν κάποιες φορές τα κείμενα
της Γλώσσας, ενώ η έλλειψη λογοτεχνικού λεξιλογίου είναι κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο εκπαιδευτικό
«οδηγεί μελλοντικά τους μαθητές σε μια λεξιπενία» (Ε.Π.Ε 6).
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Ε.Π.Ε 3: «Θεωρώ ότι είναι τόσα πολλά που […] σίγουρα κάνεις προχειροδουλειά και ο μαθητής της ΣΤ΄ δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει. […] Το άγχος είναι η ύλη του βιβλίου και όλα αυτά που ζητάει από τους μαθητές
της ΣΤ.΄[…] ο όγκος των πληροφοριών σε συνδυασμό με τον λίγο διδακτικό χρόνο. Πρέπει να διαλέξεις αν
θα αφήσεις κάτι και ενδεχομένως […] θα τα κάνεις όλα, βιαστικά και πρόχειρα».
Τέλος, το σημείο της καθοδηγητικής λειτουργίας του βιβλίου, αν και παραπάνω αναφέρθηκε ως κάτι
θετικό από τον Ε.Π.Ε 6, ένας άλλος εκπαιδευτικός, είχε ακριβώς την αντίθετη άποψη θεωρώντας ότι «η
αλαζονεία του βιβλίου» (Ε.Π.Ε 1) καθοδηγεί απόλυτα τους εκπαιδευτικούς περιορίζοντας τον βαθμό
αυτονομίας τους και απορρίπτοντας κατά κάποιο τρόπο άλλες πηγές γνώσης.
Ε.Π.Ε 1: «[…] η παντοδυναμία του βιβλίου, σαν αυτολιβανίζονται […] απέχουν πολύ από το να
«παραδεχτούν» ότι δεν είναι η κύρια πηγή της μάθησης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μια αλαζονεία του
βιβλίου λοιπόν θα έλεγα[…]Τα σημερινά βιβλία προσπαθούν να υποκαταστήσουν όλους τους ρόλους. Και το
καταφέρνουν, […] μπορεί να λειτουργήσει σαν τυφλοσούρτης».
Ολοκληρώνοντας, στην τελευταία ερώτηση του άξονα για το αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τελικά ότι το
ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα βιβλία υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μάθηση των παιδιών,
όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό με απαραίτητη «την
καθοδήγηση του δασκάλου, ώστε να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» (Ε.Π.Ε 5).
Επικρατέστερη άποψη ήταν ότι η ουσιαστική μάθηση κατορθώνεται μέσα από την ποικιλία
δραστηριοτήτων που παρέχονται στους μαθητές, εξασφαλίζοντας ένα βασικό επίπεδο γνώσεων. Επιπλέον,
τα βιβλία παρουσιάζονται ως «ελκυστικά» (Ε.Π.Ε 4) για τους μαθητές καθώς καταφέρνουν «να
κινητοποιήσουν την περιέργεια» (Ε.Π.Ε 1) και «τη θέλησή τους για να μάθουν» (Ε.Π.Ε 1). Το στοιχείο της
διαδραστικότητας που προσφέρει το διδακτικό βιβλίο με τις ψηφιακές δραστηριότητες σε συνδυασμό με
την εν δυνάμει διαθεματικότητα, παρέχουν νέους τρόπους μάθησης μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Ε.Π.Ε 6: «…αποκτάνε κάποιες γνώσεις, βασικές πιστεύω, για να χειρίζονται τι γλώσσα, να κατανοούν
κάποια απλά κείμενα, να παράγουν γραπτό λόγο»
Ε.Π.Ε 3: «Ότι μπορούν να γίνουν και με διαδραστικό τρόπο. Ότι τα καινούρια βιβλία μπορείς να τα
αξιοποιήσεις μέσω διαδραστικού πίνακα, μέσω προτζέκτορα, ώστε τα παιδιά να είναι πιο προσηλωμένα. Με
τη βοήθεια της εικόνας, διευκολύνουν μαθητές που δυσκολεύονται να τους αποτυπωθούν πράγματα, σε ένα
πιο ευχάριστο περιβάλλον».
Ε.Π.Ε 5: «Θεωρώ ότι προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, όπως οι διαθεματικές δραστηριότητες
[…].Αν και ο εκπαιδευτικός […] μπορεί να τα ακολουθήσει και λίγο περισσότερο… […]τα παιδιά μπορούν
να μάθουν […]. Αλλά από μόνα τους τα βιβλία δεν αρκούν, χρειάζεται και η καθοδήγηση του δασκάλου,
ώστε να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

