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6. Παξάξηεκα

ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο αιιαγέο ησλ καζεηψλ
θαζψο κεηαβαίλνπλ απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (δαζθαινθεληξηθή κέζνδνο)
ζηελ θαηά νκάδεο ζρνιηθή εξγαζία. Ζ έξεπλα απηή ήηαλ νκαδηθή θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κνπξλά ζηελ Πέκπηε ηάμε.
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηελ
έξεπλα δξάζεο. ην πξψην ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο έξεπλαο
δξάζεο. ην δεχηεξν, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ έξεπλα
δξάζεο, ζην ηξίην ππνθεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο
δξάζεο θαη ζηα επφκελα ηξία ππνθεθάιαηα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε
ζπκβνιή ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σέινο,
θαηαγξάθνληαη ηα ζηάδηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε έξεπλα δξάζεο θαηά
ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ ζεσξία ησλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ε δαζθαινθεληξηθή κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, θαη ε κεηάβαζε απφ ην δαζθαινθεληξηθφ ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ
ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο βησκαηηθήο
-επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, νη θάζεηο ηεο θαη ηέινο, νη επηπηψζεηο ηεο ζηε δσή ηνπ
ζρνιείνπ.

Οη

θπξηφηεξεο

πξνζπάζεηεο

εθαξκνγήο

ηεο

νκαδνζπλεξγαηηθήο

δηδαζθαιίαο θαη ν νξηζκφο ηεο, αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.

Σν ηξίην θεθάιαην

απνηειεί ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ δηελεξγήζακε. Αλαιχνληαη ηα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη
δηδαθηηθέο καο παξεκβάζεηο. ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδσ ηελ εκπεηξία κνπ
ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα δξάζεο θαζψο θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο νκάδαο κνπ. Ση
θάλακε, ηη έπξεπε λα αιιάμεη θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Σέινο, ζην
πέκπην θεθάιαην, αλαθέξσ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξνχζα
εξγαζία. Οη απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα test, ην εξσηεκαηνιφγην
θαζψο θαη φιν ην ππφινηπν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ζπγθξνηνχλ ην παξάξηεκα
ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
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ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
1. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ
1.1 ΟΡΗΜΟ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ
Έρνπλ ππάξμεη πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη ε έξεπλα δξάζεο, θάπνηνη απφ ηνπο
νπνίνπο είλαη νη εμήο:


χκθσλα κε ηελ Jean McNiff, «ε έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο
λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή ηνπ κε ζηφρν λα ειέγμεη αλ είλαη φπσο
ήζειε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηψζεη».1



χκθσλα κε ηνλ D. Ebbutt, «έξεπλα δξάζεο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή ζπνπδή
ησλ πξνζπαζεηψλ λα βειηηψζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ
γίλεηαη απφ νκάδα ζπκκεηερφλησλ κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ δξάζεσλ
θαη κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπο ζηνραζκνχ ζηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ δξάζεσλ».2



χκθσλα κε ηνλ J. Elliott, «έξεπλα δξάζεο είλαη ε κειέηε κηαο θνηλσληθήο
θαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δξάζεο κέζα ζε
απηή».3



χκθσλα κε ηνλ S. Kemmis, «έξεπλα δξάζεο είλαη κηα κνξθή απηφζηνραζηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ζπκκεηέρνληεο ζε
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηε ινγηθή θαη ηε δηθαηνζχλε
πνπ δηέπεη α) ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο ή εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, β) ηελ
θαηαλφεζή ηνπο φζνλ αθνξά απηέο ηηο πξαθηηθέο, γ) ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ
εθαξκφδνληαη απηέο νη πξαθηηθέο».4



χκθσλα κε ηνλ Halsey, «ε έξεπλα-δξάζεο είλαη παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κηα εμέηαζε απφ θνληά ησλ
επηδξάζεσλ απηήο ηεο παξέκβαζεο».5

McNiff, J. (1995) ζην Καηζαξνχ & Σζάθνο (2003).
Ebbutt, D. (1983), ζει. 2.
3
Elliott, J. (1991). ζει.69.
4
Hopkins, D. (1985), ζει.32
5
Halsey, A.H. (1997) ζην Cohen & Manion (2007) .
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Με ηνλ ηειεπηαίν απηφλ νξηζκφ, γίλεηαη θαλεξή ε κηθξή-ηνπηθή εθαξκνγή ηεο
εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε άκεζε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη εξεπλεηέο γηα
ηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο παξέκβαζεο ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Ζ
επθαηξία απηή ηεο άκεζεο παξέκβαζεο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θάλεη
ηελ έξεπλα δξάζεο ηαηξηαζηή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα κηθξφθνζκνπο φπσο είλαη ην
ζρνιείν, ηνπηθέο θνηλσλίεο εξγαδνκέλσλ, πξνζσπηθφ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θ.η.ι.
Πξνυπνζέζεηο ινηπφλ ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη ε χπαξμε ελφο κηθξφθνζκνπ
θνηλσληθνχ, εξγαζηαθνχ ζηνλ νπνίν θαηά ην δηαγλσζηηθφ ζηάδην αλαιχνληαη ηα
πξνβιήκαηα θαη νη ζπλζήθεο πνπ απαζρνινχλ ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο έρεη ηελ
ηδηαηηεξφηεηα φηη θη απηφο δεη, εξγάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ εξεπλά.
Ο εξεπλεηήο δηαηππψλεη ππνζέζεηο, νη ππνζέζεηο ειέγρνληαη κέζσ ελφο πεηξάκαηνο
θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ επηηπγράλεηαη ε θαιπηέξεπζε ηεο θνηλσληθήο δσήο, ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο θ.η.ι. πνπ εξεπλήζεθαλ.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηελ έξεπλα δξάζεο απφ ηελ
εθαξκνζκέλε έξεπλα, ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεσξηψλ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Έρεη επηζηεκνληθή θαη κεζνδνινγηθή απζηεξφηεηα,
κειεηά κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, ελδηαθέξεηαη γηα ηε γελίθεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηά ελψ αληίζεηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη φηη ζηνρεχεη ζε έλα εηδηθφ πξφβιεκα
ηνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεη επηζηεκνληθή ειαζηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή
κέζνδν, θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξά κφλν
γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηηο νπνίεο κειεηά. Φπζηθά θαη νη δχν κέζνδνη
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη επηζηεκνληθά εξγαιεία ζηε δηαδηθαζία
ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ινηπφλ ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη φηη εζηηάδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα
γεληθεχζεηο. Βέβαηα κηα εθαξκνγή ηεο έξεπλαο δξάζεο ζε επξχηεξα θνηλσληθά,
ζρνιηθά, εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κειέηεο πξνζεγγίδεη
κεζνδνινγηθά ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα δηφηη νη επξχηεξεο έξεπλεο πξνυπνζέηνπλ
απζηεξή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη νδεγνχλ ζε γεληθεχζεηο απνηειεζκάησλ.
1.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ.
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Πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ «έξεπλα δξάζε» ζαλ ηίηιν ζε εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία ν Κurt Lewin6. Σελ παξνπζίαδε «ζαλ κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ηνπο νξγαληζκνχο επηρεηξψληαο παξάιιεια λα ηνπο
αιιάμνπκε». Ο Lewin είδε ηελ έξεπλα δξάζεο ζαλ έλα εξγαιείν εθδεκνθξαηηζκνχ
θαη νη αξρηθέο κειέηεο ηνπ ζηφρεπαλ ζην λα πείζνπλ απηνχο πνπ θάζνληαλ ζηα ζπίηηα
ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ λα θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε
πνζφηεηα θξέαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.7 Μεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο
αληηκεηψπηζαλ ηελ έξεπλα δξάζεο, ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ αλαδεηθλχεη ηηο
δεκνθξαηηθέο αξρέο ζηελ έξεπλα δηφηη πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηή θαη
εξεπλψκελνπ, ε νπνία δίλεη κηα πνηνηηθή δηάζηαζε ζηελ έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ θαη δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηεο απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα.
Ζ δεκνθξαηηθή ινηπφλ ζεψξεζε ηεο έξεπλα δξάζεο, είλαη απηή πνπ ραξαθηήξηζε
ηελ εθαξκνγή ηεο αθνχ ηα παξαδνζηαθά «ππνθείκελα» ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ ζηελ
έξεπλα δξάζεο παίξλνπλ κέξνο ζηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο θαη ζηελ εθαξκνγή θαη
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο εθδεκνθξαηίδνληαη ελψ
ηζηνξηθά ε έξεπλα δξάζεο έρεη ζεσξεζεί σο έλα κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ηεο αδηθίαο.8
Ζ έξεπλα δξάζεο ππήξμε κηα δεκνθηιήο πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο θαη ζε δηάθνξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα βνεζψληαο ηνπο επαγγεικαηίεο λα
ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο θαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξάμε. ηελ
εθπαίδεπζε ε έξεπλα δξάζεο μεθίλεζε απφ επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο πνπ ζηελ πνξεία
έδσζαλ έκθαζε ζηελ αμία ησλ νκάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
θαη φρη ζηνλ απνζηαζηνπνηεκέλν εξεπλεηή. Απηή ε εθδνρή ηεο έξεπλαο δξάζεο, λαη
κελ ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα, φκσο έγηλε αηηία απφ
πνιινχο εξεπλεηέο λα δερζεί θξηηηθή φηη είλαη κηα έξεπλα ρακειήο πνηφηεηαο ρσξίο
ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο.9 Ζ έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο θαη ηνπ εξεπλεηή
ζπλεξγάηε κε ηνπο εξεπλψκελνπο, πνπ ηζφηηκα κε ηνλ εξεπλεηή ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έξεπλα, ελέρεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ εξεπλεηή λα κελ απνθαζίδεη γηα νξηζκέλεο πηπρέο
ηεο έξεπλαο κφλνο ηνπ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαη πξαθηηθή θαη λα
θηλείηαη ζε αθαηάιιειεο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πνπ πξνθαλψο
Lewin, 1946, ζην Robson (2007).
Bentz & Shapiro,1998, ζ.128, ζην Robson, 2007, ζει. 256-257.
8
Cancian,1993 & Stringer, 1996, ζην Robson, 2007, ζει. 237.
9
Adelman, 1989, Atkinson & Delamont, 1985, ζην Robson, 2007, ζει. 256.
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έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνπο ηζφηηκνπο ζπλεξγάηεο ηνπ κέιε-εξεπλψκελνπο, κε θφζηνο
φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη.10
1.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ
Ζ έξεπλα δξάζεο ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ηελ
θάλνπλ κνλαδηθή ζην είδνο ηεο θαη ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηπραίλεη ηε
βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη. «Πξφθεηηαη γηα
κία άκεζε δηαδηθαζία πνπ ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζε κία άκεζε θαηάζηαζε»11 πγθεθξηκέλα ε έξεπλα
δξάζεο είλαη ζπλεξγαηηθή γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αλζξψπνπο ηεο πξάμεο θαη
εξεπλεηέο λα εξγάδνληαη καδί, κε θνηλφ ζθνπφ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. Δίλαη
ζπκκεηνρηθή δηφηη δε δηαρσξίδεη εξεπλεηέο θαη δείγκα αθνχ ηα ίδηα κέιε ηεο νκάδαο
ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Δίλαη εκπεξηζηαησκέλε δηφηη ε
ζπιινγή ζηνηρείσλ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε αλάιπζή ηνπο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε
ηεο δξάζεο γίλνληαη κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο
θαλφλεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. Δίλαη απηφ-αμηνινγηθή δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
θαη νη πεηξακαηηθέο ελέξγεηεο αμηνινγνχληαη ζπλερψο αθνχ ζηφρν έρεη ηε βειηίσζε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη. Καη
ηέινο έρεη θπθιηθφ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα δηφηη πξνάγεη ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε
δξάζε θαη αλνίγεη δξφκνπο γηα πεξεηαίξσ κειέηε ππνζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά
ηε δηαδηθαζία εθαξκνγή ηεο.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε έξεπλα δξάζεο βνεζάεη ζην λα
αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ κηθξφθνζκνπ
πνπ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν αληηκεησπίδνπλ κηα ζηνρεπκέλε πξνβιεκαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ηνπο

αθνξά άκεζα θαη ε βειηίσζή ηεο ζα θαιπηεξέςεη-

δηεπθνιχλεη ηε δηθή ηνπο θνηλσληθή-επαγγεικαηηθή δσή ελψ ζα δψζεη ελαχζκαηα
γηα πεξεηαίξσ κειέηεο-έξεπλα θαη άιισλ πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.

10
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Robson (2007), ζει. 257.
Cohen & Manion (2007).
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1.4 Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ έξεπλα δξάζεο, ππήξμε κηα δεκνθηιήο πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα
εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ππήξρε λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθνί φρη ζαλ εμσηεξηθνί εξεπλεηέο αιιά ζαλ κέιε
ζπλεξγάηεο εξεπλεηέο, πνπ νη ίδηνη εξεπλνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο
δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο. Ζ αλάγθε ηεο εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο δξάζεο ζην ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο πξνέθπςε απφ ηελ αδπλακία ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ λα
εθαξκφζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε κηθξφθνζκνπο θνηλσληθνχο κε δπλακηθφηεηα
ζηελ εμέιημή ηνπο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, ιφγσ ηεο απφζηαζεο
ηνπ εμσηεξηθνχ εξεπλεηή απφ ην ρψξν πνπ εξεπλά. Ο εθπαηδεπηηθφο φκσο ηνπ
ζρνιείνπ, ηεο ηάμεο γλσξίδεη θαιά ην ρψξν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη κέζα απφ
δηαδηθαζίεο

εξεπλεηηθέο

κπνξεί

λα

ζπκβάιιεη

ζηε

αιιαγή-βειηίσζε

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Ζ έξεπλα δξάζεο, δίλεη ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ελεξγεί ζαλ
ππνθείκελν πνπ εξεπλά

ηελ ηάμε ηνπ θαη παξάιιεια ζαλ αληηθείκελν ηεο

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία ν ίδηνο πινπνηεί. Δίλαη, ν εθπαηδεπηηθφο, κέινο
ηεο νκάδαο πνπ ελεξγεί θαη ζπγρξφλσο εξγάδεηαη ζαλ εξεπλεηήο, αμηνινγεί ηα
ππνθείκελα θαη αμηνινγείηαη ζαλ ππνθείκελν θαη ν ίδηνο.
Ζ έξεπλα δξάζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο ηνπο, λα εξεπλήζνπλ ην έξγν ηνπο θαη λα ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ
πξάμε, θάηη πνπ νη πνζνηηθέο έξεπλεο δελ ην πεηπραίλνπλ. Ο ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο,
κε ζθνπφ λα θέξεη βειηίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο έξεπλαο κε επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά εξγαιεία-κέζα θαη ζηνρεχεη μεθάζαξα ζηε
βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ρσξίο λα παξαθηλείηαη απφ εμσηεξηθά πξνζσπηθά θίλεηξα
άζρεηα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο δξάζεο, λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε γελίθεπζε
ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα ζηξέθεηαη ζηελ πνηνηηθή παξνπζίαζε ελφο θνηλσληθνχ
κηθξφθνζκνπ ζηνρεπκέλνπ, ηνλ νπνίν ηα κέιε ηνπ παζρίδνπλ λα βειηηψζνπλ κε ηε
ρξήζε επηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, θάλεη ηελ έξεπλα δξάζεο. ζεκαληηθφ
εξγαιείν γηα ηε κειέηε θαη βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ-καζεζηαθψλ ρψξσλ.

8

χκθσλα κε ηνπο Louis Cohen θαη Lawrence Manion12, oη ζθνπνί ηεο έξεπλαο
δξάζεο ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε πέληε επξείεο θαηεγνξίεο:
1. Δίλαη κέζν ζεξαπείαο ή βειηίσζεο πξνβιεκάησλ ηα νπνία έρνπλ δηαγλσζηεί
ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζε έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ
2. Δίλαη κέζν επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηαηί ηνπο εθνδηάδεη κε λέεο
δεμηφηεηεο θαη κεζφδνπο, νμχλεη ηηο αλαιπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη πξνσζεί
ηελ απηνγλσζία
3. Δίλαη κέζν εηζαγσγήο πξφζζεησλ θαη θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ κέζα ζε έλα
ζχζηεκα πνπ ζπλήζσο εκπνδίδνληαη νη αιιαγέο θαη νη θαηλνηνκίεο
4. Βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ελεξγνχ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ αθαδεκατθφ
εξεπλεηή θαη ζεξαπεχεη ηελ απνηπρία ησλ παξαδνζηαθψλ εξεπλψλ λα δψζνπλ
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο.
5. Παξ’ φιν πνπ ηεο ιείπεη ε απζηεξφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο , είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ κπνξεί λα ζηαζεί κε αμηνπξέπεηα
αλάκεζα ζηελ απζηεξή επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζηελ ππνθεηκεληθή κε
εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ιχζεο πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε.
ηα ζρνιεία, ηελ έξεπλα δξάζεο κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη έλαο κεκνλσκέλνο
εθπαηδεπηηθφο, ζαλ ιεηηνπξγφο θαη ηαπηφρξνλα εξεπλεηήο, κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε
δηδαζθαιία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί επίζεο
απφ κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη απφ θνηλνχ ζε έλα ζρνιείν, ζε
ζπλεξγαζία ή κε κε εμσηεξηθφ εξεπλεηή, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ έξεπλα ελφο ηνκέα
ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ. Μπνξεί επίζεο νκάδα
εθπαηδεπηηθψλ,

ζπκβνχισλ,

εμσηεξηθψλ

εξεπλεηψλ,

παλεπηζηεκηαθψλ

λα

ζπλεξγαζηνχλ παξάιιεια κε ζθνπφ ηελ έξεπλα κηαο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε
έλα εχξνο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απηή ε ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα αλ μεπεξαζηνχλ νη αληαγσληζκνί
κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ππάξμεη ηζφηηκε ζπλεξγαζία. Ο
εθπαηδεπηηθφο πνπ απφ κφλνο ηνπ εξεπλά ην έξγν ηνπ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο ή ηνπ
ζρνιείνπ δελ απνηειεί ζχγρξνλε πξφηαζε γηα ηελ έξεπλα δξάζεο. Έηζη,
ελζαξξχλνληαη νη ζπλεξγαηηθέο έξεπλεο κεηαμχ θνξέσλ, πνπ ελδηαθέξνληαη άκεζα
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Cohen & Manion (2007), ζει.262.
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γηα ηε βειηίσζε κηαο θνηλσληθήο-εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο κέζα ζηελ νπνία δνπλ
θαη εξγάδνληαη ηα κέιε ηνπο

1.5

ΣΑ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΣΖ

ΔΡΔΤΝΑ

ΓΡΑΖ

ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλα δξάζεο θαη ε κεζνδνινγία ηεο
εκθαλίδνληαη ίδηα ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο
ηεο ζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Ζ ακεζφηεηα, ν εκπεηξηθφο ηεο ραξαθηήξαο, ε
ζπλεξγαηηθφηεηα, ε ζπκκεηνρηθφηεηα, ν απην-αμηνινγηθφο θαη θπθιηθφο ηεο
ραξαθηήξαο κέζα απφ κηα βήκα πξνο βήκα πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο,

θαη

ε

ρξήζε

πνηθηιίαο

εξεπλεηηθψλ

εξγαιείσλ

φπσο

εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, εκεξνιφγηα θιπ. ραξαθηεξίδνπλ ηε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο έξεπλα δξάζεο. θαη θαηνρπξψλνπλ επηζηεκνληθά ηα απνηειέζκαηά
ηεο.
Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλα δξάζεο, πνπ ηε δηαρσξίδεη απφ ηελ
παξαδνζηαθή έξεπλα είλαη φηη ηα επξήκαηα εθαξκφδνληαη ακέζσο ζηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα, θπξίσο φηαλ ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ηάμεηο
θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηθξήο εκβέιεηαο ζέκαηα ηνπηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Ο ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλα δξάζεο, θέξλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζε αιιειεπίδξαζε αθνχ ζαλ νκάδα έρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα, ζθέςεηο, αλεζπρίεο θαη
ηνπο παξαθηλεί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νκαδηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θαη
δηδαθηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο θαη ν
εκπεηξηθφο ηεο ραξαθηήξαο (βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζε δεδνκέλα
ζπκπεξηθνξάο) είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ έξεπλα δξάζεο.
Σέινο ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζαθή ηνλ αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο
δξάζεο. ζε δνκεκέλεο ζρνιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, δηφηη ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε απηφ
πνπ ζεσξείηαη θνηλσληθά δεδνκέλν θαη θπζηνινγηθφ κε απνηέιεζκα θάπνηνη
εθπαηδεπηηθνί λα γίλνληαη πνιέκηνί ηεο ζην βαζκφ πνπ ε πινπνίεζή ηεο αλαηξέπεη
δεδνκέλα, δηαδηθαζίεο, ζηάζεηο θ.η.ι.13

13

Cohen & Manion (2007).
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1.6

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ-ΣΑΓΗΑ-ΔΡΓΑΛΔΗΑ

ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΠΟΤ

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ

Ζ

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.
Ζ έξεπλα δξάζεο ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, αλαπηχζζεηαη ζε
ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα14: ην ζηάδην ηνπ εληνπηζκνχ ηεο εξεπλεηηθήο αθεηεξίαο, ην
ζηάδην ηεο απνζαθήληζεο ηεο θαηάζηαζεο, ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο
ησλ ζηξαηεγηθψλ δξάζεο, θαη ην ζηάδην ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο γλψζεο πνπ έρεη
παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηεο έξεπλαο. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ
ζηάδηα, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη λα επηιέμεη απφ έλα νπινζηάζην επηζηεκνληθψλ
εξγαιείσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
δηαδηθαζίαο.
1.6.1 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΖ ΑΦΔΣΖΡΗΑ.
Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ έξεπλα δξάζεο, ζα πξέπεη λα εληνπίζνπκε έλα ζέκα
πνπ καο ελδηαθέξεη-καο απαζρνιεί επηζηεκνληθά κέζα ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
κσο θαζεκεξηλά ζπκβαίλνπλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά ηα νπνία φηαλ απνκαθξπλφκαζηε
απφ ηελ εξγαζία καο ηα μερλνχκε ή θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή δελ
ηα εληνπίδνπκε. Γχν απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπκε
θαη λα θαηαγξάςνπκε ηε ζρνιηθή δσή είλαη ην εκεξνιφγην θαη ην ππφκλεκα ζηα
νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζεκεηψλεη ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπ θαη ην ηη
ηνπ έθαλε εληχπσζε ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Σν εκεξνιφγην είλαη ρξήζηκν
εξγαιείν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο δηφηη βνεζάεη ζηελ θαηαγξαθή ζπκβάλησλιεπηνκεξεηψλ νη νπνίεο ζε έλα κεηέπεηηα ρξνληθφ ζεκείν κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θαη
λα εξκελεπηνχλ. Σν εκεξνιφγην ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελίαρξφλν ηνπ ζπκβάληνο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ έγηλε ην ζπκβάλ θαη λα
θαζνξίδεηαη ζε απηφ ε πεξηγξαθή θαη ε εξκελεία ηνπ ζπκβάληνο.
Δίδε εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ είλαη ηα ππνκλήκαηα (ζηα νπνία ν εξεπλεηήο
γξάθεη ηηο εκπεηξίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο), ν αλαζηνραζκφο ζε
βάζνο (πνπ δε ζηέθεηαη ζην λα πεξηγξάθεη ζπκβάληα θαη ρξνληθά ζεκεία αιιά ζε
απηφλ ν εξεπλεηήο ζρνιηάδεη πεξηγξάθεη κε βάζε έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ, έηζη
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απειεπζεξψλεηαη ε ζησπεξή γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή πνπ έρεη άκεζε
επαθή θαη ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ νκάδα πνπ εξεπλά).
Μέζα ινηπφλ απφ ηελ εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ν εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη γηα ην
ζέκα πνπ ζθνπεχεη λα κειεηήζεη επηθεληξψλεηαη ζε απηφ θαη δνκεί ηελ αθεηεξία
έξεπλάο ηνπ. Ζ αθεηεξίεο ηνπ ζπλήζσο μεθηλνχλ κε αζπκθσλίεο κεηαμχ ζρεδίσλ θαη
πξνζδνθηψλ απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηελ άιιε, κε
αζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη-παξαηεξεί θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ γεληθά επηθξαηεί, ηέινο κε αζπκθσλίεο φζν αθνξά ηνπο
ηξφπνπο πνπ βιέπνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε νη ζπλάδειθνί ηνπ.
ιεο απηέο νη αζπκθσλίεο-ζπγθξνχζεηο γίλνληαη αθεηεξία ζθέςεο γηα ηελ
επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο νθείιεη λα
δηακνξθψζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία αθεηεξίεο, λα εθηηκήζεη ηηο ζπνπδαηφηεξεο πνπ
ζα επεξεάζνπλ ηε ζρνιηθή πξαθηηθή