6.3.2. Οι παιδαγωγικές πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την τάξη τους
Στο πρώτο ερώτημα αυτού του άξονα οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στις διδακτικές μεθόδους που
θεωρούν ότι είναι πιο κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και σε αυτές που τελικά επιλέγουν στην
πράξη. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απευθυνόμενη σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης επιλέγει τη μετωπική
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διδασκαλία, την διάλεξη, όταν θέλουν κυρίως να εξηγήσουν κάτι στους μαθητές ή όταν θέλουν να τους
φέρουν σε μια πρώτη επαφή με την προς διδασκαλία γνώση.
Ε.Π.Ε 1: «[…]αλλά αυτή η διάλεξη, μια αφήγηση...οπωσδήποτε, οπωσδήποτε και αυτό. […]Πολλές φορές
δουλεύει και καλύτερα»
Ε.Π.Ε 5: « […] Εννοείται ότι επιλέγω και τη μετωπική διδασκαλία, ειδικά σε κομμάτια που τα θεωρώ πολύ
σημαντικά και τα παιδιά τα ακούν πρώτη φορά».
Ε.Π.Ε: «Μετά, σίγουρα η μετωπική διδασκαλία. […]βοηθάει να πω στα παιδιά… “ακούστε να σας πω...”
και να τους εξηγώ αυτό που θέλω».
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι ακολουθούν την διάλεξη δεν την θεωρούν
απαραίτητα και την καταλληλότερη μέθοδο αλλά ίσως την πιο εύκολη στην πράξη λόγω του μεγάλου
όγκου της ύλης σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο.
Ε.Π.Ε 2: «[…]αλλά λόγω πίεσης χρόνου, δυστυχώς που το λέω αλλά επιλέγω τη διάλεξη».
Ε.Π.Ε 3: «Μετά, σίγουρα η μετωπική διδασκαλία, αν και προσπαθώ να την αποφεύγω[…]»
Ε.Π.Ε 4: «Διάλεξη κάνω πολύ, είναι πιο εύκολο, […] λόγω του φόρτου εργασίας και του μειωμένου χρόνου,
είναι πιο εύκολο να γίνει».
Επόμενη βασική διδακτική μέθοδος που θεωρείται απόλυτα κατάλληλη και επιλέγεται από την
πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι ο διάλογος μέσω του οποίου οι μαθητές «εκφράζουν τις απορίες τους
και έτσι προχωράει δημιουργικά το μάθημα» (Ε.Π.Ε 1). Ο διάλογος επιλέγεται ακόμα και ως ένας τρόπος
να προσδιοριστεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και κατ’ επέκταση το περιεχόμενο και οι στόχοι της
διδασκαλίας.
Ε.Π.Ε 3: «Λοιπόν θεωρώ τον διάλογο και το επιλέγω γιατί έτσι ανακαλύπτω από πριν τι γνωρίζει τι πιστεύει
το κάθε παιδί και έτσι πάνω στις απόψεις του και τις γνώσεις του μπορούμε να πατήσουμε και εμείς για να
φέρουμε το μάθημα στα μέτρα του, να γίνει η αρχή και μετά να υπάρξει η καθοδήγηση από εμένα».
Χαρακτηριστική είναι η αξία που προσδίδει ένας εκπαιδευτικός στο διάλογο, αναφέροντας συγκεκριμένα:
Ε.Π.Ε 6:«Ο διάλογος προσφέρεται στις μεγαλύτερες τάξεις σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να γίνεται ένας σωστός
διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών είναι σημαντικό. […]Ο διάλογος δεν οδηγεί μόνο στην
μάθηση, οδηγεί και στην διαμόρφωση χαρακτήρων πιστεύω».
Στο ερώτημα σχετικά με τις καταλληλότερες διδακτικές μεθόδους, οι μισοί από τους συνεντευξιαζόμενους
εκπαιδευτικούς ανέφεραν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ως «κατάλληλη για να μάθουν να συνεργάζονται
και να λειτουργούν σε ομάδες τα παιδιά αυτής της ηλικίας» (Ε.Π.Ε 5), αν και δεν την εφαρμόζουν πολύ
συχνά «λόγω πίεσης χρόνου» (Ε.Π.Ε 2). Ένας μόνο εκπαιδευτικός συμπεριέλαβε τις ομαδικές εργασίες
στις βασικές διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζει στην τάξη λέγοντας χαρακτηριστικά:
Ε.Π.Ε 6: «Οι ομαδικές εργασίες προωθούνε την συνεργασία, αποφεύγοντας έτσι τον ανταγωνισμό, τον
αρνητικό ανταγωνισμό, προωθώντας την άμιλλα, τη συνεργασία βασικά».
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Στις βασικές διδακτικές μεθόδους που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκε και η αναζήτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ως μια μορφή μικρής έρευνας από τους ίδιους τους μαθητές με σκοπό την
άντληση πληροφοριών.
Ε.Π.Ε 4: «Μ’ αρέσει πολύ η έρευνα, η αναζήτηση δηλαδή στο Διαδίκτυο. Αρέσει και στα ίδια, και δουλεύει
και μεμονωμένα, δεν χρειάζεται να συνεργαστούν, μπορούν στο σπίτι τους να ψάξουν κάτι που να τους
ενδιαφέρει. Αναθέτοντας κάτι, όχι σε όλους το ίδιο».
Σε επόμενο ερώτημα, σχετικά με το βαθμό υλοποίησης ομαδικών δραστηριοτήτων που προτείνονται στο
μάθημα της Γλώσσας ή και γενικότερα σε κάποιο άλλο μάθημα, όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί
ισχυρίστηκαν ότι τις υλοποιούν αρκετές φορές, αλλά όχι πάντα. Για τους τρεις από τους έξι, η έλλειψη
χρόνου εμφανίστηκε ως βασικός παράγοντας μη υλοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων, ενώ
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι κάποιες φορές τις παρακάμπτει, αν δεν τις θεωρεί «τόσο στοχευμένες» (Ε.Π.Ε
6) ή αν θεωρεί ότι «δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών της τάξης» (Ε.Π.Ε 6). Ο βαθμός
υλοποίησης ομαδικών δραστηριοτήτων διέφερε μόνο σε μία εκπαιδευτικό η οποία ανέφερε ότι τις
υλοποιεί «σε μεγάλο βαθμό», ιδιαίτερα «τις κατασκευές» και την ομαδική «παραγωγή γραπτού λόγου»
(Ε.Π.Ε 3).
Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν με βεβαιότητα ότι οι ομαδικές δραστηριότητες ωφελούν
σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές, αν καταφέρουν να λειτουργήσουν σωστά, αν γίνονται «ιδανικά» (Ε.Π.Ε
4). Οι εκπαιδευτικοί ως βασικό όφελος των ομαδικών εργασιών, επισήμαναν την αξία της συνεργασίας, η
οποία «διαμορφώνει το χαρακτήρα» (Ε.Π.Ε 3) των παιδιών. Οι μαθητές μέσα από αυτήν την διαδικασία
μαθαίνουν στην πράξη την αξία της αλληλοβοήθειας, το να «Μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον» (Ε.Π.Ε 2),
καταφέρνουν να συσφίξουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κάτι που τονίστηκε ιδιαίτερα από τους
εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, αποφεύγοντας με αυτόν
τον τρόπο φαινόμενα σχολικής βίας.
Ε.Π.Ε 1: «Με λίγα λόγια, το βασικό είναι ότι έτσι βγαίνει η διαφορετικότητα του καθενός και γίνεται ανεκτή.
Αυτό είναι το βασικότερο και από εκεί και πέρα μαθαίνει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο, χτίζεται μια
σχέση».
Ε.Π.Ε 3: «Το όφελος ξεκινάει από το πώς έχουμε συνθέσει την ομάδα. Υπάρχουν παιδιά με έντονο
χαρακτήρα που θέλουν να τα κάνουν όλα και δεν αφήνουν τον άλλον να μιλήσει, η ομάδα τα διευκολύνει να
προσαρμοστούν και εν τέλει να συνεργαστούν. Στην ομάδα βοηθάει ο ένας τον άλλον, διορθώνει ο ένας τον
άλλον, κάποιος θα ξέρει λίγο καλύτερα και θα καθοδηγεί και την υπόλοιπη ομάδα και σίγουρα δένονται
μεταξύ τους. Είναι ωφέλιμο. Τι ποιο ωραίο από τη συνεργασία των παιδιών, διαμορφώνει τον χαρακτήρα
τους».
Ε.Π.Ε 6: «Σίγουρα η συνεργασία που είπα και η αποφυγή της σχολικής βίας, όταν τα παιδιά μαθαίνουνε να
συνεργάζονται μαζί και να συμπληρώνει το ένα το άλλο. Θεωρώ ότι και ένας μαθητής ο οποίος μπορεί να
υποστεί μπούλινγκ επειδή έχει κάποιες αδυναμίες, εάν μάθουν να συνεργάζονται θα τον στηρίξουνε κι αυτόν.
Αποφεύγουμε και τέτοια φαινόμενα πιστεύω δηλαδή».
Ως βασικό όφελος των ομαδικών δραστηριοτήτων μία εκπαιδευτικός θεωρεί το γεγονός ότι έτσι οι
μαθητές «μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, να λένε την άποψή τους και να την τεκμηριώνουν, για να
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μπορέσουν να συμφωνήσουν στην ομάδα» (Ε.Π.Ε 5), καταλήγοντας έτσι σε κάτι κοινά αποδεκτό. Ένας
άλλος εκπαιδευτικός έδωσε μια διαφορετική διάσταση της ομαδοσυνεργατικής εργασίας, καθώς ανέφερε
ότι με την μέθοδο αυτή οι μαθητές μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο «ρόλο ο καθένας»
(Ε.Π.Ε 4) μέσα στην ομάδα, μαθαίνοντας παράλληλα «[…] ότι πρέπει να παραδώσουν κάτι μέσα σε ένα
συγκεκριμένο χρόνο» (Ε.Π.Ε 4).
Στο ερώτημα που αφορά την υλοποίηση της μεθόδου project και της ενδεχόμενης αξίας της για τα παιδιά,
όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η μέθοδος έχει να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη
στους μαθητές, αν και οι μισοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν έχουν υλοποιήσει διαθεματικά σχέδια
εργασίας στην τάξη «καθαρά λόγω χρόνου» ή «επειδή τα ίδια τα παιδιά δεν είχαν αναπτύξει σε
ικανοποιητικό βαθμό τις ικανότητές τους ώστε να δουλεύουν ομαδικά σε ένα τέτοιο επίπεδο» (Ε.Π.Ε 5).
Τεκμηριώνοντας την αξία του project, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν κυρίως τη συνεργασία που προωθείται
μέσω της μεθόδου, την ομαδικότητα, την ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στους μαθητές και την
αλληλοβοήθεια που ενισχύει τη μάθηση για όλους τους μαθητές. Ως θετικά στοιχεία του project
αναφέρθηκαν η «βιωματική μάθηση» (Ε.Π.Ε 5), η οποία προωθείται μέσα από αυτό, και η
διαθεματικότητα μέσω της οποίας τα παιδιά αποκτούν «σφαιρικές γνώσεις» (Ε.Π.Ε 3) και
αντιλαμβάνονται ότι αυτές «οι γνώσεις στο σχολείο μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και πως τελικά
[…] δεν είναι κάτι το τόσο ξεχωριστό στην πραγματική ζωή» (Ε.Π.Ε 2).
Ε.Π.Ε 1: «Πάρα πολλά, ιδιαίτερα αν αγαπάνε αυτό το θέμα που δουλεύουν. Η δημιουργία καλών
αναμνήσεων μέσα από τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα ή και τον ανταγωνισμό που μπορεί να έχει
προκύψει. Η σύσφιξη των σχέσεων.. κάτι τέτοιο».
Ε.Π.Ε 6: «Ναι θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά. Να υπάρχει μια συνεργασία, μια
αλληλοβοήθεια, μια αλληλοκατανόηση, ομαδικότητα. Είναι μια κατάσταση που όλοι προσφέρουνε κάτι,
αναπτύσσονται και φιλικοί δεσμοί μεταξύ των μαθητών, κι όταν ένας μαθητής δεν τα πάει και πολύ καλά τον
βοηθάνε οι άλλοι, ανεβαίνει κι αυτουνού η αυτοπεποίθηση. Λειτουργεί ανατροφοδοτικά το όλο σύστημα.
Προωθείται η μάθηση, η γνώση για όλους».
Σε επόμενο ερώτημα οι εκπαιδευτικοί απαντούν στο αν έχουν εισάγει τις Νέες Τεχνολογίες στη
διδασκαλία τους, στον τρόπο που αυτό ενδεχομένως έχει συμβεί και στα αποτελέσματα που έχουν δει από
την πλευρά των μαθητών τους. Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο τους,
λίγο ως πολύ, έχουν διαθέσιμους κάποιους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ενώ μία εκπαιδευτικός ανέφερε
και την ύπαρξη διαδραστικού πίνακα στην τάξη της. Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι
έχουν χρησιμοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην τάξη τους αποκλειστικά ως μέσο προβολής, ως
ένα οπτικοακουστικό μέσο, με το οποίο δεν αλληλεπιδρούν ενεργά οι μαθητές. Δύο εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι έχουν αφήσει τους μαθητές να χειριστούν οι ίδιοι τον Η/Υ, αναθέτοντάς τους κάποιο
ηλεκτρονικό τεστ.
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Όσες φορές οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να εισάγουν τους Υπολογιστές στην διδασκαλία τους τα παιδιά
το αντιμετώπισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξοικείωση και ενθουσιασμό, ως μια εναλλακτική προσέγγιση
της διδασκαλίας. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές τριών εκπαιδευτικών.
Ε.Π.Ε 4: «Τα παιδιά επειδή νομίζουν πως θα χάσουν μάθημα κι ότι θα δουν κάτι, είναι πάρα πολύ θετικά,
τους αρέσει πάρα πολύ. Μόνο που πατάς το κουμπί νομίζουν πως θα κλείσουν το βιβλίο και είναι πάρα πολύ
χαρούμενα. Δεν θα δουν εμένα να μιλάω, θα δουν κάτι άλλο».
Ε.Π.Ε 5: « […] τους αρέσει πάρα πολύ. Τους τραβάει το ενδιαφέρον. Είναι και κάτι που είναι στη ζωή τους
πλέον. Από το κινητό να το πάρεις, τον υπολογιστή… είναι κομμάτι της ζωής τους, κάτι συνηθισμένο για
αυτά και το αποζητούν. Κάθε φορά θα δείξουν ιδιαίτερη προσοχή».
Ε.Π.Ε 1: «[…] Πέρσι για παράδειγμα, τα παιδιά ήταν πολύ εξοικειωμένα με την Τεχνολογία και έφτιαχναν
τα ηλεκτρονικά του σχολείου, μέσα σε όλα, κάτι που τους έδινε μεγάλη αυτοπεποίθηση».
Παρά τις θετικές αντιδράσεις των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί «δυστυχώς» (Ε.Π.Ε 1) δεν τολμούν συχνά να
υιοθετούν μεθόδους που αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας
εκπαιδευτικός: «Είναι μια αναπηρία των δασκάλων. Ίσως δεν είμαστε κατάλληλα ενημερωμένοι είτε
φοβόμαστε αυτό το μέσο […]» (Ε.Π.Ε 1).
Στο ερώτημα που ακολουθεί σχετικά με το αν οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους
μαθητές τους να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες, κάνοντας στην ουσία μια μικρή έρευνα, όλοι οι
εκπαιδευτικοί, εκτός από μία, υποστήριξαν ότι υιοθετούν τη συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο,
παραπέμποντας τους μαθητές σε μια διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών. Και οι έξι εκπαιδευτικοί σε
σχετική ερώτηση, αναγνωρίζουν την αξία της μεθόδου με βασικό επιχείρημα την δυνατότητα που δίνεται
στους μαθητές να ψάξουν μέσα από «ένα κυκεώνα πληροφοριών» (Ε.Π.Ε 6) και να μάθουν «να αντλούν
πληροφορίες» (Ε.Π.Ε 6) ξεχωρίζοντας «αυτά που χρειάζονται από αυτά που δεν χρειάζονται» (Ε.Π.Ε 2),
καλλιεργώντας ουσιαστικά την κριτική τους ικανότητα. Δύο εκπαιδευτικοί ανάφεραν, ότι οι μαθητές
ψάχνοντας «σίγουρα θα βρουν πληροφορίες που τους κάνουν εντύπωση» (Ε.Π.Ε 5), «που τους έχουν κινήσει
το ενδιαφέρον και πολλές φορές τις συγκρατούν και θέλουν να τις μοιραστούν στην τάξη» (Ε.Π.Ε 3). Ένα
ακόμα σημαντικό όφελος που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί είναι ότι μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών
οι μαθητές «κατευθύνουν μόνοι τους την μάθηση» (Ε.Π.Ε 2) και αντιλαμβάνονται ότι η γνώση είναι κάτι
προσιτό προς αυτούς και όχι αποκλειστικό προνόμιο των δασκάλων. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός
επικέντρωσε το όφελος της συγκεκριμένης μεθόδου στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων με έναν
πιο ουσιαστικό και ενεργό τρόπο από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο
εκπαιδευτικό αισθάνονται τη χαρά ότι το σχολείο δεν απορρίπτει τις τόσο οικείες για αυτούς Νέες
Τεχνολογίες. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:
Ε.Π.Ε 1: «Ναι ναι στο Διαδίκτυο. Πέρα από το ότι θα μάθουν πώς θα χρησιμοποιήσουν όμορφα τα μέσα για
να βρουν πληροφορίες, παίρνουν και τη χαρά… ότι και το σχολείο δεν είναι κάτι ξένο, και αυτό είναι μέσα
στη ζωή και αυτό ζητάει πράγματα και αυτό είναι μέσα στην κοινωνία».
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Ε.Π.Ε 6: «Έχουνε να κερδίσουνε γιατί μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες μέσα από κυκεώνα πληροφοριών.
Με οδηγίες έτσι. Όχι πάρε και αντέγραψε, βρες και αντέγραψε και εκτύπωσε. Όχι έτσι».
Ε.Π.Ε 5: «Πιστεύω ότι έτσι μπαίνουν στην διαδικασία λίγο να το ψάξουν. Το κομμάτι της έρευνας, όπως και
να χει πιστεύω ότι τα βάζει σε μια διαδικασία να έρθουν σε επαφή με αυτό που ψάχνουν, που αν τους το
έλεγα μόνο εγώ μπορεί να μην με πρόσεχαν τόσο και να μην τους έμενε κάτι στο μυαλό. Τώρα, δεν τους μένει
όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών που ψάχνουν, αλλά σίγουρα κάτι τους μένει, κάτι που θα τους κάνει
εντύπωση».
Ε.Π.Ε 4: «Πιστεύω ότι έχουν να κερδίσουν πως μπορούν να ψάξουν μόνα τους πια, να γκρεμιστεί λίγο αυτό
που θεωρούσαν παλιά ότι ο δάσκαλος τα ξέρει όλα, ε κάπου τα βρήκε και τα έμαθε κι αυτός. Κι εσύ μπορείς
να τα μάθεις με αυτόν τον τρόπο[…]»
Στην τελευταία ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί απαντούν στο αν ακολουθούν τον τρόπο διδασκαλίας που
προωθούν τα διδακτικά βιβλία ή στηρίζονται σε μια δική τους προσέγγιση, αιτιολογώντας την επιλογή
τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ο τρόπος διδασκαλίας τους είναι ένας συνδυασμός ανάμεσα στον
τρόπο του βιβλίου και την δική τους προσωπική προσέγγιση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, λιγότερο ή
περισσότερο ανέφεραν ότι κινούνται ελεύθερα και διαφοροποιούνται σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους
που προτείνουν τα διδακτικά βιβλία, καθώς οι εκάστοτε μαθητές που έχουν απέναντί τους επηρεάζουν τις
επιλογές τους. «[…] βέβαια το ακροατήριο που έχεις απέναντί σου, το πιο σημαντικό από όλα» (Ε.Π.Ε 1),
ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός. Το επίπεδο των μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους και οι
ιδιαίτερες μαθησιακές τους ανάγκες καθορίζουν τις επιλογές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κρίνουν τι είναι
το πιο ωφέλιμο και αποτελεσματικό για τους συγκεκριμένους μαθητές. Εκτός από αυτούς τους
παράγοντες, ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο που τον αναγκάζει κάποιες φορές
να διαφοροποιείται από τις διδακτικές μεθόδους που προτείνει το βιβλίο (Ε.Π.Ε 4: «Ακολουθώ τα βιβλία
[…] Ανάλογα αν με παίρνει ο χρόνος»). Οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών διατυπώθηκαν ως εξής:
Ε.Π.Ε 2: «Σίγουρα παίρνω μια γραμμή από το βιβλίο αλλά κάποιες φορές διαφοροποιούμαι και
αυτονομούμαι. Κυρίως είναι το επίπεδο των παιδιών που έχω αναλάβει, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και οι
διδακτικοί στόχοι που έχω θέσει».
Ε.Π.Ε 3: «Ακολουθώ τα βιβλία κατά κύριο λόγο και κάποια πράγματα αναλόγως με το επίπεδο της τάξης,
μπορεί να μην γίνουν και να γίνουν κάποια άλλα που εγώ κρίνω πιο ωφέλιμα για τα παιδιά.
Ε.Π.Ε 5: «[…] Έχω δει ότι έτσι τα παιδιά έτσι ανταποκρίνονται καλύτερα, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα,
βάζοντας το δικό μου τρόπο, παίρνοντας και από το βιβλίο. Εννοείται ότι κάθε φορά ανάλογα με την τάξη
και τους μαθητές, προσαρμόζω και εγώ[…]»
Ε.Π.Ε 6: «Ακολουθώ και τα βιβλία αλλά έχω και κάποιους δικούς μου τρόπους […]«Για να σπάει η ρουτίνα
στην τάξη κάποιες φορές, δηλαδή μην ξεκινάμε πάντα με τον τρόπο προσέγγισης που δίνουν τα βιβλία […].
Για να αυξάνουμε το ενδιαφέρον, κάποιες φορές ξεκινάμε διαφορετικά».
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6.3.3. Οι νοηματοδοτήσεις της έννοιας του ‘καλού μαθητή’ από τους εκπαιδευτικούς
Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στην πρώτη ερώτηση αυτού του άξονα σχετικά με το ποιες
μεθόδους αξιολόγησης θεωρούν οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί ότι είναι κατάλληλες για τα παιδιά
αυτής της ηλικίας και το ποιες επιλέγουν στην πράξη, μπορούμε να διακρίνουμε εκπαιδευτικούς που
χρησιμοποιούν κυρίως μεθόδους που θεωρούνται «παραδοσιακές» και εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν
περισσότερο μεθόδους που θεωρούνται πιο «εναλλακτικές» και «προοδευτικές». Οι τρεις από τους έξι
εκπαιδευτικούς επιλέγουν συνήθως παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης υιοθετώντας ελάχιστες φορές
εναλλακτικές μεθόδους, ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τους υπόλοιπους τρεις. Ξεκινώντας με
τους πρώτους, η προφορική εξέταση, οι γραπτές ασκήσεις και τα γραπτά τεστ, είναι αυτά που κυριαρχούν
στη σχολική τους καθημερινότητα.
Ε.Π.Ε 3: «Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής αυτό που σίγουρα κάνω είναι τα γραπτά τεστ, […].Την προφορική
εξέταση σε καθημερινή βάση και γραπτές ασκήσεις».
Ε.Π.Ε 4: «Ναι. Δεν βάζω μόνο στο τέλος κάθε ενότητας. Το τεστ μπαίνει οποιαδήποτε μέρα […].Λύνουμε
ασκήσεις στον πίνακα, μου λέει κάποιος τι κατάλαβε, κάνουμε ερωτησούλες για το μάθημα και απαντάμε…»
Ε.Π.Ε 5:«Κυρίως επιλέγω τα τεστ και τις γραπτές ασκήσεις.[…]Ναι, ναι. Κάποιες φορές την χρησιμοποιώ
(την προφορική εξέταση). Ειδικά στο μάθημα της ιστορίας σε καθημερινή βάση».
Γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς, η γραπτή αξιολόγηση επιλέγεται καθώς θεωρούν ότι αυτός είναι
«κατάλληλος τρόπος για τα παιδιά, τα βάζει σε μια διαδικασία να γράφουν, οπότε είναι σαν να τα
προετοιμάζεις» (Ε.Π.Ε 5) για τον τρόπο που θα εξετάζονται στα υπόλοιπα σχολικά τους χρόνια.
Ε.Π.Ε 1: «[…] θεωρώ σημαντικό ότι ένα παιδί πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος εξέτασης
[…].Θα τους φανεί χρήσιμο αργότερα, γιατί μπαίνοντας στο Γυμνάσιο δε θα έχουν αυτήν την επαφή που
έχουν με τον δάσκαλο κάθε μέρα […]»
Επιπλέον με αυτήν την μέθοδο αξιολόγησης «η αξιολόγηση των παιδιών περνάει και στον γονιό, ο οποίος
μπορεί να δει τις αδυναμίες του παιδιού του και να μπορέσει να δουλέψει και αυτός […] για τη βελτίωση του
μαθητή» (Ε.Π.Ε 5). Επιπλέον το γραπτό τεστ, για μία από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, λειτουργεί ως ένα
αντικειμενικό στοιχείο, με βάση το οποίο θα μπορέσει να επιχειρηματολογήσει για την τελική βαθμολογία
του μαθητή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα το συμμεριστεί απόλυτα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Ε.Π.Ε 3: «[…] τα γραπτά τεστ, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι τα πιο αξιόπιστα, απλά με αυτόν τον τρόπο είμαι
πιο καλυμμένη για τη βαθμολογία που θα βάλω. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτό που θα βρω στο τεστ
το συμμερίζομαι 100%».
Αντίθετα, οι άλλοι τρεις εκπαιδευτικοί, σχετικά με τη γραπτή και την προφορική εξέταση, ανέφεραν ότι αν
και ν υιοθετούν αυτές τις μεθόδους,, τις εφαρμόζουν πιο περιορισμένα, χωρίς να είναι σίγουρα η πρώτη
τους επιλογή. Η προφορική εξέταση για δύο από αυτούς γίνεται με μία πιο χαλαρή μορφή μέσα από τη
«συμμετοχή του μαθητή στην τάξη» (Ε.Π.Ε 1), με «πιο παιγνιώδη μορφή […]με ερωτήσεις πιο ανοιχτές, που
προάγουν την δημιουργικότητα και την φαντασία» (Ε.Π.Ε 6), ενώ για την τρίτη εκπαιδευτικό (Ε.Π.Ε. 2) οι
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γραπτές ασκήσεις και η προφορική εξέταση είναι κάτι που επιλέγεται μόνο αναγκαστικά λόγω
περιορισμένου χρόνου.
Ε.Π.Ε. 2: «[…] Οπωσδήποτε αλλά δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Και αυτές είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας, αναγκαστικά αλλιώς θα ήμασταν μέχρι τις δέκα το βράδυ στο σχολείο… [γέλια] Οπότε
ναι, αυτή είναι η γρήγορη επιλογή. Δεν είναι αυτή σίγουρα η πιο συχνή μου επιλογή. Προτιμώ να αφήσω τις
ασκήσεις των παιδιών χωρίς να τις ελέγξω ή να εξετάσω τα παιδιά με την στενή έννοια[…]».
Για τους τρεις εκπαιδευτικούς που υιοθετούν κυρίως εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, η επικρατούσα
μέθοδος είναι η αυτό-αξιολόγηση και για δυο από αυτούς η ετεροαξιολόγηση.
Ε.Π.Ε 2: «Μου αρέσει πολύ η αυτοαξιολόγηση σε πρώτο επίπεδο […]. Ναι ναι. Έχουμε την ομαδική
αξιολόγηση όπου κάποιος παρουσιάζει τη δουλειά του στους υπόλοιπους […]».
Ε.Π.Ε 6: «Η αυτοαξιολόγηση και κάποιες φορές η ετεροαξιολόγηση […].Η αυτοαξιολόγηση είναι πάρα πολύ
σημαντικό δηλαδή, με μια μορφή καθοδήγησης βέβαια κι αυτή, δηλαδή δίνεις κάποια στάνταρντς».
Ε.Π.Ε 1: «Απόλυτα (χρησιμοποιώ την αυτοαξιολόγηση). Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί κάποιος να
βαθμολογεί τον εαυτό του.
Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση αναφέρθηκε ότι «βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να
βγουν δηλαδή από τον εαυτό τους και να κοιτάξουν τι έχουν κάνει» (Ε.Π.Ε 2). Ανάλογη είναι και η άποψη
του άλλου εκπαιδευτικού που θεωρεί ότι με την αυτοαξιολόγηση τα παιδιά αντιλαμβάνονται πού
βρίσκονται, καθώς αυτά που «[…]είναι υπερφίαλα, τους κόβονται λίγο τα φτερά τους, και τα άλλα που δεν
πιστεύουν καθόλου στον εαυτό τους, ξέρουν πού πατάνε» (Ε.Π.Ε 1). Ο τρίτος εκπαιδευτικός συμπληρώνει
ότι με τον τρόπο αυτό οι μαθητές «μαθαίνουνε να είναι αντικειμενικοί […]αποκτάνε μια ιδία γνώμη για τις
δυνατότητές τους και […]Δεν νιώθουνε αδικημένοι όταν αξιολογούνται» (Ε.Π.Ε 6).
Οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν πιο ένθερμα την αυτοαξιολόγηση σε επόμενη ερώτηση για τα αν
υλοποιούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα καθοδηγούμενης αυτό-αξιολόγησης («Διορθώνω το γραπτό
μου») που προτείνεται στο βιβλίο της Γλώσσας, απάντησαν, όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, ότι την
υλοποιούν σε μεγάλο βαθμό (εκτός από ένα εκπαιδευτικό, Ε.Π.Ε 1: «Όχι ιδιαίτερα, με την έννοια να το
ξετινάξουμε») καθώς πιστεύουν στην χρησιμότητά και την αποτελεσματικότητά της.
Ε.Π.Ε 2: «Κάθε φορά, είναι από τις αγαπημένες μου σε αυτό το βιβλίο, γιατί το γραπτό που παίρνω στην
αρχή με αυτό που παίρνω στο τέλος αυτής της διαδικασίας, πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση. Μαθαίνουν
τα παιδιά σιγά σιγά να κάνουν ασκήσεις και να γράφουν εκθέσεις αλλιώς».
Ε.Π.Ε 6: «Ναι σε μεγάλο βαθμό την χρησιμοποιούμε, αλλά μπορεί κάτι να βγάλουμε κάτι να βάλουμε και να
προσθέσουμε και κάποια άλλα ερωτήματα».
Αποτυπώνοντας την άποψη των εκπαιδευτικών που προτιμούν τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης,
δύο από αυτές ισχυρίστηκαν ότι έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες αυτό-αξιολόγησης των μαθητών, είτε
στα πλαίσια του ελέγχου της ορθογραφίας, είτε σε κάποια άσκηση, είτε στην συγκεκριμένη
δραστηριότητα καθοδηγούμενης αυτό-αξιολόγησης («Διορθώνω το γραπτό μου») που προτείνεται στο
βιβλίο της Γλώσσας και για την οποία ρωτώνται ξεχωριστά. Τη δραστηριότητα αυτή την κάνουν αρκετές
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φορές αλλά λόγω δυσκολιών «Δεν γίνεται απόλυτα σωστά με βάση τις οδηγίες του βιβλίου […]. Υπάρχουν
παιδιά στην Έκτη που δεν έχουν κατακτήσει βασικές ικανότητες για την παραγωγή γραπτού λόγου και δεν
μπορούν να ακολουθήσουν όλες αυτές τις καθοδηγούμενες οδηγίες» (Ε.Π.Ε 3). Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε, η αυτοαξιολόγηση μπορεί να «τραβάει το ενδιαφέρον των παιδιών» (Ε.Π.Ε 5), αλλά δύσκολα
μπορεί να εφαρμοστεί, ίσως γιατί τα παιδιά δεν «έχουν τη νοοτροπία και την κουλτούρα για να μπορέσουν
να αυτό-αξιολογηθούν» (Ε.Π.Ε 5).
Ένας από τους εκπαιδευτικούς ισχυρίστηκε ότι η αυτό-αξιολόγηση είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην
τάξη, καθώς την θεωρεί ως κάτι αναποτελεσματικό και χρονοβόρο. Συνεπώς, δεν την υιοθετεί στην πράξη,
παρά μόνο κάποιες σπάνιες φορές, όταν και προσπάθησε να υλοποιήσει δραστηριότητα καθοδηγούμενης
αυτό-αξιολόγησης που προτείνεται στο βιβλίο της Γλώσσας (στοιχείο που προκύπτει από επόμενη
ερώτηση).
Ε.Π.Ε 4: «Πολύ σπάνια το έχω κάνει […].Γιατί εκτός του ότι είναι πολύ χρονοβόρο, δεν τα διόρθωναν,
προσπερνούσαν πολλά. Δεν ήταν αποτελεσματικό…»
Συνεχίζοντας με τις μεθόδους αξιολόγησης, στις οποίες αναφέρθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι
εκπαιδευτικοί, η ετεροαξιολόγηση για την εκπαιδευτικό που στηρίζεται κυρίως στην αυτοαξιολόγηση
(Ε.Π.Ε 2), φαίνεται ότι είναι μια αρκετά συχνή μέθοδος που εμπιστεύεται για τα παιδιά αυτής της ηλικίας,
όπου «κάποιος παρουσιάζει τη δουλειά του στους υπόλοιπους» (Ε.Π.Ε 2), και οι ίδιοι οι μαθητές στη
συνέχεια δίνουν συμβουλές για την διόρθωση και τη βελτίωση της απάντησης του συμμαθητή τους.
Ε.Π.Ε 2: «Ναι ναι. Έχουμε την ομαδική αξιολόγηση όπου κάποιος παρουσιάζει τη δουλειά του στους
υπόλοιπους, αφήνω τους μαθητές τους ίδιους να δουν τι συμβουλές θα δώσουν και πώς θα διορθώσει ο
συμμαθητής τους το λάθος του,
Η ετεροαξιολόγηση ως μέθοδος αναφέρθηκε και από δύο από τους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν
παραδοσιακές μεθόθους, οι οποίοι είπαν ότι έχουν κάνει κάποιες σχετικές προσπάθειες, ώστε να δουν τα
παιδιά και μια εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης. Σύμφωνα με την άποψή τους, η ετεροαξιολόγηση μπορεί
να βοηθάει τα παιδιά να εντοπίσουν ένα «ξένο» λάθος στο οποίο δεν εμπλέκονται συναισθηματικά και
έτσι να μάθουν, αλλά είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αξιολογούν
αντικειμενικά τους συμμαθητές τους.
Ε.Π.Ε 5: «Θέλει πολλή δουλειά ή να αξιολογήσουν τον άλλον έχοντας μέσα τους υποκειμενικά στοιχεία,
όπως αν είναι φίλοι με τον άλλον, αν τον συμπαθούν. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες αλλά έτσι για να
δουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο και όχι μόνο τεστ, τεστ, τεστ..».
Ε.Π.Ε 4: «Υπήρχε μια οδηγία κάποτε […] θυμάμαι ότι έλεγαν στο πανεπιστήμιο να το κάναμε κιόλας (την
ετεροαξιολόγηση). Θυμάμαι ότι έλεγαν ότι όταν το γραπτό δεν είναι δικό τους, δεν εμπλέκονται
συναισθηματικά, δεν φοβούνται ότι θα στεναχωρηθούν, κι ήταν πιο εύκολο να διορθώσουν το λάθος που
έβλεπαν στον άλλον και έτσι να μάθουν και οι ίδιοι»
Στην τρίτη ερώτηση του άξονα, σχετικά με τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί την
επίδοση των μαθητών τους, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έδωσε αρκετά ίδιες απαντήσεις. Βασικοί
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παράγοντες για όλους τους εκπαιδευτικούς φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι μαθητές
για το μάθημα και τη γνώση, η προθυμία που δείχνουν και η προσπάθεια που καταβάλλουν για να
κατανοήσουν όσα τους διδάσκονται, να συμμετέχουν στην καθημερινή εργασία και να βελτιώνουν την
προσωπική τους εικόνα στην τάξη. Τρεις από τους έξι εκπαιδευτικούς ως καθοριστικό παράγοντα που
διαμορφώνει την αξιολογική τους κρίση, αναφέρουν τη συνέπεια του μαθητή, το πόσο επιμελής είναι, το
πόσο ανταποκρίνεται στις καθημερινές του υποχρεώσεις, διαβάζοντας καθημερινά τα μαθήματα του,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
Μόλις δύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν σε αυτήν την ερώτηση ότι έως ενός σημείου υπολογίζουν «και τα
γραπτά τεστ που δείχνουν το πόσο ένα παιδί έχε αφομοιώσει αυτά που έχει διαβάσει […]. Όχι όμως ότι
έχουν την μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν διαβάσει και να έχουν τις
γνώσεις αλλά να μην τα καταφέρνουν τόσο στα γραπτά» (Ε.Π.Ε 3). Τα τεστ λοιπόν «έρχονται δεύτερα»
(Ε.Π.Ε 1).
Ε.Π.Ε 1: Το πόσο κινητοποιημένος είναι. Κινητοποιημένος απέναντι στη μάθηση. Αυτό είναι το βασικότερο.
Το πόσο ενδιαφέρον δείχνει κάποιος, να βλέπεις την σπίθα στα μάτια του. Και το πόσο έχει καταλάβει την
αξία του μυαλού του και δουλεύει πάνω σε αυτό».
Ε.Π.Ε 2 : «Η συνέπεια, αν φέρνει στην ώρα του τις εργασίες και αν βέβαια έχει προσπαθήσει να πάει τον
εαυτό του πιο πέρα. Ας μην έχει καταφέρει να λύσει σωστά όλη την άσκηση, αρκεί να μου δείξει ότι έχει
προσπαθήσει, ότι έχει φτάσει ένα βήμα παραπέρα. Μια προσωπική πρόοδο δηλαδή».
Ε.Π.Ε 3: «Λοιπόν, ο πρώτος παράγοντας είναι το πώς ανταποκρίνεται αυτός ο μαθητής μέσα στην τάξη, η
συμμετοχή του στο καθημερινό, το πώς ανταποκρίνεται στις καθημερινές ασκήσεις που κάνουμε στο βιβλίο,
στο τετράδιο. Αυτό, την εικόνα του παιδιού στο μάθημα την θεωρώ το πιο σημαντικό».
Ε.Π.Ε 4: «Η προθυμία, η συνέπεια…[…]Ναι αν έχει διαβάσει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα»
Ε.Π.Ε 5: « […]αν είναι διαβασμένος. Αν έχει αφιερώσει χρόνο να κάνει τις ασκήσεις του, αν είναι επιμελής,
αν έχει κάνει όλα όσα είπαμε να κάνει […]. Δεύτερο, αν ενδιαφέρεται για το μάθημα. Μπορεί να είναι παιδιά
που μπορεί να μην έχουν καταλάβει καλά […], αλλά φαίνεται αν το παιδί έχει προσπαθήσει, αν έχει
ασχοληθεί με αυτό. Φαίνεται το ενδιαφέρον του, βασικό κριτήριο».
Ε.Π.Ε 6: «Καθένα μαθητή τον αξιολογείς και σε σχέση με τους υπολοίπους, αλλά πιο πολύ σε σχέση με τον
εαυτό του και τις δυνατότητές του και τις ικανότητές του […]. Τα κριτήρια βασικά είναι η θέληση, η…
βούληση. Το να θέλει να μάθει, το ενδιαφέρον για το μάθημα, για την μάθηση γενικότερα, οι προσπάθειες
που κάνει, η συμμετοχή του».
Σε επόμενη ερώτηση στους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς τέθηκε ο διαχωρισμός ανάμεσα στην
αξιολόγηση της καθημερινής εργασίας των μαθητών και την αξιολόγηση του τριμήνου ή την τελική
βαθμολογία, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί στις διαφορετικές αυτές συνθήκες. Ένας μόνο εκπαιδευτικός ισχυρίστηκε ότι οι παράγοντες
που διαμορφώνουν την αξιολόγησή του σε κάθε περίπτωση είναι ίδιοι.
Ε.Π.Ε 4: ««Όχι, πάλι με βάση την προθυμία και την συνέπεια βαθμολογώ. […]Τα τεστ είναι για να μάθουν
αυτόν τον τρόπο εξέτασης, όχι για να βγει ο βαθμός….»
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Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διαχώρισαν την βαθμολογία του τριμήνου από την αξιολόγηση της
καθημερινής σχολικής εργασίας του μαθητή, υποστηρίζοντας ότι τη μία λαμβάνουν υπόψη όσα ανέφεραν
στην προηγούμενη ερώτηση, από την άλλη για την αξιολόγηση του τριμήνου συνυπολογίζουν κάποιους
επιπλέον παράγοντες.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ε.Π.Ε 1 εκτός από την «κινητοποίηση» που ανέφερε θεωρεί σημαντική την
προσωπική βελτίωση του κάθε μαθητή, την προσωπική του εξέλιξη. Η Ε.Π.Ε 3 εκτός από τη συμμετοχή
και τα γραπτά τεστ (σε μικρότερο βαθμό) που ανέφερε, την τελική της βαθμολογία επηρεάζει η
προσπάθεια που καταβάλει ο μαθητής.
Ε.Π.Ε 3: «Μέσα στην τάξη όμως, υπάρχει και ο μαθητής που έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να
καταλάβει το γραμματικό φαινόμενο που του είπα, μπορεί να μην έχει καταφέρει να λειτουργεί τελείως
αυτόνομος και ανεξάρτητος από εμένα, αλλά το ότι έχει παλέψει, ότι το έχει προσπαθήσει, σίγουρα θα
μετρήσει. Μπορεί στο τέλος και αυτός που τα κατάφερε και αυτός που δεν τα κατάφερε το ίδιο, να πάρουν
τον ίδιο βαθμό».
Μια διαφορετική άποψη εκφράστηκε από εκπαιδευτικό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι από τη μια πλαυρά
λαμβάνει υπόψη τη συνέπεια και την προσπάθεια, αλλά πιο σημαντικό για το βαθμό του τριμήνου θεωρεί
την «άριστη γραπτή και προφορική επίδοση» (Ε.Π.Ε 2), όπως αποτυπώνεται από την προφορική και την
αντικειμενική γραπτή εξέταση.
Ε.Π.Ε 2: «Στη βαθμολογία του τριμήνου είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τους πιο αδύναμους
μαθητές μου, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη με αυτούς που τα καταφέρνουν όλα. Βαθμολογώ αλλιώς […].
Μετράνε και αυτά (συνέπεια και προσπάθεια για βελτίωση) στο τρίμηνο, οπωσδήποτε, δε τα αφήνουμε
απέξω αλλά αυτοί που θα πάρουν το καθαρό 10, είναι αυτοί που έχουν άριστα γραπτά, άριστα προφορικά,
άριστη γραπτή και προφορική επίδοση. Στη βαθμολογία αυτή δεν μετράω συμπεριφορές, μόνο αυτά που
μπορούν να μετρηθούν, αντικειμενικά».
Τα γραπτά τεστ, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του μαθητή είναι τα επιπλέον στοιχεία που
συνυπολογίζονται από δύο εκπαιδευτικούς για τη διαμόρφωση της τριμηνιαίας βαθμολογίας.
Ε.Π.Ε 5: «Ναι σε πιο συνολικό επίπεδο. Κοιτάζω το μαθησιακό, πώς έχει γράψει στα τεστ, κοιτάζω το αν
ενδιαφέρεται, συν τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη ή και καμιά φορά εκτός. Το να μπορεί να ακολουθεί
τους όρους και τους κανόνες της τάξης. Να μην δημιουργεί πρόβλημα, να είναι σωστός με τη συμπεριφορά
του».
Ε.Π.Ε 6: «Στην τελική βαθμολογία μετράω […] την καθημερινή επίδοση, απόδοση και δεν περιμένω από
ένα τεστ στο τέλος. Αυτά τα κοιτάς, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό η καθημερινή παρουσία του μαθητή με
επηρεάζει. Τόσο στην καθημερινή παρουσία όσο και στο τέλος μετράω την επίδοση, τη συμμετοχή, τη
θέληση. […]«Το πόσο σωστά διεκπεραιώνει ο μαθητής το γνωστικό κομμάτι. Την βαθμολογία μου όμως
μπορεί να επηρεάσει και ο χαρακτήρας ενός παιδιού».
Αναφορικά με τα κριτήρια που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, τέσσερις από του έξι, σε σχετική ερώτηση
ισχυρίστηκαν ότι βεβαίως υιοθετούν τα ίδια κριτήρια για όλους τους μαθητές αλλά στην τελική τους
βαθμολογία διαφέρει η «βαρύτητα των κριτηρίων» (Ε.Π.Ε 5), καθώς τον πιο αδύναμο μαθητή θα τον
αξιολογήσουν περισσότερο με βάση την προσπάθειά του, δείχνοντας «μια επιείκεια μερικές φορές» (Ε.Π.Ε
3), χωρίς να εξαντλούν όλη τους «την αυστηρότητα εκεί» (Ε.Π.Ε 3), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας
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εκπαιδευτικός. Δίνεται λοιπόν, ένα «αβάτζο σε αυτούς που κάνουν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια [...]που
ίσως το χρειάζονται περισσότερο» (Ε.Π.Ε 1). Σύμφωνα με μια ακόμη εκπαιδευτικό «αυτός που έχει
προσπαθήσει πολύ, που έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, δεν έχουμε δικαίωμα να του κόψουμε τα φτερά με έναν
χαμηλό βαθμό […]γιατί αλλιώς τον χάνεις τον μαθητή» (Ε.Π.Ε 3).
Την παραπάνω άποψη, που θέλει μια μεγαλύτερη επιείκεια απέναντι στον αδύναμο μαθητή και μια πιο
«ελαστική στάση, ανάλογα και με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή» (Ε.Π.Ε 2), συμμερίζεται μια ακόμη
εκπαιδευτικός, με τη διαφορά όμως ότι στην περίπτωση της αξιολόγησης του τριμήνου, προσπαθεί να
είναι όσο πιο αντικειμενική γίνεται, υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς κριτήρια για όλους.
Ε.Π.Ε 2: «Στη βαθμολογία του τριμήνου είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τους πιο αδύναμους
μαθητές μου, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη με αυτούς που τα καταφέρνουν όλα. Βαθμολογώ αλλιώς […]αλλά
αυτοί που θα πάρουν το καθαρό 10, είναι αυτοί που έχουν άριστα γραπτά, άριστα προφορικά, άριστη γραπτή
και προφορική επίδοση. Στη βαθμολογία αυτή δεν μετράω συμπεριφορές, μόνο αυτά που μπορούν να
μετρηθούν, αντικειμενικά».
Απόλυτα διαφορετικά κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθητών του φαίνεται ότι υιοθετεί ένας άλλος
εκπαιδευτικός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δε γίνεται να αξιολογούνται όλοι οι μαθητές με τα ίδια
αντικειμενικά κριτήρια, καθώς αφενός ο καθένας πρέπει να συγκρίνεται με τον προηγούμενο εαυτό του
και αφετέρου ο κάθε μαθητής μπορεί να είναι καλός σε κάτι διαφορετικό.
Ε.Π.Ε 6: «Όχι με τίποτα δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν μαθητές τους οποίους βαθμολογώ σε σχέση με τον
προηγούμενο εαυτό τους, δηλαδή με την προηγούμενή τους επίδοση. Όταν υπάρχει καλύτερη επίδοση
εννοείται ότι αυτό μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω κάποιον μαθητή σε σχέση με κάποιον
άλλον και να βαθμολογώ συγκριτικά, δηλαδή αυτός αξίζει για δέκα, ο άλλος αξίζει για οκτώ. Όχι, μπορεί κι
άλλος να αξίζει για δέκα αλλά για άλλους λόγους».
Στη συνέχεια, η ερώτηση που απευθύνεται στους συνεντευξιαζόμενους για το αν ο καλός μαθητής μπορεί
να προσδιοριστεί με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εκπαιδευτικούς, συμπληρώνεται από τη μεθεπόμενη
ερώτηση σχετικά με το αν όλοι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Όλοι ανεξαιρέτως
οι εκπαιδευτικοί, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, θεωρούν ότι η αξιολόγηση των μαθητών ενέχει
σαφώς μια υποκειμενική διάσταση. Δύο εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι υπάρχουν μερικά κοινά κριτήρια
μεταξύ των εκπαιδευτικών, ως ένα βαθμό όμως, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, καθώς ο καθένας μπορεί να
δίνει διαφορετική βαρύτητα στα εκάστοτε κριτήρια.
Ε.Π.Ε 6: «Σε ένα βαθμό μπορεί να ισχύει αυτό. Δεν νομίζω πως είναι απόλυτο […].Περίπου τα ίδια
πιστεύω».
Ε.Π.Ε 5: «Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια βασικά κομμάτια. Υπάρχουν άνθρωποι όμως
που μπορεί να το βλέπουν και διαφορετικά, να έχουν άλλα κριτήρια […].Υπάρχουν κάποια βασικά που είναι
ψιλό κοινά σε όλους και τα συναντάς πιο συχνά, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του, να το βλέπει
αλλιώς, να αξιολογεί άλλα πράγματα και με άλλη βαρύτητα».
Οι υπόλοιποι τέσσερις εκπαιδευτικοί φάνηκαν πιο απόλυτοι στο υποκειμενικό στοιχείο που χαρακτηρίζει
την διαδικασία της αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι κάθε εκπαιδευτικός υιοθετεί δικά του κριτήρια,
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ανάλογα με τον «τρόπο που δουλεύει […], από τα εσωτερικά κριτήρια που έχει και από τις προτεραιότητες
που βάζει» (Ε.Π.Ε 2).
Ε.Π.Ε 3: «Ναι θεωρώ ότι ο καλός μαθητής είναι κάτι το υποκειμενικό, δεν είναι για όλους το ίδιο […].
Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να μην στέκεται καθόλου στην προσπάθεια ή στην προφορική παρουσία του
παιδιού και να στηρίζεται μόνο στα γραπτά. Άλλοι επηρεάζονται από το χαρακτήρα του παιδιού και επειδή
δεν είναι καλό παιδί δεν τον βάζουν στους άριστους».
Ε.Π.Ε 1: «Είναι το πιο υποκειμενικό από όλα […].Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι προσκολλημένοι στα τεστ
100%, κάποιοι άλλοι να αξιολογούν την συμπεριφορά των παιδιών στην τάξη, ανάλογα με την ανοχή τους».
Ε.Π.Ε 4: «Όχι δεν είναι ο καλός μαθητής κάτι το αντικειμενικό, όπως δεν είναι και ένα σακάκι για όλους
όμορφο. […] Έχουν διαφορετικά κριτήρια».
Στη συνέχεια, σε σχετική ερώτηση για τις τυποποιημένες δοκιμασίες (tests) που πολλές ευρωπαϊκές χώρες
– και όχι μόνο – έχουν υιοθετήσει ως ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης, στοχεύοντας σε μια
«αντικειμενική» αποτύπωση των επιδόσεων των μαθητών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του
σχολείου, όλοι οι εκπαιδευτικοί εκφράζονται θετικά μέχρι ενός σημείου, εφόσον ο στόχος και η
αξιοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, δύο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν θετικά την αξιολόγηση των μαθητών με
αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον όμως αυτό γίνεται προς όφελος του κάθε μαθητή, ώστε ο ίδιος να
σχηματίσει μια εικόνα για τις δυνατότητές του, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του ή αντίθετα το
κίνητρό του για βελτίωση.
Ε.Π.Ε 1: «[..]Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά για να υπάρχει ένα μέτρο […] Είναι καλά για να ανεβάζουν
την αυτοπεποίθηση των παιδιών, […] αλλά και ακόμα σε αυτήν την περίπτωση οι μαθητές καταλαβαίνουν
ότι κάπως πρέπει να κινητοποιηθούν για να γίνουν καλύτεροι. Είναι ένας τρόπος να καταλάβουν τι ζητάει ο
κόσμος».
Ε.Π.Ε 4: «[…]μπορεί να δει ο μαθητής τι ιδανικά θα έπρεπε να ήξερε για την ηλικία του, τι αναμένεται να
ξέρει […]. Κατά τη γνώμη μου καταρχήν το παιδί αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται από γνώσεις και έρχεται σε
επαφή με την γραπτή εξέταση, η οποία είναι σχεδιασμένη αντικειμενικά από κάποιον που δεν τον ξέρει».
Δύο άλλοι εκπαιδευτικοί κατανοούν τη χρησιμότητα της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών, καθώς
ίσως έτσι εξυπηρετείται η ανάγκη για αξιοκρατία και ισονομία μεταξύ των μαθητών, αλλά εκφράζουν μια
αμφιβολία, για το κατά πόσο αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα του κάθε
μαθητή και του κάθε σχολείου, εφόσον δεν συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η προσπάθεια που
καταβάλλει ο κάθε μαθητής, ο ψυχολογικός παράγοντας και το οικογενειακό και κοινωνικό του υπόβαθρο.
Ε.Π.Ε 5: «[..]Νομίζω ότι σε εθνικό επίπεδο, καταλαβαίνω να θέλουμε κάτι πιο αντικειμενικό. Απλά δεν
ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι τόσο αντικειμενικά, γιατί όταν βάζεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας σε αυτήν
την διαδικασία… τι να πω… ο ψυχολογικός παράγοντας ίσως… δεν ξέρω αν μπορείς να βγάλεις μια πλήρως
αντικειμενική άποψη για αυτά, χωρίς να ξέρεις το background αυτού του παιδιού, τι προσπάθεια έχει κάνει,
σε ποιο επίπεδο ήταν και πού έφτασε, από ποια οικογένεια προέρχεται… άρα τι έχεις αξιολογήσει εσύ; Έχεις
βάλει κάποια αντικειμενικά κριτήρια για όλους; Μα δεν είναι όλοι οι μαθητές το ίδιο. Δεν ξέρω λοιπόν αν
είμαι τόσο θετική σε αυτά».
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Ε.Π.Ε 6: «Θεωρώ ότι είναι φτιαγμένο για να ικανοποιεί, μόνο την ισονομία, την δικαιοσύνη ανάμεσα στους
μαθητές, αλλά από κει και πέρα δεν νομίζω να μπαίνει σε λεπτομέρειες ένα τεστ τέτοιο […].Θεωρώ ότι ένα
τέτοιο αξιολογικό τεστ γενικευμένο δεν μπορεί να αποτυπώνει τη σχολική πραγματικότητα».
Μία εκπαιδευτικός ισχυρίστηκε ότι τέτοια τεστ είναι ευπρόσδεκτα μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται για να
σχηματίσουμε μια γενική εικόνα για το επίπεδο των μαθητών ανά επικράτεια. Για τον κάθε μαθητή
ξεχωριστά δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια αξία, αφού ο καθένας είναι διαφορετικός και ίσως κρίνεται
με διαφορετικά κριτήρια.
Ε.Π.Ε 3: «Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τους μαθητές σε
επίπεδο επικράτειας. Από εκεί και πέρα δεν θα το έβαζα στην τάξη μου, όχι δεν θα το έκανα. Τα παιδιά είναι
διαφορετικά, οι δυνατότητές τους είναι διαφορετικές, δεν μπορώ να ομαδοποιήσω τα παιδιά μιας ηλικίας,
είναι δύσκολο».
Η τελευταία εκπαιδευτικός, εμφανίστηκε υποστηρικτική απέναντι σε αυτό το μέτρο πολιτικής, εφόσον ο
στόχος δεν είναι «να κατηγοριοποιήσουμε απλά και μόνο τους μαθητές» (Ε.Π.Ε 2) αλλά στόχος είναι: «Να
αξιολογούμε τους μαθητές μας ως προς τις ικανότητες που έχουν για να βρουν αύριο μεθαύριο μια δουλειά»
ώστε να τους προετοιμάζουμε «να γίνουν λειτουργικά […] τόσο ως προς την επαγγελματική τους
αποκατάσταση όσο και στην κοινωνία, να σταθούν σε μία οικογένεια» (Ε.Π.Ε 2).
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί σε επόμενη ερώτηση σχετικά με το ποιο πρότυπο ιδανικού μαθητή
προβάλλεται μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα ίδια τα σχολικά βιβλία για τον
μαθητή της ΣΤ’ τάξης, αναφέρουν αρχικά σαν βασική κατάκτηση, την δυνατότητα του μαθητή να μπορεί
να κατανοεί τον προφορικό και γραπτό λόγο, να «μπορεί να ανταποκριθεί στην παραγωγή κειμένου»
(Ε.Π.Ε 3), ώστε να είναι σε θέση να εκφράζεται ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις. Η κατάκτηση
ενός επιπέδου λεξιλογίου που αναφέρθηκε από δύο εκπαιδευτικούς, θα βοηθούσε προς αυτήν την
κατεύθυνση. Στοιχεία που στο σύνολό τους, συνθέτουν την ικανότητα της επικοινωνίας, η οποία
αναφέρθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς ως ζητούμενο για τον ιδανικό μαθητή.
Ε.Π.Ε 1: «[…]που να μπορεί να σταθεί σε μια κουβέντα[…]»
Ε.Π.Ε 2: «[…]είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει ένα κείμενο, να απαντήσει σε
ερωτήσεις, είναι αυτός που έχει κατακτήσει κατανόηση κειμένου, είναι αυτός που μπορεί να αντιληφθεί
διαφορετικού είδους κειμένων και να τα παράγει, αν του ζητηθεί. Ένα άλφα επίπεδο λεξιλογίου[…]»
Ε.Π.Ε 4: «Να μπορεί να ανταποκριθεί σε περιστάσεις επικοινωνίας, […]να μπορεί να… επικοινωνεί μέσα σε
διαφορετικά πλαίσια»
Ε.Π.Ε 5: «Να μπορεί να εκφραστεί σε προφορικό και γραπτό λόγο και να κάνει ένα γραπτό κείμενο,
[…],ώστε να βγάζουν νόημα αυτά που θέλει να πει»
Ε.Π.Ε 6: «[…]να μπορεί σε ένα βαθμό να εκφράζεται, να κατανοεί κείμενα,[…]»
Αναφερόμενοι στο μάθημα της Γλώσσας, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έκανε λόγο για
συγκεκριμένες γνώσεις που αφορούν τη γραμματική και το συντακτικό, ενώ μία εκπαιδευτικός
αναφέρθηκε και στην «ορθογραφία» (Ε.Π.Ε 5) ως δεξιότητα.
107

Ε.Π.Ε 6: «Να γνωρίζει βασικά πράγματα της γλώσσας, γραμματικούς κανόνες, συντακτικούς κανόνες…»
Δύο εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο πρότυπο του επιτυχημένου μαθητή όπως αυτό προβάλλεται, όχι
συγκεκριμένα μέσα από το μάθημα της Γλώσσας αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Έτσι, μέσα από το
ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο ιδανικός μαθητής της ΣΤ΄ τάξης θα πρέπει να είναι «λειτουργικά
κοινωνικός άνθρωπος, […] ένα παιδί με πολλά ενδιαφέροντα, […]μαθησιακά […] ώριμο» (Ε.Π.Ε 1), ένα
παιδί που τελικά θα έχει αντιληφθεί την πολύπλευρη αξία του διαβάσματος και δε θα το αντιμετωπίζει σαν
μια απλή διεκπεραίωση ή υποχρέωση.
Ε.Π.Ε 4: «[…]Να έχει καταλάβει ότι το διάβασμα δεν είναι μόνο λύνω τις ασκήσεις, ότι μπορεί να
διασκεδάζω διαβάζοντας για παράδειγμα ένα λογοτεχνικό βιβλίο».
Σε επόμενη ερώτηση, για το ποιες συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες πιστεύουν οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να διαθέτει ένας καλός μαθητής ολοκληρώνοντας την ΣΤ΄ τάξη, δόθηκε μια
ποικιλία απαντήσεων. Στις επικρατέστερες απαντήσεις, όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, ήταν η
ικανότητα του μαθητή να επικοινωνεί, να είναι «σε θέση να εκφράσει τον εαυτό του, να υποστηρίξει τις
απόψεις του, να επιχειρηματολογήσει» (Ε.Π.Ε 5) χρησιμοποιώντας σωστά «το εργαλείο της γλώσσας»
(Ε.Π.Ε 6). Η ικανότητα του μαθητή να διαχειρίζεται τον μεγάλο όγκο πληροφοριών που καθημερινά
δέχεται με βάση την κριτική του σκέψη, είναι κάτι που θα πρέπει να διαθέτει ο καλός μαθητής της Στ΄
τάξης, σύμφωνα με τη γνώμη δύο εκπαιδευτικών.
Ε.Π.Ε 3: «Θα πρέπει να έχει αναπτύξει την κρίση του, να διαβάζει κάτι και να μπορεί να το κρίνει, να έχει
άποψη. Θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να μπορεί να ακούσει κάτι και να πει συμφωνώ ή δε συμφωνώ και με
συγκεκριμένα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη γνώμη του»
Ε.Π.Ε 2: «[…] Μια κριτική σκέψη,[…] να διαχειρίζονται πληροφορίες, να μαθαίνουν τι είναι σημαντικό, να
πετάνε ό,τι είναι άχρηστο».
Οι γνωστικές ικανότητες, απαραίτητες για «να βάλει (ο μαθητής) τις βάσεις για το επόμενο στάδιο
μόρφωσης που είναι το Γυμνάσιο» (Ε.Π.Ε 2), δεν θα μπορούσαν να παραλειφθούν από τον λόγο τον
εκπαιδευτικών ως αναμενόμενες ικανότητες του καλού μαθητή, αν και ενίοτε τις τοποθετούν «σε δεύτερη
μοίρα» (Ε.Π.Ε 6).
Η ικανότητα της συνεργασίας αναφέρθηκε ως κάτι σημαντικό από τους μισούς εκπαιδευτικούς, ενώ δεν
παραλείφθηκε ως αναμενόμενο προσόν ενός μαθητή το ενδιαφέρον και η «περιέργεια να μάθει πράγματα
παραπάνω» (Ε.Π.Ε 5) (παρόλο που αυτό το στοιχείο δεν παραπέμπει σε κάποια ικανότητα ή δεξιότητα με
βάση την ερώτηση).
Ε.Π.Ε 2: «Είναι ο μαθητής […]που έχει αγαπήσει και ψάχνει την γνώση, κάτι που θα του χρειαστεί σε όλη
του τη ζωή […]να μπορεί να συνεργάζεται είναι πολύ σημαντικό, […]»
Άλλες ικανότητες ή δεξιότητες που αναφέρθηκαν μεμονωμένα από τους εκπαιδευτικούς είναι η
προσαρμοστικότητα του μαθητή σε διαφορετικές καταστάσεις (Ε.Π.Ε 1: «Να είναι προσαρμοστικός
άνθρωπος»), η πειθαρχία του σε κανόνες (Ε.Π.Ε 2: «να μπορεί να ακολουθήσει κανόνες), η καλλιέργεια
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της υπευθυνότητάς του αλλά και κάποια στοιχεία που αφορούν την συγκρότηση του χαρακτήρα του,
καθιστώντας τον έτσι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σε σχέση πάντα με την ηλικία του.
Ε.Π.Ε 6: «θα πρέπει να είναι ένα άτομο, συγκροτημένος χαρακτήρας στο βαθμό που μπορεί ένα παιδί
δώδεκα χρονών, να αναπτύξει το αίσθημα ευθύνης, συνυπευθυνότητας, συνεργατικότητας, να είναι και σαν
χαρακτήρας ψιλοολοκληρωμένος, όχι μόνο από πλευρά μάθησης».
Ε.Π.Ε 2: «[…] να έχει μια ιδέα καλή για τον εαυτό του».
Στην αναφορά ότι ο καλός μαθητής πρέπει να είναι ικανός να συνεργάζεται όλοι ανεξαιρέτως οι
συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, συμφώνησαν θεωρώντας το κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ως εκ τούτου,
όλοι δήλωσαν ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη συνεργασία στους μαθητές τόσο μέσα, όσο και έξω
από την τάξη, παρόλο που «είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό συμβαίνει με επιτυχία» (Ε.Π.Ε 5). Στο
πλαίσιο του μαθήματος όλοι ανέφεραν ότι υλοποιούν «ομαδικές δραστηριότητες» (Ε.Π.Ε 4), ενώ
χαρακτηριστική είναι η άποψη εκπαιδευτικού ότι «μέσα στην τάξη καλλιεργείται η λογική ότι δεν είμαστε
μόνοι, είμαστε μια ομάδα, δουλεύουμε μαζί και αλληλοβοηθιόμαστε» (Ε.Π.Ε 6). Εκτός μαθήματος, οι
εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν την συνεργασία μεταξύ των μαθητών
μέσα από μια «γιορτή» (Ε.Π.Ε 3) που θα οργανώσουν, μια «θεατρική παράσταση» (Ε.Π.Ε 5) αλλά
αποτελώντας και οι ίδιοι παράδειγμα για τα παιδιά μέσω της συνεργασίας τους με τους άλλους
συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Ε.Π.Ε 6: […] κι όταν συνεργάζομαι κι εγώ με τον δάσκαλο της άλλης τάξης, με τους άλλους δασκάλους,
φαίνεται και το παίρνουν και τα παιδιά. Δηλαδή η συνεργασία ξεκινά απ’ την κορυφή σε ένα σχολείο, απ’ τον
διευθυντή, απ’ τους εκπαιδευτικούς και περνάει και στα παιδιά».
Στο πλαίσιο της ίδιας ερώτησης, οι εκπαιδευτικοί δίνουν μια πολύπλευρη διάσταση στο νόημα της
συνεργασίας. Αρχικά, η πλειοψηφία, αντιλαμβάνεται τη συνεργασία ως μια κοινωνική δεξιότητα που
διαμορφώνει τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις των μαθητών, εξομαλύνοντας παράλληλα τις
όποιες διαφορές τους, με θετικό αντίκτυπο για την μετέπειτα κοινωνική τους ζωή. Η συνεργασία,
σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς, διαμορφώνει τον χαρακτήρα των μαθητών, καθιστώντας τους
κοινωνικά λειτουργικούς.
Ε.Π.Ε 2: «[…] ένα πράγμα που σίγουρα παίρνουν όταν μαθαίνουν να συνεργάζονται είναι να βελτιώσουν τις
κοινωνικές τους σχέσεις γιατί περνάνε πολλές ώρες μαζί».
Ε.Π.Ε 3: «[…] είναι πολύ σημαντική η συνεργασία στο επίπεδο διαμόρφωσης χαρακτήρα ενός παιδιού
[…]».
Ε.Π.Ε 5: «Δύο παιδιά που συνεργάζονται καλά μέσα στην τάξη, […]δεν θα έχουμε προβλήματα
συμπεριφοράς. Αλλά και εκτός σχολείου, στη ζωή σου.[…] είναι μια αξία και μια δεξιότητα που θα την
χρησιμοποιήσουν και στη ζωή τους αργότερα, και στο σπίτι τους το ίδιο».
Βασική διάσταση που δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στην έννοια της συνεργασίας, είναι η θεώρηση
αυτής ως δεξιότητας απαραίτητης για την μελλοντική εργασία των παιδιών. Μία εκπαιδευτικός αναφέρει
συγκεκριμένα πως «όποια δουλειά και αν διαλέξουν, ότι και να κάνουν στη ζωή τους, θα γίνει σε
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συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους» (Ε.Π.Ε 2). «Στην μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα,
[…] δεν θα υπάρχουν μονάδες, […], μόνο η συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα» (Ε.Π.Ε 6). Συνεργασία όμως,
που δεν συνεπάγεται μια απόλυτη κατάτμηση των μερών μιας εργασίας, αλλά συνεργασία όπου όλοι είναι
«κοινωνοί όλων των μερών της εργασίας» (Ε.Π.Ε 6). Προς την ίδια κατεύθυνση, ένας άλλος εκπαιδευτικός
θέλοντας να τονίσει την αξία στη καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, διατύπωσε την
άποψη πως ο μαθητής στη μελλοντική του εργασία θα κληθεί «να φέρει εις πέρας κάτι επιτυχημένα, με
κάποιον που μπορεί να μην τον ξέρει, μπορεί να μην τον συμπαθεί ακόμα και για κάτι που μπορεί να μην τον
ενδιαφέρει τόσο» (Ε.Π.Ε 4).
Εκτός από όσα αναφέρθηκαν για την αξία της συνεργασίας, ένας εκπαιδευτικός θεωρεί ότι το ουσιαστικό
της νόημα είναι ότι τα παιδιά μόνο με αυτό τον τρόπο, «μέσα από την τριβή με άλλους ανθρώπους»,
μπορούν «να καταλάβουν τις δυνατότητές τους, να καταλάβουν ένα ταλέντο τους, μια αδυναμία τους [..]»
(Ε.Π.Ε 1).
Σύμφωνα με μια άλλη εκπαιδευτικό, η καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, συμβάλλει
στην ενίσχυση της αυτονόμησης των μαθητών, ώστε να μπορέσουν σταδιακά να αυτό-διαχειριστούν την
μάθησή τους.
Ε.Π.Ε 2: «Και μαθαίνουν ότι όσο λιγότερο συμμετέχω εγώ στο να πάρουν τη γνώση τόσο το καλύτερο.
Οπότε αν μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται καλά και εγώ δεν θα χρειάζομαι τόσο πολύ, θα είναι
επικουρικός ο ρόλος μου, […]».
Τέλος, η καλλιέργεια της συνεργασίας, όπως αναφέρθηκε από εκπαιδευτικό, συνδυάζεται και με την
ενίσχυση και άλλων ικανοτήτων των μαθητών, όπως η ικανότητά τους να συνδιαλέγονται, να
ανταλλάσσουν απόψεις και να επιχειρηματολογούν υπέρ της άποψής τους.
Ε.Π.Ε 5: «Το να μπορείς να ακούς την άποψη του άλλου, να την κατανοείς και να παίρνεις στοιχεία από
αυτήν και αντίστοιχα και εσύ να τεκμηριώσεις την άποψή σου στον άλλον και κάπου να βρείτε μία μέση
λύση, να μπορείτε να δίνετε στοιχεία, να υπάρχει μία αλληλεπίδραση[…]».
Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές που περιγράφουν τον ιδανικό μαθητή του 21ου αιώνα

ως

«δημιουργικό και καινοτόμο», η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε σχετική ερώτηση θεωρεί τα
χαρακτηριστικά αυτά σημαντικά, ως «το ζητούμενο» (Ε.Π.Ε 6) για έναν μαθητή, «το Α και το Ω» (Ε.Π.Ε
1), όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Ένας μόνο εκπαιδευτικός ισχυρίστηκε πως δεν μπορεί να
προσδιορίσει την διάσταση αυτών των εννοιών ως χαρακτηριστικών ενός μαθητή, ερμηνεύοντας την
δημιουργικότητα ως μια πρωτότυπη ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος, κάτι όμως που ίσως δε γίνεται να
καλλιεργηθεί.
Ε.Π.Ε 5: «Να ενδιαφέρεται για κάτι και να το ψάχνει ο ίδιος; Δεν μπορώ να σκεφτώ[...]Καινοτόμος…
φαντάζομαι… στις θετικές επιστήμες…; Εφευρετικός; Δεν μπορώ να σκεφτώ τι σημαίνει δημιουργικός
μαθητής. Που σκέφτεται… που έχει μια πρωτότυπη ιδέα για δημιουργία… ένα δικό του τρόπο σκέψης…
[...]Θετικό ακούγεται αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό».
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Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αντιλαμβάνονται την έννοια της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας ως «παρόμοιες έννοιες» (Ε.Π.Ε 2) και «στενά συνυφασμένες» (Ε.Π.Ε 6). Σε μια
προσπάθεια νοηματοδότησης αυτών των εννοιών, αναφέρθηκε ότι «οι δημιουργικοί και καινοτόμοι
μαθητές είναι αυτοί που σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο, έχουν εναλλακτικές ιδέες και δίνουν λύσεις,
ανοίγοντας νέους δρόμους (Ε.Π.Ε 6). Μια εκπαιδευτικός αναφέρει συγκεκριμένα πως ο δημιουργικός και
καινοτόμος μαθητής είναι αυτός που καταφέρνει «τη γνώση που παίρνει από το σχολείο, να μπορεί να την
εξελίξει, να την χρησιμοποιεί στη ζωή και να βρίσκει […] πού αλλού θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει
αυτήν τη γνώση, να την ενσωματώσει σε νέες καταστάσεις. Κάτι που κάποιος άλλος μπορεί να μην το είχε
σκεφτεί πριν» (Ε.Π.Ε 5). Πρόκειται λοιπόν, για μια ικανότητα χρήσιμη για τη ζωή των μαθητών, μέσω της
οποίας εκτός των άλλων το άτομο μπορεί «να κερδίσει θαυμαστές πρώτα από όλα, φίλους, συνεργάτες»
(Ε.Π.Ε 6).
Για δύο από τους εκπαιδευτικούς, η απόλυτα σημαντική έννοια της καινοτομίας και της
δημιουργικότηταςσυνδέεται καθαρά με το πόσο ανταγωνιστικοί και επιτυχημένοι θα είναι οι μαθητές
μελλοντικά στην επαγγελματική τους πορεία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μία εκπαιδευτικός, «πλέον
δεν υπάρχουν σύνορα, είμαστε σε μια ενιαία Ευρώπη και για να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να είμαστε
δημιουργικοί και καινοτόμοι σε ότι επιλέξουμε να κάνουμε» (Ε.Π.Ε 2). Ο δημιουργικός και καινοτόμος
μαθητής, «άσχετα από το εργασιακό περιβάλλον που θα βρεθεί ακαδημαϊκό ή μη, θα κάνει μια μικρή
διαφορά, […] θα βάλει το μυαλό του να σκεφτεί νέα πράγματα» (Ε.Π.Ε 1).
Τη δυσκολία να καλλιεργηθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα μέσα από συγκεκριμένες δεξιότητες
επισήμαναν αρκετοί εκπαιδευτικοί, χαρακτηρίζοντας μάλιστα κάτι τέτοιο ως «πρόκληση» (Ε.Π.Ε 2).
Ε.Π.Ε 3: «Να μην πω ψέματα, δυσκολεύομαι γιατί είναι πράγματα που ούτε εγώ τα γνωρίζω και δεν μπορώ
να καθοδηγήσω τα παιδιά».
Ε.Π.Ε 2: «Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να δώσεις αυτό το… να βρεις δραστηριότητες που θα μπορούσαν
να βοηθήσουν τα παιδιά προς αυτήν την κατεύθυνση[...].Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ξέρουμε πώς να
διδάξουμε τέτοιου είδους δεξιότητες».
Ε.Π.Ε 5: «Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται στο σχολείο».
Η καινοτομία και η δημιουργικότητα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να καλλιεργηθεί
μέσα από το να «επικροτείς μια καινούρια ιδέα» (Ε.Π.Ε 2), μέσα από την «αποδοχή και επιβράβευση
πολλαπλών απαντήσεων σ’ ένα πρόβλημα, με πρωτότυπα προβλήματα που θέλουν λύση… αλλάζοντας οπτική
γωνία σε κάποιο θέμα…. με την αμφισβήτηση παγιωμένων αντιλήψεων…» (Ε.Π.Ε 6). Αναφέρθηκε ακόμη
ότι ο καλύτερος τρόπος να καλλιεργήσει ένας δάσκαλος τη δημιουργικότητα και την καινοτομία είναι να
αποτελέσει ο ίδιος παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές του, ενώ μια άλλη εκπαιδευτικός σημείωσε
χαρακτηριστικά ότι η ίδια καθοδηγείται πολλές φορές από τις πρωτότυπες ιδέες των των μαθητών της.
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Ε.Π.Ε 5: «Ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ είναι αν εσύ ο ίδιο είσαι δημιουργικός και καινοτόμος
στην τάξη, βάζεις καινούρια πράγματα στην τάξη, τους δείχνεις πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί και τους
εξοικειώνεις με αυτά, και δεν τους δείχνεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, που δυστυχώς μένουμε σε αυτά… Αν
λοιπόν είσαι έτσι σαν δάσκαλος, τα παιδιά σε έχουν ως παράδειγμα και ίσως μπουν στην διαδικασία να
δημιουργούν και να καινοτομούν».
Ε.Π.Ε 2: «[…] όμως πολλές φορές εκπλήσσομαι γιατί τα παιδιά από μόνα τους μου δείχνουν τον τρόπο, και
πώς να το προχωρήσω παρακάτω. Με μια πρωτότυπη ιδέα για κατασκευή, για παράδειγμα».
Στη συνέχεια, η έννοια της κριτικής σκέψης, σύμφωνα με την γνώμη των εκπαιδευτικών (εκτός από τον
Ε.Π.Ε 1 που την θεωρεί «πολύ αόριστη έννοια») αποτελεί μια απαραίτητη δεξιότητα που πρέπει να
διαθέτει ένας μαθητής, ιδιαίτερα «στην εποχή της πληροφορίας» (Ε.Π.Ε 2). Σύμφωνα με το βασικό
επιχείρημα των εκπαιδευτικών, οι μαθητές πρέπει αφενός «να μπορούν να φιλτράρουν το σημαντικό από
όλο αυτόν τον όγκο των πληροφοριών που τους δίνεται, […] να φιλτράρουν αυτά που τους χρειάζονται και
να τα χρησιμοποιούν», και αφετέρου να αξιολογούν όλες τις μετέπειτα επιλογές που θα κάνουν στη ζωή
τους.
Ε.Π.Ε 6: «Στη ζωή τους, στις επιλογές όλες που θα κάνουν στη ζωή τους, η κριτική σκέψη είναι χρήσιμη σε
όλες τις επιλογές».
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί, οι τρόποι που προσπαθούν να καλλιεργήσουν την
κριτική σκέψη των μαθητών τους δε διαφέρουν και τόσο πολύ. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν
την ευκαιρία μέσα από κάποιο κείμενο, ή κάποιο γεγονός ώστε να βάλουν τους μαθητές στην διαδικασία
να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να αμφισβητήσουν, να αξιολογήσουν κάποιες καταστάσεις, να
επιχειρηματολογήσουν και να προτείνουν εναλλακτικές εκδοχές. Η κριτική σκέψη σύμφωνα με
εκπαιδευτικό καλλιεργείται και μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους, όπως «η αναζήτηση
πληροφοριών και η μέθοδος Project» (Ε.Π.Ε 2).
Ε.Π.Ε 3: «Τα βιβλία της Ιστορίας της ΣΤ΄ για παράδειγμα προσφέρονται για αυτό, ενδείκνυνται. Με πηγές
που έχουν, με εικόνες μπορούμε να προβληματίσουμε τα παιδιά γιατί γίνονται κάποια πράγματα, με το να
βλέπουν τα γεγονότα κριτικά, να λένε πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει τα πράγματα. Με το να
βάζεις τα παιδιά σε μια διαρκή διαδικασία να σκέφτονται, να διαβάζουν, να αναζητούν καινούρια πράγματα
και πολλές φορές να καταλήγουν και μέσα από την συζήτηση, στο ότι αυτό που διάβασαν δεν είναι απόλυτα
σωστό».
Ε.Π.Ε 6: «Μπορείς να βάλλεις κάτω την διαφήμιση και την πληροφορία και να την επεξεργάζεσαι. Τώρα για
παράδειγμα στο Διαδίκτυο, που τα πιο πολλά παιδιά μπαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλά fake news, μπορείς
λοιπόν να χρησιμοποιήσεις κι από κει κάποιο ψεύτικο νέο και να προβληματιστούν τα παιδιά πάνω σε αυτό».
Σχετικά με το ποιος είναι τελικά ο καλός μαθητής για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, η
επικρατέστερη άποψη είναι ότι καλός μαθητής είναι αυτός που, έχοντας εσωτερικό κίνητρο, αναζητά τη
γνώση, ενδιαφέρεται να μάθει, στοχεύοντας στην προσωπική του πρόοδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ένας εκπαιδευτικός, ο καλός μαθητής είναι ο «περίεργος» (Ε.Π.Ε 1) μαθητής, που «έχει και την αγάπη για
τη γνώση» (Ε.Π.Ε 1).
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Ε.Π.Ε 2: «Αυτός που έχει βρει κίνητρο να πηγαίνει τον εαυτό του ένα βήμα μπροστά, να έχει εσωτερικό
κίνητρο για πρόοδο».
Ε.Π.Ε 3: «[…]καλός είναι και αυτός που βλέπεις στα μάτια του ότι θέλει να μάθει και ας μην είναι τόσο
καλός τώρα, αλλά θα γίνει σύντομα αφού το προσπαθεί και το θέλει τόσο πολύ».
Ε.Π.Ε 4: «Ένα παιδάκι που ενδιαφέρεται, του αρέσει η μάθηση, θέλει να το ψάξει λίγο παραπάνω, που
προσπαθεί, αυτό».
Ως στοιχείο του καλού μαθητή αναφέρθηκε από δύο εκπαιδευτικούς η ικανότητα να έχει ο μαθητής
«πάντα άποψη που θα μπορεί να την τεκμηριώσει» (Ε.Π.Ε 3), «μια ολοκληρωμένη άποψη, την οποία να
μπορεί και να την εκφράζει» (Ε.Π.Ε 5), επικοινωνώντας την στους υπόλοιπους.
Η κατακτημένη γνώση του μαθητή που μεταφράζεται σε μια «καλή σχετικά επίδοση στα μαθήματα» (Ε.Π.Ε
6), είναι ένα άλλο στοιχείο που συνθέτει την έννοια του καλού μαθητή και αναφέρθηκε από δύο
εκπαιδευτικούς.
Ε.Π.Ε 5: «Σίγουρα κοιτάζω και το μαθησιακό, εννοείται, σίγουρα δηλαδή τη γνώση[…]».
Για τον καλό μαθητή ακούστηκαν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως «έξυπνος» (Ε.Π.Ε 3),
δημιουργικός, καινοτόμος και ικανός να συνεργάζεται.
Ε.Π.Ε 6: «Ο καλός μαθητής είναι […]ο δημιουργικός μαθητής, ο μαθητής που συνεργάζεται, ο μαθητής που
καινοτομεί, αυτό».
Μια διαφορετική διάσταση του καλού μαθητή δίνει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος θεωρεί ότι ο ιδανικός
μαθητής, εκτός των άλλων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από ένα επίπεδο ψυχοσυναισθηματικής
ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να βάζει όρια στον εαυτό του, να χαίρεται τις επιτυχίες του και τις
διαπροσωπικές του σχέσεις.
Ε.Π.Ε 1:[…] Και το άλλο, να ξέρει τα όρια του εαυτού του, όσο και αν ακούγεται άσχημο πειθαρχικά, να
χαίρεται το μυαλό του μέσα από την αποδοχή, τις επιτυχίες του και να μοιράζεται πράγματα».
Στην τελευταία ερώτηση αυτού του άξονα, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε από την επαγγελματική τους
εμπειρία, είτε από τα χρόνια που υπήρξαν οι ίδιοι μαθητές,