θαη λα θάλεη επξχηεξε δηεξεχλεζε πξηλ

επηθεληξσζεί ζην ζέκα ηνπ. Δξγαιείν ζηελ επηινγή αθεηεξηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη
ν αηνκηθφο θαηαηγηζκφο ηδεψλ.
1.6.2 ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ.
Ζ αθεηεξία πνπ επέιεμε ν εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο απνηειεί ηελ πξψηε επαθή κε
ην ζέκα πνπ ζα μεθηλήζεη λα κειεηήζεη. Γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ ζέκαηνο ν
εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο κε νκάδα
ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζα θαηαλνήζεη ην ζέκα ν
ίδηνο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ θαη ζα εκβαζχλνπλ ζην πξφβιεκα. Βέβαηα ε αλαιπηηθή
ζπδήηεζε ζα νξγαλσζεί απφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πξψηνο απηφο ζα επλνεζεί
κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ελψ παξάιιεια ζα πιεξνθνξήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα εθαξκφζεη ηελ έξεπλα δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο πνπ αλαιχζεθε.
Αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα
ζπλεξγαζηεί ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλαλ «θξηηηθφ θίιν» πνπ λα θαηαλνεί ηελ
θαηάζηαζε ηελ νπνία εξεπλά ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα κπνξεί λα απαληά ζηηο
εξσηήζεηο ηνπ κε εηιηθξίλεηα θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηε ζρνιηθή θαη ίζσο
ηελ εξεπλεηηθή πξάμε.
ηελ ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο ζα μεθηλήζεη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνλ
βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηελ ηειηθή επηινγή ηεο
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δξάζεο. Ζ έξεπλά ηνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο
δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επαλαιεθζνχλ μαλά θαη μαλά ψζηε λα θαηαλνεζνχλ. Ζ
πξψηε δε εληχπσζε θαη ηα πξψηα ζηνηρεία είλαη πηζαλφλ λα καο νδεγήζνπλ ζε
ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη δξάζεηο. Θα πξέπεη ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο
εξεπλεηήο λα αλαηξέμεη ζε εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε εξεπλεηηθφ θχξνο φπσο
είλαη ε ζπλέληεπμε, ε ηξηγσλνπνίεζε ησλ απφςεσλ, ε παξαηήξεζε, ν θάθεινο
(portfolio) ησλ καζεηψλ, ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα ησλ καζεηψλ, ε καγλεηνθψλεζε,
ε βηληενζθφπεζε, ην εξσηεκαηνιφγην, ην εκεξνιφγην-θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ έρεη
θαηαγξάςεη ηα πεξηζηαηηθά, θαη λα επαλαηνπνζεηήζεη εξκελείεο, απφςεηο
ελεξγνπνηψληαο ηελ ζησπεξή ηνπ γλψζε.
Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπιιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηα παξαπάλσ κέζα ζα
ηα εμεηάζεη πξνζεθηηθά, ζα θάλεη κηα νκαδνπνίεζε θαη επηινγή απφ απηά, ζα ηα
παξνπζηάζεη κε ζπλνπηηθή κνξθή (πεξηιήςεηο , θσδηθνπνηήζεηο, πνζνηηθνπνηήζεηο
θ.η.ι.), ζα ηα εξκελεχζεη θαη ζα πξνβεί ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ψζηε λα κελ αληηθξνχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ
παξνπζηάδεη.
Ζ ζπγθέληξσζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ
εξεπλά, ε ζπγθέληξσζε απφςεσλ απφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ε πεηξακαηηθή
εηζαγσγή αιιαγψλ ζε ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο, ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε πνπ κειεηάεη, ε αλάιπζε θαη ζχλζεζε ηεο ζησπεξήο ηνπ
γλψζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ζα νδεγήζνπλ
ζηελ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηελ απφθαζε γηα αλάιεςε δξάζεο.
1.6.3

ΣΟ

ΣΑΓΗΟ

ΣΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΚΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΣΩΝ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ ΓΡΑΖ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαηαιακβάλεη
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη εηο
βάξνο ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ πνπ πεξηγξάθνπκε δειαδή ηνπ
ηνκέα ηεο δξάζεο. ηαλ ε ζπιινγή πεξεηαίξσ ζηνηρείσλ δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη
παξαπάλσ ζηελ έξεπλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφηε είλαη ε ψξα λα μεθηλήζεη ην δεχηεξν
κέξνο ηεο έξεπλάο ηνπ, ηε δξάζε.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ζπγθεληξσζεί θαζψο θαη ε αλάινγε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα πνπ
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εξεπλά ν εθπαηδεπηηθφο εξεπλεηήο , ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα μεθηλήζεη ηε δξάζε γηα
ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη εληνπίζεη.
Ο εθπαηδεπηηθφο δε ζα πξέπεη κφλν λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο δξάζεο αιιά λα
βξεη ηξφπνπο λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο θαη λα θαηαγξάςεη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο, πνπ κπνξεί λα κελ νδεγνχλ πάληα ζε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο πνπ εξεπλήζεθε ή λα κελ είλαη ηφζν ζεακαηηθέο νη αιιαγέο φζν ήιπηδε.
Οη ζηξαηεγηθέο δξάζεο είλαη ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο
εθαξκφδεη ειπίδνληαο ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ κειέηεζε. Οη ζηξαηεγηθέο
δξάζεο ζεσξνχληαη επηηπρείο αλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη αλακελφκελα κε βάζε
ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ν εθπαηδεπηηθφο θαη δελ έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη
ζηξαηεγηθέο δξάζεο ζπλδένληαη πάληα κε ηε ζεσξία θαη ηα δεδνκέλα ηνπ εξεπλεηή
θαη δελ έρνπλ ραξαθηήξα δνγκαηηθφ. Αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Πνιιέο θνξέο φηαλ απηέο δε θέξλνπλ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έξεπλαο νιφθιεξεο θαη δίλνπλ
έλα θπθιηθφ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ζηελ έξεπλα δξάζεο.. Δπίζεο πνιιέο θνξέο ηα
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο δελ νδεγνχλ ζε άκεζε θαη θαλεξή βειηίσζε θαη νη
αιιαγέο θαίλνληαη καθξνπξφζεζκα ελψ ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ν
εθπαηδεπηηθφο απιά έρεη θάπνηεο ζεηηθέο ελδείμεηο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε
ζρεδηαζκφ επηκέξνπο δξάζεσλ.
1.6.4 ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΝΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ.
Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλα δξάζεο είλαη ην ηειηθφ
ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη έρεη ζπνπδαία αμία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δηφηη ζα
βνεζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηελ έξεπλα
εθπαηδεπηηθνχο

λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα

πξνθπιάμνπλ ηελ παξαρζείζα γλψζε απφ ηε ιήζε, λα αλαβαζκίδνπλ ην επάγγεικά
ηνπο, λα θαηαδείμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ππεπζπλφηεηα, λα βειηηψζνπλ ηελ
πνηφηεηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή, λα
εληζρχζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα βειηηψζνπλ
ηε θήκε ηνπο
Ζ

δεκνζηνπνίεζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

ηεο

έξεπλαο

δξάζεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο εξεπλεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ πεγάδεη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη γηα έλαλ αθφκα ιφγν:
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ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηδέεο θαη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο δνθηκαζκέλεο απφ
καρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ δεκνζηνπνηνχληαη θαη δε κεηαδίδνληαη γηα λα
εθαξκνζηνχλ απφ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε απνηέιεζκα ζπνπδαία θαη
πξαθηηθά επηηεχγκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απνκνλψλνληαη θαη λα ράλνληαη.
Ο εθπαηδεπηηθφο ηψξα ή ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ

ζα πξέπεη λα

απνθαζίζνπλ γηα ην πψο ζα γίλεη ε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πνπ ζα
απεπζπλζνχλ, κε πνην ηξφπν ζα ηα δεκνζηνπνηήζνπλ, ζε πνην κέζν, ηη ζα
ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηέο θ.η.ι.
Πηζαλέο νκάδεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κπνξεί λα
είλαη νη ζπλάδειθνη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, νη δηδάζθνληεο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, νη
επηκνξθνχκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο, νη γνλείο , νη
δηεπζπληέο θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ηεο πεξηθέξεηαο, νη αμηνινγεηέο ηνπ
καζήκαηνο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε ηνπηθή θνηλσλία θ.ά..
Πηζαλέο κέζνδνη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα είλαη ε
πξνθνξηθή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, ε παξνπζίαζε κε
γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη δηαγξάκκαηα, ε παξνπζίαζε κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, νη
γξαπηέο εθζέζεηο, ε παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξάμε
θ.ά..15
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2. ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, αλαθέξνκαη ζηε ζεσξία ησλ κνληέισλ
δηδαζθαιίαο. Αξρηθά ζην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζέιακε λα αιιάμνπκε, δειαδή ην
δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Δίλαη ε παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο, πνπ ηνλ
θεληξηθφ ξφιν κέζα ζηελ ηάμε ηνλ έρεη ν ίδηνο ν δάζθαινο. ηε ζπλέρεηα,
αλαθέξνκαη ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία, δειαδή ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, αθνινπζεί ε ζεσξία ηνπ
νκαδνζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο, ην νπνίν ήηαλ θαη ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα ηεο νκάδαο κνπ.
2.1 ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ζ δαζθαινθεληξηθή κέζνδνο είλαη ε παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο16, φπνπ ν
δάζθαινο είλαη απηφο πνπ νξγαλψλεη, ηνπνζεηεί ηνπο καζεηέο κεησπηθά σο πξνο ηε
δηάηαμε θαη ηε ζηάζε αιιά θαη σο πξνο ηε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία
πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ζηνπο καζεηέο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε
κεηάδνζε γλψζεσλ, κε παζεηηθή παξαθνινχζεζε, αληηγξαθή, απαληήζεηο ζε
θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη επεμεξγαζία αζθήζεσλ θπξίσο απφ ην βηβιίν αηνκηθά. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ είλαη: λα θπξηαξρεί ζηελ ηάμε, λα θαζνξίδεη
ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ παηδηψλ, λα ηα ρεηξαγσγεί βήκα-βήκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, λα ηνπο πξνζθέξεη έηνηκεο γλψζεηο λα ηα αμηνινγεί κε θξηηήξην ην ηη θαη
πφζεο γλψζεηο απέθηεζαλ. ια ηα παξαπάλσ, ζπάληα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην
αίζζεκα ζηνπο καζεηέο φηη αλήθνπλ ζε κία θνηλφηεηα, ζε κία πξαγκαηηθή νκάδα, πνπ
ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Αληίζεηα παξνηξχλνληαη ζε
ραξαθηεξηζηηθά ξφισλ πνπ είλαη: λα πξνζέρνπλ, λα αθνχλ θαη λα καζαίλνπλ φηη ηνπο
πξνζθέξεηαη, λα απνκλεκνλεχνπλ θαη λα ζπζζσξεχνπλ γλψζεηο ζπρλά απνθνκκέλεο
απφ ηε δσή ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. πκπεξαζκαηηθά, ζηε
κέζνδν απηή, πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπλαληνχκε ηα εμήο
κεηνλεθηήκαηα:

16

Υξπζαθίδεο, K. (1994).

16

1. Ο δάζθαινο ην θέληξν ε πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή ινγαξηάδεηαη σο
αληίδξαζε.
2. Ζ επηθνηλσλία δαζθάισλ καζεηψλ είλαη κνλφδξνκε, ν δάζθαινο εθπέκπεη θαη
ν καζεηήο απνδέρεηαη.
3. Ζ δηδαζθαιία είλαη νκνηφκνξθε, απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ηνλ
ίδην ηξφπν.
4. Ζ ψζεζε γηα επίδνζε θαη κάζεζε είλαη εηεξφλνκε θαη πεηζαλαγθαζηηθή.
5. Απνπζηάδεη ε αλαηξνθνδφηεζε. Οη απαληήζεηο απφ θάπνηνπο δε ζεκαίλεη
θαηαλφεζε απφ φινπο.
Δίλαη θαλεξφ, φηη ρξεηάδεηαη λέν θιίκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο,
πνπ δελ κπνξεί λα ην πξνζθέξεη θαλελφο είδνπο κεηαξξχζκηζε, είηε εζσηεξηθή είηε
εμσηεξηθή. Υξεηάδεηαη λέα αληίιεςε γχξσ απφ ηε κάζεζε θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ζρνιείν απνηειεί δσληαλφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, θαη κφλν κέζα ζ’ απηή κπνξεί λα
πεηχρεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ.
Σν ζρνιηθφ καο ζχζηεκα, ζηηγκαηηζκέλν απφ ηελ άθξαηε λνεζηαξρία ηνπ
παξειζφληνο, δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα αδηέμνδα ηνπ, κε απνηέιεζκα νη
νπνηεζδήπνηε βειηησηηθέο παξεκβάζεηο λα πξνθαινχλ κφλν αλεπαίζζεηεο αιιαγέο,
εθφζνλ δελ ζηνρεχνπλ ζηελ πεγή ηνπ θαθνχ. Ζ παζεηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή, πνπ
ηφζν θαιιηεξγήζεθε ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο ηάμεηο, ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεη θαη ην
ζεκεξηλφ ζρνιείν, κεηαβάιινληαο ην καζεηή ζε παζεηηθφ δέθηε μέλσλ επηζπκηψλ θαη
πνξηζκάησλ, ελψ ν δάζθαινο ππνδχεηαη ην ξφιν ελφο κεζνιαβεηή, πνπ θαιείηαη λα
κεηαβηβάζεη ηα αγαζά ησλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Σαπηφρξνλα, νη δξαζηεξηφηεηεο
νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα θιίκα απνκφλσζεο θαη αηνκηθήο πξνζπάζεηαο, ζηα
πιαίζηα ελφο αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο πξνβνιήο θαη θαηαμίσζεο.
Οη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ απνμέλσζε, αληηκεησπίδνληαο ην ζρνιείν ρσξίο
θαλέλα ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, ρσξίο θακηά δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, πξάγκα πνπ
θαζηζηά ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθφκα πην δχζθνιν. Ο εθπαηδεπηηθφο θάησ απφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο εκπνδίδεηαη λα αλνηρηεί ζε λέεο ηδέεο θαη κεζφδνπο,
αθνινπζψληαο ηελ «πεπαηεκέλε», πνπ εθθξάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο, ηεο
παξάδνζεο, ηεο ινγνθνπίαο. Μηα ηέηνηα εθπαίδεπζε, απέρεη πνιχ απ’ απηφ πνπ ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε Βησκαηηθή- Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία.17
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2.1.1

ΑΠΟ

ΣΟ

ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΟ

ΣΟ

ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ

ΥΟΛΔΗΟ
χκθσλα κε ηνλ Humbert, ε παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή φξηδε ηελ αγσγή σο
ηελ εθνχζηα «ελέξγεηα πνπ αζθείηαη απφ ελήιηθνπο πάλσ ζηνπο λένπο, γηα λα ηνλ
νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ ελειίθσλ». Ο νξηζκφο απηφο εθθξάδεη κε
ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηε γεληθή αληίιεςε ηεο παιηάο παηδαγσγηθήο πνπ, ηφζν ζην
ζεσξεηηθφ φζν θαη ζηνλ πξαθηηθφ ηνκέα, επηθέληξσλε ηελ πξνζνρή ηεο ζην ξφιν ηνπ
ελειίθνπ θαη παξέβιεπε ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ18.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη παιηέο παηδαγσγηθέο κειέηεο αλαθέξνληαη κε θάζε
ιεπηνκέξεηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ θαη ζηε δπαδηθή ζρέζε δαζθάινπκαζεηή, ελψ ζρεδφλ αγλννχλ ηηο δηακαζεηηθέο ζρέζεηο ή ηηο αληηκεησπίδνπλ σο
παξαθσιπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην έξγν ηνπ δαζθάινπ.
Αληίζεηα, ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή αλαγλσξίδεη ην δπλακηθφ
ξφιν ηεο καζεηηθήο νκάδαο θαη πξνζπαζεί κέζσ απηήο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηεο ην
ζχγρξνλν ζρνιείν νξγαλψλεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην καζεηηθφ δπλακηθφ θαη ην
δηδαθηηθφ πιηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή, παξάιιεια κε ηελ νκαδηθή θνηλή δηδαζθαιία
θαη ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο, ή θαηά νκάδεο πξνεηνηκαζία θαη επεμεξγαζία ηνπ
δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ζ ζηξνθή απηή πξνο ηελ θαηά νκάδεο ζρνιηθή εξγαζία ζπληειέζηεθε γηα
πνιινχο ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη19:
1. ε παξαηήξεζε πνπ έθαλαλ ςπρνπαηδαγσγνί φηη ηα παηδηά ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο
έρνπλ ηελ έκθπηε ηάζε λα ζρεκαηίδνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο, γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηελ
αλάγθε ηνπο γηα δξάζε θαη εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. ηα
πιαίζηα ηεο νκαδηθήο δξάζεο, ηα παηδηά παξάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ αληηθείκελα,
δηαιεπθάλνπλ θαηαζηάζεηο θαη ηειεηνπνηνχλ ηερληθέο, γηα λα επηηχρνπλ ηνπο θνηλνχο
ηνπο ζηφρνπο.
2. ε ςπρνινγηθή άπνςε φηη ζηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ θνηλσληθψλ
ξφισλ θαη ηεο αλάπηπμεο

ηεο απηναληίιεςεο ηνπ παηδηνχ ζπκβάιινπλ κε ηηο

αληηδξάζεηο ηνπο απνθαζηζηηθά θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ, εθηφο
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βέβαηα απφ ηνπο ελειίθνπο πνπ κε ηηο αμηνινγηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο
δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν.
3. ε θαζηέξσζε ηεο παηδνθεληξηθήο αγσγήο, ε νπνία ηνλίδεη ηελ αμία ησλ αξρψλ ηεο
απηελέξγεηαο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Οη αξρέο απηέο πινπνηνχληαη
απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κηθξήο νκάδαο, φπνπ κέζα απφ ηελ
ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινζπκπιήξσζε θαη ηελ αληηπαξάζεζε, ε νκάδα αλαδεηά ιχζεηο
ζηα πξνβιήκαηα πνπ κειεηά. Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, δελ πξνζθέξεη κφλν
άξηζηεο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ησλ αξρψλ ηεο παηδνθεληξηθήο αγσγήο, αιιά
ηαπηφρξνλα πξνθπιάζζεη θαη ην ζρνιείν απφ ηνλ θίλδπλν λα αληηθαηαζηήζεη ηελ
απζεληηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ κε ηελ απζεληηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ,
γεγνλφο πνπ ζα δηαηψληδε ην κνλφπιεπξν θαη αηνκνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο αγσγήο.
Με ηε ζπλεξγαηηθή νξγάλσζε ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνθηά ζπιινγηθφ
ραξαθηήξα θαη ην «εγψ» ηνπ θάζε καζεηή εληάζζεηαη κέζα ζην «εκείο» ηεο νκάδαο.
4. ε έκθαζε πνπ δφζεθε απφ πνιινχο παηδαγσγνχο ζηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο
ζρνιηθήο αγσγήο. Σν ζρνιείν, έρεη ρξένο λα βνεζήζεη ην αλαπηπζζφκελν άηνκν λα
εληαρζεί νκαιά ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία σο ελεξγφ θαη ρξήζηκν κέινο ηεο. Γη΄
απηφ, πξέπεη απφ ηε ζρνιηθή ειηθία λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο
ηεο ρνιηθήο ηάμεο απφ αλαγθαζηηθή ζπλάζξνηζε αηφκσλ ζε έλα δεκνθξαηηθά
νξγαλσκέλν ζχλνιν, πνπ έρεη θαη ηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγηθή
ζπλεξγαηηθή δξάζε. χκθσλα κε ηνλ Piaget, απηφ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα ζην
πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ε ζπλεξγαηηθή νξγάλσζε θαη φρη κέζα
ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ, φπνπ θπξηαξρεί ν θαηαλαγθαζκφο ηνπ
δαζθάινπ θαη ε νκνθσλία ηεο ππνηαγήο. Έηζη ην ζρνιηθφ έξγν απνθηά ζαθή
πνιηηηθή δηάζηαζε. Αλ δελ δερηνχκε ηε δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη ν .Έιιελαο
ζηεξείηαη ηεο δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία, ηφηε ε εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο
νξγάλσζεο ηεο ηάμεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία απνθηά ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα.
5. ε δηαπίζησζε φηη ε ζπλεξγαηηθή νξγάλσζε πξνάγεη, εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή
κάζεζε, θαη ηε ζρνιηθή κάζεζε. Γηεξεπλήζεηο ηέηνηνπ είδνπο έδσζαλ παιαηφηεξεο
έξεπλεο, νη νπνίεο είραλ δηαπηζηψζεη φηη κηθξννκάδεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε
παξαγσγή. Αμηνκλεκφλεπηεο είλαη νη πεηξακαηηθέο έξεπλεο ηνπ Kurt Lewin, πνπ
πξέζβεπε φηη κέζσ ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο κπνξνχλ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο.
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2.2 ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ-ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΟΡΗΜΟ
Ο φξνο Βησκαηηθή-Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, εκπεξηέρεη δπν επηκέξνπο
φξνπο, ην βίσκα θαη ηελ επηθνηλσλία. Ζ βησκαηηθή δηδαζθαιία εκπεξηέρεη έλα πιέγκα
απφ δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνξκή βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη δειαδή
πξνβιήκαηα, απνξίεο θαη αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηεο θαζεκεξηλή δσήο θαζψο επίζεο
εκπεηξίεο θαη αλεζπρίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν πνπ ην
παηδί δεη θαη επεξεάδεηαη. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα εηζάγνπλ ην καζεηή
ζηνλ θφζκν ηεο γλψζεο θαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηα παξαπάλσ βηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
Ζ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο (εθπαηδεπηηθνί-καζεηέο). Μηα ζρέζε πνπ
ηε ραξαθηεξίδεη ε ηζφηηκε αληαιιαγή απφςεσλ, πνπ βνεζάεη ηελ νκάδα λα
δηακνξθψζεη κηα ηειηθή άπνςε θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε θάπνησλ απνθάζεσλ
ζρεηηθψλ κε ην κάζεκα (νξγάλσζε-ζρεδηαζκφο-δηεμαγσγή-αμηνιφγεζε).20 Ο φξνο
βησκαηηθή κάζεζε αλαθέξεηαη ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν κάζεζεο, ν νπνίνο θέξλεη
ην καζεηή ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα γλσξίζεη θαη ηνλ
βνεζά λα επεμεξγαζηεί απηήλ ηελ εκπεηξία. πλήζσο δε ρξεζηκνπνηείηαη
ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή χιε, νχηε απαξαίηεηα βηβιία, γηαηί εθπαηδεπηηθνί θαη
καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο
αλαζηνράδνληαη κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο, ηε δηακφξθσζε εζηθψλ αμηψλ.
Ζ βησκαηηθή κάζεζε αληηκεησπίδεη ην καζεηή σο ελεξγφ εξεπλεηή, σο
ζπλεξεπλεηή ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπ, σο δεκηνπξγφ θαη φρη σο
θαηαλαισηή κηαο πξναπνθαζηζκέλεο θαη εηνηκνπαξάδνηεο γλψζεο. Αθφκε
αληηκεησπίδεη

ην

παηδί

σο

έλα

πξφζσπν

πνπ

έρεη

ίδηνπο

γλσζηηθνχο

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη αμηαθνχο ραξαθηήξεο. Δκπεξηέρεη έλα ζπλδπαζκφ ηνπ
πξντφληνο ηεο κάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή δεκηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη είλαη
εξεπλεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ηνπο, θαη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγνχλ
καζεζηαθέο επθαηξίεο κε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο. Γελ είλαη δέζκηνη ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, αιιά ζηνραζηηθνί θαη θξηηηθνί ησλ ζηφρσλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ
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απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο ηνπο. Υεηξαθεηεκέλνη, κε ζηνραζκφ θαη κε φλεηξν, απφ
ηε δνπιεία ησλ αζθπθηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζπλερή επηκφξθσζε πνπ
βαζίδεηαη ζηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ. Φηινζνθηθά
αμηψκαηα πνπ ζηεξίδεηαη ε βησκαηηθή κάζεζε είλαη:


Ο αλζξσπηζκφο, ν καζεηήο γίλεηαη επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο



Ζ αλάιεςε επζχλεο, ε εθπαίδεπζε εξγαιείν επίιπζεο θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ



Ζ απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ απφ πεξηνξηζηηθέο αληηιήςεηο21
Βηψκαηα θαη βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παηδηψλ απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηε

βησκαηηθή δηδαζθαιία, ηελ αθεηεξία ηεο δηδαθηηθήο ηάμεο. Ο καζεηήο σο άηνκν ή
ζπιινγηθά σο νκάδα κεηαθέξεη ζηελ ηάμε ηα ελδηαθέξνληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
θαη ηα θαηαζέηεη, ζηα πιαίζηα ζπδεηήζεσλ, σο αληηθείκελν αλαδήηεζεο, δηεξεχλεζεο
θαη δηδαθηηθήο δξάζεο.
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαζηήζεη ηνπο
καζεηέο ηθαλνχο λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία πξνβιήκαηα ηεο δσήο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην παξφλ θαη άιια πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ. Ο
ξφινο απηφο επηβάιιεη κηα ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε, ζηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη
δηεξεχλεζεο βησκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο θαηαηίζεληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
καζεηψλ. Έηζη ινηπφλ ν ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα
αλαιακβάλνπλ ηα θαηαζηήζνπλ ηα βηψκαηα αληηθείκελν αλαδήηεζεο θαη δηδαθηηθήο
δξάζεο, πξέπεη λα είλαη βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ φιε πξνζπάζεηα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο επηκέξνπο ηνκείο: ν πξψηνο
αθνξά ηνπο καζεηέο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κάζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα αζθήζηκε
ηθαλφηεηα πνπ ελδερφκελα λα εθαξκφδεηαη σο έλα βαζκφ ήδε ζην ζρνιείν θαη
ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ελαζρνιήζεηο απηνχ ηνπ
είδνπο, φκσο, απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν απηνζθνπφ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
ηξφπν γισζζηθήο θπξίσο θαηάξηηζεο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο, ην δπζθνιφηεξν
ίζσο ζεκείν αλαδήηεζεο, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα θαλεί πνηεο πηπρέο ηνπ
βηψκαηνο απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία αλαδήηεζεο θαη ζε πνην βαζκφ ηα ζηνηρεία
απηά κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηθαλέο λα
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο απηέο
θαηαγξάθνληαη ζηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ
ησλ βησκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
νη νπνίεο κπνξεί λα θηλνχληαη αλάκεζα ζε κηα ραιαξή πξφζεζε, σο πξνο ηα πιαίζηα
δξάζεο, θαη λα θηάλνπλ κέρξη ηε ιεπηνκεξεηαθή θαηαγξαθή θάζε επηκέξνπο θίλεζεο,
απνηειεί ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ κπνξεί λα είλαη απφ δχζθνιε έσο
αλέθηθηε, αλάινγα κε ην βαζκφ δέζκεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα. ηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελαπνκέλεη λα βξεη δξφκνπο θίλεζεο, ρσξίο
ηδηαίηεξεο ηξηβέο θαη ρσξίο λα αιινηψλεηαη ηαπηφρξνλα ε πξφζεζή ηνπ λα θαηαλνήζεη
ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο.
Ζ έληαμε ησλ βησκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δξάζεο
ππνθξχπηεη κηα ζεηξά απφ αληηιήςεηο πνπ δείρλνπλ εκθαλψο κηα ηδηαίηεξε ηδενινγηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζε έλλνηεο, φπσο απηνλνκία, ζπκκεηνρή,
νκαδηθφηεηα θ.ιπ. Ζ επηζπκία λα απνηειέζνπλ ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ αληηθείκελν
δηδαθηηθήο επεμεξγαζίαο απνηειεί, θαηά θχξην ιφγν, κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ελφο
βαζηθνχ δεηνχκελνπ ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή
απηνλνκία. χκθσλα κε ηνλ Dewey, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δήζεη ν καζεηήο
ην βίσκά ηνπ, απνηειεί ε ειεπζεξία δξάζεο, εξγαζίαο, ζθέςεο, νξγάλσζεο θαη
έθθξαζεο22.

Κάηη

δειαδή,

πνπ

ραξαθηεξίδεη

άηνκα

απηνδηνηθνχκελα,

απηννξγαλνχκελα θαη απηφ-εθθξαδφκελα. ηαλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη
ζηφρν ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ αηφκσλ, κέζα απφ ηε βησκαηηθή δηδαζθαιία,
απνδεηθλχεη φηη ε ιέμε απηνλνκία δελ είλαη θελή πεξηερνκέλνπ θαη νκνινγεί
ηαπηφρξνλα φηη ε απηνλνκία δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί απιψο θαη κφλν κε ηελ
πξνζθνξά θάπνησλ ζπλαθψλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ αλ νη ίδηεο νη δηαδηθαζίεο
πξνζθνξάο

θαη

δηαπξαγκάηεπζεο

δελ

δεκηνπξγνχλ

ζπλζήθεο

απηφλνκεο

ζπκπεξηθνξάο.
Πίζσ απφ ηνλ φξν απηνλνκία, θξχβνληαη έλλνηεο φπσο απηνθαζνξηζκφο,
ρεηξαθέηεζε θ.ιπ. νη έλλνηεο απηέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αιιάδνπλ ηειείσο ηελ αηκφζθαηξα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ. Σα άηνκα θαη νη
νκάδεο πνπ ζπλζέηνπλ, έρνπλ ιφγν λα απνθαζίδνπλ, λα εθθξάδνπλ απφςεηο, λα
δηαθσλνχλ, λα ελεξγνχλ ππεχζπλα. Ζ απηνλνκία ζχκθσλα κε ηνλ Zimmer, «ζέηεη σο
ζηφρν λα βνεζήζεη ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ εηεξνθαζνξηζκφ θαη ζηελ
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ελίζρπζε ηεο αιιειεγγχεο, ελάληηα ζε φζα εκπνδίδνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ αηφκνπ,
ζεσξψληαο ηελ απιή παξνρή κηαο ζεηξάο ηθαλνηήησλ, σο παξνρή εξγαιείσλ γηα ηε
δηεξεχλεζε θαηαζηάζεσλ πνπ εηεξνθαζνξίδνπλ θαη ηαπηφρξνλα επηηπγράλνπλ ηελ
επηξξνή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο»23.
Ζ πξνζπάζεηα κεηαβίβαζεο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηνπο καζεηέο απφ ην
ζρνιείν δελ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ φζν ζηελ έληαμή ηνπ
ζηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε. Γηα ηνλ Zimmer ν φξνο καζεζηαθή ηθαλφηεηα είλαη
ππνδεέζηεξνο ηνπ φξνπ απηνλνκία. Ζ απηνλνκία ππάγεηαη ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Ο αγψλαο ηνπ ζρνιείνπ γηα απηνλνκία ζπληζηά κηα δηαδηθαζία
πνπ νχηε εχθνιε είλαη, νχηε πεξηκέλεη θαλείο ηελ νινθιεξσηηθή ηεο επίηεπμε.
ρεηηθά κε ηελ επηινγή βησκάησλ, ππάξρνπλ δπν βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ
επηινγή ησλ βησκάησλ πνπ ζα δψζνπλ ην έλαπζκα γηα δηδαθηηθή δξάζε. Ζ έληαζε
ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ην πξψην ζηνηρείν. Καηά πφζν δειαδή, ν πξνβιεκαηηζκφο
δελ απνηειεί εθδήισζε ελφο απζνξκεηηζκνχ, αιιά κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί
ελδηαθέξνλ ζπλερέο θαη σο πξφηαζε επαλαιακβάλεηαη. Σν δεχηεξν ζηνηρείν
αλαθέξεηαη ζην πφζν ν πξνζσπηθφο πξνβιεκαηηζκφο ελφο παηδηνχ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ κηαο κεγάιεο κεξίδαο αηφκσλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο. Καη
ζηηο δπν πεξηπηψζεηο νη δπζθνιίεο επηινγήο είλαη κεγάιεο. Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ
φινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ καζεηή, ψζηε λα κπνξεί λα εθθξάζεη ζσζηά
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, παξάγνληεο δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα ζηελ θνηλσληθή νκάδα.
Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φιεο νη θνηλσληνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ
επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θάζε νκάδαο θαη ην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη θάζε άηνκν
κέζα ζ’ απηή.
Πέξα απφ ηελ έληαζε θαη ηελ επξχηεηα ησλ βησκάησλ, κηα ζεηξά απφ
βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πηζαλέο γηα ηελ πξφθιεζε
ελδηαθέξνληνο ζηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα:
1.Βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θάπνηα ζεκαζία γηα ην παξφλ
θαη ην άκεζν κέιινλ ησλ παηδηψλ, φπσο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πξνεηνηκαζία γηα ηελ
έληαμε ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα, γεγνλφηα επξχηεξεο ζεκαζίαο θ.ιπ. Ζ
πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ λα αγλνήζεη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, επηκέλνληαο ζε
κηα αξκνληθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ζεσξείηαη ζίγνπξα ιαλζαζκέλε. Θέκαηα πνπ
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ζεσξνχληαη «θαπηά» θαη ζπγθηλνχλ ηελ θνηλσλία, ζα πξέπεη, αλάινγα κε ηελ
αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, λα απνηεινχλ αληηθείκελα ζπδήηεζεο θαη
αλαδήηεζεο κέζα ζηε ζρνιηθή δσή. ε ηειηθή αλάιπζε ην ζρνιείν, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ νηθνγέλεηα, είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ζεζκφο αλαδήηεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνκέσλ
ηεο δσήο, πνπ θαίλνληαη αξθεηά αθαλζψδεηο, σο πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο, φπσο
ι.ρ. ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, λαξθσηηθά, ζέκαηα εηξήλεο, δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο θ.ιπ.
2.Βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ησλ παηδηψλ,
ρσξίο ελδερφκελα λα αθνξνχλ άιιεο επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαζνξηζηηθέο,
φκσο, γηα ηνλ θνηλσληθφ κηθξφθνζκν ηεο πεξηνρήο, φπσο ι.ρ. Λαχξην-αλεξγία, Β.
Διιάδα-κεηαλάζηεπζε, Διεπζίλα-κφιπλζε θ.ιπ.
3. Καηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα εληαρζνχλ ζην δεηνχκελν ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα λα απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο
ζρνιηθήο δσήο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ν απζνξκεηηζκφο ηεο νκάδαο εληάζζεηαη ζε θάπνηεο ζθνπηκφηεηεο, θαη είλαη
δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο γλήζηα βησκαηηθή κέζνδνο, εθφζνλ ην δεηνχκελν εγγίδεη
θάπνηεο βαζηθέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ καζεηψλ.
Γηα λα κπνξέζεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία λα θαξπνθνξήζεη, ρξεηάδεηαη
αλακθίβνια εηδηθή εμάζθεζε ηεο νκάδαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθνηλψλεη, λα
πξνηείλεη, λα αμηνινγεί, λα επηιέγεη, θαη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε δηνξαηηθφηεηα, αλ
θαη θαηά πφζν ην εμεηαδφκελν αληηθείκελν επηδέρεηαη παξαπέξα αλάιπζε ή είλαη
απξνζπέιαζην ή αλάμην ιφγνπ. ιεο απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη αζθήζηκεο, αξθεί λα
εηζαρζνχλ ζην ζρνιείν θαη θπζηθά λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί
ηφζν σο πξνο ηελ ηερληθή φζν θαη σο πξνο ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε
δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο απηήο ηεο κνξθήο.
2.2.1 ΦΑΔΗ ΣΖ ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
α. Πξνβιεκαηηζκφο.
β. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
γ. Γηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
δ. Αμηνιφγεζε.
Ο δηαρσξηζκφο απηφο δελ είλαη απφιπηα δεζκεπηηθφο, γεγνλφο πνπ καο
επηηξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ζηνηρεία ηεο κηαο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο ππεηζέξρνληαη
24

ζε θάπνηα άιιε, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Ο δηαρσξηζκφο φκσο απηφο είλαη
απαξαίηεηνο γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο24.
2.2.2 ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ -ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΕΩΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Αλ ε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία απνηεινχζε ην θχξην γλψξηζκα
ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα είρε σο απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ
αλαθαηαηάμεηο θαη αιιαγέο. Θα βξηζθφκαζηαλ κπξνζηά ζε κηα γλήζηα κεηαξξχζκηζε
πνπ δε ζα πεξηνξηδφηαλ απιψο ζε θάπνηεο κηθξέο δνκηθέο κεηαβνιέο ή αιιαγέο
θάπνησλ πεξηερνκέλσλ, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ κηα θαζνξηζηηθή ψζεζε ζηα
ζρνιηθά πξάγκαηα, αιιά θπξηνιεθηηθά κπξνζηά ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθή θνζκνγνλία,
φζν ππεξβνιηθή θη αλ θαίλεηαη ε άπνςε απηή. πρλά γίλεηαη ιφγνο γηα εζσηεξηθή θαη
εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε: Ζ πξψηε είλαη απηή πνπ κπνξεί λα αλαηαξάμεη ηα λεξά ηνπ
φινπ ζπζηήκαηνο θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Westphalen, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη ην 1976 είρακε ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε,
ελψ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1982 ζα κπνξνχζε θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο λα
ραξαθηεξηζηεί εζσηεξηθή. Καη νη δπν απφπεηξεο αιιαγήο νδήγεζαλ ζε αδηέμνδα θαη
δελ έθηαζαλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα ηξεηο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα,
ιφγνπο25.
α. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 είρε σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηε ιχζε ηνπ
γισζζηθνχ καο πξνβιήκαηνο. Πνιχ γξήγνξα, φκσο, θάλεθε φηη ε απνκάθξπλζε ησλ
ελνριεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε γιψζζα δελ ήηαλ ε κνλαδηθή
αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δπλακηθή πνπ αλέκελαλ νη κεηαξξπζκηζηέο ηνπ 1976, κε
ηελ θαζηέξσζε ηεο δσληαλήο γιψζζαο δε θάλεθε λα έξρεηαη. Έηζη επηβεβαηψζεθε
άιιε κηα θνξά φηη ε εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηα
πξάγκαηα.
β. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1982 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί εζσηεξηθή. Άιιαμε ηε
δνκή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έδσζε κηα λέα ψζεζε ζην ζρνιείν. Παξφια
απηά, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βξέζεθε ζρεδφλ ζηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε, ρσξίο λα ππάξμεη ε αλακελφκελε αιιαγή. Ζ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ
24
25

Υξπζαθίδεο, Κ. (1994).
Υξπζαθίδεο, Κ. (1994).
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πξνγξακκάησλ ζηεξίρηεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απξνζδηνξηζηίαο ησλ παιηψλ κε κηα κπηρεβηνξηζηηθή αθξηβνινγία, πνπ δελ ήηαλ
αξθεηή λα αιιάμεη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα θαλεί έληνλε ε δηαθνξά θπξίσο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Σν ζχζηεκα παξέκεηλε δαζθαινθεληξηθφ θαη
βεξκπαιηζηηθφ θαη κάιηζηα ηψξα θαιείηαη ν καζεηήο λα απνκλεκνλεχζεη αζχλδεηα
κεηαμχ ηνπο πξάγκαηα, επεηδή άιιν ήηαλ ην πλεχκα ησλ ζρεδηαζηψλ ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ θαη άιιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θιήζεθαλ λα ηα δηδάμνπλ ρσξίο
πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ζε βάζνο γηα ην θαηλνχξην. Έηζη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
κέζα ζηα γλσζηά ηνπο πιαίζηα, ηνπ Ηδεαιηζκνχ, ρσξίο λα αμηνπνηνχλ πάληα ηηο
δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο δηαθνξάο πνπ ζα πινπνηνχζαλ ηηο πξνζέζεηο ηεο
κεηαξξχζκηζεο.
γ. Λείπεη απφ ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ε πλνή, ε δξάζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ. Οη θάπνηεο απφπεηξεο έληαμεο θαη ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά ηεθηαηλφκελα
αληηκεησπίζηεθαλ κε επηθχιαμε, δελ εληζρχζεθαλ φζν ζα έπξεπε, κε απνηέιεζκα ν
ξφινο ηνπο ζηελ αιιαγή ηεο ζρνιηθήο δσήο λα κελ είλαη ν αλακελφκελνο. ' απηφλ
ηνλ ηνκέα ε παξέκβαζε ηεο Βησκαηηθήο-Δπηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζέιεη λα
αιιάμεη ην φιν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηνπ καζήκαηνο, ηεο
θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο είλαη ζεκαληηθή.26
2.3 ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
2.3.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Δλψ ην κνληέιν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο είρε εθαξκνζζεί
παιαηφηεξα απφ δηάθνξνπο πξσηφηππνπο παηδαγσγνχο θαη έρεη απαζρνιήζεη
ζπζηεκαηηθά πνιινχο ζεσξεηηθνχο θαη πεηξακαηηθνχο παηδαγσγνχο, ζηελ πξάμε ζε
ιίγεο κφλν ρψξεο ζπλαληά θαλείο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά
ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη
πεξηζηαζηαθά θαη ζπλήζσο γηα εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θπξηφηεξεο
πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
θψηνο Bell (1753-1832)

Υξεζηκνπνίεζαλ ζπζηήκαηα

Άγγινο Langaster (1771-1838)

αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο.

26

Υξπζαθίδεο, Κ. (2006).
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Γ. Κιεφβνπινο

Δθάξκνζε ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν
ζηελ Διιάδα ην 1819.

P. Petersen

Δθπφλεζε έλα απφ ηα πην νξγαλσκέλα
ζπζηήκαηα

ηεο

ζπλεξγαηηθήο

δηδαζθαιίαο: Jena-Plan
Βέιγνο Ov Decroly (1871-1932)

Δθάξκνζαλ

ηελ

Γάιινο R. Cousinet

δηδαζθαιία ζην Βέιγην θαη ζηε Γαιιία.

L. Muller

Πξνζπάζεζε

λα

νκαδνζπλεξγαηηθή
ζπλδπάζεη

ηελ

κε

ηελ

νκαδνζπλεξγαηηθή

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.
EL. Kohler

Θεσξεί

ηελ

νκαδνζπλεξγαηηθή

δηδαζθαιία σο έλα ελδηάκεζν ζηάδην
κεηαμχ ηεο θνηλήο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο,
πνπ γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηεο
αηνκηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ.
Freneit

Ηζρπξίδεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη
δηάθξηζε κεηαμχ ζεσξεηηθήο κάζεζεο
θαη ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο.

Ρψζνο Makarenko

Πξεζβεχεη φηη ην άηνκν θηάλεη ζηελ
πεηζαξρία κφλν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
νκαδηθήο δσήο.

C. Fr Parker

Καηφξζσζε λα κεηαδψζεη ην πλεχκα ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηα
Ακεξηθάληθα ζρνιεία ηεο επνρήο ηνπ.
(19νο αηψλαο)

J. Dewey (1859-1952)

πλερηζηήο ηνπ Parker ν νπνίνο πηζηεχεη
φηη ην ζρνιείν έρεη ρξένο λα πξνζθέξεη
ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέξνο
ζε

ζπκκεηνρέο

θαη

δηεξεπλεηηθέο

δηαδηθαζίεο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο
δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο ηάμεο.
Washburne

Winnetka-Plan (1927) ρέδην ην νπνίν
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πξνβιέπεη έλα κέξνο ηεο δηδαθηηθήο
εκέξαο

λα

δηαηίζεηαη

γηα

αηνκηθέο

εξγαζίεο θαη ην ππφινηπν γηα νκαδηθέο.
M. Deutch

Πξνζπάζεηα

D. Johnson

καζεζηαθψλ

R. Johnson

νκαδνζπλεξγαηηθήο

EL. Aronson

ζηελ εμεχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ
νξγάλσζεο

γηα

αμηνιφγεζε

απνηειεζκάησλ

θαη

δηδαζθαιίαο
εθαξκνγήο

ησλ
ηεο
θαη
ηεο

νκαδνζπλεξγαηηθήο.
Cooperative Learning Center,

Πξνσζνχλ

Παλεπηζηήκην Minnesota-

δηδαζθαιία.

ηελ

νκαδνζπλεξγαηηθή

International Association for the study of
cooperation

in

Education:

Ακεξηθή,

Δπξψπε, Σξίηνο θφζκνο
Παπακαχξνο

ηελ

Διιάδα

πξνέθξηλαλ

ηελ

Δμαξρφπνπινο

νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία έλαληη ησλ

Ενκπαλάθεο

άιισλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο.

Κιεάλζνπο
Ράιιεο
Φξάγθνο
Κνζκφπνπινο
Γεψξγαο
Μαζζηάιαο
Παπαγεσξγίνπ
Καλάθεο
Γεικνχδνο ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν
Κνπληνπξάο

Δθάξκνζαλ

ηελ

νκαδνζπλεξγαηηθή

ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ δηδαζθαιία.