θεωρούν ότι ο καλός μαθητής του

παρελθόντος διαφέρει αρκετά από τον καλό μαθητή του σήμερα (εκτός από τον Ε.Π.Ε 4, ο οποίος θεωρεί
ότι «είναι ίδιος»). Κοινή άποψη των εκπαιδευτικών είναι ότι ο σημερινός καλός μαθητής είναι πιο
πολυδιάστατος, με ευρύτερες γνώσεις και περισσότερες πληροφορίες που πρέπει να διαχειριστεί. Ο
σημερινός μαθητής, καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα σχολείο με πιο υψηλές και πιο σύνθετες απαιτήσεις,
που σε αντίθεση με το παρελθόν δεν στηρίζεται «μόνο στην επίδοση» (Ε.Π.Ε 6), θεωρώντας καλό τελικά
«μόνο αυτόν που έγραφε καλά στα τεστ και έτσι έπαιρνε καλούς βαθμούς» (Ε.Π.Ε 5) ή αυτόν που «έγραφε
σωστά τις ασκήσεις του» (Ε.Π.Ε 2).
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Ε.Π.Ε 3: «Έχει αλλάξει αρκετά η έννοια από παλιότερα, γιατί οι προκλήσεις έχουν γίνει περισσότερες.
[…]Τώρα ζητάμε πολύ περισσότερα πράγματα από τα παιδιά για να πούμε ότι είναι καλοί μαθητές. Θέλουμε
να δουλεύουν ομαδικά…. Θέλουμε πολλά».
Ε.Π.Ε 3: «Σήμερα τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, είναι άλλες οι απαιτήσεις στο
σχολείο».
Ε.Π.Ε 5: «[…] Από τότε, υπάρχει πιστεύω διαφορά στον καλό μαθητή. Τότε έμενε μόνο στο μαθησιακό
κομμάτι. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε πριν για καινοτομία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη… ήταν λέξεις
άγνωστες. Όσο παλαιότερα τόσο πιο άγνωστες έννοιες. Καλός μαθητής ήταν αυτός που έγραφε καλά στα τεστ
και έτσι έπαιρνε καλούς βαθμούς, μόνο αυτό, Τώρα περιμένουμε περισσότερα από τους μαθητές».
Ε.Π.Ε 6: «Ο καλός μαθητής του τότε στηριζόταν μόνο στην επίδοση πιστεύω, βασικά στην επίδοση, και
σήμερα έχει αλλάξει αυτό σε μεγάλο βαθμό […] τα παιδιά έχουν πιο ανοιχτούς ορίζοντες, πιο ευρείες
γνώσεις, πιο γενικές γνώσεις […].. Ο σημερινός μαθητής είναι πιο πολυδιάστατος […]»
Μια ακόμα διαφορά που επισημαίνεται από δύο εκπαιδευτικούς και διαχωρίζει τον μαθητή μέσα στο
πέρασμα των χρόνων, είναι ότι παλαιότερα, ο καλός μαθητής ήταν και ο πειθαρχημένος μαθητής.
Πειθαρχία όχι μόνο μέσα στην τάξη, αλλά και σε αυτό που όριζε ως σωστό η κοινωνία, η θρησκεία και η
οικογένεια.
Ε.Π.Ε 1: «Ο καλός μαθητής του τότε ίσως ήταν λίγο πιο καλουπωμένος. Ίσως ήταν και τα πλαίσια και οι
θεσμοί, η οικογένεια, η θρησκεία, η κοινωνία ήταν λίγο πιο στενά. Τα όρια ήταν πιο στενά.
Ε.Π.Ε 2: «Καλός τότε ήταν αυτός που καθόταν ήσυχα στο θρανίο του…[…]»
Η μόνη ομοιότητα που αναφέρεται από μία εκπαιδευτικό, και μάλιστα με μία σχετική απορία, είναι ότι και
τότε και τώρα ο καλός μαθητής αξιολογείται, εν μέρει, με βάση την επίδοσή του σε γραπτές εξετάσεις.
Ε.Π.Ε 2: «Βέβαια και πολλά πράγματα είναι ίδια. Εξετάσεις έδιναν παλαιότερα, εξετάσεις δίνουν και τώρα
στο Γυμνάσιο. Οπότε ο καλός είναι αυτός που τα γράφει καλά στις εξετάσεις… και τότε και τώρα;»

6.3.4. Η ιδεατή εικόνα του μαθητή στον κυρίαρχο ευρωπαϊκό/παγκόσμιο εκπαιδευτικό λόγο και στο
λόγο των εκπαιδευτικών
Στο πρώτο ερώτημα αυτού του άξονα σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τις
ευρωπαϊκές τάσεις περί προώθησης των «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα» μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα,
καθώς και το περιεχόμενο ή την αξία των εν λόγω δεξιοτήτων, αποτυπώθηκε μια ποικιλία απαντήσεων. Οι
μισοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τον όρο «δεξιότητες του 21ου αιώνα». Μετά από την
απαραίτητη επεξήγηση που τους δόθηκε, με απλή αναφορά σε ορισμένες από αυτές τις δεξιότητες, οι δύο
από τους τρεις δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν πως αυτές αποτελούν ευρωπαϊκή εκπαιδευτική τάση, σε
αντίθεση με την τρίτη εκπαιδευτικό που χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ναι ναι κάτι έχω ακούσει, έχω

ακούσει γι’ αυτές τις δεξιότητες αλλά δεν ήξερα ότι είναι γνωστές ως δεξιότητες του 21ου αιώνα» (Ε.Π.Ε 2).
Ένας άλλος εκπαιδευτικός, ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει κάποια πράγματα για τις συγκεκριμένες δεξιότητες
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και την προώθησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δεξιότητες αυτές αφορούν
«δεξιότητες απαραίτητες για τη σύγχρονη εποχή της ταχύτητας» (Ε.Π.Ε 1) και της εξέλιξης της Τεχνολογίας
που επιτάσσουν «ένα

νέο τρόπο που πρέπει να σκέφτονται τα παιδιά» (Ε.Π.Ε 1). Οι άλλοι δύο

εκπαιδευτικοί φάνηκαν περισσότερο ενήμεροι για το περιεχόμενο και την φιλοσοφία των δεξιοτήτων του
21ου αιώνα όπως αυτές προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα η μία εκ των δύο
εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων έχει ως στόχο να
προετοιμάσει τους μαθητές ως μελλοντικούς εργαζόμενους, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο το σχολείο με
την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα ανέφερε το εξής:
Ε.Π.Ε 5: «Θεωρώ ότι προωθούν αυτές τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θέλουν να έχουν οι εργαζόμενοι
στη συνέχεια. Θέλουν κατά τη γνώμη μου, να προετοιμάσουν καθαρά τους εργαζόμενους του μέλλοντος. Να
προετοιμάσουν τους μαθητές ως εργαζόμενους».
Ο Ε.Π.Ε 6 αναγνωρίζοντας ότι « οι δεξιότητες και οι ικανότητες λειτουργούν ως Ευαγγέλιο για την
Ευρώπη» κρίνει αρνητικά αυτήν την τάση, καθώς με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στην οικονομία και
στην αύξηση της παραγωγικότητας, περιορίζοντας τις ανθρώπινες αξίες και «την ευρύτητα που μπορεί να
έχει το πνεύμα ενός ανθρώπου» .
Ε.Π.Ε 6: «Αλλά αυτό πάλι πιστεύω μπορεί να περιορίσει την ευρύτητα που μπορεί να έχει το πνεύμα ενός
ανθρώπου, ενός μαθητή δηλαδή. […]δηλαδή το βλέπω σαν τμήματα μίας μηχανής, τα οποία
συναρμολογούνται και παράγουν ένα προϊόν. Βρίσκω αρνητική αυτήν την έμφαση στις δεξιότητες γιατί είναι
κάτι που αφορά την παραγωγικότητα. Πιστεύω πως δεν πρέπει να συνδέονται όλα με την οικονομία και την
παραγωγικότητα και τα λοιπά, δηλαδή πιστεύω ότι ο παράγων άνθρωπος εδώ παραγκωνίζεται […] θέλουμε
να παράγουμε μαθητές, πολίτες, μονόχνοτους και κατευθυνόμενους πιστεύω».
Η επικριτική αυτή άποψη για την προώθηση δεξιοτήτων, υποστηρίζεται εν μέρει και από τον Ε.Π.Ε 1, ο
οποίος θεωρεί ότι στον λόγο περί δεξιοτήτων πρέπει «να υπάρχει ένα αντίβαρο, να μην ξεχνάμε και τις
παραδοσιακές αξίες» τις οποίες πρέπει να ενισχύει και να προωθεί το σημερινό σχολείο.
Ε.Π.Ε 1: «Δεξιότητες απαραίτητες για τη σύγχρονη εποχή της ταχύτητας. Αλλά από την άλλη να υπάρχει ένα
αντίβαρο, να μην ξεχνάμε και τις παραδοσιακές αξίες. Η ιστορία που θα πεις στα παιδιά που κάθονται πλάι
πλάι έχει και αυτή την αξία της. Αυτό που θα κουβεντιάσεις τελείως διαφορετικά με το άγγιγμα, με τον τόνο
της φωνής σου».
Σε επόμενο ερώτημα, σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν συσχετίσει τις αλλαγές που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στα βιβλία του Δημοτικού
με την συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί
βρίσκουν πιθανή μια συσχέτιση καθώς «ζούμε σε μια ενιαία Ευρώπη» (Ε.Π.Ε 1) και ως χώρα «ανήκουμε
στην Ε.Ε. και σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις προτάσεις της» (Ε.Π.Ε 5), όχι με έναν υποχρεωτικό τρόπο
αλλά «κάποια τα αλλάζουμε, τα εφαρμόζουμε διαφορετικά, κάποια δεν μας βολεύουνε και τα απορρίπτουμε
τελείως» (Ε.Π.Ε. 4). Δύο εκπαιδευτικοί μιλώντας πιο συγκεκριμένα, εντόπισαν την επιρροή της εν λόγω
ευρωπαϊκής

τάσης,

στη

διαμόρφωση

του

ισχύοντος

Αναλυτικού

Προγράμματος

αναφέροντας

χαρακτηριστικά:
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Ε.Π.Ε 5: «Έτσι και στις αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα, με την διαθεματικότητα που έχουν, πιστεύω
ότι αυτό σχετίζεται με την ευρωπαϊκή τάση να προωθούνται οι συγκεκριμένες αξίες και δεξιότητες».
Ε.Π.Ε 3: «[…]αλλά νιώθω ότι οι δεξιότητες αυτές όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η κριτική σκέψη,
η επίλυση προβλήματος, αναφέρονται στα Αναλυτικά Προγράμματα και γίνεται μια προσπάθεια στα βιβλία».
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί απαντούν στο αν θεωρούν ότι ο «καλός μαθητής» του ελληνικού σχολείου
ταυτίζεται με τον καλό μαθητή κειμένων της Ε.Ε, τα οποία τον περιγράφουν ως δημιουργικό και
παραγωγικό, με εμφανή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
προφανώς καθορίζονται από τον τρόπο που νοηματοδοτούν τις έννοιες της δημιουργικότητας και της
παραγωγικότητας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στάθηκαν στο γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο δεν
προωθεί και επομένως δεν αξιολογεί τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, αλλά ενδιαφέρεται
κυρίως για το αν οι μαθητές έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις και αν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς
σε γραπτές αξιολογήσεις.
Ε.Π.Ε 5:«Νομίζω ότι από αυτό, έχουμε μείνει κυρίως στα αποτελέσματα. Μένουμε κυρίως στο αριθμητικό
κομμάτι. Αν θα γράψει καλά στα τεστ, αν θα γράψει καλά στις εξετάσεις αργότερα για το Πανεπιστήμιο… Το
πάω λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα στεκόμαστε στο κομμάτι της δημιουργικότητας και της
παραγωγικότητας».
Ε.Π.Ε 3:«Όχι δημιουργικός, όσο… μου έκανε την εξίσωση; Ανταποκρίθηκε στο γραμματικό φαινόμενο; Είπε
ιστορία; Άρα είναι καλός μαθητής».
Ε.Π.Ε 2: ««Όχι έχουμε μείνει στις γνώσεις νομίζω. Το σχολείο αξιολογεί θετικά αυτόν που έχει κατακτήσει
τις γνώσεις».
Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα δεν
μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο αξιολόγησης για τους μαθητές, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν ως
προσόντα που θα ήταν ωφέλιμα για τους μαθητές, ως «καλό των ίδιων των παιδιών» (Ε.Π.Ε 3), ως μια
ευκαιρία να «εξελίσσουν τον εαυτό τους, να σκέφτονται με διαφορετικούς τρόπους» (Ε.Π.Ε 5). Η
δημιουργικότητα εξάλλου, όπως αναφέρθηκε από ορισμένους εκπαιδευτικούς, είναι ικανότητα που το
σχολείο «δεν μπορεί να μετρήσει» (Ε.Π.Ε 2), γιατί «δεν θα είμαστε αντικειμενικοί» (Ε.Π.Ε 6). Η
παραγωγικότητα από την άλλη, σύμφωνα με δύο εκπαιδευτικούς συνδέεται με κάτι που μπορεί να
μετρηθεί, και ίσως παραπέμπει σε «όρους αγοράς» (Ε.Π.Ε 2). Για τον έναν από αυτούς του δύο
εκπαιδευτικούς που αντιλαμβάνεται την παραγωγικότητα ως κάτι μετρήσιμο, ο καλός μαθητής δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να κρίνεται με βάση αυτό, καθώς έτσι οι μαθητές θα έμπαιναν σε μια διαδικασία στην
οποία η παραγωγικότητα ίσως θα γινόταν αυτοσκοπός. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ανέφερε
χαρακτηριστικά:
Ε.Π.Ε 6: «Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί, αλλά και πάλι έχω ενστάσεις εκεί. Παραγωγικότητα για τι
και για ποιον…[…]Δεν συμφωνώ. […]Θα είναι σαν ένα προκρούστειο κρεβάτι το φαντάζομαι που ότι
περισσεύει το κόβουμε, ότι δεν φτάνει το τεντώνουμε».
Ο Ε.Π.Ε 2 αναφέρει ότι το σχολείο θα έπρεπε να ενδιαφέρεται ως ένα σημείο για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας των μαθητών, ως κάτι χρήσιμο για την μελλοντική τους εργασία, αλλά από τα λεγόμενά
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του δεν προκύπτει ότι η παραγωγικότητα θα έπρεπε κιόλας να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των
μαθητών.
Ε.Π.Ε 2: «Σκέφτομαι παραγωγικά και με όρους αγοράς. Ίσως αυτό δεν έχει βρεθεί ακόμη. Να γίνει αυτή η
σύνδεση σχολείου με αγορά εργασίας […]Ναι. Ότι έχουμε μια αναπηρία στον τομέα εκείνο που μπορεί να
συνδέσει το σχολείο με την εργασία, την έχουμε. Έχουμε μείνει λίγο πίσω όσο αναφορά αυτό, ως αρκετά
πίσω».
Στο προτελευταίο ερώτημα αυτού του άξονα, αφού αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς ότι η ικανότητα της
αυτό-διαχείρισης της μάθησης προβάλλεται μέσα από πολλά ευρωπαϊκά κείμενα ως βασική δεξιότητα του
«καλού μαθητή» του 21ου αιώνα, τους ζητείται να εκφράσουν την άποψή τους για το αν αυτή η ικανότητα
θεωρούν ότι χαρακτηρίζει (ή πρέπει να χαρακτηρίζει) τον καλό μαθητή της ΣΤ΄ τάξης. Για όλους
ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, είναι βασική ικανότητα για έναν μαθητή να μπορεί να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες με ατομική υπευθυνότητα, ώστε να διαχειρίζεται την μάθησή του. Χαρακτηριστική είναι η
βαρύτητα που δίνει ένας από τους εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη ικανότητα, χαρακτηρίζοντάς την ως το
ζητούμενο για έναν καλό μαθητή:
Ε.Π.Ε. 1: «[…]Τα περισσότερα τα έχουμε μάθει με δική μας πρωτοβουλία. Άρα οπωσδήποτε ο καλός
μαθητής της Στ΄ τάξης πρέπει να είναι σε θέση να αυτό-διαχειρίζεται τη μάθησή του, να έχει αυτήν την
περιέργεια που σίγουρα θα τον οδηγήσει σε αυτό που θέλει. Είναι το ζητούμενο για τον καλό μαθητή».
Οι μισοί εκπαιδευτικοί συνδέουν άμεσα την εν λόγω δεξιότητα με την ικανότητα της κριτικής σκέψης,
εξίσου σημαντικής για έναν μαθητή, καθώς του δίνει την δυνατότητα να επιλέγει αυτά που τον
ενδιαφέρουν να μάθει και αυτά που έχει ανάγκη να μάθει. Εξοπλισμένος με αυτές τις ικανότητες, ο
μαθητής είναι σε θέση να εντοπίζει τις αδυναμίες του και να τις βελτιώνει.
Ε.Π.Ε 6: «Θεωρώ ότι είναι βασικό ο μαθητής να διαχειρίζεται τις γνώσεις του, να μπορεί να επιλέγει, αυτό
που τον ενδιαφέρει, να αποκτά κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη είναι βασικό και συνδέεται με την
αυτοδιαχείριση της μάθησης […] να μπορεί να έχει σε ένα βαθμό λόγο στην επιλογή αυτών που θέλει, που
χρειάζεται, που έχει ανάγκη να μάθει, δηλαδή… μπορεί κάποιες γνώσεις να είναι άχρηστες».
Ε.Π.Ε 5: «Ναι κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό για ένα μαθητή της ΣΤ΄. Είναι σημαντικό το να μπορεί να
σου πει ότι εγώ έχω εκείνη την αδυναμία και θέλω να με βοηθήσεις εκεί, δείχνει ωριμότητα, για εμένα
συνδέεται απόλυτα και με την κριτική σκέψη, όπου μπορώ να δω από όλα όσα έχω μάθει, τι με ενδιαφέρει
περισσότερο, που έχω αδυναμίες και μετά να τις βελτιώνω…».
Οι πέντε από τους έξι εκπαιδευτικούς μπορεί να δήλωσαν ότι η ικανότητα της αυτό-διαχείρισης είναι ή θα
έπρεπε να είναι ικανότητα που χαρακτηρίζει τον καλό μαθητή, χωρίς όμως αυτό να είναι ένα
χαρακτηριστικό το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους κατά την αξιολόγηση των μαθητών, όπως προέκυψε από
τις απαντήσεις τους σε σχετικές ερωτήσεις του προηγούμενου άξονα. Ίσως να μην αξιολογούν αυτό το
στοιχείο σε έναν μαθητή, καθώς η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι εξαιρετικά «δύσκολο να καλλιεργηθεί»
(Ε.Π.Ε 5), μέσω της διδασκαλίας σε μια σχολική τάξη, όπως ισχυρίστηκε μία εκπαιδευτικός. Μία μόνο
εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη ερώτηση, διαχώρισε ξεκάθαρα την δεξιότητα της αυτό-διαχείρισης της
μάθησης από την έννοια του καλού μαθητής, καθώς γι’ αυτήν δεν είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης, αλλά
ένα προσόν.
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Ε.Π.Ε 3: «Όχι απαραίτητα, δεν είναι ένα στοιχείο, ένα κριτήριο που θα αξιολογούσα έναν μαθητή. Θα το
θεωρούσα ως ένα πολύ θετικό στοιχείο, ένα προσόν».
Στην τελευταία ερώτηση, σχετικά με το αν ο καλός μαθητής στην ελληνική πραγματικότητα είναι εν τέλει
αυτός που με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες που έχει αποκτήσει στο σχολείο, θα καταστεί
αργότερα ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, όπως υποστηρίζεται σε ευρωπαϊκά κείμενα, διατυπώθηκε
μια ποικιλία απαντήσεων. Δύο εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν ότι το Δημοτικό σχολείο σε καμία περίπτωση
δεν εξοπλίζει

ή

δεν

προσπαθεί

να

εξοπλίσει

τους

μαθητές

με τις

απαραίτητες

εκείνες

ικανότητες/δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν μελλοντικά ικανούς για την αγορά εργασίας. Συνεπώς,
όπως αναφέρει μία άλλη εκπαιδευτικός, ο μαθητής «σε επίπεδο Δημοτικού τουλάχιστον» (Ε.Π.Ε 3), δεν
κρίνεται, «σύμφωνα με το πόσο ανταγωνιστικός θα είναι στην αγορά εργασίας» (Ε.Π.Ε 3).
Ε.Π.Ε 1: «Με τίποτα. Με τίποτα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα. Μέχρι να αντιληφθεί η ίδια η
κοινωνία, είτε το θέλουμε, είτε όχι, ότι ο στίβος της αναμέτρησης είναι έξω η αγορά, αυτό είναι».
Ε.Π.Ε 5: «Για την Ελλάδα όχι. Πιστεύω ότι πάλι, αυτό που είπα, μένουμε πιο πολύ κυρίως στους αριθμούς.
Και ο μαθητής που πάει καλά στους αριθμούς δεν ξέρω αν είναι μετά και ο ικανός εργαζόμενος. Ο καλός
εργαζόμενος θα πρέπει να έχει όλες αυτές τις δεξιότητες, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της
δημιουργικότητας, που όμως αμφιβάλλω κατά πόσο τις παίρνει από το σχολείο».
Αν και οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το σχολείο δεν καταφέρνει να εξοπλίσει τους μαθητές με τις
συγκεκριμένες δεξιότητες, οι απαντήσεις τους σχετικά με το αν τελικά θα έπρεπε το σχολείο να κινείται
προς αυτήν την κατεύθυνση, προετοιμάζοντας τους μαθητές ως μελλοντικούς εργαζόμενους,
διαφοροποιούνται. Αρχικά, κάποιοι εκπαιδευτικοί κινήθηκαν στη λογική που θέλει το σχολείο να
εξοπλίζει τους μαθητές με δεξιότητες και να τους προετοιμάζει εν μέρει για την αγορά εργασίας, χωρίς
σαφώς αυτός να είναι ο βασικός του στόχος, ειδικά στην περίπτωση του Δημοτικού σχολείου, του οποίου
ο ρόλος είναι πολύπλευρος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια εκπαιδευτικός, «όλες αυτές τις δεξιότητες,
της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας» θα ήταν καλό «να γίνει μια προσπάθεια» να
τις καλλιεργήσει το σχολείο όχι μόνο για το «εργασιακό κομμάτι» αλλά και «για να ολοκληρωθεί το άτομο
ως προσωπικότητα» (Ε.Π.Ε 5).
Ε.Π.Ε 3: «Συμφωνώ εν μέρει γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι η συνέχεια της κοινωνίας, αύριο μεθαύριο και
όντως θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά για να επιβιώσουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό πρέπει να
ξεκινάει από το Δημοτικό, όταν ακόμα δεν έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις. Όταν ξεκινάμε από το
Δημοτικό να δίνουμε έμφαση στην αγορά εργασίας και τον εκεί ανταγωνισμό, τότε αφήνουμε ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι της μόρφωσης, της γνώσης των παιδιών και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους. Να μην
λειτουργούμε σαν ρομποτάκια, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει το άλλο, ώστε αύριο…».
Ε.Π.Ε 1: «Με τόσο στενά, στενά όρια, όχι. Κάπου ναι, αλλά το σχολείο δεν είναι μόνο αυτό. Για παράδειγμα,
ένα βιογραφικό να μάθουν να κάνουν τα παιδιά του Λυκείου».
Δύο άλλοι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν πιο κάθετοι στο αν τελικά το σχολείο θα πρέπει να συνδέεται με
κάποιο τρόπο με την αγορά εργασίας. «Το σχολείο πρέπει να μάθει πράγματα στο παιδί […]Δεν θα έπρεπε
(το παιδί) να προετοιμάζεται για να βρει δουλειά σε δέκα χρόνια μετά» (Ε.Π.Ε 4). Ο ένας εκπαιδευτικός
μάλιστα ήταν τελείως αρνητικός θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο στερεί από το σχολείο το μορφωτικό και
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ανθρώπινο χαρακτήρα του, οδηγώντας το σε μια μονομέρεια, σε μια λανθασμένη κατεύθυνση προς την
παγκόσμια οικονομία, με μόνο όφελος το κέρδος.
Ε.Π.Ε 6: «Όχι. Αυτό για μένα δεν είναι μαθητής. Είναι ρομπότ. Θεωρώ ότι θέλουμε να φτιάξουμε
ανθρώπους με εξαρτήματα μηχανών δηλαδή μου θυμίζει τον Τσάρλι Τσάπλιν στην ταινία του με τα γρανάζια
που είχε εμπλακεί στη μηχανή παραγωγής και αυτός μέσα ήταν ένα μέρος της μηχανής. Δηλαδή εγώ θεωρώ
ότι το ζητούμενο σε όλο τον ανατολιτικο-δυτικό κόσμο, είναι να φτιάξουμε ανθρώπους, οι οποίοι να έχουνε
εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά όχι παρά πέρα γνώσεις, όχι πλατιές γνώσεις, ούτε εγκυκλοπαιδικές, ούτε
γνώσεις γύρω απ’ την κοινωνία κι απ’ τη ζωή, θέλουμε δηλαδή ανθρώπους ‘’εκεί’’, δεν μας κάνουν για αυτό
τον σκοπό…. τους πετάμε. Θεωρώ ότι υπάρχει μια λάθος κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατευθυνόμενο
μόνο προς την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία και στο όφελος και στο κέρδος μόνο. […]«Όχι, όχι,
ειδικά το δημοτικό σχολείο, με τίποτα».
Στο άλλο άκρο βρίσκεται η άποψη μιας εκπαιδευτικού που θεωρεί βασικό ζητούμενο να καταφέρει το
σχολείο αλλά και ο ίδιος ο μαθητής να αποκτήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες εκείνες που θα του
φανούν χρήσιμες αργότερα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Ε.Π.Ε 2 :«Είναι αυτός ο καλός μαθητής, ναι. Είναι αυτός που θα έχει πάρει όλα τα εφόδια ώστε να μπορεί
να βγει δυναμικά στην αγορά εργασίας».