ηεο ζεζ/θεο
ήκεξα έρνπλ απμεζεί νη ζεσξεηηθνί νπαδνί ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο, αιιά εθείλνη
πνπ ηελ εθαξκφδνπλ είλαη πνιινί ιίγνη. Απηφ νθείιεηαη ζηηο εγγελείο δπζθνιίεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ
δαζθάισλ θαη ζηελ αλππαξμία θαζνδεγεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 27
27

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1995).
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Πεγή πίλαθα: Μαηζαγγνχξαο, Ζ (1995), νκνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Θεσξία θαη πξάμε ηεο
δηδαζθαιίαο θαηά νκάδεο. Δθδφζεηο: Γξεγφξε

2.3.2 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Ζ Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία απνηειεί ηε δηδαθηηθή έθθξαζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν επηδηψθεη λα αλαπηχμεη ηνλ
νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν δεκνθξαηηθφ πνιίηε, πνπ ζα αηζζάλεηαη θαη ζα
ιεηηνπξγεί σο ζπλππάξρσλ θαη ζα είλαη ηθαλφο, κέζα απφ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, φρη
κφλν λα αληαπνθξίλεηαη δεκηνπξγηθά θαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο πξνθιήζεηο
ησλ ξαγδαίσλ θαη απξφβιεπησλ εμειίμεσλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο
παγθνζκηνπνηνχκελεο νηθνλνκίαο ηεο επνρήο καο, αιιά θαη λα δξα, αηνκηθά θαη
ζπιινγηθά, ζηε δηακφξθσζε ηνπ "θνηλσληθνχ γίγλεζζαη" κε θξηηήξηα ηα αηνκηθά
δηθαηψκαηα

θαη

νκαδνζπλεξγαηηθή

ηελ

θνηλσληθή

δηδαζθαιία

δηθαηνζχλε.

πξνζθέξνπλ

ηφζν

Θεσξεηηθή
ε

ζηήξημε

ζηελ

επνηθνδνκηζηηθή

(λέν-

βπγθνηζηαλή) ζεσξία κάζεζεο, πνπ ηνλίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο, φζν θαη ε θνηλσληνινγία ηεο γλψζεο θαη ε κεηαλενηεξηθή
επηζηεκνινγία πνπ ζεσξνχλ ηε γλψζε θνηλσληθή θαηαζθεπή, πξνζδηνξηδφκελε απν
ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηζηνξηθφ-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ. Οη παξαπάλσ ιφγνη νδήγεζαλ
ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηφ
σο αλαγθαίν πιαίζην γηα θάζε κνξθή ελαιιαθηηθήο θαη θαηλνηφκνπ δηδαζθαιίαο. Οη
εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ
θηλήκαηνο, απφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ηεο καζεηηθήο ζπκκεηνρήο,
πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη επηθέξεη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Ζ νπνία κε ηνλ
ηξφπν απηφ νδεγεί άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο.28
Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο
δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ζε κηα αγσγή πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Αλήθεη ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο, ζε έλα
ζρνιείν πνπ είλαη θαιά νξγαλσκέλν, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ην κνληέιν κάζεζεο πνπ
ζέινπκε λα απνθχγνπκε. Σν κνληέιν απηφ αλήθεη ζηελ «εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε»
φπνπ ε παξαδνζηαθή ηάμε δηαηεξείηαη απιά δηαθνξνπνηείηαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη
κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη(πνηθηιία, θαηάιιειε επηινγή), ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ
28

Κακαξηλνχ, Γ. (2000).
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(πξαγκαηηθά αληηθείκελα, εηθφλεο, ζχκβνια) αιιαγή ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο
ηάμεο (κηθξέο νκάδεο, δεπγάξηα, αηνκηθά, κεησπηθά) αιιαγή ζηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο, ζηηο αζθήζεηο(αξηζκφο, δπζθνιία, δηαηηζέκελνο ρξφλνο, δπλαηφηεηα
επηινγήο, ηξφπνη ιχζεηο). Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θνηλέο γηα φια ηα
καζήκαηα θαη ζηαζεξέο, κε θξηηήξηα ηε γεληθή λνεκνζχλε ή ηε γεληθή ηνπο επίδνζε
ή θηλεηέο κε θξηηήξηα ηελ ηθαλφηεηα, ηελ θιίζε ή ηελ επίδνζε ζηα δηάθνξα
καζήκαηα.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε νκαδηθή εξγαζία γεληθψο είλαη πην επράξηζηε απφ ηελ
αηνκηθή, δηφηη ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα δξάζε θαη ελέξγεηα. Σνπο
δίλεη επίζεο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζφδνπο, αξρέο θαη ιεμηιφγην, ηα
νπνία έρνπλ δηδαρζεί. Νηξνπαινί θαη εζσζηξεθείο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ
αλαζηνιέο θαη δχζθνια εκπιέθνληαη ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ ζηα
πιαίζηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηα δξψκελα ηεο ηάμεο.
Καη πάλσ απφ φια ε νκαδηθή εξγαζία επηηξέπεη απφ ηελ θχζε ηεο ηνλ έιεγρν απφ ηελ
νκάδα, ηελ αιιεινβνήζεηα ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ζε κία
ραιαξή, επράξηζηε θαη πιήξσο ππνζηεξηθηηθή αηκφζθαηξα. ην ζεκείν απηφ πξέπεη
λα επηζεκάλνπκε φηη ν έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο είλαη κία
δπλαηφηεηα, ηεο νπνίαο δπζηπρψο δελ γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε
ζην ζρνιείν. Σέινο κε ηελ αιιεινβνήζεηα θαηά ηελ δηδαζθαιία νη καζεηέο νη νπνίνη
καζαίλνπλ γξήγνξα θαη ηειεηψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πην γξήγνξα απφ ηνπο άιινπο
βνεζνχλ ηνπο πην αξγνχο θαη ηνπο πην αδχλαηνπο. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επθαηξία
λα δηνξζψλνπλ εζθαικέλεο γλψκεο θαη απφςεηο, ρσξίο απηφ λα έξρεηαη ζην επίθεληξν
ηεο ηάμεο θαη λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεηθφλα ηνπο.
Ζ νκαδηθή εξγαζία ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζε ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, επηηξέπεη ζε απηνχο ηελ απηφλνκε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ
θαη γεληθψο κεηαζέηεη ηελ επζχλε θαη ηελ πξσηνβνπιία ηεο κάζεζεο απφ ηνλ
δάζθαιν ζηνλ καζεηή. ηα πιαίζηα κάιηζηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο νη καζεηέο έρνπλ
ηελ επθαηξία θαη ηελ δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ αλψηεξεο κνξθέο κάζεζεο θαη
ηθαλφηεηεο, π.ρ. ζχλζεζε, αλάιπζε, δεκηνπξγηθφηεηα θιπ. Κπξίσο φκσο αζθεί ηελ
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. Δπίζεο ηνπο
δίλεη ηελ επθαηξία λα αιιεινγλσξηζζνχλ, λα δηακνξθψζνπλ νκαδηθή ηαπηφηεηα, λα
αζθήζνπλ ππαθνή απέλαληη ζηελ νκάδα -ηδηαίηεξα ζε πεξηζηάζεηο αληαγσληζκνχ- θαη
λα δηακνξθψζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηηο αμίεο ηεο νκάδαο. ια απηά απνηεινχλ
ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο. Γηα
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απηνχο ηνπο ιφγνπο ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο
κάζεζεο.
Τπάξρνπλ αζθαιψο θαη πεξηνξηζκνί. ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
κάζεζεο κεξηθά πξάγκαηα γίλνληαη θαιχηεξα θαηά κφλαο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα π.ρ.
είλαη θαηά βάζνο κία δηαδηθαζία αηνκηθή, ε νπνία απαηηεί αηνκηθή ζθέςε θαη
ζηνραζκφ ρσξίο πεξηζπαζκνχο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα δηάθνξεο άιιεο κνξθέο κάζεζεο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμάιινπ ε νκάδα κπνξεί λα πάξεη εζθαικέλε θαηεχζπλζε,
φκεξε ηνπ αξρεγνχ ηεο. Μεξηθά κέιε ηεο π.ρ. είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπλ λα
παίδνπλ απιψο έλαλ δηαθνζκεηηθφ ξφιν. Καη ηέινο, φπσο φιεο νη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο, θαηαιήγεη λα είλαη εληειψο αλαπνηειεζκαηηθή, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
αθαηάιιειε πεξίζηαζε, φηαλ εθαξκφδεηαη πνιχ ζπρλά ή φηαλ παξαηείλεηαη επί
πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν.
Σν ηδαληθφ κέγεζνο ηεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα κε ηελ
νπνία αζρνιείηαη. ζν κεγαιχηεξε ε νκάδα, ηφζν κεγαιχηεξε ε απηνπεπνίζεζή ηεο
ζρεηηθά κε ηα επξήκαηά ηεο θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε πξφθιεζε ζηελ άπνςε κηαο
απζεληίαο, ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα νξζήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηφζν
κεγαιχηεξν ην εχξνο ησλ εκπεηξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο,
ηφζν ιηγφηεξν ρξφλν ρξεηάδεηαη ν δάζθαινο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο
νκάδεο θαη λα ηηο ειέγμεη, ηφζν κεγαιχηεξε ε δπζθνιία επίηεπμεο ζπλαίλεζεο θαη
ηφζν πην αξγή ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
ζν κηθξφηεξε ε νκάδα, ηφζν ελεξγεηηθφηεξα ηα κέιε ηεο θαη γηα απηφ, ηφζν
ιηγφηεξα κέιε παξακέλνπλ αδξαλή θαη ηφζν πην γξήγνξα ιακβάλεηαη κία απφθαζε.
Ζ ηδεψδεο νκάδα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ δχν κέρξη πέληε
κέιε. Οκάδεο κε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα πεξίπνπ κέιε ηείλνπλ λα ρξεηάδνληαη ή λα
αλαδεηθλχνπλ εγέηεο. Μεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ απφ πέληε κπνξεί λα δηαζπάζεη
ηελ ελφηεηα ηεο νκάδαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ππννκάδεο. Οκάδεο κεγαιχηεξεο ησλ
επηά πεξίπνπ αηφκσλ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ αθακςία θαη πνιιά άηνκα λα κέλνπλ
αδξαλή θαη λα θαιχπηεηαη ε αδξάλεηά ηνπο απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο
νκάδαο. Γηα απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ νκάδσλ πξέπεη ν δάζθαινο λα
αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζε φια ηα κέιε ηνπο.
Σα θξηηήξηα ζπγθξφηεζεο ησλ νκάδσλ πνηθίιινπλ θαη σο ηέηνηα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ε θηιία, νη ζπκπάζεηεο, ε γεηηλίαζε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ηα θνηλά
ελδηαθέξνληα, νη θιίζεηο, ην πλεπκαηηθφ επίπεδν, ε δηδαθηέα χιε θιπ. Αθνχ
ζπγθξνηεζνχλ νη νκάδεο, κπνξνχλ λα πάξνπλ κία ηππηθή νξγάλσζε θαη λα νξηζζνχλ
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νη ξφινη χζηεξα απφ θνηλή ζπδήηεζε ηνπ δαζθάινπ κε ηα κέιε ηεο θαζεκηάο.
πλήζσο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηάμεο αλαηίζεηαη ζε έλα παηδί ν ξφινο ηνπ
πξνέδξνπ, γηα λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο, θαη ζε έλα άιιν ν ξφινο ηνπ γξακκαηέα
ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεη θαη λα ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηψλ ηεο. Οη ξφινη απηνί πξέπεη βεβαίσο λα ελαιιάζζνληαη. ηελ ζπλέρεηα
αλαηίζεληαη νη εξγαζίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη θάζε
νκάδα λα παίξλεη έλα μερσξηζηφ ζέκα. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη έλα ζέκα
ρσξηζκέλν ζε πνιιέο ελφηεηεο, νπφηε θάζε ελφηεηα αλαηίζεηαη ζε κία νκάδα. Μία
άιιε δπλαηφηεηα είλαη λα αλαηεζεί ζε φιεο ηηο νκάδεο ην ίδην ζέκα, νπφηε θαζεκηά ζα
πξέπεη λα ην επεμεξγαζηεί κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν. Πξέπεη επίζεο απφ ηελ αξρή λα
πξνζδηνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.
Ο δάζθαινο δίλεη ζαθείο θαη -θαηά ην δπλαηφλ- γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο θαη νξίδεη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ή παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο. ζνλ αθνξά
ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ν δάζθαινο κπνξεί λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ην ρψξν ηεο
αίζνπζαο, λα ππνδείμεη ζηα παηδηά ηξφπνπο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ ραξηψλ, ησλ
Ζ/Τ θιπ. Δπίζεο πξέπεη λα ζπλεζίζεη ηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη ήζπρα, λα
ζπδεηνχλ ρακειφθσλα, ρσξίο λα ελνρινχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηα δηάθνξα εξγαιεία
ρσξίο πξνζηξηβέο. Βαζηθφ είλαη επίζεο λα κάζνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα
θαηαγξάθνπλ ηα νπζηψδε κφλν, λα απνθεχγνπλ ηα πεξηηηά, λα θαηαηάζζνπλ ην πιηθφ
ηνπο ζε ινγηθή ζεηξά θαη θπζηθά λα εξγάδνληαη κε βάζε έλα ζρέδην.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα κηιάεη ν δάζθαινο ζε
φιε ηελ ηάμε, εθηφο θαη αλ είλαη εληειψο απαξαίηεην. Αλ είλαη πξάγκαηη απαξαίηεην,
ηφηε πξέπεη ν δάζθαινο λα δηαθφςεη ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ. Πξέπεη επίζεο ηφηε λα
βεβαησζεί φηη ε πξνζνρή φισλ είλαη ζηξακκέλε ζε απηφ πνπ ζα ηνπο πεη θαη ελλνείηαη
φηη πξέπεη λα ην αλαθνηλψζεη ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά. Γεληθψο πάλησο ζεσξείηαη σο
θαλφλαο φηη δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ε εξγαζία ησλ νκάδσλ.
ηαλ ν δάζθαινο πεξλάεη απφ ηηο νκάδεο, δελ πξέπεη λα πξνζθνιιάηαη ζε κία
θαη λα μερλάεη ηηο άιιεο, φζν ελδηαθέξνλ θαη αλ παξνπζηάδεη ε εξγαζία ηεο. Ζ
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαηά ηηο επηζθέςεηο απηέο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Ο
δάζθαινο πξέπεη λα ζθχβεη ην θεθάιη ηνπ θαη λα ην θέξλεη ζην επίπεδν ησλ θεθαιψλ
ησλ παηδηψλ, λα ρακνγειά θαη λα δείρλεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζία κάιινλ
παξά έιεγρν θαη αμηνιφγεζε. Πξέπεη πάλησο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη πξέπεη λα παίξλεη
ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα κπνξεί λα έρεη επνπηεία φισλ ησλ νκάδσλ.
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Μεηά απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ πξέπεη λα θαινχληαη νη
εθπξφζσπνί ηνπο λα εθζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Καηά ηελ
παξνπζίαζε αθνχλ φινη νη καζεηέο πξνζεθηηθά ή παξαθνινπζνχλ ηπρφλ
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Έπεηηα αζθείηαη θαινπξναίξεηε θξηηηθή ησλ εξγαζηψλ απφ
ηνπο καζεηέο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη γφληκνο δηάινγνο. Γίλεηαη επίζεο ζπλήζσο θαη
κία ζχληνκε ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη κία ζχλνςε απφ ηνλ δάζθαιν ζην
ηέινο ζρεηηθά κε φ,ηη έρνπλ κάζεη νη καζεηέο απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία.29
Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα εμειίρζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή κέζα απφ
ηε ζχλζεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ. Ζ ζρνιή ηνπ Dewey θαη
ησλ άιισλ εθπξνζψπσλ ηεο Νέαο Αγσγήο, εηζεγήζεθαλ θαη εθάξκνζαλ ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: αξρηθά, γηαηί πξνσζνχζε
ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη,
δεχηεξνλ, δηφηη εμαζθάιηδε κε απζεληηθφ ηξφπν ζπλζήθεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ηελ
νπνία ζεσξνχζαλ σο ηε κφλε αμηφινγε κνξθή κάζεζεο.
Γεχηεξε κεγάιε ζρνιή ζεσξεηηθήο ζηήξημεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
δηδαζθαιίαο είλαη ε θνηλσληθή ςπρνινγία, ε νπνία δηαπηζηψλεη φηη, γηα λα
μεπεξαζζνχλ νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη επηζέζεηο πξνο ηνπο «δηαθνξεηηθνχο»,
φπσο είλαη νη αιινδαπνί, νη έγρξσκνη θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη αλάγθε
απφ

πνιχ

λσξίο

λα

εμαζθαιηζζνχλ

ζπλζήθεο

θπζηθήο

θαη

ηζφηηκεο

αιιειεπηθνηλσλίαο καδί ηνπο. Πξσηνπφξνο απηήο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο
ππήξμε ν G. Allport (1954-1979) θαη ζπλερηζηέο ηνπ φζνη πξνζπαζνχλ ζήκεξα λα
εληάμνπλ νκαιά θαη δεκηνπξγηθά ηελ θάζε ινγήο αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ
δπλακηθνχ κε ηε βνήζεηα νκαδνζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο
δσήο.
Σξίηε θαηά ρξνληθή ζεηξά ζρνιή ζηήξημεο ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα
απνηειεί ν θιάδνο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δπλακηθή ησλ
νκάδσλ (groupdynamics) θαη κειεηά ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο νκάδαο, ηηο δνκέο
ηεο, ηηο επηπηψζεηο ηεο νκάδαο ζηα κέιε ηεο θαη, ηέινο, ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο
έλαληη άιισλ νκάδσλ. Πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα απηφλ ππήξμε ν Κ. Lewin (1951) θαη
ζχγρξνλνη εθπξφζσπνη νη Johnson θαη Johnson (1994).
Σέινο, κηα ηέηαξηε ζρνιή ζηήξημεο ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα απνηειεί ε
ςπρνινγία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη θπξίσο εθείλν ην ηκήκα ηεο, πνπ έρεη
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έληνλνπο επηζηεκνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε θχζε ηεο γλψζεο θαη, βεβαίσο,
γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Κχξηνη
εθπξφζσπνη απηήο ηεο θαηεχζπλζεο, πνπ είλαη γλσζηή σο (θνηλσληθφο)
επνηθνδνκεηηζκφο (social constractivism), ζεσξνχληαη νη J. Piaget θαη L.Vygotsky.
Οη ηέζζεξηο απηέο ζρνιέο έρνπλ ήδε αθνκνησζεί νξγαληθά ζην ζχγρξνλν θίλεκα ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο.30
Ο J. Piaget (1950), ππνζηεξίδεη φηη ε αλάπηπμε θαζνδεγείηαη απφ έλα
εζσηεξηθφ ζχζηεκα δνκψλ, πνπ ελππάξρνπλ εγγελψο ζην παηδί θαη αλαπηχζζνληαη ή
εκπνδίδνληαη, αλάινγα, απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σν εγγελέο απηφ ζχζηεκα σζεί ζε κηα απην-θηλνχκελε θαη απηνθαζνδεγνχκελε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ
ηελ νπνία πξνθχπηεη κε θπζηθφ ηξφπν ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε.31
Αξγφηεξα ν Piaget θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, νη λεν-πηαδεηηθνί αλαγλψξηζαλ ηνλ
πξνσζεηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
κεραληζκνχ ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν
θνηλσληθν-γλσζηηθή ζχγθξνπζε (socio-cognitive conflict), γηα λα δειψζνπλ πψο ε
επηθνηλσλία ελφο παηδηνχ κε παηδηά πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κπνξεί λα
επηθέξεη αξρηθά δηαηάξαμε ηεο γλσζηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
νδεγήζεη ζηελ πηνζέηεζε αλψηεξνπ επηπέδνπ ινγηθήο, πνπ ζπληζηά ηελ νπζία ηεο
θνηλσληθν-γλσζηηθήο αλάπηπμεο.
ην άιιν άθξν ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο απφςεηο ηεο πηαδεηηθήο ζρνιήο
βξίζθεηαη ν L. Vygotsky (θαη ε ζρνιή ηνπ), πνπ εθθξάδεη ηελ θνηλσληθνθεληξηθή
άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θνηλσληθφ πιαίζην θαζνξίδεη ην
πεξηερφκελν θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη δηακεζνιαβεί (mediate),
πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα νηθεηνπνηεζεί ηηο ζπιινγηθέο ζπιιήςεηο. ηε βπγθνηζθηαλή
ζεψξεζε, δειαδή, ην θνηλσληθφ πιαίζην, κε ηελ επηθνηλσλία πνπ ζπλεπάγεηαη, παίδεη
ζπνπδαηφηεξν ξφιν απφ φ,ηη αλαγλσξίδεη ε πηαδεηηθή ζεψξεζε, δηφηη πξνζδηνξίδεη ην
πεξηερφκελν θαη θηλεηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. Έλα αθφκε ζεκείν
δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν ζεσξήζεσλ είλαη φηη νη πηαδεηηθνί απνδίδνπλ αλαπηπμηαθή
δπλαηφηεηα ζηε ζχγθξνπζε, ελψ νη βπγθνηζθηαλνί ζηε ζπλεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο
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νπνίαο νη ζπκκαζεηέο πιεξνθνξνχλ, εμεγνχλ θαη δηακεζνιαβνχλ κε θαζνδεγεηηθφ
ηξφπν (scaffolding) ηε λέα γλψζε.32
Οη ζχγρξνλνη ζηαζψηεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο επηθαινχληαη ηηο
παξαπάλσ ζέζεηο θαη φηαλ αθφκε νη αξρηθνί ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή
ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο δελ ήηαλ ςπρνινγηθνί, αιιά ήηαλ θνηλσληθνί,
πνιηηηθνί ή νηθνλνκηθνί. Δηδηθφηεξα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο
δηδαζθαιίαο απνδέρνληαη ηελ άπνςε φηη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία δεκηνπξγεί κία
αλαπηπμηαθή δπλακηθή πνπ επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα μεπεξάζνπλ ηα αηνκηθά
ηνπο φξηα ζθέςεο θαη πξάμεο. Με άιια ιφγηα, ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ θαλέλα απφ ηα κέιε δελ ζα
κπνξνχζε αηνκηθά, εθηφο νκάδαο, λα αλαπηχμεη. Καζψο, φκσο, θηλνχληαη κέζα ζηελ
νκαδηθή δξάζε, εθηφο ησλ αηνκηθψλ ηνπο νξίσλ, εζσηεξηθεχνπλ θαη νηθεηνπνηνχληαη
ηηο λέεο θαη αλψηεξεο ησλ αξρηθψλ δπλαηνηήησλ κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο, θαη κεηά
απφ έλα δηάζηεκα ζπιινγηθήο δξάζεο ηηο θαηαθηνχλ ηειηθψο θαη ηηο εθθξάδνπλ σο
αηνκηθφ επίηεπγκα. Έηζη, ε ζπιινγηθή αιιειεπηθνηλσλία θαη εξγαζία γίλεηαη πιαίζην
αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζθέςεο33 θαη θαζίζηαηαη κήηξα γέλλεζεο ηεο αηνκηθήο
αλάπηπμεο, πνπ ζηαδηαθά νδεγεί, ηειηθά, ζηελ αηνκηθή νινθιήξσζε θαη απηνλνκία.
2.3.3 Ο ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα ζεσξεί φηη κάζεζε δελ ζεκαίλεη απιψο
απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, αιιά κία ζπλερή δηαδηθαζία επίιπζεο εζσηεξηθψλ
γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Αθφκε ζεσξεί φηη ε γλψζε δελ είλαη αθξηβήο
αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θνηλσληθή θαηαζθεπή. Ζ γλψζε, σο
πεξηερφκελν, είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε, αθνχ ην είδνο ηεο θνηλσληθήο
νξγάλσζεο θαζνξίδεη ηηο παξαζηάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηνλ
θφζκν, ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο επίιπζήο
ηνπο. Ο Vygotsky ζπκπιεξψλεη φηη νη βαζηθέο ηδέεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζθέπηεηαη ην
άηνκν είλαη ζπιιήςεηο ηνπ θνηλσληθνχ λνπ θαη φηη νη θνηλσληθν-ηζηνξηθέο
πεξηζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαη παξέρνπλ ζηα άηνκα παξαζηάζεηο
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κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ νη
θνηλσληθν-ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο34.
ε αληίζεζε κε ηα καζεηνθεληξηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θηλήκαηνο ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ πξνζέδσζαλ αηνκνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ζηελ εθπαίδεπζε, ην θίλεκα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο αληηιακβάλεηαη ηελ
αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο σο βαζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ε νκαδηθφηεηα
ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ νπνία ζηνρεχεη ην ζρνιείν, θαη σο ηδαληθφ
πιαίζην κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ ζε νινθιεξσκέλν θαη απηφλνκν
πξφζσπν. Έηζη, ελψ ηα πξνγξάκκαηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαηέιπαλ
ζπρλά ηελ θνηλσληθή δνκή ηεο ηάμεο, γηα λα ζπλαληήζνπλ ην καζεηή σο κνλάδα θαη
λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο κέζα απφ εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ
πιηθφ θαη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ζηπι κάζεζεο, ηα νκαδνζπλεξγαηηθά
πξνγξάκκαηα επηρεηξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ην καζεηή κέζα απφ δηαπξνζσπηθή
ζπλεξγαζία θαη αληηπαξάζεζε, Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζηεχνπλ φηη αλαπηχζζνπλ ην
άηνκν, αιιά ηαπηφρξνλα ππεξεηνχλ θαη ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ
απνβιέπεη ζην λα θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο καζεηέο λα εηζέιζνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή σο ελήιηθνη.
Πνιιά απφ ηα ζνβαξφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο
εθθξαζηέο ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ θηλήκαηνο, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη έλαο
κεγάινο αξηζκφο κειψλ ηεο θνηλσλίαο καο δελ έρνπλ αλαπηχμεη νχηε ηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο παξέκβαζεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη νχηε ηηο ςπρηθέο ζηάζεηο
επαηζζεζίαο ζηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά πξνβιήκαηα. Έηζη, θαηαιήγνπλ, εμ
αδπλακίαο ή εθ πεπνηζήζεσο, «ιαζξεπηβάηεο», θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Olson (1991),
ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία απνβιέπεη, κεηαμχ ησλ
άιισλ, ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ αηφκνπ θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.35
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3. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΖΑΜΔ
3.1. ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
ην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο απηήο, ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε κηα
δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηα κνληέια δηδαζθαιίαο. ηφρνο καο ήηαλ λα αιιάμνπκε
ην κνληέιν δηδαζθαιίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε πνπ δηελεξγήζακε ηελ έξεπλα –
παξάκβαζή καο θαη απφ δαζθαινθεληξηθφ λα γίλεη νκαδνζπλεξγαηηθφ.
ΓΔΗΓΜΑ

3.2.

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο ηξεηο νκάδεο ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, ζχλνιν 12 καζεηέο (4 ζε θάζε νκάδα). Δίραλ ρσξηζηεί κε βάζε ηελ
επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα θαη κε βάζε ην πφζν δεκνθηιείο ήηαλ κέζα ζηελ ηάμε,
έηζη ψζηε νη νκάδεο λα είλαη νκνηνγελείο.
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

3.3.

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ καο ρξεζηκνπνηήζακε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
ηερληθέο. Υξεζηκνπνηήζακε ζράξεο παξαηήξεζεο, κε ζθνπφ λα επηθεληξσζνχκε ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, ζην ιφγν ηνπ δαζθάινπ θαη
ζηελ πξνζθφιιεζή ηνπ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα.
Σν εκεξνιφγην, ήηαλ ε κέζνδνο πνπ μεθηλήζακε απφ ηελ πξψηε κέξα.
Καηαγξάθακε φια απηά πνπ παξαηεξνχζακε. Ση ζπλέβαηλε κέζα ζηελ ηάμε, ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχζακε, ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα έπξεπε λα
αλαηξέμνπκε θαη φηη άιιν ζεσξνχζακε ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλά καο. Σέινο,
επηιέμακε ηελ ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο, ηελ
εθαξκνγή δειαδή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα είρε δηάξθεηα έλα εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηφο καο ζην
παλεπηζηήκην Κξήηεο. Ζ αξρηθή δπζθνιία ζπλίζηαην ζην φηη νη καζεηέο δελ είραλ
θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, νχηε ήηαλ εμνηθεησκέλνη
κε παξφκνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.

37

πγθεθξηκέλα, ζηηο 10 Μαξηίνπ -2010, επηζθεθηήθακε γηα πξψηε θνξά ην
Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Κνπξλά. Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχζε ν
δάζθαινο ηεο ηάμεο ήηαλ δαζθαινθεληξηθή. Παξά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην
κάζεκα, ζεσξνχκε φηη ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δελ παχεη λα σζεί ηα παηδηά λα
ιεηηνπξγνχλ σο παζεηηθνί δέθηεο. Δπηπιένλ, ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην
κάζεκα θαίλεηαη λα κελ είλαη ηζφπνζα κνηξαζκέλε θαη εθδειψλνπλ ηάζεηο γηα
ραιάξσζε θαη έιιεηςε πξνζνρήο ηδηαίηεξα πξνο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. ηφρνο καο
είλαη ε κεηάβαζε ζε κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν (βησκαηηθή-νκαδνζπλεξγαηηθή) ψζηε
λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο αιιά θαη ε κεηαμχ
ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ο ηξφπνο δξάζεο καο ζα ζπκπεξηιακβάλεη αλάγλσζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ηξηγσλνπνίεζε ηεο παξαηήξεζεο κε ρξήζε εζράξαο παξαηήξεζεο,
εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη καγλεηνθψλεζεο-βηληενζθφπεζεο, αθνινπζψληαο
βέβαηα ηνπο ζπεηξνεηδείο θχθινπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ έξεπλα δξάζεο.
ηηο 18-Μαξηίνπ-2010 νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο
εηνηκάζακε κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ εληχπσζε πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
θαη ηελ απφδνζή ηνπο θαζψο θαη αλ είλαη πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ζην
κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο. Σν εξσηεκαηνιφγην είρε ζηφρν λα ζπιιερζνχλ
πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο, γηα ηε γλψκε πνπ έρνπλ νη
καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο, γηα ην αλ ζέινπλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη
γηα ην πψο ζέινπλ λα θάζνληαη φηαλ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο
3.3.1 ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ


Οη καζεηέο θαηαηάζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ κέηξηνπ καζεηή



Σνπο

αξέζεη

ν

ηξφπνο

δηδαζθαιίαο

ηνπ

καζήκαηνο

(κέρξη

ηψξα

δαζθαινθεληξηθά)


Δλδηαθέξνληαη γηα ζπδεηήζεηο καζεηψλ-καζεηψλ θαη δαζθάινπ-καζεηψλ



Εεηάλε πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο



Εεηάλε λα επεθηείλνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ πέξα απφ απηφ πνπ
ιέεη ην βηβιίν



Γειψλνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε
νκάδεο



Θέινπλ λα κελ αιιάδνπλ ζέζεηο ζηηο νκάδεο, ηα κέιε λα παξακέλνπλ ζηαζεξά
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ε πξψηε πξνηίκεζε έρνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο:
ΓΣ

5 θαιφο καζεηήο

Β

5 κέηξηνο καζεηήο

ΚΓ

5 θαιφο καζεηήο

Σ 5 κέηξηνο καζεηήο
Δλψ ζηελ εξψηεζε πνηα κέιε ζα ήζειεο λα έρεηο ζηελ νκάδα ζνπ ζε πξψηε
πξνηίκεζε είλαη:
ΓΣ

7 θαιφο καζεηήο

ΚΓ

6 θαιφο καζεηήο

ΒΚ

6 θαιή καζήηξηα

Σ. 3 κέηξηνο καζεηήο
Β

3 κέηξηνο καζεηήο

ΚΜ

3 κέηξηα καζήηξηα



Γειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο δηφηη πεξλάεη επράξηζηα ε
ψξα, καζαίλνπλ επράξηζηα, ζα απμήζνπλ ην βαζκφ ηνπο, θαη ζα βνεζήζνπλ
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο



Θέινπλ λα βαζκνινγνχληαη κε βάζε ην πφζν δηαβάδνπλ, κε βάζε ην πφζν
βειηηψζεθαλ απηνί θη νη ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπο θαη κε βάζε ην πφζν
δηαβάδεη θαη πξνζπαζεί ε νκάδα ηνπο

Οη παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ καζεηψλ εληζρχνπλ ηελ αξρηθή καο απφθαζε λα
εθαξκφζνπκε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο κε ζηφρν αθελφο ηε
βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κάζεκα θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
3.4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ
ηηο 26-Μαξηίνπ επηζθεθηήθακε ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κνπξλά γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ πξψηε δηδαθηηθή καο παξέκβαζε. Ο δηδάζθσλ έδσζα ζηα
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παηδηά έλα έληππν κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (σο πξνέθηαζε ηεο χιεο ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ) θαη δήηεζε απφ θάζε νκάδα λα γξάςεη κεξηθά δηθαηψκαηα πνπ
εληνπίδεη ζε απηφ. Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ πίλαθα σο επνπηηθφ κέζν γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ. Έπεηηα θάζε νκάδα ζα αζρνιήζεθε κε ηα
αηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ ην ρηππνχλ ζε ξφινπο (έλα παηδί ζα έρεη ην ξφιν ηνπ
κπακπά, άιιν ην ξφιν ηεο κακάο θ.ιπ.).
Παξαηεξήζακε φηη ν δηδάζθσλ αξρηθά θάλεη ρξήζε ηνπ θαηεπζπλφκελνπ
δηαιφγνπ αιιά θαη ηνπ κνλνιφγνπ κε εθηελείο πξνηάζεηο γηα λα εηζάγεη ηα παηδηά ζην
ζέκα θαη λα δψζεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε νκάδεο. Δπίζεο, φηη δελ
ππάξρεη πιήξεο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, δηαθέξεη ν
βαζκφο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλνρήο πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε νκάδα. Δπίζεο, ε πνηφηεηα
ηνπ ιφγνπ πνπ παξάγεη ε θάζε νκάδα θαζψο ε θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά
ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζέκαηνο κε ην νπνίν νθείινπλ λα αζρνιεζνχλ, θαίλεηαη λα
είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ειιηπήο. Οη καζεηέο εθηφο απφ νξζνγξαθηθά ιάζε έρνπλ
ειιείςεηο θαη ζην ιεμηιφγην. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζε
θάπνηνπο απφ ηνπο καζεηέο.
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο ζε απηφ ην ζηάδην ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ
κνληέινπ κε βάζε κηα ζράξα παξαηήξεζεο, θαζψο θαη ηε βηληενζθφπεζε. Σα
εξσηήκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ γελλψληαη απφ ηελ πξψηε καο δηδαθηηθή
παξέκβαζε καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζνλ αθνξά ζηελ παξνχζα αιιά θαη
ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο καο ζέηνπκε σο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 1.
ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 2. ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, 3. ηελ πνηφηεηα ιφγνπ ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζέκα, 4. ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ηελ πξνζνρή θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο
θάζε νκάδαο απφ ηα κέιε ησλ ππνινίπσλ. Λακβάλνπκε, επίζεο, ππφςε καο ην
γεγνλφο φηη νη καζεηέο ίζσο επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο νκάδεο απφ
ηελ παξνπζία ησλ θξηηηθψλ θίισλ πνπ ηνπο παξαηεξνχλ.
ηηο 14-Απξηιίνπ-2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε
ζηελ Πέκπηε ηάμε γηα ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε
πινπνηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θ. Παπατσάλλνπ Παξίζε ρσξίο ηε
ζπκκεηνρή ησλ θξηηηθψλ θίισλ γηα λα κεηξεζεί ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη καζεηέο
φηαλ δελ ππάξρεη ε παξνπζία ησλ θξηηηθψλ θίισλ θαη ε ζπκκεηνρηθή ηνπο
παξαηήξεζε.
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Σν ζέκα ηνπ καζήκαηνο αθνξνχζε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ αηνκηθάθνηλσληθά-πνιηηηθά. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έγηλε κε ηνπο ίδηνπο
ζηφρνπο θαη βήκαηα φπσο θαη ε πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Οη καζεηέο
εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο επεμεξγαδφκελνη ηα ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπο πίλαθεο ηνπ
καζήκαηνο. Δπίζεο, δφζεθαλ πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο γηα ην πλήγνξν ηνπ
Παηδηνχ θαη ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε κέζα απφ πεξηιεπηηθά θπιιάδηα, ηα νπνία
επεμεξγάζηεθαλ αληιψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δχν ζεζκνχο.
ηε δεχηεξε, ζχκθσλα κε ηνλ δηδάζθνληα, παξφιν πνπ νη καζεηέο είλαη
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζπλερίδεη λα ππάξρεη δαζθαινθεληξηθή ρξνηά θαη λα θπξηαξρεί
ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο δίλεη θαηεπζχλζεηο, ζρνιηάδεη θαη επεθηείλεη ηηο
πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ.

ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ (ρσξίο ηελ

παξνπζία ησλ θξηηηθψλ θίισλ) θαίλεηαη λα είλαη πην ήξεκνη, αλ θαη κεξηθέο θνξέο
απνδηνξγαλψλνληαη. ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ζε νκάδεο, νη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ
νκαδηθά αιιά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ρακειή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ελψ
ηαπηφρξνλα θπξηαξρεί ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ. Δπίζεο, νη παξνπζηάζεηο ηεο θάζε
νκάδαο θαίλεηαη λα αθνξνχλ ηελ νκάδα θαη φρη ηηο άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεοπξνζνρήο ησλ εηζεγήζεσλ ή παξνπζηάζεσλ ησλ νκάδσλ.
Ο εξεπλεηηθφο ζηφρνο καο ζηεξίρηεθε ζηελ παξαηήξεζε-βηληενζθφπεζε θαη
νδήγεζε ζηε ζθέςε φηη ε επφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη
ζηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νκάδα λα θάλεη ηνπο
καζεηέο πην πξνζερηηθνχο ζηελ δνπιεηά θάζε νκάδαο, λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο
παξαθνινχζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ, θαη λα δίλεη ηα
πεξηζψξηα

ζηνπο

καζεηέο

γηα

έθθξαζε

θαη

δεκηνπξγία

κέζα

ζε

κηα

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
3.5. ΣΔΣ

Pre test 04-03-2010
Σν ηεζη πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ απφδνζε ησλ
καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο, νη εξσηήζεηο ηνπ ηεζη ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπ
βηβιίνπ θαη νη καζεηέο έγξαςαλ ην ηεζη αθνχ ήδε είραλ γξάςεη ην επαλαιεπηηθφ πνπ
έρεη ην βηβιίν γηα απηή ηελ ελφηεηα.
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Pνst test 28-04-2010
Σν ηεζη πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ απφδνζε ησλ
καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο, νη εξσηήζεηο ηνπ ηεζη ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπ
βηβιίνπ θαη νη καζεηέο έγξαςαλ ην ηεζη αθνχ ήδε είραλ γξάςεη ην επαλαιεπηηθφ πνπ
έρεη ην βηβιίν γηα απηή ηελ ελφηεηα

Απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηα δπν test είλαη φηη νη καζεηέο πνπ
ζην πξψην test δελ έγξαςαλ θαιά, ζην δεχηεξν test θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο καο θαη
ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έγξαςαλ πνιχ θαιχηεξα,
αθφκα θαη απφ ηνπο πνιχ θαινχο καζεηέο νη νπνίνη έγξαςαλ ζρεδφλ άξηζηα ζην
πξψην test. Ζ ππφζεζε πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε, είλαη φηη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, επλνεί πεξηζζφηεξν ηνπο ιηγφηεξν θαινχο
θαη κέηξηνπο καζεηέο, απφ ηνπο πνιχ θαινχο θαη άξηζηνπο καζεηέο. Ζ ππφζεζε απηή
είλαη πνιχ εκθαλήο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δπν test ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.
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3.6. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Β’ ΚΤΚΛΟΤ
ηηο 26-Απξηιίνπ-2010 ζπγθεληξσζήθακε φιε ε νκάδα ζην ρψξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ γηα λα δνχκε θαη λα παξαηεξήζνπκε ηα βίληεν ηεο πξψηεο θαη ηεο
δεχηεξεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ιακβάλνληαο ππφςε καο ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο
πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ νκάδα έξεπλαο δξάζεο.
Σα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνπκε θαη ζηηο δχν παξεκβάζεηο
αθνξνχλ ζην φηη παξφιν πνπ εθαξκφδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, θαίλεηαη λα ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί θαηεπζπληηθά ν ξφινο ηνπ
δηδάζθνληα, λα κελ είλαη αλαπηπγκέλε ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηα
θείκελα πνπ δηαβάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ελψ παξάιιεια ε παξνπζία ησλ θξηηηθψλ
θίισλ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί αλεζπρία θαη λα απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζπδεηήζακε θαη απνθαζίζακε ε λέα ηξίηε θαηά
ζεηξά παξέκβαζε ηεο νκάδαο δξάζεο λα δίλεη ζηνπο καζεηέο επθαηξία απηνέθθξαζεο
θαη δεκηνπξγίαο λα έρεη ραξαθηήξα αμηνιφγεζεο ηνπ κέρξη ηψξα έξγνπ ζην
καζεζηαθφ θνκκάηη θαη λα δίλεη επθαηξίεο κεγαιχηεξεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
κειψλ ησλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο.
Ζ Διέλε Πάιιε εθπαηδεπηηθφο, κέινο ηεο νκάδαο καο αλέιαβε λα ζρεδηάζεη
θαη λα πινπνηήζεη ηε λέα παξέκβαζε, ε νπνία ζα θηλεζεί ζην πιαίζην ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο-βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν ηελ πξσηνβνπιία ησλ
καζεηψλ ζηε δξάζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ ζε ζπληνληζηή β' ξφινπ, ηελ
αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
καζεηψλ, ηελ θαηαλφεζε γλσζηηθψλ ελλνηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη
ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο θαζψο θαη ηελ επραξίζηεζε. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζα
αλαιάβνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ θξηηηθνχ θίινπ θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο.
ηηο 6- Ηνπλίνπ-2010 πξαγκαηνπνηήζακε ηελ ηξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζην
ζρνιείν ηνπ Κνπξλά. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ήηαλ λα δψζνπκε ζηνπο
καζεηέο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο. Σν ζέκα ηνπ
καζήκαηνο αθνξνχζε ζηα αηνκηθά, ζηα θνηλσληθά θαη ζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Δίρε
επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη κεηαμχ ηνπ θαζηεξσκέλνπ ηεζη θαη κηαο δηαθνξεηηθήο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, απνθαζίζακε απφ θνηλνχ ζαλ νκάδα
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λα

αμηνινγήζνπκε

ηελ

επίηεπμε

ησλ

ζηφρσλ

ηεο

ελφηεηαο

κέζα

απφ

νκαδνζπλεξγαηηθέο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σν ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνίεζε ε
εθπαηδεπηηθφο Διέλε Πάιιε, ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο βνήζεζαλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαηεξνχζαλ ηε δηδαζθαιία. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ηεο,
είρε επηηπρία θαη παξαθίλεζε δεκηνπξγηθά ηα παηδηά, ηα νπνία θαηαζθεχαζαλ δχν
αθίζεο κε ζέκα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζέζακε παξαηεξήζακε φηη θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ ζε πςειφ βαζκφ,
ζπκκεηείραλ –αθφκα θαη νη αδχλακνη καζεηέο- θαη έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ην
κάζεκα. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο ζηηο νκάδεο αιιά θαη κε ηελ
εθπαηδεπηηθφ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί
αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο. Δπηηεχρζεθε, επίζεο, ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αθηζψλ.