6.4 Σύνοψη κεφαλαίου
Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, αρχικά προκύπτει ότι βασική πηγή καθοδήγησης για την
διδασκαλία τους, αποτελεί το σχολικό εγχειρίδιο, από το οποίο όμως αυτονομούνται σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό τόσο ως προς το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων όσο και ως προς τον τρόπο
διδασκαλίας που προτείνεται. Οι εκπαιδευτικοί αναπλαισιώνουν το γνωστικό περιεχόμενο με βάση κυρίως
τις ανάγκες των μαθητών τους, αλλά και με δεδομένο τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο που διαθέτουν σε
συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο της ύλης που καλούνται να καλύψουν.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο βαθμό δεν συμπίπτουν,
παραδόξως με αυτές που οι ίδιοι θεωρούν καταλληλότερες, αναγνωρίζοντας την αξία τους, και με αυτές
που οι μαθητές δείχνουν να επιζητούν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, εφαρμόζουν κυρίως τη
διάλεξη όχι γιατί την θεωρούν καταλληλότερη αλλά γιατί τη βρίσκουν ευκολότερη σε σχέση με τον πλέον
ωφέλιμο διάλογο και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, που σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν
τη μάθηση των παιδιών και διαμορφώνουν κυρίως τον χαρακτήρα τους, ενισχύοντας παράλληλα τις καλές
διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούνται διαφέρουν λίγο πολύ από εκπαιδευτικό σε
εκπαιδευτικό. Σχεδόν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρθηκαν, δεν μπορούν να προσδιοριστούν με
έναν αντικειμενικό, μετρήσιμο τρόπο αποδεικνύοντας ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο υποκειμενικότητας
κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που
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συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, ως βασικό κριτήριο δε θέτει το αποτέλεσμα της προσπάθειας των
μαθητών, αλλά βασικότερο όλων θεωρεί την προθυμία των παιδιών, το ενδιαφέρον τους για μάθηση και
την συνέπειά τους απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Στη βαθμολογία του τριμήνου οι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν ότι διαφοροποιούν ως κάποιο σημείο τον τρόπο βαθμολογίας τους, γιατί εκτός από τους
παράγοντες που αναφέρθηκαν, συνυπολογίζουν την επίδοσή των μαθητών στα τεστ, την προσωπική τους
πρόοδο, την καθημερινή τους συμπεριφορά και τον καλό τους χαρακτήρα. Επικρατέστερη είναι η άποψη,
ότι τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ίδια για όλους τους μαθητές αλλά λειτουργούν με διαφορετική
βαρύτητα για τον καθένα, καθώς η προσπάθεια πριμοδοτείται ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους μαθητές.
Η βασική ικανότητα που πρέπει να έχει ένας καλός μαθητής στη Γλώσσα, σύμφωνα με τον επίσημο λόγο
των Αναλυτικών Προγραμμάτων αλλά και την άποψη των εκπαιδευτικών, είναι η ικανότητα της
επικοινωνίας με ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει. Οι δεξιότητες της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της
δημιουργικότητας, κρίνονται από τους περισσότερους ως βασικές ικανότητες για έναν μαθητή, που
δύσκολα όμως καλλιεργούνται μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλλουν
κυρίως στην συγκρότηση ατόμων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, κοινωνικά λειτουργικούς και
ικανούς να ανταπεξέλθουν μελλοντικά στις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας.
Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή τάση προώθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα από το εκπαιδευτικό
σύστημα η μειοψηφία των εκπαιδευτικών φάνηκε να γνωρίζει αυτές τις τάσεις. Παρόλα αυτά, όσοι ήταν
περισσότερο ενήμεροι δήλωσαν ότι η προώθηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
επηρέασε και τη διαμόρφωση του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος στη χώρα μας, ίσως ως μια
προσπάθεια μακροπρόθεσμης σύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας. Οι δεξιότητες που
συνθέτουν το πρότυπο του καλού μαθητή μέσα στον κυρίαρχο ευρωπαϊκό λόγο αναγνωρίζονται ως
προσόντα από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, αλλά σε καμία περίπτωση ως κριτήρια αξιολόγησης
των μαθητών. Προσόντα που μάλιστα είναι αρκετά δύσκολο να καλλιεργηθούν μέσα από τη διδασκαλία
και τη σχολική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς, το ελληνικό
Δημοτικό σχολείο δεν έχει και ούτε θα έπρεπε να έχει ως αυτοσκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές ώστε
να τους καταστήσει μελλοντικά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
είναι αντίθετοι με έναν τέτοιο προσανατολισμό του σχολείου, ενώ ακόμα και αυτοί που θα επιθυμούσαν
την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων για τους μαθητές δεν έχουν στον νου τους απλά την
προετοιμασία

αυτών

ως

μελλοντικών

εργαζόμενων

αλλά

τη

δημιουργία

ολοκληρωμένων

προσωπικοτήτων.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται
πως οι απόψεις τους συγκλίνουν σε αρκετά σημεία, χωρίς να απουσιάζουν βέβαια αρκετές
διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια διεξοδικότερη συζήτηση πάνω στα
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συμπεράσματα αυτά σε συνάρτηση με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και την επισκόπηση της
συναφούς βιβλιογραφίας.
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Κεφάλαιο 7ο : Συζήτηση και ερμηνεία των δεδομένων από τις συνεντεύξεις
7.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τα ευρήματα των συνεντεύξεων που
αναδείχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα στοιχεία της βιβλιογραφικής επισκόπησης,
έχοντας ως γνώμονα το θεωρητικό μας πλαίσιο. Αρχικά, με βάση τον λόγο των εκπαιδευτικών, θα γίνει
προσπάθεια να προσδιοριστεί η παιδαγωγική πρακτική που υιοθετείται και κατ’ επέκταση τα παιδαγωγικά
μοντέλα που προωθούνται, σύμφωνα με τη θεωρία του Bernstein. Στη συνέχεια, θα ερμηνευτούν σε ένα
δεύτερο επίπεδο οι αρχές που διέπουν το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, το είδος της γνώσης που
προωθείται, καθώς και οι πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που επιλέγουν στην πράξη οι
εκπαιδευτικοί, σε μια προσπάθεια να δοθεί βαθύτερη κοινωνιολογική διάσταση στα δεδομένα. Τέλος,
μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση των δεδομένων της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των δεδομένων
των συνεντεύξεων, θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια του «καλού μαθητή»
στην περίπτωση της Ελλάδας, της Νορβηγίας και της Αγγλίας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με
τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως περιγράφθηκαν στο κεφάλαιο της επισκόπησης (Binkley et al., 2012).
Το βασικό μας επιχείρημα είναι ότι τα χαρακτηριστικά αυτά διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα των
επιρροών του κυρίαρχου εκπαιδευτικού λόγου, ο οποίος, σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα, συνδυάζει
νεοφιλελεύθερα και παραδοσιακά στοιχεία.

7.2. Συζήτηση κύριων θεμάτων
7.2.1. Παιδαγωγική Πρακτική και υβριδικά Παιδαγωγικά Μοντέλα
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, φαίνεται πως μέσα από τις σπουδές τους, την επιμόρφωσή τους και
γενικά την επαγγελματική τους πορεία, έχουν δεχθεί επιρροές από νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Οι
προοδευτικές ιδέες που αρθρώνονται στο λόγο τους δεν υποστηρίζονται πάντα έμπρακτα, κρίνοντας από
τις επιλογές που κάνουν στην καθημερινή τους πρακτική σε σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τις
διδακτικές μεθόδους και τις μεθόδους αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Bernstein, οι βασικές μορφές πρακτικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί
κατά τη διαδικασία της μετάδοσης της γνώσης παραπέμπουν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα, τα
οποία διαμορφώνουν διαφορετικές ταυτότητες υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναπτύχθηκε στο 1ο
κεφάλαιο, η Ορατή Παιδαγωγική Πρακτική παραπέμπει στο Παιδαγωγικό Μοντέλο Επιτέλεσης, ενώ
αντίστοιχα η Αόρατη Παιδαγωγική Πρακτική, στο Παιδαγωγικό Μοντέλο Ικανότητας (Bernstein, 1991·
2000).
Αναλύοντας όσα ισχυρίστηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, γίνεται αντιληπτό ότι η παιδαγωγική
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πρακτική που υιοθετείται στην πράξη, είναι ένας συνδυασμός Ορατής και Αόρατης Παιδαγωγικής
Πρακτικής, παραπέμποντας σε ένα υβριδικό παιδαγωγικό μοντέλο.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, επηρεασμένοι από σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, αμφισβητώντας
ακόμα και τη δική τους αυθεντία, δηλώνουν πως βάζουν στο κέντρο της διδασκαλίας τον ίδιο τον μαθητή
με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς τις περισσότερες φορές οι επιλογές που κάνουν
γίνονται με γνώμονα τους μαθητές που έχουν απέναντί τους. Μέσα από τον διάλογο και τη διαπροσωπική
επικοινωνία με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στο να προσδιορίσουν το γνωστικό τους
επίπεδο και να φέρουν «το μάθημα στα μέτρα τους» (Ε.Π.Ε 3). Πρόκειται για μια μαθητοκεντρική
προσέγγιση, που αποτελεί κυρίαρχο λόγο της προοδευτικής εκπαίδευσης και παραπέμπει στην Αόρατη
Παιδαγωγική Πρακτική (Bernstein, 1991).
Η πρακτική αυτή ενισχύεται με την εφαρμογή διαθεματικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς,
στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται δραστηριότητες με ασθενή ταξινόμηση διδακτικού
περιεχομένου και ασθενή περιχάραξη, και όπου οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλίες τόσο ως προς το
περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διαχείρισης της μάθησής τους. Σε ορισμένες πρακτικές
αξιολόγησης που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όπως στην πιο «χαλαρή» (Ε.Π.Ε. 6) προφορική εξέταση, την
ετεροαξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι άρρητα, με τις δύο τελευταίες
μάλιστα να τοποθετούν τον μαθητή στη θέση του δασκάλου, εξασθενώντας σημαντικά την περιχάραξη
(Bernstein, 1991). Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στην Αόρατη Παιδαγωγική Πρακτική.
Τα ερευνητικά σχέδια εργασίας σε συνδυασμό με την πληθώρα των δραστηριοτήτων που προσφέρονται,
δίνουν στους μαθητές μια πολλαπλότητα εμπειριών και μια ευελιξία επιλογής στους εκπαιδευτικούς,
παραπέμποντας σε ένα Μοντέλο Ικανότητας (Bernstein, 2000). Στο Παιδαγωγικό Μοντέλο της
Ικανότητας παραπέμπει και μια σειρά από πρακτικές αξιολόγησης και συγκεκριμένα κριτήρια
αξιολόγησης που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, ο μαθητής συγκρίνεται πολλές
φορές με βάση τον προηγούμενο δικό του εαυτό, με κριτήρια υποκειμενικά, η βαρύτητα των οποίων
διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Το ίδιο το προϊόν του μαθητή για τους περισσότερους δεν
αποτελεί ένα αντικειμενικοποιημένο κριτήριο αξιολόγησης, καθώς η προσπάθεια, το ενδιαφέρον για
μάθηση και η συμμετοχή συνθέτουν το παιδαγωγικό κείμενο, το οποίο και αξιολογείται (Bernstein, 2000).
Αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ορισμένες από τις υιοθετούμενες πρακτικές των εκπαιδευτικών
παραπέμπουν σε ένα πιο «παραδοσιακό σχολείο», όπου προωθείται η Ορατή Παιδαγωγική Πρακτική και
το αντίστοιχο Μοντέλο Επιτέλεσης. Η μετωπική διδασκαλία που εφαρμόζεται ορισμένες φορές από τους
εκπαιδευτικούς, είτε με τη μορφή διάλεξης είτε με τον περιοριστικό τρόπο χρήσης των ΤΠΕ, παραπέμπουν
σε ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, με τον δάσκαλο να είναι εμφανώς ο κυρίαρχος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Στην περίπτωση της αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικός ανέφερε ότι γνωστοποιεί ρητά τα κριτήρια με βάση
τα οποία πρόκειται να αξιολογηθεί ο μαθητής, δίνοντας κάποια καθοδήγηση, κάτι που συνάδει με την
Ορατή Παιδαγωγική Πρακτική. (Ε.Π.Ε 6: «Η αυτοαξιολόγηση…με μια μορφή καθοδήγησης βέβαια κι αυτή,
δηλαδή δίνεις κάποια στάνταρτς»).
Τα γραπτά τεστ που λίγο ως πολύ επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί, αποτελούν έναν αντικειμενικοποιημένο
δείκτη επιτέλεσης, ο οποίος ιεραρχεί τους μαθητές με βάση την αριθμητική κλίμακα, δίνοντας έμφαση στα
στοιχεία που λείπουν από το προϊόν και κατ’ επέκταση από τους ίδιους τους μαθητές. Τα στοιχεία αυτά
συνάδουν με το Παιδαγωγικό Μοντέλο Επιτέλεσης. Στοιχεία του γενικισμού ως τροπή του Μοντέλου
Επιτέλεσης (Bernstein, 2000), ανιχνεύονται επίσης στον λόγο των εκπαιδευτικών, καθώς οι περισσότεροι
θεωρούν τις γενικές δεξιότητες σημαντικά προσόντα των μαθητών, με μόνο δύο από αυτούς να θεωρούν
τη γνώση βασικό στοιχείο του καλού μαθητή. Στοιχείο του γενικισμού, αποτελεί και ο εξωστρεφής
νοηματικός προσανατολισμός της σχολικής γνώσης, η οποία ως ένα βαθμό ρυθμίζεται από τις αρχές της
αγοράς εργασίας (Bernstein, 2000). Δύο από τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς εξέφρασαν την
υποψία ότι οι αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα του 2003 και συνεπώς στη σχολική γνώση, ίσως
αποσκοπούσαν σε μια σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, παρά
την διαφορετική τους επαγγελματική ταυτότητα, τον βαθμό που έχουν παρακολουθήσει τις γενικότερες
εξελίξεις και την πολιτικο-ιδεολογική τους τοποθέτηση, δεν απορρίπτουν τελείως τη σύνδεση αυτή,
δείχνοντας έτσι έναν βαθμό αποδοχής. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε, ότι ο βαθμός
δεκτικότητας σε ένα τέτοιο προσανατολισμό του σχολείου είναι σίγουρα λιγότερο έντονος σε σχέση με
την περίπτωση της Αγγλίας και κυρίως της Νορβηγίας, όπου κυριαρχεί ο νεοφιλελεύθερος λόγος και το
εκπαιδευτικό σύστημα επιδιώκει να προετοιμάσει τους μαθητές, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά
στην οικονομία της γνώσης και στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας (Hilt et al., 2018˙ Bradbury, 2013).
Ένα βασικό στοιχείο που παραπέμπει στο Μοντέλο Επιτέλεσης, είναι το γεγονός ότι για όλους τους
εκπαιδευτικούς το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το βασικό οδηγό της διδασκαλίας τους, παρά την πληθώρα
τον προτεινόμενων πηγών και παρά τους ισχυρισμούς τους για σχετική αυτονομία. Το παιδαγωγικό υλικό,
έχει λοιπόν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή προκατασκευασμένου πακέτου, το οποίο στοχεύει στη μύηση σε
ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Bernstein, 2000). Το σχολικό εγχειρίδιο βρίσκεται στο κέντρο
της διδασκαλίας, ασκώντας έναν αόρατο έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα
έχουν περιορισμένα περιθώρια πρωτοβουλίας, καθώς η μαθησιακή διαδικασία στο σύνολό της ρυθμίζεται
λεπτομερώς άνωθεν. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται τελείως αποδυναμωμένοι από το κρατικό σύστημα
που παίρνει όλες τις αποφάσεις για τα διδακτικά βιβλία ως τελικά προϊόντα που φτάνουν για χρήση στα
σχολεία. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος φαίνεται ότι έχει τον ρόλο του ενδιάμεσου καθώς υλοποιεί
προειλημμένες αποφάσεις, υπόκειται σε έναν «τεχνοκρατικό έλεγχο» (Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2010,
σελ. 106), με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αυτονομία του «μέσα σε συστήματα περιορισμών και
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συμβάσεων, τα οποία περιχαρακώνουν τη δράση και ταυτόχρονα την καθιστούν εφικτή» (Gewirtz, Cribb,
2011, σελ. 193).
Η υιοθέτηση υβριδικών παιδαγωγικών μοντέλων από τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς,
παραπέμπει σε αντιφάσεις στον λόγο τους, καθώς το ίδιο άτομο μπορεί να υποστηρίζει πρότυπα
ικανότητας αλλά ο λόγος του να περιέχει πρότυπα επιτέλεσης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η
αναπαραγωγή του κυρίαρχου λόγου περί δεξιοτήτων στο λόγο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, θεωρούν τις
δεξιότητες σημαντικά προσόντα για τους μαθητές, αλλά από την άλλη το βασικό τους κριτήριο για την
αξιολόγηση των μαθητών είναι η προσπάθεια και το ενδιαφέρον, κριτήριο που όπως αναφέρθηκε
παραπέμπει ξεκάθαρα σε Μοντέλο Ικανότητας (Bernstein, 2000). Για παράδειγμα, η δημιουργικότητα και
η καινοτομία, μοιάζουν ως «το ζητούμενο» και «το Α και το Ω» για τους Ε.Π.Ε 6 και Ε.Π.Ε 1 αντίστοιχα,
με τους ίδιους να εστιάζουν στο πόσο κινητοποιημένος είναι ο μαθητής απέναντι στη μάθηση (Ε.Π.Ε 1)
και στο κατά πόσο θέλει και ενδιαφέρεται να μάθει (Ε.Π.Ε 6).
Αντίφαση διαπιστώνεται στα λεγόμενα των εκπαιδευτικών και στο σημείο όπου με συγκεκριμένες
αναφορές τους υιοθετούν και αναπαράγουν τον κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο λόγο που θέλει τον μαθητή να
εξοπλίζεται με τις κατάλληλες δεξιότητες που θα του φανούν χρήσιμες στη μελλοντική του επαγγελματική
πορεία, ενώ όταν ερωτώνται ευθέως τείνουν να απορρίπτουν έναν ανάλογο προσανατολισμό για τους
μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ε.Π.Ε 6, ο οποίος αναφέρει πως
είναι χρήσιμο οι μαθητές να «μάθουν να συνεργάζονται γιατί μετά που θα βγουν στο χώρο εργασίας,
επαγγελματικά θα πρέπει ήδη να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν…». Ωστόσο, στο τέλος απορρίπτει κάθετα
την σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας λέγοντας πως «…υπάρχει μια λάθος κατεύθυνση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, (όπου το σχολείο είναι) κατευθυνόμενο μόνο προς την οικονομία, …στο όφελος και στο
κέρδος… ειδικά το δημοτικό σχολείο με τίποτα».
Αντίφαση διαπιστώνεται και στο λόγο της Ε.Π.Ε 2, η οποία από τη μία θεωρεί τον προσδιορισμό του
καλού μαθητή ως κάτι το υποκειμενικό, που διαφέρει ανάλογα με την αξιολογική κρίση του καθένα, αλλά
από την άλλη εμφανίζεται ως ένθερμη υποστηρίκτρια των ευρωπαϊκών αντικειμενικοποιημένων τεστ που
στόχο έχουν να αξιολογήσουν τα προσόντα των μαθητών, τα οποία θα φανούν χρήσιμα για την
μελλοντική τους πορεία στην αγορά εργασίας. Ε.Π.Ε 2: «…αλλά νομίζω ότι είναι υποκειμενικό. Εξαρτάται
με τι τρόπο δουλεύει ο κάθε εκπαιδευτικός, από εκεί εξαρτάται από το πώς δουλεύει ο καθένας στη τάξη, από
τα εσωτερικά κριτήρια που έχει, από τις προτεραιότητες που βάζει…….Οπότε δεν έχω καμία αντίρρηση με
αυτά τα αντικειμενικοποιημένα τεστ, αρκεί να υπάρχει ένας λόγος πίσω από αυτά. Στην ουσία
προετοιμάζουμε τα παιδιά μας να γίνουν λειτουργικά αύριο μεθαύριο».
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7.2.2. Κοινωνιολογική διάσταση της σχολικής γνώσης και των υιοθετούμενων πρακτικών
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, έχουν ενσωματώσει στον λόγο τους σύγχρονες «προοδευτικές
ιδέες», επηρεασμένοι από τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό και διεθνή εκπαιδευτικό λόγο. Δε φαίνεται όμως να
είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα την εξωτερική επιρροή που δέχτηκε η εκπαιδευτική πολιτική
της χώρας μας, συνδέοντας την αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων του 2003 με μια προσπάθεια
προώθησης του προτύπου του νεοφιλελεύθερου πολίτη, ο οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται επαρκώς
στην ανταγωνιστική