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηνπο παξαηεξήζακε
φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε νξνινγία ηνπ βηβιίνπ γηα ην κάζεκα-ελφηεηα
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, έγξαςαλ θαη πξφθεξαλ ζηνπο κεηαμχ ηνπο
δηαιφγνπο φξνπο θαη ιέμεηο ησλ ελνηήησλ, δείρλνληαο φηη έρνπλ εκπεδψζεη ηηο
βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο θαη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δηαιφγνπο ζηε βάζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ-φξσλ.
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ηε ζπλέρεηα πξνγξακκαηίζηεθαλ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε θάπνηνπο
καζεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί ε άπνςή ηνπο γηα ηα δηδαθηηθά κνληέια πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο δηδαθηηθέο καο παξεκβάζεηο. Αθνινχζεζε νκαδηθή ζπδήηεζε
ζηελ ηάμε γηα ην ίδην ζέκα θαη δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη γξαπηψο.
ηηο 19-Ματνπ-2010 ν εθπαηδεπηηθφο θαη κέινο ηεο νκάδαο καο θ.
Παπατσάλλνπ, πήξε νκαδηθή ζπλέληεπμε (απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο) θαη
αηνκηθέο απφ ηξεηο καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Κνπξλά,
φπσο

είρακε

ζρεδηάζεη,

ζρεηηθά

κε

ηηο

δηδαθηηθέο

παξεκβάζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζακε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ζην ζρνιείν.
3.7. ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ
3.7.1 ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαηεγνξηνπνηήζακε νξηζκέλα απφ ηα
απνζπάζκαηα ιφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ζεκαηηθή πνπ πεξηέρνπλ. Οη ζεκαηηθέο
έρνπλ επηιεγεί θπξίσο γηαηί εμππεξεηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δξάζεο,
δειαδή αλ θαηαλφεζαλ νη καζεηέο ην κνληέιν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο,
ηη απνηειέζκαηα κπνξεί λα επηθέξεη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηέινο, πνηφλ ζεσξνχλ πην θαηάιιειν ηξφπν γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.
Πξηλ νξίζνπκε απηέο ηηο ζεκαηηθέο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν
πξσηαξρηθφο καο ζηφρνο, ήηαλ λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα καο αθεγεζνχλ έλα
πεξηζηαηηθφ πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ αδηθεζεί, γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ έρνπλ
θαηαλνήζεη θαη αθνκνηψζεη ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ «δηθαίσκα» θαη
«ππνρξέσζε» αιιά θαη λα εμεηάζνπκε ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε
ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Γπζηπρψο φκσο, αθήγεζε
δελ ππήξμε ζε θακία απφ ηηο ηξεηο ζπλεληεχμεηο. Ζ επηινγή ησλ παηδηψλ δελ έγηλε
ηπραία. Γηαιέμακε έλα δεκνθηιή καζεηή, κηα κέηξηα ζε απφδνζε καζήηξηα, θαζψο
θαη κηα αιινδαπή καζήηξηα. θνπφο καο ινηπφλ ηψξα, είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο
απαληήζεηο απφ δπν πιεπξέο:
1. ηηο απαληήζεηο αλάκεζα ζ’ έλαλ δεκνθηιή καζεηή, κηα κέηξηα καζήηξηα θαη
ζε απφδνζε θαη ζε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε καζήηξηα.
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2. ηηο απαληήζεηο αλάκεζα ζηα δπν παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ζε
ζρέζε κε ηελ καζήηξηα απφ ηελ Ρνπκαλία.
3.7.2. ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ: ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Γ: «Πξνηηκψ ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν γηαηί εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν ηε γλψκε
ηνπ δαζθάινπ. Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν κπνξεί λα κπεξδεπηψ απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο κνπ, αλ θάλνπλ θάπνην ιάζνο».
Μ: Πξνηηκψ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Ο Γηάλλεο πνπ δελ ηνλ παίδνπλ ζα είλαη
ζε κηα νκάδα θαη ζα ζπλεζίζεη λα κελ πεηξάδεη ηα παηδηά θαη λα έρεη θίινπο. Σν
κάζεκα έηζη κπνξεί λα γίλεη κε ζπδήηεζε.
Μη: Μ’ αξέζεη θαη ην δαζθαινθεληξηθφ θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν. Σν
πξψην, γηαηί καο εμεγείηαη πξάγκαηα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ κπνξεί λα κελ ηα
μέξνπλ. Σν δεχηεξν κ’ αξέζεη γηαηί θάλνπκε ηηο εξγαζίεο καδί θαη ζπλεξγαδφκαζηε.
Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα βιέπνπκε φηη ηα παηδηά δελ ζπκθσλνχλ
κεηαμχ ηνπο. Ο πξψηνο καζεηήο(δεκνθηιήο) πξνηηκά ηελ δαζθαινθεληξηθή κέζνδν.
Ζ δεχηεξε καζήηξηα πξνηηκά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή. Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε
εμήγεζε πνπ δίλεη. Αλαθέξεηαη ζε έλαλ ζπκκαζεηή ηεο, ν νπνίνο έρεη καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη πηζηεχεη φηη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξέζεη θαη απηφο λα
παξαθνινπζεί ην κάζεκα πην εχθνια. Ζ Σξίηε καζήηξηα (αιινδαπή), πξνηηκά θαη ηα
δπν κνληέια θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο. Γεληθφηεξα, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε γλψκε
ηνπ δαζθάινπ, ηνλ νπνίν ζεσξνχλ ίζσο απζεληία, πεξηζζφηεξν απφ ηε γλψκε ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο γηαηί έηζη αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη.
3.7.3. ΓΔΤΣΔΡΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ: ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Γ: Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κπνξεί λα κε κπεξδέςεη. Μπνξεί θάπνηνο
λα κνπ πεη θάηη θαη λα είλαη ιάζνο. Έηζη ζα κπεξδεπηψ θαη εγψ.
Μ: Μ’ αξέζεη λα είκαη κέζα ζε κηα νκάδα θαη λα ζπλεξγάδνκαη. πλεξγάδνκαη
εχθνια.
Μη: Κάπνηεο θνξέο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κπνξεί λα κε βνεζήζεη.
ηαλ θάλνπκε κηα εξγαζία θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηη λα γξάςσ, ή δελ θαηαιαβαίλσ ηη
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ιέεη ε εξγαζία νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ εμεγνχλ ηη πξέπεη λα γξάςσ. Δίλαη εχθνιν γηα
κέλα λα ζπλεξγάδνκαη.
ρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία, εθηφο απφ ηνλ πξψην καζεηή ν νπνίνο δελ ζέιεη
λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αιιά πξνηηκά λα παξαθνινπζεί κφλνο ηνπ
ην κάζεκα, νη δπν άιιεο καζήηξηεο, πξνηηκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη. Ζ Σξίηε καζήηξηα,
(αιινδαπή) πηζηεχεη φηη νη ζπκκαζεηέο ηεο κπνξνχλ λα ηελ βνεζήζνπλ ζηα
καζήκαηα, άξα είλαη ζεηηθή ζηε ζπλεξγαζία θαη ζεσξεί φηη είλαη εχθνιν λα
επηηεπρζεί.
3.7.4. ΣΡΗΣΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Γ: Πξνηηκψ ην test σο ηξφπν αμηνιφγεζήο κνπ, γηαηί κε δνθηκάδεη λα δσ αλ έρσ
αξθεηή γλψζε γηα λα πξνρσξήζσ ζην επφκελν θεθάιαην.
Μ: Πξνηηκψ ην test γηα αμηνιφγεζε γηαηί κπνξνχκε λα γξάςνπκε απηά πνπ έρνπκε
κάζεη. Γεληθά, είλαη ιίγν δχζθνιν ην test, αιιά είλαη γηα ην θαιφ καο γηα λα κάζνπκε.
Μη: Πξνηηκψ κηα δξαζηεξηφηεηα αληί γηα έλα test. Κάπνηεο θνξέο δελ θαηαιαβαίλσ ηη
ιέλε νη αζθήζεηο, ελψ ζην ζπίηη δηαβάδσ.
Οη δπν πξψηνη καζεηέο πξνηηκνχλ ηα test σο ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπο. Έηζη,
κέζα απφ ην δηάβαζκα θαη ηελ επαλάιεςε καζαίλνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ Σξίηε
καζήηξηα, (αιινδαπή) πξνηηκά ε αμηνιφγεζε λα γίλεηαη κέζα απφ ηελ νκαδηθή
εξγαζία θαη φηη φηαλ είλαη δηαβαζκέλε θαη θαηαιαβαίλεη ηελ εθθψλεζε θάζε
άζθεζεο, κπνξεί λα έρεη θαιή επίδνζε θαη ζηα test.
Απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ
είλαη, φηη παξφιν πνπ ππήξρε πξνζπκία θαη ζπκκεηνρή σο έλα βαζκφ, είλαη ε
αδπλακία ζηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ ηνπο θαη νη πνιιέο παχζεηο ζηηο απαληήζεηο ηνπο.
Απηφ πνπ ζέιακε λα πεηχρνπκε κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ήηαλ λα
δνχκε

αλ

ηα

παηδηά

θαηαλφεζαλ

ηε

δηαθνξά

ηεο

δαζθαινθεληξηθήο-

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη αλ ε ηειεπηαία, ηα βνεζάεη πεξηζζφηεξν ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Δπεηδή ε ηξίηε παξέκβαζε είρε αμηνινγηθφ ραξαθηήξα,
ηνπο ξσηήζακε πνηφλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πξνηηκνχλ αλάκεζα ζην test θαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο. πλνιηθά νη ζπλεληεχμεηο θξάηεζαλ 20 ιεπηά.
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ρεηηθά κε ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε, νη καζεηέο πξφζπκα ζπκκεηείραλ θαη
εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βίσζαλ. Οη
ζεκαηηθέο πνπ ζα κπνξνχζακε λα επηθεληξσζνχκε κέζα απφ απηήλ ηελ ζπδήηεζε
είλαη νη εμήο:
1. ηξφπνο δηδαζθαιίαο
2. αιιειεπίδξαζε
3. πξνηάζεηο γηα λα γίλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ
4. πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινχ δαζθάινπ
ζνλ αθνξά ηελ πξψηε ζεκαηηθή, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο ζεσξνχλ
φηη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, γίλεηαη ιηγφηεξν κάζεκα, πεξηζζφηεξε
ζπδήηεζε, πεξηζζφηεξε δηδαζθαιία θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ην κάζεκα.
ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε ζεκαηηθή, ηελ ζπλεξγαζία, νη καζεηέο είλαη ζχκθσλνη κε
ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ, αξθεί λα θάζεηαη ν θαζέλαο κε φπνηνπο ζέιεη. Βξίζθνπλ
ελδηαθέξνπζεο ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο πξνθνξηθέο
παξνπζηάζεηο κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Οη εξσηήζεηο γηα ηελ Σξίηε ζεκαηηθή, δεηνχζαλ απφ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ
ηδέεο γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. Οη απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ θαη ηε δεκηνπξγία
νκάδσλ. Πξφηεηλαλ λα ζρεκαηίζνπλ κε ηα ζξαλία ην (π) ή έλαλ θχθιν.

3.7.5.

ΣΔΣΑΡΣΖ

ΘΔΜΑΣΗΚΖ:

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΣΟΤ

ΚΑΛΟΤ

ΓΑΚΑΛΟΤ
Σέινο, ζεσξνχλ φηη ν δάζθαινο νθείιεη λα είλαη απζηεξφο θαη δίθαηνο
ζπλάκα, λα ηεξεί ην σξνιφγην πξφγξακκα, λα αθνχεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη λα
είλαη δεκνθξαηηθφο.
Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε, θαίλεηαη, φηη νη
καζεηέο είλαη πξνδηαηεζεηκέλνη ζεηηθά ζηα δπν κνληέια δηδαζθαιίαο, ζεσξψληαο φηη
ην δαζθαινθεληξηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εηζαγσγηθφ κνληέιν φηαλ
μεθηλάεη κηα ελφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ ζε
ελφηεηεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο ή αθφκα θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε κέζα απφ
νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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4.Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΣΑ
ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ - ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ
Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη κηα κνξθή αλαζηνραζηηθήο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηα
πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ινηπφλ κηα έξεπλα
δξάζεο απφ ηέζζεξα κέιε, κέζα ζηα νπνία ήκνπλ θαη εγψ. Ζ έξεπλα δξάζεο
δηεμήρζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κνπξλά ζηα Υαληά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
πέκπηε ηάμε, ζην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. θνπφο καο ήηαλ λα ππάξμεη
ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαη λα αθνινπζεζεί κηα
πεξηζζφηεξν νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο παξά δαζθαινθεληξηθή.
Μηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο πνπ δηελεξγήζακε ήηαλ φηη
ήηαλ ζπκκεηνρηθή. Πέξα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο, ν νπνίνο είλαη θαη ν
δάζθαινο ηεο ηάμεο, ζπκκεηείρακε θαη εκείο σο θξηηηθνί θίινη θαη καο δφζεθε ε
επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε, λα παξαηεξήζνπκε, θαη θάπνηεο θνξέο λα
επέκβνπκε. πγθεθξηκέλα, εκέλα κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κπσ ζε κηα ζρνιηθή
ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζσ ην κάζεκα, αθνχ αθφκα δελ έρσ εξγαζηεί σο
εθπαηδεπηηθφο. Ήηαλ κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία γηα κέλα θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα.
Ήξζα ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη κε δέρηεθαλ κε κεγάιε επραξίζηεζε αιιά
θαη πεξηέξγεηα.
Δπίζεο, κηα άιιε ηδηφηεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη φηη είλαη ζπλεξγαηηθή.
ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη αθνχ ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο έπξεπε λα
ζπλεξγαζηνχκε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα δξάζεο. Απηφ ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθφ, εθφζνλ, εμαηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαζελφο, δελ είλαη πάληα εχθνιε.
Παξφια απηά θαηαθέξακε θαη ζπλεξγαζηήθακε άςνγα, κέρξη απηφ ην ζεκείν πνπ
ήδε έρνπκε θηάζεη.
Ο δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο δξάζεο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ
πνπ κνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε, εθφζνλ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία
λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπκε παξφιν πνπ ν θαζέλαο απφ εκάο σο κέιε ηεο νκάδαο,
πξνεξρφκαζηε απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. (παηδαγσγνί, θηιφινγνη, θνηλσληνιφγνη).
Αληαιιάδακε θαη αληαιιάδνπκε απφςεηο ρσξίο λα νδεγνχκαζηε ζε ζπγθξνχζεηο
φπσο αλέθεξα ήδε, θαη θάζε θνξά πξνβάιινληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο πξφηαζήο
καο ν θαζέλαο, πηνζεηνχκε ηελ θαιχηεξε θαηά ηελ άπνςή καο.
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Ζ έξεπλα δξάζεο επίζεο, πέξα απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε εζηηάδεη πνιχ θαη
ζηελ κάζεζε. Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ψζηε λα ππνζηεξίμνπκε ηηο πξνηάζεηο καο, απνθηνχκε λέεο
γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα. πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη έκαζα ηη είλαη ε
έξεπλα δξάζεο θαη πψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, απέθηεζα θαη αξθεηέο γλψζεηο
ζρεηηθά κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή δηδαζθαιία, εθφζνλ απηή ήηαλ ε
πξνβιεκαηηθή πνπ είρακε νξίζεη απφ ηελ αξρή θαη απνθαζίζακε φηη ζα έπξεπε λα
αιιάμεη.
Γεληθφηεξα, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ε έξεπλα δξάζεο, είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε
δηαδηθαζία, αιιά θαη παξάιιεια πνιχ ελδηαθέξνπζα. Γχζθνιε ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, γηαηί δελ είρα επαθή κε παηδηά κέρξη ηψξα κέζα ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα,
θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα εθφζνλ έπξεπε λα αθνινπζήζνπκε ην ζπεηξνεηδέο απηφ
κνληέιν κε ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δξάζεο, ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ
ζηνραζκνχ, ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ θ.ν.θ.
Σέινο, πέξα απφ ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλακε, θαη ηελ ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε,

κνηξάζακε

θαη

εξσηεκαηνιφγηα

θαη

πξαγκαηνπνηήζακε

θαη

ζπλεληεχμεηο. Ζ πνηθηιία ησλ κεζφδσλ, καδί κε ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ
παηδηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
θάλνληαο

παξάιιεια

ηελ

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο

έξεπλα

δξάζεο

πεξηζζφηεξν

ελδηαθέξνπζα

θαη

απνηειεζκαηηθή.
Χο θνηλσληνιφγνο ινηπφλ, θαη κε θάπνηα εμνηθείσζε ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο,
ζεσξψ φηη ε έξεπλα δξάζεο είλαη κηα ζρεηηθά δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη
κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο γηα λα επηθέξεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, αιιά
κε πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, εθφζνλ πξναπαηηνχκελν είλαη λα
βάιεηο ζηφρν, λα κάζεηο, λα ζηνραζηείο θαη λα παξαηεξήζεηο.
Οη παξεκβάζεηο πνπ θάλακε σο νκάδα, ραξαθηεξίδνληαη απφ λεσηεξηθά
ζηνηρεία, αθνχ ζηαζήθακε ζε βαζηθέο δηδαθηηθέο αξρέο, ζε νκαδνζπλεξγαηηθά
κνληέια δηδαζθαιίαο, φπσο απηά εθαξκφζηεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ
βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, ν ζπλερήο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο δξάζεο καο, ε εξκελεία
θαη ε αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ καο κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ηνπ δηαιφγνπ ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο κνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο ελέρεη ζηνηρεία λεσηεξηθφηεηαο
απνζθνπψληαο ζηελ ζπλερή πξφνδν. ρεηηθά κε ηα ζηνηρεία κεηαλεσηεξηθφηεηαο,
δηαθαίλνληαη ζηελ ηνπηθήο εκβέιεηαο έξεπλα, ζηελ ξεπζηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ
θαη ζηνλ ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δξάζεο. Σέινο, ζηνηρείν πνπ πξνζηδηάδεη
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ζηελ έλλνηα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο είλαη ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηεο ηξίηεο
παξέκβαζεο επηρεηξήζεθε απφ ηηο νκάδεο ε αλάγλσζε αθεγήζεσλ δσήο παηδηψλ πνπ
είραλ ζηεξεζεί ηα δηθαηψκαηά ηνπο –κηαο θαη απηφ ήηαλ ην ζέκα ηνπ καζήκαηνοψζηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ηεο,
νπνίαο απνηεινχλ κέξνο.
Σψξα πνπ έρνπκε ηειεηψζεη σο νκάδα, κνηάδεη φηη είκαζηε ζηελ αξρή, θαη
αλαζηνραδφκελνη ηε δξάζε καο ζεσξνχκε φηη ν ζηφρνο καο δελ επηηεχρζεθε ζηε
κνξθή πνπ ζέιακε, γηαηί δελ καο νδήγεζε ζε άκεζε θαη θαλεξή βειηίσζε, (νη
αιιαγέο ίζσο θαλνχλ καθξνπξφζεζκα), αιιά ζε θάπνηεο ζεηηθέο ελδείμεηο, νη νπνίεο
ζα καο νδεγνχζαλ ζε ζρεδηαζκφ επηκέξνπο δξάζεσλ.
Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο; Ση εκπφδηζε ηε δηαδηθαζία γηα λα ην πεηχρνπκε; Πνηα δξάζε καο
ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή;
Α) δπζθνιεπηήθακε λα μεθχγνπκε απφ ην κνληέιν ηεο δαζθαινθεληξηθήο
δηδαζθαιίαο, ρσξίο λα εκπνδίζνπκε ζεκαληηθά ηνλ αδηάθνπν κνλφινγν ηνπ
ζπληνληζηή, θαη ηελ επηθξάηεζε πνηθηιίαο κεζφδσλ.
Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ καο πξνεξρφκαζηε απφ ηελ παξαδνζηαθή
πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε, εθπαηδεπκέλνη κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο
δηδαζθαιίαο, απφ παξαδνζηαθνχο θαζεγεηέο ζε παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα, ε ηδέα
ηεο εγθαηάιεηςεο απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηεο αλάζεζεο κέξνπο ηνπ
ειέγρνπ ζηνπο καζεηέο θαίλεηαη έλα αξθεηά δχζθνιν εγρείξεκα.
Β) νη καζεηέο δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθήο ζηάζεο,
νχηε θαίλνληαη εμνηθεησκέλνη κε παξφκνηεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Βέβαην είλαη φηη
φια δελ επηηπγράλνληαη κε δχν παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα καο έξεπλαο πνπ ν ζθνπφο
ηεο είλαη άιινο. Θέιεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα φπσο επίζεο θαληαζία θαη επηκνλή γηα
λα θάλεηο ην αληαξφ ελδηαθέξνλ, ην κεραληθφ δεκηνπξγηθφ, ην ππνρξεσηηθφ
πξναηξεηηθφ.
Αλ ζπλερίδακε ηελ έξεπλα ζα επαλαπξνζδηνξίδακε ηνλ ζηφρν καο θαη ζα
ζέιακε λα αλαηξέςνπκε ηελ άπνςε φηη ε βησκαηηθή κάζεζε είλαη θαιή ζηελ ζεσξία
αιιά δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζηελ πξάμε, θαη λα απνδείμνπκε φηη κπνξεί θαη ίζσο
πνιχ θαιχηεξα απφ δνθηκαζκέλεο πξαθηηθέο.
Θα ζέιακε ε έξεπλα δξάζεο λα ζπκβάιεη ζηελ αλαηξνπή θάπνησλ δεδνκέλσλ
ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. Ζ δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε
ην λα ηνικάεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε δνθηκέο, λα είλαη επέιηθηνο, δεκηνπξγηθφο, λα
ζπκβάιεη κε ηε ζηάζε ηνπ θαη ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα επαηζζεηνπνηείηαη
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ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο ζπκπεξηθνξάο, θνηλσληθήο αληζφηεηαο νηθνινγηθψλ
πξνβιεκάησλ, ζρέζεσλ, θιπ. Να ελαιιάζζεη δηδαζθαιίεο αιιά πάλσ απφ φια λα
είλαη θνληά ζηα παηδηά. Γηα λα έρεη θαηά ηε γλψκε καο επηηπρία ε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, απαηηείηαη ειεχζεξε δξάζε ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο πνπ ζπλαληά
θαηλνχξηα γεκάηα εθπιήμεηο πξάγκαηα, δηαζθεδάδεη, ζθέθηεηαη πψο λα καζαίλεη, θαη
απφθηα ζρέζε θηιίαο θαη αγάπεο. Ζ δηάζεζε ζεβαζκνχ, ην θιίκα αγάπεο εληηκφηεηαο
θαη εθηίκεζεο θαιιηεξγείηαη απφ ην δάζθαιν θαη ζίγνπξα έρεη αληίθηππν ζηα παηδηά.
Αθφκε ζα ζπλερίδακε φρη ηφζν κε ηελ εμνινθιήξνπ αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο
ζε φια ηα αληηθείκελα αιιά, κε ηελ αιιαγή ζε ελφηεηεο ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ
(π.ρ αθνινπζνχκε κέζνδν πξφηδεθη).
Βαζηθή θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη φηη ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε θπξίσο
ην δέζηκν ησλ νκάδσλ, ή θαιχηεξα ην δέζηκφ ηεο ηάμεο, ηεο κηαο θαη θπξίαξρεο
νκάδαο πνπ ππάξρεη. Έηζη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ζηεξίμνπλ ηελ πξννπηηθή ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη θαη’
επέθηαζε απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζρνιείνπ, πνπ ζεκειηψλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ησλ καζεζηαθψλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζηεξνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν ην δηθαίσκα ηεο ραξάο
ηνπ επηηεχγκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Αιιά γηα λα ζπκβεί απηφ
ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ θάλακε.
Αλ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθφ, ζεσξψ φηη παξφκνηεο
δξάζεηο ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή ζηήξημε θαη ρξνληθή
δηάξθεηα εθαξκνγήο, ψζηε λα νδεγνχκαζηε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
ΚΟΤΡΝΑ ΣΖ Δ΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί δφζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο πέκπηεο
δεκνηηθνχ, κε ζηφρν λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο
Αγσγήο, γηα ηε γλψκε πνπ έρνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο, γηα ην αλ
ζέινπλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη γηα ην πψο ζέινπλ λα θάζνληαη φηαλ δνπιεχνπλ
ζε νκάδεο
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Τν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν θξαηάο ζηόρν έρεη λα βνεζήζεη ην δάζθαιό ζνπ θαη εζέλα
λα βειηηώζεηε ηελ απόδνζή ζαο ζην κάζεκα ηεο Πολιτικής Αγωγής. Η βειηίσζε απηή
ζα πξνθύςεη κε ην λα γλσξίζεηο θαιύηεξα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζνπ
ζρεηηθά κε ην κάζεκα θαη λα θάλεηο γλσζηό ζην δάζθαιό ζνπ πώο ζα ήζειεο λα
κειεηάο θαη λα ζπνπδάδεηο ην κάζεκα ηεο Πολιτικής Αγωγής.
Τν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν, δειαδή δελ πξέπεη λα βάιεηο όλνκα ή θάπνην
ζηνηρείν πνπ λα δείμεη ηελ ηαπηόηεηά ζνπ. Απιά λα ζεκεηώζεηο ηηο απόςεηο ζνπ γηα ην
κάζεκα θαη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο πνπ εζύ λνκίδεηο όηη ζνπ ηαηξηάδεη.
Παξαθάησ ππάξρνπλ δπν εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη δνθηκαζηηθέο γηα ηε ζσζηή
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξηλ μεθηλήζεηο ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ
θάλε κηα δνθηκή κε απηέο ηηο εξσηήζεηο.
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ
• Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηελ απφδνζή ζνπ ζην ζρνιείν ζε φια ηα
καζήκαηα; Δίζαη: (κύκλυζε ένα)
Άξηζηνο/ε Πνιχ θαιφο/ε Μέηξηνο/α
• ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα ήζειεο: (κύκλυζε ηπία)
• Πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε
• Πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν
• Πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζνπ
• Ληγφηεξε ζπδήηεζε
• Ληγφηεξε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν
• Ληγφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
1. Κχθισζε ην θχιν ζνπ
Αγφξη Κνξίηζη
2. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηελ απφδνζή ζνπ ζην ζρνιείν ζε φια ηα
καζήκαηα; Δίζαη: (κύκλυζε ένα)
Άξηζηνο/ε Πνιχ θαιφο/ε Μέηξηνο/α
3. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζχκθσλα κε ηε γλψκε ζνπ είζαη:
Άξηζηνο/ε Πνιχ θαιφο/ε Μέηξηνο/α
4. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο παξνπζηάδεηο ηελ παξαπάλσ
απφδνζε δηφηη: (ππέπει να κςκλώζειρ μόνο ηπία)
• Απιά είζαη έλαο θαιφο καζεηήο/ηξηα
• νπ αξέζεη ην κάζεκα
• Απιά δηαβάδεηο
• νπ αξέζεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο
• Απιά είζαη έλαο κέηξηνο καζεηήο/ηξηα
• ελ ζνπ αξέζεη ην κάζεκα
• Απιά δε δηαβάδεηο
• ελ ζνπ αξέζεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο
5. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζε ελδηαθέξνπλ: (κύκλυζε δύο)
• Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
• Οη ζπδεηήζεηο δαζθάινπ-καζεηή/ηξηαο
• Ζ δηάιεμε ηνπ δαζθάινπ
• Ζ εμέηαζε ηνπ καζεηή/ηξηαο απφ ην δάζθαιν γηα λα πάξεηο
θαιφ βαζκφ
6. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα ήζειεο: (κύκλυζε ηπία)
• Πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε
• Πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν
• Πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζνπ
• Ληγφηεξε ζπδήηεζε
• Ληγφηεξε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν
• Ληγφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ζνπ
7. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα ήζειεο: (κύκλυζε ηπία)
• Να κηιάο πεξηζζφηεξν εζχ
• Να κηιάεη πεξηζζφηεξν ν δάζθαινο θη εζχ λα αθνχο
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• Να κηιάο εζχ θαη νη ζπκκαζεηέο ζνπ θη ν δάζθαινο λα ζαο αθνχεη
• Να ζπδεηάηε δάζθαινο θαη καζεηέο ηζφηηκα θαη λα αληαιιάζεηε απφςεηο.
• Να θέξλεηο εζύ πιηθφ (εθφλεο-θείκελα-βίληεν) ζρεηηθά κε ην κάζεκα
• Να θέξλεη ο δάζκαλορ πεξηζζφηεξν πιηθφ (εηθφλεο-θείκελα-βίληεν) ζρεηηθά κε ην
κάζεκα
8. ην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο ζα ήζειεο: (κύκλυζε ένα )
• Να παξακέλνπκε ζηελ χιε ηνπ βηβιίνπ θαη κφλν ζε απηή
• Να επεθηείλνπκε απηά πνπ ιέεη ην βηβιίν κε βάζε απηά πνπ εζχ δεηο θαη γλσξίδεηο
9. Πηζηεχεηο φηη: (κύκλυζε ένα)
• ελ ζα κπνξνχζεο λα ζπλεξγαζηείο κε θαλέλα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηα
καζήκαηα
• Θα κπνξνχζεο λα ζπλεξγαζηείο κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηα καζήκαηα
• Πηζηεχεηο φηη ζα κπνξνχζεο λα ζπλεξγαζηείο ζηα καζήκαηα κε κεξηθνχο απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο ζνπ (γπάτε παπακάηυ ηπειρ)
………………………………….
……………………………….....
………………………………….
10. Αλ δήισζεο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε φηη ζα κπνξνχζεο λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ζνπ, δηθαηνιφγεζε ηε ζέιεζή ζνπ:
(κύκλυζε ηπία)
• Μνπ αξέζεη λα δνπιεχσ ζε νκάδεο
• Πηζηεχσ φηη έηζη πεξλάεη επράξηζηα ε ψξα
• Πηζηεχσ φηη έηζη καζαίλσ πεξηζζφηεξα
• Πηζηεχσ ζηε δεκνθξαηία θαη ζηε ζπλεξγαζία
• Πηζηεχσ φηη έηζη ζα απμήζσ ην βαζκφ κνπ
• Πηζηεχσ φηη έηζη ζα βνεζήζσ ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο κνπ θαη ζα βνεζεζψ θη εγψ
11. Αλ δήισζεο ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε φηη δεν ζα κπνξνχζεο ζπλεξγαζηείο κε
θαλέλα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, δηθαηνιφγεζε ηε ζέιεζή ζνπ: (κύκλυζε ηπία)
• Δίλαη φινη ηνπο εγσηζηέο
• ελ έρνπλ λα κνπ πξνζθέξνπλ ηίπνηα παξαπάλσ ζηε γλψζε
• Μνπ αξέζεη λα δηαβάδσ θαη λα δνπιεχσ κφλνο κνπ
• Ζ γνλείο κνπ κε ζπκβνπιεχνπλ λα κελ έρσ πνιιά-πνιιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο κνπ
• Κάλνπλ θαζαξία θαη ζέινπλ λα πεξλάεη ην δηθφ ηνπο
57

• Δίλαη πνιχ ρεηξφηεξνη απφ εκέλα
12. Αλ είζαη ππέξ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα καζήκαηα ηφηε πσο ζα ήζειεο λα
ζε βαζκνινγήζεη ν δάζθαιφο ζνπ; (κύκλυζε ηπία)
• Με βάζε κε ην πφζν δηαβάδσ θαη πξνζπαζψ εγψ
• Με βάζε κε ην πφζν δηαβάδεη θαη πξνζπαζεί ε νκάδα κνπ
• Με βάζε κε ην πφζν βειηηψζεθα εγψ θη νη ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο κνπ
• Με βάζε ην πφζν εγψ θαη κφλν εγψ έρσ βειηησζεί
• Με αηνκηθφ γξαπηφ ηεζη πνπ ζα απαληήζσ κφλνο ηηο εξσηήζεηο
• Με νκαδηθφ γξαπηφ ηεζη πνπ ζα απαληήζνπκε ηηο εξσηήζεηο κε ηελ νκάδα κνπ
13. Αλ ηειηθά ν δάζθαιφο ζνπ απνθαζίζεη λα δνπιέςεηε νκαδηθά ζην
κάζεκα ηεο Πολιηικήρ Αγυγήρ ηφηε ζα ήζειεο: (κύκλυζε ένα)
• Σα κέιε ζηελ νκάδα ζνπ λα αιιάδνπλ ζπρλά
• Σα κέιε ζηελ νκάδα ζνπ λα είλαη πάληα ηα ίδηα
• Να κε ζπκκεηέρεηο εζχ ζε νκάδα θαη λα θάζεζαη κφλνο ζνπ
14. ηελ νκάδα ζα ήζειεο λα θάζεζαη κε: (γπάτε παπακάηυ ηπειρ
ζςμμαθηηέρ/ηπιερ)
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Καιφ κάζεκα!

Αθνινπζεί ην Pre ηεζη πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ
απφδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηε δαζθαινθεληξηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο, νη εξσηήζεηο ηνπ ηεζη ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ
επαλαιεπηηθνχ ηνπ βηβιίνπ θαη νη καζεηέο έγξαςαλ ην ηεζη αθνχ ήδε είραλ γξάςεη
ην επαλαιεπηηθφ πνπ έρεη ην βηβιίν γηα απηή ηελ ελφηεηα.
ENOTHTA Α΄ (Eίκαζηε φινη πνιίηεο)
Σεζη Πνιηηηθήο Αγσγήο ………/………./ 2010 Δ΄
λνκα………………………………………………………..
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Δξσηήζεηο
1. Γξάςε ηξεηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεηο αθφηνπ γελλεζείο.
……………….. ……………………….. .……………………
2. Γξάςε γηαηί αλήθεηο ζε απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο.
Δπεηδή γελλήζεθεο κέζα ζε απηέο; Δπεηδή ην επηβάιιεη ν λφκνο;
Δπεηδή ην επέιεμεο εζχ;
Αλήθσ ζηελ νκάδα……………………….επεηδή………………………….
Αλήθσ ζηελ νκάδα……………………….επεηδή………………………….
Αλήθσ ζηελ νκάδα……………………….επεηδή………………………….
3. πκπιήξσζε ηε δηθή ζνπ ηαπηφηεηα κε βάζε φζα κάζακε ζην θεθάιαην 2.
λνκα:
Δπψλπκν:
Σφπνο γέλλεζήο ζνπ:
Σφπνο γέλλεζεο ησλ γνλέσλ ζνπ:
ε πνην δήκν είλαη γξακκέλνη νη γνλείο ζνπ;
Πνχ ςεθίδνπλ;
ε πνην δήκν είζαη εζχ γξακκέλνο;
4. Βάιε δίπια απφ θάζε πξφηαζε ην  γηα ζσζηφ θαη Λ γηα ιάζνο.
- ινη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ έλα φλνκα θαη έλα επψλπκν…………
- Ζ ηζαγέλεηα απνθηάηαη κε ηε γέλλεζε ή κε πνιηηνγξάθεζε…………
- Αλ θάπνηνο δε γελλεζεί ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ειιεληθή
ηζαγέλεηα………..
- Σελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηελ απνθηάκε κε κηα αίηεζε ζηελ αζηπλνκία………….
- Σελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηελ απνθηάκε κε κηα αίηεζε ζην δήκν πνπ θαηνηθνχκε ε
νπνία εμεηάδεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ………..
- Ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε απνθηάλε νη κεηαλάζηεο θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ
γελλεζεί απφ Έιιελεο γνλείο αθνχ δήζνπλ γηα δέθα ρξφληα ζηελ Διιάδα………….
- ε φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ ε ηζαγέλεηα απνθηάηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, δειαδή κε
δέθα ρξφληα παξακνλή ζηε ρψξα……………
- Απηφο πνπ απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα δίλεη φξθν φηη ζα ηεξεί ην χληαγκα θαη
ηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ σο
Έιιελαο πνιίηεο……………
- Ζ ηζαγέλεηα απνθηάηαη αθνχ έλαο πνιίηεο θιείζεη ηα 8 ηνπ ρξφληα………
- Απηφο πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ιέγεηαη αιινδαπφο………..
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5. Γξάςε πνηα είλαη ε δηθή ζνπ ηζαγέλεηα:
Δγψ γελλήζεθα ζηε(λ)………………………………………….θαη είκαη
γξακκέλνο/λε ζην δήκν……………………………………….. έρσ ηελ
……………………………ηζαγέλεηα πνπ ηελ απέθηεζα κε…………………………
6. Κάζε πνιίηεο πνπ απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα έρεη δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο. Ξερψξηζε κε έλα Γ ηα δηθαηψκαηα θαη κε έλα Τ ηηο ππνρξεψζεηο (ζε
κεξηθά ηαηξηάδνπλ θαη ηα δχν)
Έρσ βηβιηάξην πγείαο…………….
Φεθίδσ ζηηο βνπιεπηηθέο, δεκνηηθέο εθινγέο θαη ζηηο επξσεθινγέο………………..
Κάλσ θνξνινγηθή δήισζε…………….
Έρσ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία……………….
έβνκαη ηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο…………
Πεγαίλσ ζην ζρνιείν απφ ηα 5 κέρξη ηα 15 ρξφληα ππνρξεσηηθά…………
Αληηκεησπίδνκαη ηζφηηκα απέλαληη ζηνπο λφκνπο………………..
ηαλ γίλσ 18 ρξνλψλ ςεθίδσ………….
Δξγάδνκαη ζε κηα εηαηξία……………
Έρσ δηθαίσκα λα εξγαζηψ ζην δεκφζην…………..
7. Αληηζηνίρηζε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο:
Μηα εδαθηθή έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ζχλνξα θαη πεξηιακβάλεη ζηα ζχλνξά ηεο ην
έδαθνο, ην ππέδαθνο, ηνλ αέξα θαη ηε ζάιαζζα.
Οη άλζξσπνη πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζε κηα ρψξα θαη έρνπλ ηελ ηζαγέλεηά ηεο.
Ο αλψηεξνο λφκνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Ο ιαφο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε κηα νξηζκέλε ρψξα κφληκα, είλαη νξγαλσκέλνο
κε λφκνπο, αζθεί εμνπζία, ζεζπίδεη λφκνπο θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο.
Έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ είλαη ελσκέλν κε ζηνηρεία θνηλνχ πνιηηηζκνχ, θνηλνχ
ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ ηελ ίδηα
ζξεζθεία.
8. Απάληεζε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
Απφ πφζα θξάηε απνηειείηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε;
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…………………………………………..
Πνηεο ρψξεο είλαη ρψξεο ππφ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε;
……………………………………………………………(γξάςε ηηο ρψξεο).
Πφζα θξάηε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ ην ίδην λφκηζκα;
…………………………………………….
Πνην είλαη ην λφκηζκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλ μέξεηο κε πφζεο δξαρκέο
παιηέο ειιεληθέο αληαιιάζεηαη.
……………………………………………………………….
9. Έλσζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλάινγα αλ πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα ή
ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Κάζε Έιιελαο πνιίηεο βάδεη αλ ην επηζπκεί ππνςεθηφηεηα γηα ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην.
Κάζε Έιιελαο πνιίηεο κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Κάζε Έιιελαο πνιίηεο ζέβεηαη θαη ηεξεί ηνπο λφκνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Κάζε Έιιελαο πνιίηεο πιεξψλεη ηνπο θφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Κάζε Έιιελαο πνιίηεο ηαμηδεχεη ειεχζεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
10. Γξάςε παξαθάησ, κε δηθά ζνπ ιφγηα, ηη γλσξίδεηο γηα ην δίθαην θαη
Αιιειέγγπν Δκπφξην.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11. Έζησ ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γξάςε ηξεηο πξνηάζεηοζπκβνπιέο πξνο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ γηα λα βνεζήζεηο ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο.
…1)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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…2)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…3)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Γξάςε δίπια απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα ηη ζεκαίλεη θάζε νξγαληζκφο .
Ο.Ζ.Δ. ή Ζ.Δ. (U.N.)=………………………………………….........................
W.W.F………………………………………………………………………….
Δ.Κ.ΠΟΗ.Ε6……………………………………………………………………
13. ρνιίαζε ηελ παξαθάησ πξφηαζε θαη γξάςε αλ ζπκθσλείο ή φρη κε απηή θαη
γηαηί:
Οη Έιιελεο είλαη πνιίηεο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο-ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-θαη ηνπ
θόζκνπ δηόηη ν έλαο εμαξηάηαη από ηνλ άιιν επεξεάδεη ηε δσή ησλ άιισλ θαη
επεξεάδεηαη από ηνπο άιινπο.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Οη εξσηήζεηο είλαη 13, θάζε εξψηεζε απφ 1-10 κεηξάεη γηα 0,5 βαζκνχο ε εξψηεζε
11 θαη 13 κεηξάεη γηα 2 βαζκνχο ελψ ε εξψηεζε 12 κεηξάεη γηα 1 βαζκφ.
Άξα: 0,5Υ10=5
2,00Υ2=4
+ 1,00Υ1=1
10,00
ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!
Έιαβα γλψζε ν θεδεκφλαο:……………………………………(ππνγξαθή).__
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Αθνινπζεί ην Post ηεζη πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο είρε ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ
απφδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο κε ηε δαζθαινθεληξηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο, νη εξσηήζεηο ηνπ ηεζη ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ
επαλαιεπηηθνχ ηνπ βηβιίνπ θαη νη καζεηέο έγξαςαλ ην ηεζη αθνχ ήδε είραλ γξάςεη
ην επαλαιεπηηθφ πνπ έρεη ην βηβιίν γηα απηή ηελ ελφηεηα.
ENOTHTA Β΄ (Έρνπκε δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο)
Σεζη Πνιηηηθήο Αγσγήο ………/………./ 2010 Δ΄
λνκα………………………………………………………..
1. Να γξάςεηε παξαθάησ κεξηθέο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο πνπ αλαθέξαηε είλαη ηαπηφρξνλα θαη
θνηλσληθά-αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη γηαηί;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Να γξάςεηε γηα ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο πεξηπηψζεσλ πνην δηθαίσκα
παξαβηάδεηαη θαη γηαηί.
• Έλα παηδί δελ ην αθήλνπλ νη γνλείο ηνπ λα πάεη ζρνιείν θαη ην ππνρξεψλνπλ
λα εξγάδεηαη.
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
• Έλαο ελήιηθνο κέλεη ρσξίο δνπιεηά θαη δελ έρεη ρξήκαηα λα δήζεη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
• ε έλα θξάηνο ηνπ θφζκνπ νη άλζξσπνη δελ είλαη ίζνη απέλαληη ζηνπο λφκνπο,
γίλνληαη πνιιέο αδηθίεο θαη νη πνιίηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
• ε κηα ρψξα ηνπ θφζκνπ πνπ έρεη νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα κηα πνιηηηθή
παξάηαμε κε ην φλνκα «Αγψλαο γηα ηε δεκνθξαηία», εκπνδίζηεθε λα ιάβεη
κέξνο ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Να νκαδνπνηήζεηε ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζε αηνκηθάθνηλσληθά-πνιηηηθά.
δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη, δηθαίσκα ζηελ εξγαζία,
δηθαίσκα