αγορά εργασίας. Η προωθούμενη διαθεματική οργάνωση της γνώσης γίνεται

αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς ως μια προσπάθεια χαλάρωσης των συνόρων τόσο μεταξύ των
γνωστικών περιεχομένων όσο και μεταξύ της ακαδημαϊκής και της καθημερινής γνώσης, η οποία βάζει
στο κέντρο τον μαθητή και τις εμπειρίες του. Οι αρχές που διέπουν το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα,
φαίνεται πως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς, αλλά κανένας από
αυτούς δεν είναι σε θέση να αποδώσει μια βαθύτερη κοινωνιολογική διάσταση σε αυτές. Η επιλεγμένη
γνώση που προωθείται, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης που
υιοθετούνται σύμφωνα με τον λόγο των εκπαιδευτικών, δε φαίνεται να εγείρουν γι’ αυτούς κάποιο ζήτημα
κοινωνικών ανισοτήτων.
Μοναδική αναφορά σε ζήτημα δίκαιης αντιμετώπισης των μαθητών γίνεται στην περίπτωση των
αντικειμενικοποιημένων εθνικών τεστ, με κάποιους από τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν την αντίθεσή
τους. Αναφέρθηκε ότι ένα τέτοιο τεστ, αφενός αποτελεί πρόσχημα αξιοκρατίας (Ε.Π.Ε 6: «Να υπάρχει
μια αξιοκρατία, σε γενικές γραμμές, μια ισονομία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό στην
πραγματικότητα) και αφετέρου συνιστά ένα όχι και τόσο δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης των
μαθητών, καθώς ανάμεσα σε άλλους καθοριστικούς παράγοντες για την επίδοση των μαθητών δεν
λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό και οικογενειακό τους υπόβαθρο. Ε.Π.Ε 5: «…δεν ξέρω αν μπορείς να
βγάλεις μια πλήρως αντικειμενική άποψη για αυτά, χωρίς να ξέρεις το background αυτού του παιδιού, τι
προσπάθεια έχει κάνει, σε ποιο επίπεδο ήταν και πού έφτασε, από ποια οικογένεια προέρχεται…»
Εντούτοις, οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, οι πρακτικές αξιολόγησης που
υιοθετούν αλλά και οι στόχοι που θέτουν για τους μαθητές τους φαίνεται να ευνοούν μαθητές από
συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Πιο συγκεκριμένα, τόσο στην περίπτωση της ελληνικής
πραγματικότητας όσο και σε αυτήν της αγγλικής (Bradbury, 2013), όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική
επισκόπηση, ο καλός μαθητής είναι αυτός που καταφέρνει να χρησιμοποιήσει σωστά το εργαλείο της
γλώσσας, αυτός που μπορεί να κατανοεί τον προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να είναι σε θέση να
εκφράζεται ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις, να υποστηρίζει τις απόψεις του και να
επιχειρηματολογεί. Η κατανόηση και η κατάκτηση όμως της σχολικής γλώσσας φαίνεται πως είναι
προνόμιο συγκεκριμένων παιδιών. Ο εκπαιδευτικός κώδικας του σχολείου δε γίνεται κατανοητός από
όλους τους μαθητές, καθώς δεν κατέχουν όλοι οι μαθητές το ανάλογο μορφωτικό υπόβαθρο ώστε να
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αφομοιώσουν τον κώδικα του σχολείου, που στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης αποτελεί σχεδόν
πάντοτε μια εκδοχή του επεξεργασμένου κώδικα (Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2010). Τα παιδιά της
μεσαίας τάξης, τα οποία σύμφωνα με τον Bernstein (1991) κατέχουν τον επεξεργασμένο γλωσσικό
κώδικα, ο οποίος συμπίπτει με την επίσημη σχολική γλώσσα υπερτερούν εξ αρχής από τα παιδιά των
λαϊκότερων στρωμάτων, τα οποία κατέχουν τον περιoρισμένο γλωσσικό κώδικα. Τα τελευταία, μιλούν
διαφορετική γλώσσα, όχι τόσο ως προς το λεξιλόγιο αλλά κυρίως ως προς τη δομή και τη σχέση των
ατόμων με τη γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός κώδικας «διαμορφώνει και οριοθετεί το πλαίσιο της παιδαγωγικής
επικοινωνίας, προσδιορίζοντας τη δράση και την αλληλεπίδραση των υποκειμένων» (Κουλαϊδής &
Τσατσαρώνη, 2010, σελ. 37). Σύμφωνα με τον Bernstein (1991), η αλληλεπίδραση του γλωσσικού κώδικα
του μαθητή (περιορισμένου/επεξεργασμένου) με τον κυρίαρχο κώδικα του σχολείου (περιορισμένη και
επεξεργασμένη κωδίκωση) ευθύνεται για την άνιση τοποθέτηση του μαθητή στο επικοινωνιακό πλαίσιο
της τάξης. Εξάλλου, η γνώση του χειρισμού της γλώσσας και η ευχέρεια εκμάθησης των κανόνων της
είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας (Φραγκουδάκη,
1985). Το αποτέλεσμα είναι να ευνοείται η σχολική επιτυχία των μαθητών των μεσαίων ή ανώτερων
στρωμάτων, σε αντίθεση με τους μαθητές που προέρχονται από την εργατική-λαϊκή τάξη, οι οποίοι
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην εξειδικευμένη μορφή επικοινωνίας του σχολείου και στις
απαιτήσεις αυτού (Bernstein 1991˙ Φραγκουδάκη, 1985).
Εκτός από την σωστή διαχείριση της γλώσσας, ο καλός μαθητής στην Ελλάδα είναι αυτός που μπορεί να
ανταπεξέλθει σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων και να προσαρμόσει την συμπεριφορά του, ανάλογα με τις
περιστάσεις και το επικοινωνιακό πλαίσιο. Τα παιδιά των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, των οποίων οι
γονείς είναι φορείς του συμβολικού ελέγχου, είναι διπλά πριμοδοτημένα, καθώς διαθέτουν τον συμβολικό
εξοπλισμό για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τόσο στο προοδευτικό σχολείο που υιοθετεί χαλαρή
ταξινόμηση και περιχάραξη, όσο και στο ακαδημαϊκό σχολείο, όπου λειτουργούν αυστηροί επιλεκτικοί
μηχανισμοί και η ταξινόμηση και η περιχάραξη είναι ισχυρές. Τα παιδιά αυτά είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους πλαισίων, όπως και να πραγματώνουν
επιτελέσεις που να ανταποκρίνονται στα κριτήρια κάθε πλαισίου (Moore, 2004).
Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως της Αγγλίας (Bradbury, 2013) και της
Νορβηγίας (Hilt et al., 2018), ο καλός μαθητής είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα, να παίρνει
πρωτοβουλίες, να κάνει επιλογές και εν τέλει να διαχειρίζεται τη μάθησή του. Οι ικανότητες αυτές
φαίνεται πως είναι πιο δύσκολο να κατακτηθούν από τα παιδιά της εργατικής τάξης καθώς οι
επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της οικογένειάς τους δεν τα ευνοούν. Ο
Λάμνιας (2002˙ βλ. επίσης Φραγκουδάκη, 1985), αναφερόμενος στους δυο τύπους οικογενειακής
οργάνωσης που διακρίνει ο Bernstein (την οικογενειακή οργάνωση «κατά το πρόσωπο» που συνδέεται με
τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα και την οικογενειακή οργάνωση «κατά τη θέση» που
αντιστοιχεί στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα), επισημαίνει ότι στην οικογενειακή οργάνωση κατά τη
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θέση, κυριαρχούν οι ιεραρχίες και τα παιδιά δεν μπορούν να εκφράσουν την επιλογή τους. Οι αντιδράσεις
των μελών της οικογένειας είναι μηχανιστικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται από το μέλος που έχει την
υψηλότερη θέση στην ιεραρχία, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν περισσότερο να πειθαρχούν
παρά να εκφράζουν την γνώμη τους και να αυτονομούνται. Αντίθετα, στην οικογενειακή οργάνωση κατά
το πρόσωπο οι ιεραρχίες είναι χαλαρές και τα άτομα επικοινωνούν ελεύθερα μεταξύ τους, οι προθέσεις
του κάθε μέλους δεν είναι αυτονόητες, τα μέλη μπορούν να κάνουν επιλογές, να κρίνουν, να
διαπραγματεύονται και να εκφράζουν υπεύθυνα την γνώμη τους.
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υιοθετούν μια Αόρατη
Παιδαγωγική Πρακτική, με χαλαρές ταξινομήσεις και περιχαράξεις στην περίπτωση της εφαρμογής της
διαθεματικότητας. Τόσο στην περίπτωση διαθεματικών δραστηριοτήτων όσο κα στην περίπτωση
εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης, όπως η ετεροαξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση, τα κριτήρια
αξιολόγησης των μαθητών παραμένουν άρρητα και ρευστά, πρακτική που ευνοεί τα παιδιά της μεσαίας
τάξης. Σύμφωνα με το Moore (2004), τα συγκεκριμένα παιδιά λόγω της προετοιμασίας τους από το
κοινωνικό τους περιβάλλον είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο πλαίσιο του σχολείου
και της οικογένειας και να κατανοούν τα διακριτικά χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης και τις
απαιτήσεις αυτής. Βρίσκονται λοιπόν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τα παιδιά της εργατικής
τάξης, τα οποία όταν έρχονται στο σχολείο αδυνατούν να καταλάβουν τι προσδοκάται από αυτά, με
αποτέλεσμα η αποτυχία αυτή στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών που προσδίδουν στοιχεία
ιδιαιτερότητας στο σχολείο, να οδηγεί σε μη αποδεκτές συμπεριφορές. «Τα παιδιά της μεσαίας τάξης
αποκτούν μια πολιτισμικά μεταβιβαζόμενη ικανότητα να διακρίνουν διαμέσου των επιφαινομένων την
ιδεολογικά ή ρητορικά υπόρρητη απαίτηση που έχει από αυτούς η αόρατη παιδαγωγική για εξαιρετικά
ειδικευμένες επιτελέσεις, οι οποίες απαιτούν την κατοχή εξίσου εξειδικευμένων κανόνων αναγνώρισης και
πραγμάτωσης» (Moore, 2004, σελ. 141).
Από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι οι ίδιοι υπολογίζουν στην
συνεργασία και την υποστηρικτική παρουσία των γονέων, θεωρώντας ίσως δεδομένη την ύπαρξη ενός
δεύτερου τόπου πρόσληψης της γνώσης από τους μαθητές. Ε.Π.Ε 5: «…έχοντας στα χέρια σου ένα τεστ, η
αξιολόγηση των παιδιών περνάει και στο γονιό, ο οποίος μπορεί να δει τις αδυναμίες του παιδιού του και να
μπορέσει να δουλέψει και αυτός και εμείς για την βελτίωση του μαθητή». Η συνθήκη αυτή δεν ισχύει
πάντοτε για τα παιδιά της εργατικής τάξης, τα οποία μη έχοντας τη γνωστική υποστήριξη των γονιών τους
αδυνατούν να ακολουθήσουν τον αναμενόμενο βηματισμό, γεγονός που σταδιακά τα οδηγεί σε σχολική
αποτυχία (Bernstein, 1991). Η αδυναμία των μαθητών να ακολουθήσουν σαφείς κανόνες διαδοχής είναι
ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τη σχολική τους επιτυχία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μία
εκπαιδευτικός, ο τρόπος που οργανώνεται το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου, αποκλείει εμμέσως
κάποιους μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους συγκεκριμένους κανόνες διαδοχής.
Ε.Π.Ε 3: «[…]πολλά πράγματα θεωρούνται δεδομένο ότι τα ξέρουν τα παιδιά από τις προηγούμενες τάξεις
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και δε διδάσκονται εκ νέου γιατί θεωρούνται γνωστά. […] Τα βιβλία ουσιαστικά βοηθούν έναν μαθητή που
δεν έχει κενά να προχωρήσει και να γίνει καλύτερος. Για τον άλλο μαθητή που για τους λόγους του έχει κενά
και έχει κάποιες δυσκολίες, το βιβλίο της ΣΤ΄ της Γλώσσας δεν τον βοηθάει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του
και αυτές μεγεθύνονται». Σύμφωνα λοιπόν, με τον Bernstein (1991), οι ρητοί κανόνες διαδοχής
παραπέμπουν σε Ορατή Παιδαγωγική, η οποία φέρει ταξικές παραδοχές, ζημιώνοντας και πάλι τα παιδιά
των λαϊκότερων κοινωνικών στρωμάτων.

7.2.3. Η έννοια του καλού μαθητή μέσα από τη σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση και τις
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών
Με βάση τα δεδομένα της έρευνάς μας και την επισκόπηση των δύο ερευνών που εντοπίσαμε στη
βιβλιογραφία, αναφορικά με τη Νορβηγία και την Αγγλία, ο ιδανικός μαθητής του 21ου αιώνα, είναι
αδιαμφισβήτητα αποτέλεσμα επιρροής ενός νεοφιλελεύθερου λόγου, ο οποίος συνδυάζεται με ένα πιο
παραδοσιακό λόγο. Σε κάθε χώρα όμως, ο βαθμός επιρροής διαφέρει σημαντικά. Η νορβηγική πολιτική
ατζέντα για την εκπαίδευση έχει εντονότερα νεοφιλελεύθερα στοιχεία σε σχέση με τις άλλες δύο χώρες,
καθώς το σχολείο στοχεύει ξεκάθαρα στο να καταστήσει τους μαθητές ανταγωνιστικούς στην αγορά
εργασίας (Hilt et al., 2018). Στην αγγλική εκπαιδευτική πολιτική, έχουν κυριαρχήσει τα νεοφιλελεύθερα
στοιχεία για το πώς προσδιορίζεται ο καλός μαθητής, αλλά κάποιες ικανότητες του παραδοσιακού λόγου
παραμένουν σταθερές αξίες για έναν μαθητή (Bradbury, 2013). Στην ελληνική πραγματικότητα, το
Δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν έχει ένα τέτοιο
νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, ίσως και εξαιτίας της αδυναμίας του να επιτύχει κάτι τέτοιο, όπως
εκφράστηκε από μερικούς. Οι εκπαιδευτικοί, παρ’ όλα αυτά, δείχνουν δεκτικοί ως ένα βαθμό σε έναν
τέτοιο ρόλο του σχολείου, το οποίο όμως παράλληλα θα φροντίζει βασικά για την ολόπλευρη διαμόρφωση
και καλλιέργεια των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός λόγος έχει ενσωματώσει στοιχεία του
σύγχρονου λόγου των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τα οποία νομιμοποιούνται με αναφορά στην αξία και τη
σημασία των δεξιοτήτων αυτών για την μελλοντική πορεία των μαθητών.
Στη σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση και στους ισχυρισμούς των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών
εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία που συγκροτούν την εικόνα του ιδανικού μαθητή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στις επικοινωνιακές δεξιότητες του μαθητή τόσο ως τρόπος ζωής όσο και ως τρόπος εργασίας (Binkley et
al., 2012). Ο σημερινός ιδανικός μαθητής είναι αυτός που μπορεί να διαχειριστεί τη μητρική του γλώσσα,
να γράφει, να διαβάζει και να μεταφέρει τα μηνύματά του σε διαφορετικά και σύνθετα επικοινωνιακά
πλαίσια.
Ο ιδανικός μαθητής του 21ου αιώνα είναι αυτός που διαθέτει τη δεξιότητα της μεταγνώσης και της
ατομικής ευθύνης, οι οποίες συνδέονται άμεσα και με τις δεξιότητες της ζωής και της σταδιοδρομίας
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(Binkley et al., 2012). Οι δεξιότητες αυτές υποστηρίζεται ότι του επιτρέπουν να διαχειρίζεται
αποτελεσματικά τη μάθησή του, να αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του, να δουλεύει με επιμονή και
εργατικότητα, να παίρνει πρωτοβουλίες, να κάνει τις σωστότερες επιλογές και εν τέλει να μπορεί να
αυτονομηθεί από τον εκπαιδευτικό.
Η δεξιότητα της κριτικής σκέψης, η οποία συνδέεται με τον εγγραμματισμό της πληροφορίας αποτελεί μια
ανώτερη δεξιότητα που αφορά τον τρόπο σκέψης (Binkley et al., 2012) και αποτελεί σημαντικό προσόν
για τον μαθητή σε κάθε χώρα. Ο καλός μαθητής έχει την δυνατότητα να αξιολογεί τις πληροφορίες που
δέχεται και να τις διαχειρίζεται, να αναπτύσσει τις σκέψεις του, να εκφράζει την άποψή του και να
επιχειρηματολογεί υπέρ αυτής.
Στο ίδιο πλαίσιο προώθησης των δεξιοτήτων, στην περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας, βασικό
χαρακτηριστικό του καλού μαθητή είναι η ευελιξία του και η προσαρμοστικότητά του στις αλλαγές και
στις εκάστοτε διδακτικές συνθήκες και απαιτήσεις, προσόντα που κατατάσσονται στην κατηγορία των
δεξιοτήτων για τη ζωή και τη σταδιοδρομία (Binkley et al., 2012).
Η δημιουργικότητα και η καινοτομία, ως δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο σκέψης (Binkley et al., 2012)
τόσο στην Νορβηγία όσο και στην Ελλάδα (για τους περισσότερους από τους συνεντευξιαζόμενους
εκπαιδευτικούς), φαίνεται πως αποτελούν βασικά προσόντα για τον σύγχρονο μαθητή. Ο ιδανικός
μαθητής είναι αυτός που μπορεί να δημιουργεί αξιόλογες ιδέες, να τις επεξεργάζεται, να τις βελτιστοποιεί,
ώστε να μπορεί να τις μεταδώσει στους άλλους και να τις αναπτύξει σε καινοτόμες εφαρμογές.
Στην περίπτωση της Νορβηγίας και της Ελλάδας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δεξιότητα της
συνεργασίας, ως τρόπου εργασίας (Binkley et al., 2012). Βασικό προσόν του μαθητή είναι να μπορεί να
εργάζεται αποτελεσματικά, να αλληλεπιδρά με άλλους στο πλαίσιο μιας ομάδας και ιδανικά να τους
καθοδηγεί προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Για τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς, η έννοια
της συνεργασίας ναι μεν αποτελεί προσόν για την μελλοντική εργασία των Ελλήνων μαθητών, όπως
συμβαίνει και στο νορβηγικό νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά η συνεργασία αποκτάει μια
ευρύτερη διάσταση, που συνάδει με έναν πιο παραδοσιακό εκπαιδευτικό λόγο. Η συνεργασία αποτελεί,
λοιπόν, αξία και όχι απλά δεξιότητα μέσω της οποίας το άτομο διαμορφώνει την προσωπικότητά του,
αντιλαμβάνεται τα προσόντα και τις αδυναμίες του, ενώ μαθαίνει να σέβεται και να αποδέχεται την
διαφορετικότητα αρνούμενος οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός ο παραδοσιακός,
ανθρωπιστικός λόγος για ανοχή στη διαφορετικότητα και δημοκρατική συμμετοχή αποτελεί αξία και για
τον παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό προοδευτισμό της Νορβηγίας (Hilt et al., 2018).
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός πως, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι συνεντευξιαζόμενοι
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία των παραπάνω δεξιοτήτων, δίνοντάς τους μια ευρύτερη διάσταση
από αυτήν της νεοφιλελεύθερης σκοπιάς. ΄Ετσι, σε καμία περίπτωση δεν αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες
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αυτές ως κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών, είτε γιατί θεωρούν πως δεν αποτελούν κάτι μετρήσιμο είτε
γιατί θεωρούν πως το σχολείο αδυνατεί να τις καλλιεργήσει μέσω της διδασκαλίας.
Οι συνεντευξιαζόμενοι, λοιπόν, εκπαιδευτικοί υιοθετούν πιο παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης.
Βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης είναι το ενδιαφέρον για μάθηση, η συνέπεια και η προθυμία για
προσωπική πρόοδο, στοιχεία που αξιολογούνται θετικά και στην αγγλική εκπαιδευτική πραγματικότητα
(Bradbury, 2013). Οι γνωστικές ικανότητες που μετριούνται μέσω γραπτών δοκιμασιών κυρίωςαποτελούν
και αυτές κριτήριο αξιολόγησης τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική περίπτωση, χωρίς όμως να
κατέχουν κυρίαρχη θέση. Τέλος, στην ελληνική περίπτωση, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο καλός
χαρακτήρας των μαθητών είναι ένα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει θετικά την βαθμολογική τους
κρίση.
Κλείνοντας, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών τα κριτήρια αξιολόγησης,
θεωρούνται ως ένα βαθμό υποκειμενικά, καθιστώντας την έννοια του καλού μαθητή μια αρκετά
υποκειμενική έννοια που διαφέρει από άτομο σε άτομο και από εποχή σε εποχή. Η άποψη αυτή
παραπέμπει σε μια μικρο-ερμηνευτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία δίνεται έμφαση στην
υποκειμενικότητα και τη διαπροσωπική εμπρόθετη δράση. ΄Εμφαση δίνεται στις διαντιδράσεις που
συντελούνται στο μικρόκοσμο της σχολικής τάξης, εκεί όπου η ερμηνεία της οποιασδήποτε συμπεριφοράς
εξαρτάται από το νόημα που αποδίδει ο εκάστοτε δάσκαλος σε αυτή, εντάσσοντάς την σε κάποια
συγκεκριμένη κατηγορία (Gewirtz & Cribb, 2011˙Blackledge & Hunt, 1994).

7.3. Σύνοψη κεφαλαίου
Συνοψίζοντας, βασικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τα δεδομένα

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί

εφαρμόζουν ένα συνδυαστικό Παιδαγωγικό Μοντέλο Ικανότητας και Επιτέλεσης, καθώς επιλέγουν
πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που συνάδουν τόσο με την Ορατή όσο και με την Αόρατη
Παιδαγωγική Πρακτική. Στον λόγο των εκπαιδευτικών ανιχνεύονται αντιφάσεις, καθώς οι ίδιοι κινούνται
ανάμεσα στα διαφορετικά αυτά Παιδαγωγικά Μοντέλα. Οι υιοθετούμενες πρακτικές, τα κριτήρια
αξιολόγησης που επικρατούν καθώς και το είδος της γνώσης που προωθείται φαίνεται πως τοποθετούν
άνισα τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές των μεσαίων ή ανώτερων κοινωνικών
στρωμάτων πριμοδοτούνται σε κάθε περίπτωση έναντι των μαθητών των λαϊκότερων κοινωνικών τάξεων,
με ένα τρόπο άδηλο που πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτός από τους εκπαιδευτικούς.
Με βάση τα στοιχεία των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, ο προσδιορισμός του καλού
μαθητή στις σημερινές συνθήκες είναι αποτέλεσμα επικράτησης του νεοφιλελεύθερου λόγου, που
στοχεύει στον εξοπλισμό των μαθητών με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε αυτοί να καταστούν
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι συνεντευξιαζόμενοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, μπορεί να υιοθετούν
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στοιχεία του νεοφιλελεύθερου λόγου περί δεξιοτήτων, όμως στο λόγο τους κυριαρχεί μια πιο παραδοσιακή
προσέγγιση της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το Δημοτικό σχολείο ακόμα και αν
προωθεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, έχει έναν ευρύτερο ανθρωπιστικό ρόλο, καθώς στόχος του είναι να
διαμορφώσει ολοκληρωμένες πολύπλευρες προσωπικότητες που να μπορούν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της ζωής.
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Κεφάλαιο 8ο : Γενικά συμπεράσματα-Επίλογος
Συνοψίζοντας αναφορικά με το θέμα της παρούσας εργασίας, εστιάζουμε στον τρόπο που καλύφθηκαν τα
ερευνητικά μας ερωτήματα μέσα από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών. Αρχικά,
σχετικά με τον τρόπο που αναπλαισιώνεται ο λόγος που αρθρώνεται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα
και ο τρόπος που νοηματοδοτούνται οι βασικές του αρχές στο σχολικό πλαίσιο, φαίνεται πως οι
εκπαιδευτικοί αντλούν βασικές ιδέες από διάφορες σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες. Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς τους, υιοθετούν, τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, βάζοντας στο κέντρο της διδασκαλίας τον
ίδιο τον μαθητή με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Η βασική αρχή της διαθεματικότητας
γίνεται αντιληπτή ως μια προσπάθεια χαλάρωσης των συνόρων ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και ως
ένας προσανατολισμός της γνώσης στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, στοιχείο που ευνοεί την
μάθηση και την απόκτηση σφαιρικών γνώσεων. Οι εκπαιδευτικοί παρά την επικαλούμενη αυτονομία τους
και την κατά σημεία αμφισβήτηση του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας, εμπιστεύονται το σχολικό
εγχειρίδιο ως βασικό οδηγό της διδασκαλίας τους, με την ποικιλία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων
να αποτελεί το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα.
Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών ενσωματώνουν «προοδευτικά» στοιχεία και είναι σε ένα βαθμό
μαθητοκεντρικά προσανατολισμένες. Ωστόσο, οι πρακτικές τους συνεχίζουν να διατηρούν πολλά στοιχεία
ορατής παιδαγωγικής πρακτικής και να αποτελούν συνάρθρωση παγιωμένων στοιχείων γνώσης και
«παραδοσιακών» πρακτικών, όπως η κυρίαρχη μετωπική διδασκαλία. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί, όπως
δηλώνουν, αναγνωρίζουν την αξία και τη σημασία των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και των
πρακτικών του νέου διδακτικού υλικού, δεν είναι σε θέση να τις υιοθετήσουν πάντα στην πράξη λόγω
περιοριστικών παραγόντων, όπως η πίεση χρόνου και ο μεγάλος όγκος της διδασκόμενης ύλης.
Οι πρακτικές αξιολόγησης που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί συνδυάζουν τα προοδευτικά με τα
παραδοσιακά στοιχεία, παραπέμποντας σε μία συνδυαστική Παιδαγωγική Πρακτική και σε ένα υβριδικό
παιδαγωγικό μοντέλο στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώνεται η έννοια του καλού μαθητή. Ο καλός
μαθητής για τους συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη αλλά και
μέσα από τον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο, είναι αυτός που διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές
δεξιότητες, αυτός που μπορεί να διαχειριστεί την μητρική του γλώσσα και να προσαρμόζεται ανάλογα με
το επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο ιδανικός μαθητής διαθέτει τις δεξιότητες της ευελιξίας, της μεταγνώσης και
της ατομικής ευθύνης, οι οποίες του επιτρέπουν να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μάθησή του, με
σκοπό την σταδιακή του αυτονόμηση, κάνοντας τις σωστότερες γι’ αυτόν επιλογές. Σημαντικό προσόν του
μαθητή είναι η δεξιότητα της κριτικής σκέψης, η οποία του επιτρέπει να αξιολογεί τις πληροφορίες που
δέχεται, να τις διαχειρίζεται, να τις αξιοποιεί, τεκμηριώνοντας με επιχειρήματα την άποψή του. Η
δημιουργικότητα και η καινοτομία, οι οποίες αποτελούν σχεδόν ταυτόσημες έννοιες για τους
εκπαιδευτικούς, φαίνεται πως αποτελούν βασικά προσόντα για τον σύγχρονο μαθητή. Ιδιαίτερη σημασία
133

δίνεται στη δεξιότητα της συνεργασίας, η οποία για τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο αποτελεί προσόν για τη
μελλοντική εργασία των Ελλήνων μαθητών αλλά και μέσο δια του οποίου τα άτομα διαμορφώνουν την
προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και αποκτούν αυτογνωσία.
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, ως ένα βαθμό επηρεασμένοι από τον κυρίαρχο εκπαιδευτικό λόγο
περί δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αναγνωρίζουν στην πλειονότητά τους την αξία των δεξιοτήτων, δίνοντάς
τους όμως μια ευρύτερη διάσταση από αυτήν της νεοφιλελεύθερης σκοπιάς. Σε καμία περίπτωση δεν
αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες αυτές ως κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών, είτε γιατί θεωρούν πως δεν
αποτελούν κάτι μετρήσιμο είτε γιατί θεωρούν πως το σχολείο αδυνατεί να τις καλλιεργήσει μέσω της
διδασκαλίας. Υιοθετούν, λοιπόν, κριτήρια αξιολόγησης που είναι χαρακτηριστικά των λεγόμενων
προοδευτικών μορφών παδιαγωγικής πρακτικής οι οποίες κυριαρχούσαν παλαιότερα, όπως το ενδιαφέρον
για μάθηση, η συνέπεια, η προθυμία για προσωπική πρόοδο, ακόμα και στοιχεία του χαρακτήρα, με τις
γνωστικές ικανότητες να αξιολογούνται σε ένα δεύτερο, ήσσονος σημασίας επίπεδο.
Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, παρόλο που υιοθετούν στοιχεία του νεοφιλελεύθερου λόγου περί
δεξιοτήτων, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την άδηλη επιρροή που έχουν δεχθεί από τον κυρίαρχο
ευρωπαϊκό και διεθνή εκπαιδευτικό λόγο για τη σημασία και τη δυνατότητα της ποσοτικής αξιολόγησης
αυτών των δεξιοτήτων. Χωρίς να απορρίπτουν τελείως μια ενδεχόμενη σύνδεση του Δημοτικού σχολείου
με την αγορά εργασίας, υποστηρίζουν ένα πιο παραδοσιακό ρόλο του σχολείου, σύμφωνα με τον οποίο,
αυτό οφείλει να έχει έναν ευρύτερο ρόλο, προετοιμάζοντας ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ικανές να
ανταποκριθούν σε όλους τους τομείς της ζωής. Η εικόνα του καλού μαθητή μπορεί να συνδιαμορφώνεται
από τον κυρίαρχο διεθνή και εγχώριο εκπαιδευτικό λόγο, αλλά στο τέλος κυρίαρχος είναι ο ρόλος των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι με βάση τις δικές τους αντιλήψεις και εμπειρίες αναπλαισιώνουν τον επίσημο
λόγο στην τάξη. Κάνοντας συγκεκριμένες επιλογές γύρω από το περιεχόμενο, τις πρακτικές και τα
κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφώνουν εν τέλει μια σχετικά «υποκειμενική» εικόνα του καλού μαθητή.
Ωστόσο, οι αρχές που διέπουν το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, η μορφή της γνώσης που προωθείται και
οι πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς δε φαίνεται να
αντιμετωπίζονται από τους ίδιους μέσα από μια βαθύτερη κοινωνιολογική σκοπιά. Επομένως,
διαπιστώνεται ότι με τις υβριδικές επιλογές που υιοθετούν, κινούμενοι ανάμεσα σε πρακτικές Αόρατης και
Ορατής Παιδαγωγικής Πρακτικής, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές παραμέτρους στη
συγκρότηση, μετάδοση, πρόσκτηση και αξιολόγηση της γνώσης, με ενδεχόμενο κίνδυνο οι επιλογές αυτές
να συμβάλλουν στην αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Εν κατακλείδι, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται πως ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός πολιτικός λόγος
μετατρέπεται σε εκπαιδευτικό λόγο, ο οποίος, σε συνδυασμό με την εθνική εκπαιδευτική ατζέντα,
διαμορφώνει λίγο ως πολύ τη συνείδηση των εκπαιδευτικών και τις υιοθετούμενες πρακτικές τους, οι
οποίες εγείρουν ζητήματα για τον ρόλο του σχολείου και τη διασφάλιση της ισότητας σε αυτό. Δεδομένου
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ότι η έρευνα αυτή περιορίστηκε σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευτικών Δημοτικού και δεδομένης της
έλλειψης μελετών κοινωνιολογικής προσέγγισης του ΑΠ, θα είχε ενδιαφέρον το θέμα της παρούσας
εργασίας να διερευνηθεί, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής έρευνας, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί συγκριτική διάσταση ανάμεσα στον «καλό μαθητή» του
Δημοτικού σχολείου και τον «καλό μαθητή» του Γυμνασίου. Σε μια άλλη ερευνητική προσπάθεια θα είχε
ενδιαφέρον να διεξαχθούν συνεντεύξεις με μαθητές του Δημοτικού καθώς και με τους γονείς τους,
προκειμένου να διαπιστώσουμε το πώς οι ίδιοι οι μαθητές και οι γονείς τους αντιλαμβάνονται το
περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων καθώς και τις καινοτομίες που έχει προωθήσει το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα (διαθεματικότητα, Νέες Τεχνολογίες, μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας), τι επικροτούν,
τι θα πρότειναν να αλλάξει, ποιος εν τέλει είναι γι’ αυτούς ο ιδανικός μαθητής και αν τελικά αναγνωρίζουν
και αποδέχονται το πρότυπο που προωθείται τόσο μέσα από τον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο όσο και από
τις πρακτικές των εκπαιδευτικών.
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Παραρτήματα
Παράρτημα

1- Δελτίο ατομικών στοιχείων των συνεντευξιαζόμενων

Φύλο:

Άντρας

Γυναίκα

Ηλικία:
Μέχρι 30
31-35
36-40
41-45
46-50
άνω των 50
Σπουδές/Κατάρτιση: …………………………………………………………………………………………………………………….
Ειδικότητα:…………………………………………………………………………………………..
Σχέση εργασίας:

Μόνιμος εκπαιδευτικός

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός

Χρόνια υπηρεσίας:……………………………………………………………………………………
Θέση στο σχολείο που υπηρετείτε:
Διευθυντής
Υποδιευθυντής
Εκπαιδευτικός της τάξη
Περιοχή που βρίσκεται το σχολείο στο οποίο διδάσκετε:
αστική
ημιαστική
αγροτική
Χρόνια που έχετε διδάξει στην ΣΤ΄ τάξη:……………………………………………………………..
Άλλες γνώσεις:

ΤΠΕ1

ΤΠΕ2

Ξένες γλώσσες

Επίπεδο γνώσεων χειρισμού Η/Υ:
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ καλά
Άριστα
Ξένες γλώσσες / Επίπεδο:
…………………………./…………………………..
…………………………/…………………………...
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ευχαριστώ πολύ
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Παράρτημα 2- Οδηγός συνέντευξης
Εκφώνηση:
Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής μου εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αφορά στις πρακτικές διδασκαλίας και κυρίως στις πρακτικές
αξιολόγησης που διαμορφώνονται στο δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα στην Στ΄ τάξη, μέσα από τις οποίες προσδιορίζεται
και η εικόνα του «ιδανικού μαθητή». Συγκεκριμένα, διερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις
δυνατότητες και τους περιορισμούς του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, τις πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν και
τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούν στην καθημερινή εργασία τους, επιδιώκοντας να περιγράψουμε το πρότυπο του
ιδανικού μαθητή που προβάλλει το ελληνικό σχολείο σήμερα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούμε συνεντεύξεις με
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία του νομού Κορινθίας. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για την
πραγματοποίηση της μελέτης και σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων, για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μου.
Θα σας παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το μαγνητόφωνο, προκειμένου να καταγραφεί η συνομιλία μας και
να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα για την έρευνά μου στοιχεία. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρηθεί με απόλυτο σεβασμό η
ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Άξονες ερωτήσεων:

1ος άξονας ερωτήσεων: Αναπλαισίωση του Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη και η νοηματοδότηση των βασικών
του αρχών από τους εκπαιδευτικούς.
1. «Σε ποια/ποιες επίσημες πηγές ενημέρωσης -καθοδήγησης σχετικά με τη διδασκαλία της Γλώσσας στηρίζεσθε στο διδακτικό
έργο σας και σε ποιο βαθμό τις χρησιμοποιείτε;
-σχολικό εγχειρίδιο,
-βιβλίο δασκάλου,
-αναλυτικά προγράμματα (επίσημα κείμενα)
-επίσημες οδηγίες του Υπουργείου για κάθε σχολικό έτος
-οδηγίες/συστάσεις Σχ. Συμβούλων/Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
-άλλες
2. Για την διδασκαλία σας, σε ποιο βαθμό ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα επίσημα κείμενα-οδηγίες-βιβλίο του
δασκάλου και κατά πόσο λειτουργείτε αυτόνομα στη σχολική τάξη; Εάν λειτουργείτε (και) αυτόνομα, για ποιο λόγο συμβαίνει
αυτό;
3. Έχετε παρατηρήσει κάποιες διαφορές ανάμεσα στις οδηγίες/συστάσεις των Σχολικών Συμβούλων/Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου για τη διδασκαλία της Γλώσσας και τις επίσημες οδηγίες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; Πείτε μου κάποια
παραδείγματα.
4. Βασική αρχή του αναλυτικού προγράμματος του 2003 είναι η διαθεματικότητα.
 Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία σας;
 Για παράδειγμα, το βιβλίο της Γλώσσας περιλαμβάνει διαθεματικές δραστηριότητες που εισάγονται μάλιστα με
συγκεκριμένο σύμβολο. Τις υλοποιείται;
 Εφαρμόζετε τη διαθεματικότητα στην τάξη σας με άλλο τρόπο;
 Πιστεύετε ότι ωφελεί τη μάθηση των παιδιών; Αν πιστεύετε ότι ωφελεί, γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
5. Το 2003 άλλαξαν τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα βιβλία του Δημοτικού; Για ποιους λόγους νομίζετε ότι έγινε αυτό;
6. Σχετικά με τα βιβλία της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης:
 Σας ικανοποιούν ως προς το περιεχόμενο και τη δομή τους;
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 Θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών;
7. Από την εμπειρία σας, την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με άλλους εκπαιδευτικούς, ποια θα λέγατε ότι είναι τα θετικά
στοιχεία και ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή του συγκεκριμένου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών και των διδακτικών βιβλίων;
8. Τελικά, θα λέγατε ότι το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα διδακτικά βιβλία υποστηρίζουν ουσιαστικά τη
μάθηση των παιδιών; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

2ος άξονας ερωτήσεων: Οι παιδαγωγικές πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την τάξη τους.
1. Από όλες τις διδακτικές μεθόδους που αναφέρονται στους οδηγούς του εκπαιδευτικού, ποιες διδακτικές μέθοδοι θεωρείτε ότι
είναι πιο κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Ποιες επιλέγετε συνήθως και γιατί; Πείτε μου παραδείγματα.
2. Για παράδειγμα, τις ομαδικές δραστηριότητες που προτείνονται στη Γλώσσα ή σε κάποιο άλλο μάθημα, τις υλοποιείτε στην
τάξη; Σε τι βαθμό; Αν ναι, πιστεύετε ότι ωφελούν τους μαθητές και με τι τρόπο; Αν όχι, γιατί;
3. Έχετε υλοποιήσει ποτέ με τα παιδιά κάποιο project στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος; Πιστεύετε ότι αυτή η
μέθοδος έχει να προσφέρει κάτι στα παιδιά;
4. Έχετε εισαγάγει τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία σας; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Έχετε στην τάξη σας ή στο σχολείο σας
διαθέσιμα μέσα (διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές κτλ), με ποιους τρόπους τα αξιοποιείτε και τι αποτελέσματα έχετε δει από
τη πλευρά των μαθητών σας;
5. Ζητάτε ποτέ από τους μαθητές σας να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες, κάνοντας στην ουσία μια μικρή έρευνα;
Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο, έχουν να κερδίσουν κάτι;
6. Στη διδασκαλία σας, ακολουθείτε τα βιβλία και τον τρόπο διδασκαλίας που αυτά προωθούν ή ακολουθείτε μια δική σας
προσέγγιση; Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επιλέγετε να διδάξετε με τον τρόπο που διδάσκετε;

3ος άξονας ερωτήσεων: Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον «καλό μαθητή» μέσα από τον λόγο των
Προγραμμάτων Σπουδών και μέσα από τις πρακτικές αξιολόγησης που προωθούν τα διδακτικά βιβλία και υιοθετούν οι ίδιοι.
1. Από όλες τις μεθόδους αξιολόγησης που αναφέρονται στους οδηγούς (προφορική/γραπτή εξέταση, αυτοαξιολόγηση,
ετεροαξιολόγηση…) αλλά και σίγουρα από την εμπειρία σας, ποιες μέθοδοι θεωρείτε ότι είναι κατάλληλες για τα παιδιά αυτής
της ηλικίας; Ποιες επιλέγετε και γιατί; Πείτε μου παραδείγματα. Με τι τρόπους δηλαδή αξιολογείται τους μαθητές σας;
2. Εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, όπως τα γραπτά τεστ, το βιβλίο της Γλώσσας περιλαμβάνει μια
δραστηριότητα με τον τίτλο : «Διορθώνω το γραπτό μου» που αφορά μια μορφή καθοδηγούμενης αυτοαξιολόγησης του
κειμένου που παράγουν οι ίδιοι οι μαθητές. Αφιερώνετε χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα; Γιατί αφιερώνετε ή δεν αφιερώνετε;
Χρησιμοποιείτε γενικότερα την αυτοαξιολόγηση ως εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης των μαθητών;
3. Με ποια κριτήρια αξιολογείτε την επίδοση των μαθητών σας; Ποιοι παράγοντες, δηλαδή, διαμορφώνουν την αξιολογική σας
κρίση;
4. Στη βαθμολογία του τριμήνου καθώς και στην τελική βαθμολογία, στο τέλος του έτους, βαθμολογείτε με τα ίδια κριτήρια
έναν/μία μαθητή/-τριά σας, με τα οποία τον/την αξιολογείτε στην καθημερινή σχολική εργασία; Ή η τελική σας αξιολόγηση
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες;
5. Βαθμολογείτε με τα ίδια κριτήρια όλους τους μαθητές σας;
6. Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση ενός μαθητή ως «καλού» μπορεί να προσδιοριστεί με τον ίδιο τρόπο από όλους τους δασκάλους
ή είναι κάτι το υποκειμενικό;
7. Από την εμπειρία σας και τις συζητήσεις σας με άλλους εκπαιδευτικούς, πιστεύετε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τα
ίδια κριτήρια αξιολόγησης;
8. Στοχεύοντας σε μια «αντικειμενική» αποτύπωση των επιδόσεων των μαθητών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του
σχολείου, πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και όχι μόνο – έχουν υιοθετήσει ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης με τυποποιημένες
δοκιμασίες (tests). Ποια είναι η θέση σας σχετικά με αυτό το μέτρο πολιτικής;
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9. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα βιβλία του δασκάλου ή και τα ίδια τα σχολικά βιβλία, προβάλλουν ένα
συγκεκριμένο πρότυπο του «ιδανικού/επιτυχημένου μαθητή για την Στ΄ τάξη. Με βάση αυτό το πρότυπο, τι πρέπει να έχει
κατακτήσει ένας μαθητής στο τέλος της χρονιάς;
10. Ποιες συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να διαθέτει ένας καλός μαθητής, ολοκληρώνοντας
την ΣΤ΄ τάξη;
11. Στη βιβλιογραφία πολύ συχνά αναφέρεται ότι ο καλός μαθητής πρέπει να είναι ικανός να συνεργάζεται. Τι νόημα αποδίδετε
εσείς στην έννοια της συνεργασίας; Την καλλιεργείτε; Αν ναι, με ποιους τρόπους;
12. Ανάλογες αναφορές στη βιβλιογραφία, περιγράφουν τον ιδανικό μαθητή του 21ου αιώνα ως «δημιουργικό και καινοτόμο».
Τι νόημα δίνετε εσείς σε αυτούς τους όρους; Θεωρείτε σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά; Αν ναι, πως τα καλλιεργείτε;
13. Η έννοια της κριτικής σκέψης παρουσιάζεται ως βασικό προσόν των μαθητών. Είναι κάτι που κατά τη γνώμη σας πρέπει να
το καλλιεργήσουν οι μαθητές; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί; Πού και πώς θα τους φανεί χρήσιμο;
14. Για εσάς λοιπόν, ποιος είναι τελικά ο «καλός μαθητής»;
15. Σκεπτόμενοι τα πρώτα χρόνια που εργαστήκατε ως δάσκαλος/α, θεωρείτε ότι ο καλός μαθητής του τότε (παρελθόντος)
διαφέρει από τον καλό μαθητή του σήμερα; Θα μπορούσατε να πείτε ότι η έννοια του καλού μαθητή έχει αλλάξει;

4ος άξονας ερωτήσεων: Η ιδεατή εικόνα του μαθητή στον κυρίαρχο ευρωπαϊκό/παγκόσμιο εκπαιδευτικό λόγο και στο λόγο
των εκπαιδευτικών.
1. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις ευρωπαϊκές τάσεις περί προώθησης των «δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα» μέσα από το
εκπαιδευτικό σύστημα; Αν ναι, έχετε κάποια ιδέα για το περιεχόμενό τους ή την αξία τους;
2. Έχετε σκεφτεί αν τυχόν οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
και στα βιβλία του Δημοτικού σχετίζονται με την συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση;
3. Κείμενα της Ε.Ε. περιγράφουν τον «καλό μαθητή», ως δημιουργικό και παραγωγικό, με εμφανή και μετρήσιμα μαθησιακά
αποτελέσματα. Θεωρείτε ότι ο «καλός μαθητής» του ελληνικού σχολείου ταυτίζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά; Εσείς
συμφωνείτε με αυτό το πρότυπο του μαθητή;
4. Πολλά ευρωπαϊκά κείμενα τονίζουν ότι ο «καλός μαθητής» του 21 ου αιώνα, με ατομική υπευθυνότητα αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες που αφορούν την διαχείριση της δικής του μάθησης. Η αυτό-διαχείριση της μάθησης, είναι ικανότητα που
θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει (ή πρέπει να χαρακτηρίζει) τον καλό μαθητή της ΣΤ΄ τάξης;
5. Σύμφωνα με τα ίδια ευρωπαϊκά κείμενα, ο καλός μαθητής είναι εν τέλει αυτός που με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες
που έχει αποκτήσει στο σχολείο, θα καταστεί αργότερα ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Για εσάς, στην περίπτωση της
ελληνικής πραγματικότητας, είναι αυτός ο καλός μαθητής;

Ολοκληρώνοντας, θα επιθυμούσατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτά που συζητήσαμε;

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
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Παράρτημα 3 -Απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1ος άξονας ερωτήσεων: Αναπλαισίωση του Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη και η νοηματοδότηση των βασικών
του αρχών από τους εκπαιδευτικούς.
1. Σε ποια/ποιες επίσημες πηγές ενημέρωσης -καθοδήγησης σχετικά με τη διδασκαλία της Γλώσσας στηρίζεσθε στο διδακτικό
έργο σας και σε ποιο βαθμό τις χρησιμοποιείτε;
-σχολικό εγχειρίδιο,
-βιβλίο δασκάλου,
-αναλυτικά προγράμματα (επίσημα κείμενα)
-επίσημες οδηγίες του Υπουργείου για κάθε σχολικό έτος
-οδηγίες/συστάσεις Σχ. Συμβούλων/Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
-άλλες
«Το πρώτο και το βασικό που κοιτάω είναι το σχολικό εγχειρίδιο. Ακολουθώ τη σειρά του βιβλίου δηλαδή. Σίγουρα κοιτάζω και το
βιβλίο του δασκάλου αλλά επειδή έχω ξαναπάρει και άλλες φορές Έκτη, το κοίταξα την πρώτη χρονιά που πήρα Έκτη. Τώρα
θυμάμαι περίπου τι συμβαίνει. Τώρααα… επειδή πολύ συχνά μας στέλνουν οδηγίες και μας βγάζουν κομμάτια από την ύλη ή μας
προσθέτουν, διαβάζω και αυτά είτε από τη σελίδα του Υπουργείου είτε από εγκυκλίους που έρχονται στο σχολείο».
Κάποιες άλλες πηγές καθοδήγησης που εμπιστεύεσαι για το μάθημα της Γλώσσας;
«Ναι…κυρίως από σελίδες στο Ίντερνετ που άλλοι δάσκαλοι ανεβάζουν υλικό, φωτοτυπίες…και τα χρησιμοποιώ».
2. Για την διδασκαλία σας, σε ποιο βαθμό ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα επίσημα κείμενα-οδηγίες-βιβλίο του
δασκάλου και κατά πόσο λειτουργείτε αυτόνομα στη σχολική τάξη;
«Αν για παράδειγμα ακολουθώ τις ώρες διδασκαλίας της κάθε ενότητας όπως λέει το βιβλίο του δασκάλου;».
Ναι όχι μόνο αυτό. Αν ακολουθείς γενικότερα τις οδηγίες που περιέχονται σε επίσημα κείμενα ή στα βιβλία του δασκάλου.
«Οδηγίες που αφορούν την διδακτέα ύλη, όπως σου είπα της ακολουθώ. Τώρα το βιβλίο του δασκάλου με όλες τις δραστηριότητες
που προτείνει και τις οδηγίες, δεν τις ακολουθώ κατά γράμμα, ακολουθώ την σειρά αλλά όχι πάντα με τον τρόπο που προτείνεται».
Άρα μου λες ότι σε κάποιο βαθμό λειτουργείς αυτόνομα. Ποιος είναι ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό;
«Ναι έτσι είναι. Ο κύριος λόγος είναι ο χρόνος. Δηλαδή αν ακολουθήσω τον τρόπο που λέει να διδάξω το βιβλίο του δασκάλου,
κατά τη γνώμη μου, ο χρόνος δεν επαρκεί. Κάποια στοιχειά που τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα ξέρουνε θα τα περάσω πιο γρήγορα
και άλλα που δεν τα καταλαβαίνουν θα σταθώ περισσότερο».
3. Έχετε παρατηρήσει κάποιες διαφορές ανάμεσα στις οδηγίες/συστάσεις των Σχολικών Συμβούλων/Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου για τη διδασκαλία της Γλώσσας και τις επίσημες οδηγίες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; Πείτε μου κάποια
παραδείγματα.
«Όχι δεν έχω παρατηρήσει κάποιες διαφορές. Δε θυμάμαι κάποιο παράδειγμα. Τουλάχιστον αυτοί οι σύμβουλοι που εγώ έχω
συναντήσει δεν λέγανε διαφορετικά πράγματα από τις επίσημες οδηγίες».
4. Βασική αρχή του αναλυτικού προγράμματος του 2003 είναι η διαθεματικότητα.
Σε ποιο βαθμό εφαρμόζετε τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία σας;
«Μμμ… ωραία. Θα πω ότι δυστυχώς δεν την εφαρμόζω σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ωραίο, πολύ ελπιδοφόρο να
μπορούσαμε να συνδέουμε τα μαθήματα μεταξύ τους και να έχουμε διαθεματικότητα, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο στην πράξη.
Είμαι κ εγώ δυστυχώς μια από αυτούς τους δασκάλους που δεν μπορώ πολύ συχνά να συνδέσω τα μαθήματα μεταξύ τους».
Τις φορές που το κάνεις, έστω αυτές τις λίγες όπως λες, με τι τρόπο εφαρμόζεις την διαθεματικότητα;
« Συνήθως για παράδειγμα αν κάτι έχουμε κάνει στη Γλώσσα και υπάρχει το ίδιο και στην Ιστορία, θα παραπέμψω εκεί τα παιδιά,
θα ανατρέξουμε στο βιβλίο εκείνο, ή θα προβάλλουμε στον βιντεοπροβολέα κάποιο βίντεο σχετικό».
Για παράδειγμα, το βιβλίο της Γλώσσας περιλαμβάνει διαθεματικές δραστηριότητες που εισάγονται μάλιστα με συγκεκριμένο
σύμβολο. Τις υλοποιείται;
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«Αν υπάρχει χρόνος, αν μπορούμε να κάνουμε τη δραστηριότητα πιο σύντομα ή αν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο Διαδίκτυο…
ε τότε προσπαθώ να κάνω όσες μπορώ. Δεν μπορώ να σου πω ότι τις κάνουμε και όλες».
Πιστεύετε ότι ωφελεί τη μάθηση των παιδιών η διαθεματική προσέγγιση; Αν πιστεύετε ότι ωφελεί, γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει
αυτό;
«Πιστεύω ότι ωφελεί τα παιδιά γιατί το βλέπουν σαν κάτι πιο διασκεδαστικό, αν βέβαια το κάνουμε με το σωστό τρόπο, όχι απλά
ψάξτε πληροφορίες. Πιστεύω ότι τους αρέσει, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, τους μένει καλύτερα στο μυαλό».
Τι έχουν να κερδίσουν λοιπόν τα παιδιά με αυτήν την προσέγγιση;
«Εε… Νομίζω ότι μπορούν να μάθουν να έχουν ένα στόχο. Οι διαθεματικές δραστηριότητες τα βάζουν σε μια διαδικασία να
ψάχνουν πληροφορίες, να δουλεύουν όλοι μαζί, να συνεργάζονται και σε ένα επόμενο επίπεδο να μάθουν ότι όλα έχουν μία
σύνδεση μεταξύ τους, ότι η γνώση δεν μένει μόνο σε ένα αντικείμενο αλλά πηγαίνει και σε άλλα».
5. Το 2003 άλλαξαν τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα βιβλία του Δημοτικού; Για ποιους λόγους νομίζετε ότι έγινε αυτό;
Ποιοι λόγοι πιστεύεις ότι οδήγησαν σε αυτήν την αλλαγή;
«Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μια τελείως διαφορετική εποχή. Έχουμε μπει σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που τα
πράγματα αλλάζουν, οι μαθητές αλλάζουν, οι γονείς αλλάζουν. Οπότε πιστεύω ότι προσπάθησαν να ακολουθήσουν την ροή της
εποχής».
Τι χαρακτηρίζει κατά τη γνώμη σου αυτήν την εποχή που οδήγησε στην αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των
βιβλίων;
« Η παγκοσμιοποίηση όπως είπα, εεε… ότι πλέον οι απαιτήσεις σε γνώσεις και στην εργασία αργότερα είναι πολύ μεγαλύτερες.
Πολλές πληροφορίες και ένας μαθητής σήμερα απαιτείται να έχεις πολύ περισσότερες γνώσεις σε σχέση με το παρελθόν».
6. Σχετικά με τα βιβλία της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης:
Σας ικανοποιούν ως προς το περιεχόμενο και τη δομή τους;
«Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά. Θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις, αλλά γενικά είναι καλά».
Θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών;
«Πιστεύω ότι εκτός από ελάχιστες δραστηριότητες ναι ανταποκρίνονται. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά να ανταποκριθούν».
7. Από την εμπειρία σας, την επικοινωνία και τη συνεργασία σας με άλλους εκπαιδευτικούς, ποια θα λέγατε ότι είναι τα θετικά
στοιχεία που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή του συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των
διδακτικών βιβλίων της Γλώσσας;
«Ότι έχουν μία συνέχεια. Η δομή των βιβλίων της Έκτης συνεχίζει τη δομή των βιβλίων της Πέμπτης και για μένα αυτό είναι καλό
γιατί μαθαίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μαθαίνουν έτσι πιο εύκολα».
Κάποιο άλλο θετικό στοιχείο των βιβλίων της Γλώσσας;
«Εεε…. Ότι μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές είναι εύκολο να τα καταλάβουν. Έχουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή, όπως
για παράδειγμα έχουν συνταγές και άλλα τέτοια πράγματα που τα κάνουν πιο ευχάριστα στα παιδιά».
Ποιες είναι τώρα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή του συγκεκριμένου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών και των διδακτικών βιβλίων της Γλώσσας; Πάλι από την εμπειρία σας, την επικοινωνία και τη
συνεργασία σας με άλλους εκπαιδευτικούς.
«Δυσκολία για μένα είναι το θέμα του χρόνου. Κάποιες δραστηριότητες παρόλο που είναι πολύ ωραίες, δεν γίνεται να γίνουν γιατί
ο όγκος της ύλης είναι πολύ μεγάλος και δεν προλαβαίνουμε. 14 ενότητες δεν βγαίνουν εύκολα και σε σημείο που να πεις ότι τα
παιδιά έχουν πάρει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό που θα έπρεπε να πάρουν από το συγκεκριμένο βιλίο».
8. Τελικά, θα λέγατε ότι το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα διδακτικά βιβλία για το γλωσσικό μάθημα
υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μάθηση των παιδιών; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
«Σε έναν μέτριο βαθμό. Ούτε θα έλεγα ότι είναι τα ιδανικά που υπάρχουν ούτε τα χειρότερα. Σε έναν μέτριο βαθμό. Αν υπάρχει και
επιπλέον βοήθεια από τον δάσκαλο σε ένα ικανοποιητικό βαθμό πιστεύω την υποστηρίζουν την μάθηση».
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Με τι τρόπο; Πώς θα την τεκμηρίωνες αυτή σου την άποψη; Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο των βιβλίων που εν τέλει τα καθιστά
ικανά να υποστηρίζουν τη μάθηση.
«Θεωρώ ότι προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, όπως οι διαθεματικές δραστηριότητες που έστω δειλά δειλά εισάγονται
και εφαρμόζονται. Αν και ο εκπαιδευτικός έχει έτσι… πιο… ανοιχτό μυαλό και μπορεί να τα ακολουθήσει και λίγο περισσότερο…
εεε… πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν και γνώσεις γραμματικής που είναι βασικό και να μάθουν να εκφράζονται με
γραπτό λόγο. Αλλά από μόνα τους τα βιβλία δεν αρκούν, χρειάζεται και η καθοδήγηση του δασκάλου, ώστε να τα αξιοποιήσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
2ος άξονας ερωτήσεων: Οι παιδαγωγικές πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την τάξη τους.
1. Από όλες τις διδακτικές μεθόδους που αναφέρονται στους οδηγούς του εκπαιδευτικού, ποιες διδακτικές μέθοδοι θεωρείτε ότι
είναι πιο κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Ποιες επιλέγετε συνήθως και γιατί; Διδακτικές μέθοδοι είναι η διάλεξη,
η μετωπική διδασκαλία, ο διάλογος, η έρευνα, η χρήση Η/Υ…. Από όλα αυτές λοιπόν, ποιες θεωρείς κατάλληλες για τα παιδιά
αυτής της ηλικίας και ποιες επιλέγεις;
«Ο διάλογος σίγουρα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να καταφέρουν τα παιδιά να συζητάνε μεταξύ τους και να ανταλλάσουν απόψεις.
Πράγμα δύσκολο αλλά… ομαδοσυνεργατική μέθοδος είναι καλή για τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι είναι κατάλληλη η ηλικία για να
μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες. Σίγουρα η χρήση του Υπολογιστή τους τραβάει το ενδιαφέρον….».
Εσύ αυτές τις μεθόδους επιλέγεις;
«Προσπαθώ όσο γίνεται, όσο… να τις υιοθετώ».
Ποια μέθοδο εσύ υιοθετείς κυρίως;
«Προσπαθώ το διάλογο για να μιλάνε όσο γίνεται και τα παιδιά, να μη μιλάω μόνο εγώ στην τάξη, όσο μπορώ. Εννοείται ότι
επιλέγω και τη μετωπική διδασκαλία, ειδικά σε κομμάτια που τα θεωρώ πολύ σημαντικά και τα παιδιά τα ακούν πρώτη φορά. Στη
συνέχεια, σε επόμενη φάση, για να ακούσω τις απορίες των παιδιών, για να δω τι έχουν κατανοήσει, θα βάλουμε το διάλογο, ή τις
ομαδικές εργασίες».
2. Για παράδειγμα, τις ομαδικές δραστηριότητες που προτείνονται στη Γλώσσα τις υλοποιείτε στην τάξη; Σε τι βαθμό;
«Προσπαθούμε αλλά λόγω χρόνου δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Τα ίδια τα παιδιά ζητάν πολλές φορές να κάνουμε τέτοιες
δραστηριότητες και έτσι με φέρνουν και εμένα σε μια θέση… Αν μια φορά δουλέψουνε ομαδικά τους αρέσει και το ζητάν».
Πιστεύεις ότι ωφελούν τα παιδιά αυτές οι ομαδικές δραστηριότητες; Και αν ναι, με τι τρόπο;
«Πιστεύω ναι, τα ωφελούν. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δουλεύουνε μαζί, να λένε την άποψή τους και να την τεκμηριώνουν,
για να μπορέσουν να συμφωνήσουν στην ομάδα ότι θα κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, που είναι
πολύ σημαντικό στις μέρες μας».
3. Έχετε υλοποιήσει ποτέ με τα παιδιά κάποιο project στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος;
«Σε πολύ μικρή κλίμακα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε κάνει κάτι με αφορμή την Γεωγραφία, επέλεξε ο καθένας μία χώρα και από
εκεί κάναμε κάποιες δραστηριότητες, κάποιες παρουσιάσεις, κάτι μικρό όμως».
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν την πολύ-προτιμάς αυτήν τη μέθοδο;
«Καθαρά λόγω χρόνου και επειδή πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτά τα παιδιά δεν είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις
ικανότητές τους να δουλεύουν ομαδικά σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να το κάνουμε πιο συχνά».
Πιστεύετε ότι αυτή η μέθοδος έχει να προσφέρει κάτι στα παιδιά;
«Πιστεύω ότι έχει να προσφέρει. Ότι τους μένει πιο καλά στο μυαλό… Ένα project παράδειγμα για τη διατροφή, τους μένει πιο
καλά στο μυαλό, είναι πιο βιωματική η μάθηση και μπορεί και να υιοθετήσουν κάτι από αυτά στην καθημερινή τους ζωή,
πρακτικά».
4. Έχετε εισαγάγει τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία σας; Αν ναι, με ποιο τρόπο;
«Μπορώ να πω ότι μόνο σαν μέσο προβολής. Να δείξω κάποιο βίντεο, κάποιες εικόνες… όχι κάτι άλλο».
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Πώς αντιδρούν τα παιδιά στην εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών;
«Α, τους αρέσει πάρα πολύ. Τους τραβάει το ενδιαφέρον. Είναι και κάτι που είναι στη ζωή τους πλέον. Από το κινητό να το πάρεις,
τον υπολογιστή… είναι κομμάτι της ζωής τους, κάτι συνηθισμένο για αυτά και το αποζητούν. Κάθε φορά θα δείξουν ιδιαίτερη
προσοχή».
5. Ζητάτε ποτέ από τους μαθητές σας να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες, κάνοντας στην ουσία μια μικρή έρευνα;
«Ναι. Υπάρχουν κάποιες φορές που το κάνουμε. Είτε στο μάθημα της Γεωγραφίας, είτε στο μάθημα της Ιστορίας, να αναζητήσουν
πληροφορίες για κάποια ιστορικά πρόσωπα… Και εικόνες τους βάζω καμιά φορά να βρουν».
Πιστεύετε ότι με αυτήν την αναζήτηση πληροφοριών, έχουν να κερδίσουν κάτι οι μαθητές;
«Πιστεύω ότι έτσι μπαίνουν στην διαδικασία λίγο να το ψάξουν. Το κομμάτι της έρευνας, όπως και να χει πιστεύω ότι τα βάζει σε
μια διαδικασία να έρθουν σε επαφή με αυτό που ψάχνουν, που αν τους το έλεγα μόνο εγώ μπορεί να μην με προσέχουν τόσο και να
μην τους έμενε κάτι στο μυαλό. Τώρα, δεν τους μένει όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών που ψάχνουν, αλλά σίγουρα κάτι τους
μένει, κάτι που θα τους κάνει εντύπωση».
6. Στη διδασκαλία σας, ακολουθείτε τα βιβλία και τον τρόπο διδασκαλίας που αυτά προωθούν ή ακολουθείτε μια δική σας
προσέγγιση;
«Νομίζω ότι είναι μία μίξη. Και τον τρόπο τον βιβλίων ακολουθώ αλλά και με τα χρόνια, με την εμπειρία προσπαθώ να
προσαρμόσω και τον δικό μου τρόπο. Δεν είναι καθαρά το ένα ή το άλλο».
Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που πολλές φορές επιλέγεις να διδάξεις με αυτόν τον τρόπο;
«Από τα χρόνια νομίζω έχει διαμορφωθεί. Έχω δει ότι έτσι τα παιδιά έτσι ανταποκρίνονται καλύτερα, έχουμε καλύτερα
αποτελέσματα, βάζοντας το δικό μου τρόπο, παίρνοντας και από το βιβλίο. Εννοείται ότι κάθε φορά ανάλογα με την τάξη και τους
μαθητές, προσαρμόζω και εγώ τον εαυτό μου και τον τρόπο μου γενικά».
3ος άξονας ερωτήσεων: Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον «καλό μαθητή» μέσα από τον λόγο των
Προγραμμάτων Σπουδών και μέσα από τις πρακτικές αξιολόγησης που προωθούν τα διδακτικά βιβλία και υιοθετούν οι ίδιοι.
1. Από όλες τις μεθόδους αξιολόγησης που αναφέρονται στους οδηγούς (προφορική/γραπτή εξέταση, γραπτές ασκήσεις,
αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση…) αλλά και σίγουρα από την εμπειρία σας, ποιες μέθοδοι θεωρείτε ότι είναι κατάλληλες για
τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Ποιες επιλέγετε και γιατί; Πείτε μου παραδείγματα. Με τι τρόπους δηλαδή αξιολογείται τους
μαθητές σας;
«Κυρίως επιλέγω τα τεστ και τις γραπτές ασκήσεις. Είναι κατάλληλος τρόπος για τα παιδιά και τα βάζει σε μια διαδικασία να
γράφουν. Είναι το σύστημά μας έτσι που στο τέλος η αξιολόγηση των παιδιών είναι γραπτές εξετάσεις, οπότε είναι σαν να τα
προετοιμάζεις για μια τέτοια διαδικασία. Είναι σε δεύτερο επίπεδο και το κομμάτι των γονιών, έχοντας στα χέρια σου ένα τεστ, η
αξιολόγηση των παιδιών περνάει και στο γονιό, ο οποίος μπορεί να δει τις αδυναμίες του παιδιού του και να μπορέσει να δουλέψει
και αυτός και εμείς για την βελτίωση του μαθητή».
Ε… ωραία. Κάποιες άλλες μεθόδους αξιολόγησης επιλέγεις στην τάξη σου;
«Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες για αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση αλλά πραγματικά είναι δύσκολο. Τραβάει το
ενδιαφέρον των παιδιών αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά έχουν τη
νοοτροπία και την κουλτούρα για να μπορέσουν να αυτό-αξιολογηθούν. Θέλει πολύ δουλειά ή να αξιολογήσουν τον άλλον έχοντας
μέσα τους υποκειμενικά στοιχεία, όπως αν είναι φίλοι με τον άλλον, αν τον συμπαθούν. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες αλλά
έτσι για να δουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο και όχι μόνο τεστ, τεστ, τεστ..».
2. Εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, όπως τα γραπτά τεστ, το βιβλίο της Γλώσσας περιλαμβάνει μια
δραστηριότητα με τον τίτλο : «Διορθώνω το γραπτό μου» που αφορά μια μορφή καθοδηγούμενης αυτοαξιολόγησης του
κειμένου που παράγουν οι ίδιοι οι μαθητές. Αφιερώνετε χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα;
«Ναι, το κάνουμε μαζί με τα παιδιά συνήθως. Δεν μπορώ να πω ότι τους ξαναδίνω πίσω το γραπτό τους, αλλά προφορικά θα
συζητήσουμε τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει αλλιώς, τι θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει. Και οι άλλοι μαθητές λένε τη γνώμη τους.
Το κάνουμε αλλά στα πλαίσια του λογικού, όχι κάθε φορά».
Τι θεωρείς λοιπόν ότι έχει να προσφέρει η αυτοαξιολόγηση στα παιδιά μέσα από τις όποιες προσπάθειες έχεις κάνει.
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«Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου και αν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τα βοηθάει να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Να μην φοβούνται
την κριτική. Να βλέπουν τον εαυτό τους και τα λάθη τους και στη συνέχεια να προσπαθούν να τα βελτιώνουν. Αυτό νομίζω ότι τους
προσφέρει».
Εκτός από αυτές τις μεθόδους, την προφορική εξέταση την χρησιμοποιείς;
«Ναι ναι. Κάποιες φορές την χρησιμοποιώ. Ειδικά στο μάθημα της ιστορίας σε καθημερινή βάση».
3. Με ποια κριτήρια αξιολογείτε την επίδοση των μαθητών σας; Ποιοι παράγοντες, δηλαδή, διαμορφώνουν την αξιολογική σας
κρίση;
«Όταν τα βαθμολογώ...πού;».
Πες μου όταν βαθμολογείς την καθημερινή σχολική εργασία…
«Στην καθημερινότητα αυτό που λέμε αν είναι διαβασμένος. Αν έχει αφιερώσει χρόνο να κάνει τις ασκήσεις του, αν είναι επιμελής,
αν έχει κάνει όλα όσα είπαμε να κάνει, αν για παράδειγμα έχει αφιερώσει χρόνο στο μάθημα της Ιστορίας για να έχει μια γνώμη να
απαντήσει σε ερωτήσεις…»
Άρα μου λες ότι το πρώτο κριτήριο σου είναι αν έχει έρθει διαβασμένος, αν είναι συνεπής…
«Ναι. Δεύτερο, αν ενδιαφέρεται για το μάθημα. Μπορεί να είναι παιδιά που μπορεί να μην έχουν καταλάβει καλά και να θέλουν
κάτι να το ξαναπούμε ή να μην μπορούν να απομνημονεύσουν, αλλά φαίνεται αν το παιδί έχει προσπαθήσει, αν έχει ασχοληθεί με
αυτό. Φαίνεται το ενδιαφέρον του, βασικό κριτήριο».
4. Στη βαθμολογία του τριμήνου καθώς και στην τελική βαθμολογία, στο τέλος του έτους, βαθμολογείτε με τα ίδια κριτήρια
έναν/μία μαθητή/-τριά σας, με τα οποία τον/την αξιολογείτε στην καθημερινή σχολική εργασία; Ή η τελική σας αξιολόγηση
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες;
«Ναι σε πιο συνολικό επίπεδο. Κοιτάζω το μαθησιακό, πως έχει γράψει στα τεστ, κοιτάζω το αν ενδιαφέρεται, συν τη συμπεριφορά
του μέσα στην τάξη ή και καμιά φορά εκτός. Το να μπορεί να ακολουθεί τους όρους και τους κανόνες της τάξης. Να μην
δημιουργεί πρόβλημα, να είναι σωστός με τη συμπεριφορά του».
Θα το μετρήσεις λοιπόν αυτό το στοιχείο στην τελική του βαθμολογία;
«Δεν θα το μετρήσω στο αρνητικό του. Δηλαδή αν είναι ένας καλός μαθητής και συμπεριφέρεται άσχημα, δεν θα του κόψω από
εκεί. Αλλά αν είναι ένας πιο αδύναμος μαθητής, που η συμπεριφορά του είναι καλή, τότε θα τον πριμοδοτήσω».
5. Πολύ ωραία… Βαθμολογείς με τα ίδια κριτήρια όλους τους μαθητές σας; Δηλαδή αυτά τα κριτήρια που ανέφερες είναι τα
ίδια για όλους τους μαθητές σου;
«Προσπαθώ… αλλά διαφέρει η… βαρύτητα των κριτηρίων. Για παράδειγμα ένας αδύναμος μαθητής που τον βλέπω να προσπαθεί
πολύ, θα του μετρήσω περισσότερο την προσπάθεια παρά το πόσο έγραψε στο τεστ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το βοηθήσω. Θα
μείνω στο θετικό στοιχείο περισσότερο».
6. Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση ενός μαθητή ως «καλού» μπορεί να προσδιοριστεί με τον ίδιο τρόπο από όλους τους δασκάλους
ή είναι κάτι το υποκειμενικό;
«Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια βασικά κομμάτια. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που μπορεί να το βλέπουν και
διαφορετικά, να έχουν άλλα κριτήρια».
7. Άρα πιστεύεις ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης;
«Υπάρχουν κάποια βασικά που είναι ψιλό κοινά σε όλους και τα συναντάς πιο συχνά, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του,
να το βλέπει αλλιώς, να αξιολογεί άλλα πράγματα και με άλλη βαρύτητα».
8. Στοχεύοντας σε μια «αντικειμενική» αποτύπωση των επιδόσεων των μαθητών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του
σχολείου, πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και όχι μόνο – έχουν υιοθετήσει ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης με τυποποιημένες
δοκιμασίες (tests). Ποια είναι η θέση σας σχετικά με αυτό το μέτρο πολιτικής;
«Μμμ… ξέρω ναι. Νομίζω ότι σε εθνικό επίπεδο, καταλαβαίνω να θέλουμε κάτι πιο αντικειμενικό. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο
μπορεί να είναι τόσο αντικειμενικά, γιατί όταν βάζεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας σε αυτήν την διαδικασία… τι να πω… ο
ψυχολογικός παράγοντας ίσως… δεν ξέρω αν μπορείς να βγάλεις μια πλήρως αντικειμενική άποψη για αυτά, χωρίς να ξέρεις το
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background αυτού του παιδιού, τι προσπάθεια έχει κάνει, σε ποιο επίπεδο ήταν και που έφτασε, από ποια οικογένεια προέρχεται…
άρα τι έχεις αξιολογήσει εσύ; Έχεις βάλει κάποια αντικειμενικά κριτήρια για όλους; Μα δεν είναι όλοι οι μαθητές το ίδιο. Δεν
ξέρω λοιπόν αν είμαι τόσο θετική σε αυτά».
9. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα βιβλία του δασκάλου ή και τα ίδια τα σχολικά βιβλία, προβάλλουν ένα
συγκεκριμένο πρότυπο του «ιδανικού/επιτυχημένου μαθητή για την Στ΄ τάξη. Με βάση αυτό το πρότυπο, τι πρέπει να έχει
κατακτήσει ένας μαθητής στο τέλος της χρονιάς;
«Για τη Γλώσσα;»
Ναι πες μου για τη Γλώσσα, να το προσδιορίσουμε λοιπόν.
«Ένας καλός μαθητής λοιπόν στη Γλώσσα θα πρέπει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις για την Γραμματική, προτάσεις, κλίση
ρημάτων, εγκλίσεις κτλ. Να μπορεί να εκφραστεί σε προφορικό και γραπτό λόγο και να κάνει ένα γραπτό κείμενο, στην
ορθογραφία να μην κάνει τόσα λάθη, σε γενικές γραμμές μπορεί να εκφραστεί γραπτά και προφορικά, ώστε να βγάζουν νόημα
αυτά που θέλει να πει».
10. Πέρα από αυτά που μου ανέφερες, ποιες συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να διαθέτει ένας
καλός μαθητής, ολοκληρώνοντας την ΣΤ΄ τάξη;
«Πιστεύω αυτό ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσει τον εαυτό του, να υποστηρίξει τις απόψεις του, να
επιχειρηματολογήσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται, να δουλεύει ομαδικά… ».
11. Στη βιβλιογραφία πολύ συχνά αναφέρεται ότι ο καλός μαθητής πρέπει να είναι ικανός να συνεργάζεται.
Τι νόημα αποδίδετε εσείς στην έννοια της συνεργασίας;
«Το να μπορείς να ακούς την άποψη του άλλου, να την κατανοείς και να παίρνεις στοιχεία από αυτήν και αντίστοιχα και εσύ να
τεκμηριώσεις την άποψή σου στον άλλον και κάπου να βρείτε μία μέση λύση, να μπορείτε να δίνετε στοιχεία, να υπάρχει μία
αλληλεπίδραση. Κάπως έτσι την έχω στο μυαλό μου τη συνεργασία».
Την καλλιεργείς στην τάξη σου τη συνεργασία; Αν ναι, με ποιους τρόπους;
«Το προσπαθώ αλλά όχι όσο θα ήθελα… είναι ένα κομμάτι σημαντικό για εμένα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό
συμβαίνει με επιτυχία. Είναι σημαντικό κομμάτι η συνεργασία τόσο μέσα στην τάξη, όσο και εκτός τάξης. Δύο παιδιά που
συνεργάζονται καλά μέσα στην τάξη, θα συνεργαστούν και εκτός τάξης, δεν θα έχουμε προβλήματα συμπεριφοράς. Αλλά και εκτός
σχολείου, στη ζωή σου. Δύο παιδιά που έχουν μάθει να συνεργάζονται καλά και να ακούν τη γνώμη των άλλων, είναι μια αξία και
μια δεξιότητα που θα την χρησιμοποιήσουν και στη ζωή τους αργότερα, και στη δουλειά τους και στο σπίτι τους το ίδιο».
Την καλλιεργείς λοιπόν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τη συνεργασία στην τάξη σου;
«Προσπαθώ με ομαδοσυνεργατικές εργασίες, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε θεατρική παράσταση, δραματοποιήσεις σε κείμενα
από το Ανθολόγιο… Να επιλέξουν ρόλους… Όπως μπορούμε… στα πλαίσια του σχολείου, να μην χάνουμε και πολύ χρόνο».
12. Ανάλογες αναφορές στη βιβλιογραφία, περιγράφουν τον ιδανικό μαθητή του 21ου αιώνα ως «δημιουργικό και καινοτόμο».
Τι νόημα δίνετε εσείς σε αυτούς τους όρους; Θεωρείτε σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά;
«Η καινοτομία ακούγεται πάρα πολύ στις μέρες μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, να εμπνεύσεις την καινοτομία
στα παιδιά, να την καλλιεργήσεις και να την προωθήσεις στα παιδιά. Βέβαια είναι σημαντικό. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της
καινοτομίας… Να υπάρχουν, να δείχνουμε καινούρια πράγματα, τα παιδιά να μαθαίνουν καινούρια πράγματα και να μπορούν να
τα υλοποιούν και να τα εξελίσσουν στη συνέχεια, να είναι δημιουργικά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται στο σχολείο».
Πώς φαντάζεσαι λοιπόν έναν δημιουργικό και καινοτόμο μαθητή, τι διάσταση δίνεις σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς;
«Την γνώση που παίρνει από το σχολείο, να μπορεί να την εξελίξει, να την χρησιμοποιεί στη ζωή και να βρίσκει και άλλες
εκδοχές… και να βρίσκει που αλλού θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει αυτήν τη γνώση, να την ενσωματώσει σε νέες
καταστάσεις. Κάτι που κάποιος άλλος μπορεί να μην το είχε σκεφτεί πριν. Την καινοτομία την έχω στο μυαλό σου σαν κάτι που
παίρνει κάποιος και το εξελίσσει σε κάτι καινούριο».
Πως θα ήταν αυτό ωφέλιμο για έναν μαθητή;
«Ένας μαθητής για παράδειγμα που έχει μάθει κάτι στη Φυσική, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κάτι στο σπίτι του, όχι
κάτι φοβερό, μια πρακτική εφαρμογή ενός κανόνα της Φυσικής».
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Υπάρχει τρόπος με τον οποίο καλλιεργείς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην τάξη σου;
«Ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ είναι αν εσύ ο ίδιο είσαι δημιουργικός και καινοτόμος στην τάξη, βάζεις καινούρια
πράγματα στην τάξη, τους δείχνεις πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί και τους εξοικειώνεις με αυτά, και δεν τους δείχνεις
συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, που δυστυχώς μένουμε σε αυτά… Αν λοιπόν είσαι έτσι σαν δάσκαλος, τα παιδιά σε έχουν ως
παράδειγμα και ίσως μπουν στην διαδικασία να δημιουργούν και να καινοτομούν».
13. Η έννοια της κριτικής σκέψης παρουσιάζεται ως βασικό προσόν των μαθητών. Είναι κάτι που κατά τη γνώμης σου πρέπει
να καλλιεργήσουν οι μαθητές;
«Θεωρώ ότι η κριτική σκέψη είναι από τα σημαντικότερα. Θεωρώ ότι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που θα ήθελα να
έχουν οι μαθητές μου και δεν το είπα προηγουμένως είναι η κριτική σκέψη. Να μπορούν δηλαδή να φιλτράρουν από όλο αυτόν τον
όγκο των πληροφοριών που τους δίνεται, να φιλτράρουν το σημαντικό και να το δίνουν. Γιατί πραγματικά είναι η εποχή που έχει
πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, ένα χάος πληροφοριών και θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να φιλτράρουν αυτά
που τους χρειάζονται και να τα χρησιμοποιούν».
Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη στους μαθητές μέσα στην τάξη;
«Εεε… ένα παράδειγμα θα σου πω. Πιστεύω ότι τα μαθήματα της Ιστορίας προσφέρονται για αυτό. Για παράδειγμα μαθαίνουμε
για έναν πόλεμο, αιτίες, αποτελέσματα… Μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία να σκεφτούν για ποιο λόγο συνέβη αυτό
που συνέβη, να εκφράσουν την άποψή τους για αυτό, να σκεφτούν πίσω από τις αιτίες και τις αφορμές που μπορεί να έχει ένας
πόλεμος. Αν βάλεις τα παιδιά στη διαδικασία να μην σκεφτούν το οφθαλμοφανές μόνο και να σκεφτούν διάφορες εκδοχές, τότε
μπορείς σε ένα βαθμό να τους καλλιεργήσεις την κριτική σκέψη».
14. Για εσάς λοιπόν, ποιος είναι τελικά ο «καλός μαθητής»;
«Ο καλός μαθητής έχει το θάρρος της γνώμης του. ‘Ότι μπορεί να μου πει τη γνώμη του, να την καταλάβω, να μπορεί να
εκφραστεί, να επικοινωνήσει αυτό που θέλει ολοκληρωμένα. Σίγουρα κοιτάζω και το μαθησιακό, εννοείται, σίγουρα δηλαδή τη
γνώση αλλά και σίγουρα να μπορεί να έχει μία ολοκληρωμένη σκέψη. Η μάθηση και η γνώση τον βοηθούν να έχει μια
ολοκληρωμένη άποψη, την οποία και μπορεί να την εκφράζει».
15. Σκεπτόμενοι τα πρώτα χρόνια που εργαστήκατε ως δάσκαλος/α, θεωρείτε ότι ο καλός μαθητής του τότε (παρελθόντος)
διαφέρει από τον καλό μαθητή του σήμερα; Θα μπορούσατε να πείτε ότι η έννοια του καλού μαθητή έχει αλλάξει; Βέβαια εσύ
δεν έχεις και τόσα χρόνια που διδάσκεις…
«Ναι εντάξει, αλλά θα σου πω για περισσότερα χρόνια πριν, που ακόμα ήμουν μαθήτρια. Από τότε, υπάρχει πιστεύω διαφορά στον
καλό μαθητή. Τότε έμενε μόνο στο μαθησιακό κομμάτι. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε πριν για καινοτομία, δημιουργικότητα,
κριτική σκέψη… ήταν λέξεις άγνωστες. Όσο παλαιότερα τόσο πιο άγνωστες έννοιες. Καλός μαθητής ήταν αυτός που έγραφε καλά
στα τεστ και έτσι έπαιρνε καλούς βαθμούς, μόνο αυτό, Τώρα περιμένουμε περισσότερα από τους μαθητές».
4ος άξονας ερωτήσεων: Η ιδεατή εικόνα του μαθητή στον κυρίαρχο ευρωπαϊκό/παγκόσμιο εκπαιδευτικό λόγο και στο λόγο
των εκπαιδευτικών.
1. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις ευρωπαϊκές τάσεις περί προώθησης των «δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα» μέσα από το
εκπαιδευτικό σύστημα; Αν ναι, έχετε κάποια ιδέα για το περιεχόμενό τους ή την αξία τους;
«Έχω διαβάσει κάποια άρθρα, έχω έρθει σε κάποια επαφή με αυτό μέσα από το μεταπτυχιακό μου, για τις τάσεις αυτές στα
πλαίσια της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής».
Άρα λοιπόν, έχεις κάποια ιδέα για το περιεχόμενο ή την αξία που φέρονται να έχουν οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα; Για ποιο
λόγο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις δεξιότητες;
«Θεωρώ ότι προωθούν αυτές τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θέλουν να έχουν οι εργαζόμενοι στη συνέχεια. Θέλουν κατά τη
γνώμη μου, να προετοιμάσουν καθαρά τους εργαζόμενους του μέλλοντος. Να προετοιμάσουν τους μαθητές ως εργαζόμενους».
2. Έχετε σκεφτεί αν τυχόν οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
και στα βιβλία του Δημοτικού σχετίζονται με την συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση;
«Σίγουρα έχουν κομμάτια γιατί όπως είπα και προηγουμένως αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις άρα λοιπόν αυτά δεν
είναι κομμάτι μόνο της Ελλάδας. Ανήκουμε στην Ε.Ε. και σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις προτάσεις της. Όχι ότι μας τις
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επιβάλλουν αλλά μας επηρεάζουν. Έτσι και στις αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα, με την διαθεματικότητα που έχουν, πιστεύω
ότι αυτό σχετίζεται με την ευρωπαϊκή τάση να προωθούνται οι συγκεκριμένες αξίες και δεξιότητες».
3. Κείμενα της Ε.Ε. περιγράφουν τον «καλό μαθητή», ως δημιουργικό και παραγωγικό, με εμφανή και μετρήσιμα μαθησιακά
αποτελέσματα. Θεωρείτε ότι ο «καλός μαθητής» του ελληνικού σχολείου ταυτίζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά;
«Νομίζω ότι από αυτό, έχουμε μείνει κυρίως στα αποτελέσματα. Μένουμε κυρίως στο αριθμητικό κομμάτι. Αν θα γράψει καλά στα
τεστ, αν θα γράψει καλά στις εξετάσεις αργότερα για το Πανεπιστήμιο… Το παώ λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα
στεκόμαστε στο κομμάτι της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας».
Εσύ συμφωνείς με αυτό το πρότυπο του καλού μαθητή, ότι ο καλός μαθητής θα έπρεπε να είναι δημιουργικός και παραγωγικός;
«Ναι συμφωνώ, ότι θα έπρεπε να είναι έτσι. Ελπίζω να ήταν έτσι. Δημιουργικοί και παραγωγικοί, να εξελίσσουν τον εαυτό τους,
να σκέφτονται με διαφορετικούς τρόπους, κάτι που συνδέεται και με την καινοτομία που λέγαμε πριν».
4. Πολλά ευρωπαϊκά κείμενα τονίζουν ότι ο «καλός μαθητής» του 21 ου αιώνα, με ατομική υπευθυνότητα αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες που αφορούν την διαχείριση της δικής του μάθησης. Η αυτό-διαχείριση της μάθησης, είναι ικανότητα που
θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει (ή πρέπει να χαρακτηρίζει) τον καλό μαθητή της ΣΤ΄ τάξης;
«Ναι κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό για ένα μαθητή της ΣΤ΄. Είναι σημαντικό το να μπορεί να σου πει ότι εγώ έχω εκείνη την
αδυναμία και θέλω να με βοηθήσεις εκεί, δείχνει ωριμότητα, για εμένα συνδέεται απόλυτα και με την κριτική σκέψη, όπου μπορώ
να δω από όλα όσα έχω μάθει, τι με ενδιαφέρει περισσότερο, που έχω αδυναμίες και μετά να τις βελτιώνω… Δύσκολο να
καλλιεργηθεί, αλλά σίγουρα θα ήταν ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τους καλούς μαθητές».
5. Σύμφωνα με τα ίδια ευρωπαϊκά κείμενα, ο καλός μαθητής είναι εν τέλει αυτός που με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες
που έχει αποκτήσει στο σχολείο, θα καταστεί αργότερα ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Για εσάς, στην περίπτωση της
ελληνικής πραγματικότητας, είναι αυτός ο καλός μαθητής;
«Για την Ελλάδα όχι. Πιστεύω ότι πάλι, αυτό που είπα, μένουμε πιο πολύ κυρίως στους αριθμούς. Και ο μαθητής που πάει καλά
στους αριθμούς δεν ξέρω αν είναι μετά και ο ικανός εργαζόμενος. Ο καλός εργαζόμενος θα πρέπει να έχει όλες αυτές τις
δεξιότητες, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, που όμως αμφιβάλλω κατά πόσο τις παίρνει από το
σχολείο».
Στο επίπεδο του Δημοτικού, θεωρείς ότι θα έπρεπε αυτός να είναι ο καλός μαθητής; Θα έπρεπε δηλαδή το σχολείο να δίνει τις
γνώσεις και τις ικανότητες στο μαθητή που θα τον βοηθήσουν ώστε να καταστεί αργότερα ανταγωνιστικός στην αγορά
εργασίας;
«Δεν ξέρω αν τώρα από το Δημοτικό πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, να υπάρχει τέτοιος προσανατολισμός… Θα μπορούσαν
κάπως στις μεγαλύτερες τάξεις να γίνει μια προσπάθεια να καλλιεργηθούν κάποιες τέτοιες δεξιότητες και ικανότητες, σε πολύ
αρχικό επίπεδο και σε άλλη βαθμίδα να δοθεί ίσως κάποια μεγαλύτερη έμφαση. Δεν το θέτω όμως τόσο στο εργασιακό, αλλά στο
να ολοκληρωθεί το άτομο ως προσωπικότητα, όχι μόνο στο εργασιακό.
Ολοκληρώνοντας, θα επιθυμούσατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτά που συζητήσαμε;
«Όχι, μια χαρά».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
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