ζηελ

θνηλσληθή

αζθάιηζε,

ηζόηεηα

κεηαμύ

ησλ

δύν

θύισλ,

αλεμηζξεζθία____________,
ειεπζεξία έθθξαζεο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηθαίσκα λα είλαη θαλείο
έλνξθνο ζηα δηθαζηήξηα, πξνζσπηθή ειεπζεξία.
Αηνκηθά Κνηλσληθά Πνιηηηθά
5. Να γξάςεηε ιίγα ιφγηα γηα ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ην πλήγνξν ηνπ
Παηδηνχ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζφηηκεο θαη παίξλνπλ 2 βαζκνχο 2Υ5=10
Καιή επηηπρία!!!!
Τπνγξαθή θεδεκφλα…………………………………..Βαζκφο εμέηαζεο……..
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ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΖ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΖ
ΑΡ: Ννκίδσ φηη πξέπεη λα αξρίζνπκε απφ ηελ αθεηεξία θαη ε αθεηεξία είλαη φηη ηα
παηδηά δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Οπφηε θαηαιήγνπκε
ζπκπέξαζκα φηη ν Πάξεο επέιεμε έλα κέζν δξφκν, δειαδή ππάξρεη έιεγρνο θαη
θαηεχζπλζε απ’ ηνλ δηδάζθνληα θαη νκαιά ηα παηδηά εληάζζνληαη α’ απηήλ ηελ
κέζνδν.
ΠΑΡ: ζνλ αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο, ζηελ αξρή εηδηθά, ήηαλ πνιχ κεγάιεο. Έλα
θαλνληθφ κάζεκα δελ κπνξεί λα κελ έρεη θαζνδήγεζε.
ΑΡ: ….(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: ε δηαδηθαζίεο νκαδνζπλεξγαηηθέο απηφ ( ε θαζνδήγεζε) πξέπεη λα γίλεη ην
πξψην δεθάιεπην.
ΔΛ: …..(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: ηελ πξψηε δξάζε κηιάκε γηα δεθαπεληάιεπην. Να κελ μερλάκε φηη ην κάζεκα
είλαη κνλφσξν.
ΥΡ: Δκέλα δελ κνπ θάλεθε φηη ε θαζνδήγεζε θξάηεζε πνιχ ψξα. Σν κέηξεζα θαη
ήηαλ 6 ιεπηά.
ΔΛ: Απηφο ν ρξφλνο ζα έπξεπε λα είλαη θάπνηεο αζθήζεηο εμνηθείσζεο, θάπνηεο
αζθήζεηο γλσξηκίαο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα ληψζνπλ φηη απνθαζίδνπλ απηά. Γειαδή
λα ληψζνπλ φηη ηνπο δίλεηαη ε πξσηνβνπιία. Να απνθαζίδνπλ ζε πνηα νκάδα ζα
εληαρζνχλ…(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε).
ΠΑΡ: Οη νκάδεο είλαη θαζνξηζκέλεο θαη έρνπλ θαη νλφκαηα ηα νπνία ηα έρνπλ
απνθαζίζεη ηα ίδηα ηα παηδηά. Τπάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο νκάδεο. ε θάζε κηα ππάξρεη
έλαο δεκνθηιήο. Σα παηδηά αιιάδνπλ θαη ζέζεηο.
ΥΡ: …(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Σνπο αιιάδσ γηα λα δσ αλ είλαη θαιά δνκεκέλεο νη νκάδεο. Καη ν Γηάλλεο πνπ
είλαη ζηελ γσλία (παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο) είλαη απνδεθηφο έηζη..
ΑΡ: ….(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Αλ ηνλ είρα βάιεη ζηελ άιιε γσλία κε ηελ Μηξνχλα θαη ηελ Ρνμάλα ζα είρε
γίλεη ρακφο.
ΑΡ: Ναη
ΥΡ: …..(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Θα θνξφηδεπε ηα θνξίηζηα θαη ζα είρε κηα θαθή επηθνηλσλία.
ΥΡ: ….(δηαθνπή απφ ηελ Αξγπξψ)
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ΑΡ: Άξα γηα λα μέξνπκε ιίγν πνπ βξηζθφκαζηε, έρεηο δνπιέςεη κε ηηο νκάδεο. ζνλ
αθνξά ηελ αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νκάδα.
ΠΑΡ: Έρσ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ παηδηψλ. Θα ην πεξάζνπκε ζην excel.
ΑΡ: Έρεηο δνπιέςεη πεξηζζφηεξν δειαδή ζ’ απηφ Πάξε θαη δελ έρεηο δνπιέςεη κε ηελ
…(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ππήξρε?
ΥΡ: Τπήξρε..(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: πλεξγαζία ππήξρε? Γηα λα δνχκε ιίγν ηνπο δείθηεο.
ΥΡ: Τπήξρε..(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Χξαία. Σψξα, πνηα είλαη ε πνηφηεηα ησλ δηαιφγσλ? Γειαδή λα βάινπκε
δείθηεο.
Αιιειεπίδξαζε
πλεξγαζία
Πνηφηεηα δηαιφγνπ.
Να βάινπκε δειαδή θάπνηνπο δείθηεο. Ση ζέινπκε? Ζ πνηφηεηα δηαιφγσλ γηα ΄ κέλα
είλαη πάξα πνιχ ρακειή. Πεξηνξίδεηαη ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε.
ΔΛ: Γειαδή λα βξνχκε δείθηεο αμηνιφγεζεο?
ΠΑΡ: Ναη. Αμηνιφγεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ση ζέινπκε δειαδή?
ΔΛ: Ναη απιά…(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Πνηφηεηα δηαιφγνπ, ε θξίζε ηνπ θαζελφο πάλσ ζε έλα θείκελν δελ ππάξρεη.
Δπίζεο φηαλ παξνπζηάδεη θάπνηνο νη ππφινηπνη ζρεδφλ αδηαθνξνχλ.
ΥΡ:...(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: ηαλ ε νκάδα παξνπζηάδεη νη ππφινηπνη αδηαθνξνχλ. Γειαδή απηά ζαλ
πνηνηηθά θξηηήξηα.
ΑΡ: Έιιεηςε ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κπνξνχκε λα πνχκε ή έιιεηςε
πξνζνρήο ηεο κηαο νκάδαο πξνο ηελ άιιε.
ΥΡ: ηαλ γίλνληαη νη παξνπζηάζεηο, ηα 3 παηδηά απφ ηα 12 ζηελ ηάμε γξάθνπλ απηά
πνπ γξάθεη ν Πάξεο ζηνλ πίλαθα. Σα ππφινηπα, …(δηαθνπή απφ ηελ Διέλε)
ΔΛ: Κνίηαμε, ε έιιεηςε πξνζνρήο αλαηξεί ιίγν ηελ αιιειεπίδξαζε έηζη? Τπάξρεη
έιιεηςε πξνζνρήο ζηελ παξαθνινχζεζε.
ΠΑΡ: Χξαία. Αλ ηζεθάξνπκε ζπλεξγαζία= λαη, αιιειεπίδξαζε= λαη, πνηφηεηα
ιφγνπ= φρη. Άξα λα δπν ηνκείο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε πξνηάζεηο ψζηε ε ηειεπηαία
δηδαζθαιία λα πεξηέρεη πνηφηεηα δηαιφγσλ, πξνζνρή θαη παξαθνινχζεζε απφ ηηο
νκάδεο. Γειαδή νη νκάδεο δελ ζα γξάςνπλ απιά έλα θεηκελάθη.
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ΑΡ: Πψο φκσο απηφ ζα ηνπο ην δψζνπκε λα πεξάζεη?
ΠΑΡ: Πξέπεη λα θάλνπκε έλα ζρέδην, κηα δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα είλαη
αλαγθαζκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ κηα νκάδα παξνπζηάδεη, ε άιιε νκάδα λα
παξαθνινπζεί.
ΔΛ: Δγψ ζην πξψην βίληεν πνπ παξαθνινπζήζακε, (ζρεηηθά κε ηελ πξψηε δξάζε)
γξάθσ ζην εκεξνιφγηφ κνπ φηη ν δάζθαινο είλαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη, πνπ
θαζνδεγεί, πνπ εξκελεχεη, πνπ δεηά απαληήζεηο ζε θιεηζηέο εξσηήζεηο.
ΠΑΡ: Ναη.
ΔΛ: Δληάμεη? ην δεχηεξν βίληεν ζπλερίδνπλ ηα παηδηά ζην ίδην θιίκα.(δεχηεξε
παξέκβαζε)…(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Ζ εηζαγσγή είλαη πνιχ κεγάιε θαη θαηεπζπλφκελε.
ΔΛ: ην δεχηεξν βίληεν ζπλερίδνπλ ηα παηδηά ζην ίδην θιίκα απιά ηψξα ηνπο δφζεθε
δνπιεηά. Γελ δφζεθαλ αζθήζεηο γηα ηελ ζχζηαζε ησλ νκάδσλ. Γελ άιιαμαλ ηα
ζξαλία. Γειαδή δελ ππάξρεη κηα ρσξνηαμηθή δηαθνξνπνίεζε. Γελ δφζεθε πιηθφ πέξα
απφ ην βηβιίν. Πνιχ ζεκαληηθφ απηφ.
ΠΑΡ: Πψο δελ δφζεθε? Έρεη δνζεί ην βηβιηαξάθη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη
απφ εθεί γξάθνπλ. Σα παηδηά έρνπλ ην βηβιηαξάθη πνπ ηνπο έρσ ζεκεηψζεη εγψ
θάπνηα άξζξα θαη είρακε ζθνπφ λα ηα ζπδεηήζνπκε.
ΔΛ: Α, εληάμεη. Κάηη είλαη απηφ. Σνπο κίιεζεο φκσο γηα ηα δηθαηψκαηα? Απιά
επηκέλσ φηη πξέπεη λα δίλεηαη απφ εκάο έλα παξάδεηγκα πξαθηηθφ. Γειαδή ζα
κπνξνχζε λα δνζεί έλα παξάδεηγκα: «Ξέξεηε παηδηά? Δγψ πξνρζέο άθνπζα φηη έλα
παηδάθη πέζαλε απφ ηελ πείλα» Κάηη ηέηνην.
ΥΡ: Χξαία. Έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε θάηη ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν?
ΔΛ: Απηφ πνπ παξαηεξψ εγψ…(δηαθνπή απφ ηνλ Πάξε)
ΠΑΡ: Ζ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είρακε ζρεδηάζεη ήηαλ θαιή.
Κάλαλε θαη ηελ παξνπζίαζε…(δηαθνπή απφ ηελ Υξπζίδα)
ΥΡ: Απηφ ζα ην βάινπκε ζαλ δείθηε.
ΔΛ: Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη ηα παηδηά λα κελ δνπιεχνπλ ζε αηνκηθφ
επίπεδν. Σν είδακε θαη απηφ.
ΑΡ: Άξα βιέπνπκε ινηπφλ θαη ην ζέκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Τπάξρεη κηα
αιιειεπίδξαζε αιιά ζέινπκε πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία.
ΠΑΡ: Ναη, ζέινπκε πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαη πνηφηεηα δηαιφγνπ.
ΔΛ: Γειαδή πξέπεη λα βάινπκε θάπνηνπο φξνπο γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη νκάδεο?
Γειαδή ηη ζεκαίλεη νκάδα? Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα κέιε ηεο?
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ΠΑΡ: ίζσο ζα έπξεπε κεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο φιεο νη νκάδεο λα θάλνπλ
ζρνιηαζκφ πάλσ ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο. Οη πην
πνιινί θάλνπλ δχν- ηξείο πξνηάζεηο κε δπν ιέμεηο θαη κεηά εγψ επεθηείλσ. Απηνί
πξέπεη παξαθνινπζψληαο λα πνπλ: «Α θχξηε, εγψ ζα ην γξάςσ έηζη θαιχηεξα».
Γειαδή φρη εγψ λα επεθηείλσ ηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ.
ΔΛ: Να ζνπ πσ θάηη ζ’ απηφ πνπ ιεο? Αληί λα ζεθψλεηαη ε θάζε νκάδα, ε κία νκάδα
αληαιιάζεη απηφ πνπ έγξαςε ε άιιε. Γειαδή ηηο δηνξζψζεηο ηηο θάλνπλ ηα ίδηα ηα
παηδηά.
ΑΡ: Γειαδή λα δψζεη ε κηα νκάδα ην πιηθφ ηεο ζηελ άιιε?
ΔΛ: Δ βέβαηα. Καη ε άιιε νκάδα δηαβάδεη θαη θξίλεη απηφ πνπ έρνπλ γξάςεη. Μηα
ηδέα είλαη απηφ.
ΑΡ: Αο πνχκε δίλνπκε ζηα παηδηά έλα δεθάιεπην λα επεμεξγαζηνχλ ην πιηθφ πνπ
έρνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Μεηά ηνπο δίλνπκε έλα άιιν
δεθάιεπην γηα λα γίλεη αληαιιαγή. Χξαία.
ΔΛ: Αληί λα ηα γξάθεη ν Πάξεο ζηνλ πίλαθα, λα ην θάλνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο.
ΑΡ: Δγψ έρσ ηελ εμήο έκθαζε: Χξαία ε α νκάδα δίλεη ην πιηθφ ζηελ β. Ζ β ζηελ γ
θαη ε γ ζηελ α. σξαία. Σν ζέκα είλαη ε α νκάδα λα κελ έρεη δεη ην πιηθφ κφλν ηεο γ
αιιά θαη ηεο β. Αλ δελ γίλεη παξνπζίαζε πψο ζα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα?
ΔΛ: Αθνχ ε α δίλεη ην πιηθφ ηεο ζηελ β, ε β ζηελ γ θαη ε γ ζηελ α. Γίλνπκε κεηά ιίγν
ρξφλν θαη λα ην ζπδεηήζνπλ ηα παηδηά θαη λα πξνζζέζνπλ θάηη άιιν. Αθήλνπκε ηα
παηδηά λα δνπιέςνπλ, λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε.
ΠΑΡ: Καιά απηφ ηψξα δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα δνπιέςεη. Κάζε νκάδα γηα λα βγάιεη
έλα απνηέιεζκα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιηθφ λα δηαβάζεη. Ζ άιιε δελ έρνπλ
δηαβάζεη ηα ίδηα.
ΑΡ: εκαληηθφ πξφβιεκα απηφ.
ΔΛ: Σα παηδηά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, έρνπλ ηελ θαληαζία αλ ηνπο δψζνπκε
εξεζίζκαηα θαη πξσηνβνπιία.
ΑΡ: Γειαδή πηάλνπκε πρ 3 βαζηθά δηθαηψκαηα θαη ηνπο ιέκε λα ηα επεμεξγαζηνχλ 1
ε

θάζε

νκάδα.

Πνπ

ζέινπκε

λα

θαηαιήμνπκε?

Θέινπκε

ζπγθεθξηκέλα

ζπκπεξάζκαηα.
ΔΛ: Θέινπκε λα δνχκε αιιειεπίδξαζε, πξσηνβνπιία.
ΑΡ: Άξα ν ζηφρνο καο δελ είλαη θπξίσο γλσζηηθφο φζν ε ζπλεξγαζία θαη νη ζρέζεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ νκάδα.
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ΔΛ: Ο ζηφρνο καο απφ ηελ αξρή ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη
αιιειεπίδξαζε, πξσηνβνπιία, λα μεθχγνπκε απφ ην δαζθαινθεληξηθφ.
ΑΡ: κσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ελδηαθέξνλ.
ΔΛ: Μέρξη ζηηγκήο κε απηά πνπ ηνπο δψζακε πήγαλ αξθεηά θαιά ηα παηδηά.
ΑΡ: ρεηηθά κε ηνπο δείθηεο, γηα ηελ ζπλεξγαζία ζα γξάςνπκε?
ΥΡ: Ναη. πλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ππάξρεη. Μεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ ππάξρεη.
ΑΡ: Δθεί ζα ην ζέζνπκε ην ζέκα? Δγψ έρσ επίζεο θαη ηελ εμήο ζχζηαζε. Θεσξψ φηη
εκέλα έηζη πνπ είλαη νη νκάδεο, κνπ έιεηπε ην ρξψκα, ε εηθφλα θαη ε δσληάληα.
ΔΛ: Δπεηδή δελ ππήξρε πιηθφ. Σνπο βάιακε λα γξάςνπλε ζε κηα θφιια ραξηί κε ην
ζηπιφ. Γειαδή δελ ηνπο δψζακε εξέζηζκα ζηελ θαληαζία ηνπο. λα ππάξρνπλ
ςαιίδηα, δσγξαθηέο. Δπίζεο, ηνπο βάιακε πάιη λα γξάςνπλ. Ζ επφκελε ζπλάληεζε ζα
είλαη ηελ Πέκπηε. Ζ ηειεπηαία δξάζε. Να θάλνπκε κηα άζθεζε γλσξηκίαο, λα
αθηεξψζνπκε έλα 5ιεπην. Θα θξαηάσ κηα κπάια θαη ζα ηελ πεηάσ ζε εζέλα. Δζχ
ηφηε ζα κνπ ιεο ην φλνκά ζνπ θαη ιίγα ιφγηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ. ηε ζπλέρεηα βξήθα
θάπνηεο αζθήζεηο πνπ ζα είλαη ζε θφιιεο Α4 θαη ζα ηνπο δψζνπκε λα γξάςνπλ, γηα
λα πνπλ ηα παηδηά ηελ γλψκε ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, πψο πηζηεχνπλ φηη ηνπο
βιέπνπλ νη άιινη θαη πψο ζα ήζεια λα ηνπο βιέπνπλ νη άιινη. Μεηά ζα δσγξαθίζνπλ
θάηη γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο άιινπο δαζθάινπο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Θα
έρνπκε κεγάια ραξηφληα, καξθαδφξνπο.
ΠΑΡ: Θα ζρεδηάζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ εκπέδσζεο πάλσ ζηα
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
ΔΛ: Βησκαηηθή εξγαζία.
ΠΑΡ: Απηφ ζα έρεη θαη κνξθή αμηνιφγεζεο.
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ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΡΑΖ

ΠΑ. = Πάξεο
ΔΛ. = Διέλε
ΑΡ. = Αξγπξψ
ΥΡ. = Υξπζείδα
ΠΑ.: Σα ζρφιηα ζαο γηα ην δεχηεξν βίληεν ηεο δηδαζθαιίαο ρσξίο θξηηηθνχο θίινπο.
ΑΡ.: Έλα ζέκα πνπ ζπδεηήζακε κε ηελ Διέλε ηελ ψξα πνπ βιέπακε ην βίληεν ήηαλ
αλ ζα κπνξνχζακε λα είρακε μεθηλήζεη αλάπνδα, δειαδή αληί λα μεθηλήζνπκε απφ
κηα δαζθαινθεληξηθή θαηεπζπλφκελε δηδαζθαιία λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα
δνπιέςνπλ κε έλα πιηθφ πνπ ζα ηνπο δίλακε θαη ν δάζθαινο λα βνεζνχζε κεηά ζηα
ζπκπεξάζκαηα, λα ζπγθέληξσλε δειαδή ηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνρσξνχζε ζηελ
ηειηθή ζχλζεζε ησλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ.
ΠΑ.: Σν δεχηεξν βίληεν, ε δεχηεξε δηδαζθαιία είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ
ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη ζην δεχηεξν κέξνο έρεη ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε πνπ
ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ηα θνηλσληθά θαη ηα πνιηηηθά θαη ην
πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ, πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Απηή ήηαλ ε
ελφηεηα. Σψξα…
ΑΡ.: Δγψ κίιεζα γηα ηε κέζνδν.
ΠΑ.: Ο ρξφλνο πνπ δνχιεςαλ νη νκάδεο ήηαλ ιηγφηεξνο γηαηί ήηαλ κηθξά ηα
θεηκελάθηα θαη κεηά ηα παξνπζηάζαλε. Καη κεηά ζην δεχηεξν κέξνο έλαο παξνπζίαζε
ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη έλαο άιινο ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ.
ΔΛ.: Πηζηεχεηο φηη ηα θαηαλφεζαλ; Ζ παξνπζίαζε δειαδή γίλεηαη απφ φινπο;
ΠΑ.: Κνίηα κε βάζε ην ηεζη ηνπ βηβιίνπ πνπ δελ επηθεληξψλεηαη ζην πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε θ.η.ι., επηθεληξψλεηαη κφλν ζην λα μέξνπλ λα μερσξίζνπλ ηη είλαη θνηλσληθφ
δηθαίσκα, ηη είλαη πνιηηηθφ θαη ηη είλαη αηνκηθφ. Απηφ δειαδή ζέιεη ην βηβιίν. Απηφ
είλαη Project. Να πάξνπλ ην πλήγνξν λα δνπλ πσο ιεηηνπξγεί απηφο ν ζεζκφο θ.η.ι.
Γελ ππάξρεη ππνδνκή γηα λα γίλεη απηφ ζην ζρνιείν.
ΔΛ.: Γελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζην Internet λα βξνπλ πιεξνθνξίεο
ΠΑ.: Θα κπνξνχζαλ λα βξνπλ θαηαγγειίεο (θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ)
ΥΡ.: Γελ έρεηε εξγαζηήξην κε ππνινγηζηέο θαη ζχλδεζε ζην Internet ζην ζρνιείν;
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ΠΑ.: Γελ κπήθακε ζην εξγαζηήξην γηαηί ην ρξεζηκνπνηεί ε Σξίηε ηάμε, ην
εξγαζηήξηφ καο είλαη φπσο νη αίζνπζεο.
ΔΛ.: Μήπσο ζα κπνξνχζαηε ζε θάπνην δηάιεηκκα ή θάπνηα κέξα πνπ ζρνιάεη λσξίο
ε ηάμε;
ΠΑ.: θνπφο ζα ήηαλ λα ηνπο ρσξίζεηο ζε νκάδεο θάζε νκάδα λα έρεη έλα
ππνινγηζηή, λα ηνπο δψζεηο κηα δηεχζπλζε θαη λα ηνπο πεηο: «κπείηε εζείο ζην
πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ», «κπείηε εζείο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε».
ΔΛ.: Μφλα ηνπο ζην ζπίηη έρεηο θάλεη έλαλ έιεγρν, έρνπλ ππνινγηζηέο;
ΠΑ.: Τπνινγηζηέο έρνπλ αιιά δελ έρνπλ Internet, ηίπνηα δελ έρνπλ. Σέινο πάλησλ,
εγψ ηη παξαηήξεζα. Παξαηήξεζα φηη εγψ κηινχζα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά.
ΔΛ.: Γηαηί;
ΑΡ.: Γηαηί;
ΠΑ.: Γηαηί είλαη ζέκαηα πνπ δελ ηα μέξνπλ. Θα κπνξνχζαλ φκσο λα ηα
παξνπζηάζνπλ. Σν αλάπνδν δειαδή, λα έρνπλ ην πιηθφ φιν λα ην επεμεξγαζηνχλ θαη
λα ην παξνπζηάζνπλ. Δγψ ζηάζεθα κφλν ζην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ έθεξα γηα ην πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ θαη ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Σψξα, απφ
εθεί θαη πέξα νχηε πνηφηεηα δηαιφγνπ ππήξμε, νχηε ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε ππήξμε.
Οη νκάδεο ζπλέρηδαλ λα κελ πξνζέρνπλ ε κηα ηελ παξνπζίαζε ηεο άιιεο.
ΔΛ.: Δδψ κπαίλεη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Καηαξρήλ εμεγνχκε ηη είλαη πλήγνξνο.
Μπνξεί θάπνηα παηδηά κα κελ μέξνπλ ηη είλαη πλήγνξνο ζαλ ζέκα. Οπφηε ηνπο ιέκε
πνηνο είλαη. Ζ κηα νκάδα ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη έλα ζέκα, λα γίλεη ην γξαθείν
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Οη άιιεο δχν νκάδεο λα έρνπλ ηε δηέλεμε κε δξακαηνπνίεζε.
Απηφ ζεκαίλεη πξσηνβνπιία, απηφ ζεκαίλεη ζπλεξγαζία. Μέζα απφ απηέο ηηο
δηαδηθαζίεο κπνξνχλ ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη.
ΑΡ.: Χξαία, είλαη έλα βήκα παξαπάλσ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ξέξνπκε ηη
ζέινπκε. Ξέξνπκε πνην είλαη ην δεηνχκελν. Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε, λαη;
ΔΛ.: Δληάμεη. Ναη, φπσο είπακε. Δγψ είπα πσο ζρεδίαζα ηελ επφκελε δηδαζθαιία.
ΑΡ.: Σψξα αλ ζέιεη ν Πάξεο ηελ άιιε Πέκπηε λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δζέλα
Διέλε ζα ζε δνχκε ηελ επφκελε Πέκπηε, λαη;
ΔΛ.: ρη, ηελ κεζεπφκελε.
ΠΑ.: Δκείο ηελ επφκελε Πέκπηε κπαίλνπκε ζην κάζεκα «Γεκνθξαηία», δελ
κπνξνχκε λα πάκε παξαθάησ. Έρνπκε θαηλνχξην θεθάιαην. Σελ επφκελε Πέκπηε
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φκσο ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζα πάξνπκε ηα αλάινγα ραξηφληα θαη ην πιηθφ, φ,ηη κνπ
πείηε. ρη αθξηβά πξάγκαηα ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ΔΛ.: Μπνγηέο, καξθαδφξνπο δελ έρεηε ζην ζρνιείν;
ΠΑ.: Ναη έρνπκε. Μπνξεί λα ρξεηαζηείο παξαπάλσ ρξψκαηα φκσο. Θα αθηεξψζνπκε
δχν ψξεο ψζηε ηα παηδηά λα θηηάμνπλ αθίζεο ή θάηη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ
θαη ηνπ πνιίηε.
ΔΛ.: Πάξε κπνξείο ηελ πξνεγνχκελε κέξα λα κπεηο ζηελ ηάμε κηζή ψξα λα ηνπο
πεηο ηη πξφθεηηαη λα γίλεη, ψζηε λα ηα πξνεηνηκάζεηο.
ΠΑ.: Δληάμεη, λαη.
ΠΑ.: Αο ζρνιηάζνπκε ηψξα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ βίληεν, ην νπνίν είλαη κηα απφ ηα
ίδηα κε ιηγφηεξε θαζαξία, κφλν θαη κφλν επεηδή έιεηπαλ νη θξηηηθνί θίινη. Απηφ
βιέπσ εγψ. Με ρξήζε θαηεπζπλφκελεο δηδαζθαιίαο.
ΔΛ.: Κνίηαμε ηη έρσ ζεκεηψζεη εγψ.
ΑΡ.: Διέλε πεο καο αλαιπηηθά ηη έρεηο ζεκεηψζεη.
ΔΛ.: Έρσ ζεκεηψζεη φ,ηη είπε ν Πάξεο πξηλ, φηη δει. ζπλερίδσ λα βιέπσ ην
δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Δθθξάδσ θάπνηεο απνξίεο γηαηί γίλεηαη απηφ. Πξέπεη λα
απαληήζνπκε ζην γηαηί. Δλψ εκείο ζέινπκε λα μεθχγνπκε απφ απηφ ην κνληέιν θαη λα
πάκε ζε έλα άιιν, γηαηί δελ γίλεηαη ηειηθά απηφ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη
ν δάζθαινο κηιάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν.
ΑΡ.: Ίζσο είλαη θαη κηα ακεραλία, εμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο θάηη θαηλνχξηνπ θαη
βξηζθφκαζηε ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην.
ΔΛ.: Πνιχ σξαία, είλαη θαη απηφ. Δγψ ζεκεηψλσ φηη ηα παηδηά αλ θαη
επεμεξγάδνληαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα, ηα παξνπζηάδνπλ πάιη ζαλ απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα ηνπ δαζθάινπ. Γειαδή νπζηαζηηθά δελ είλαη ηα παηδηά. Δίλαη φιε ε
εκπινθή, ν δάζθαινο δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. Γηαηί
δελ κπνξεί; Γηαηί έρεη έλα βηβιίν –καο ην ιέεη ν Πάξεο- θαη έλα Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηα χιε θαη ηνλ πεξηνξίδεη.
ΑΡ.: Ναη, ζπκθσλψ.
ΠΑ.: Γελ είλαη απηφ. Γηα λα θάλεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε θάηη ηέηνην δει.
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζε φια ηα καζήκαηα, ρξεηάδεηαη λα είζαη απφ ην πξσί
κέρξη ην βξάδπ ζην πφδη, γηα λα ζρεδηάζεηο θαη λα ζπγθεληξψζεηο πιηθφ. Δίλαη
απξαγκαηνπνίεην. Γελ μέξσ, επίζεο, αλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζε
θαζεκεξηλή βάζε κπνξεί λα θαιχςεη ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο θαη λα πξνρσξήζεηο.
ΔΛ.: Απηφ είλαη κηα αιήζεηα.
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ΠΑ.: Βιέπνπκε φηη απηφ ην ζέκα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ παηδηνχ ην έρνπκε
δνκήζεη θαη ζρεδηάζεη ζε ηξεηο δηδαζθαιίεο θαη έρνπκε θαη ηέηαξηε γηα ηελ
αμηνιφγεζε. Αλ απηφ ήηαλ κηα δνπιεηά ελφο θαη ήηαλ ζρνιηαζκέλν αθφκα πην θαιά
κε πεξηζζφηεξν πιηθφ, ζε ελάκηζη κήλα ζα έθαλεο ηέζζεξηο κε πέληε ζειίδεο ηνπ
ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
ΔΛ.: Γη’ απηφ ε βηβιηνγξαθία καο παξαπέκπεη ζην Project.
ΠΑ.: πκθσλψ. Τπάξρεη ζην ζρνιείν ε δίσξε επέιηθηε δψλε. Ο εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί ζε απηφ ην θνκκάηη λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ
παηδηνχ. Άιιν ζέκα απηφ. Δκείο ηψξα παξαθνινπζνχκε κηα δηδαζθαιία κηαο ψξαο
πνπ ηελ έρνπκε θάλεη κηάκηζε. Αιιά, λαη, ε επέιηθηε δψλε κπνξεί λα δψζεη ηε
δπλαηφηεηα θαη γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο.
ΑΡ.: Οχησο ή άιισο κνηάδεη ιίγν κε επέιηθηε δψλε απηή πνπ έρεηο εζχ αλαιάβεη.
Βέβαηα δελ νλνκάδεηαη έηζη αιιά είλαη έλα μερσξηζηφ δίσξν πνπ κπνξείο λα θάλεηο
πξάγκαηα. Μπνξείο λα πξνρσξήζεηο θαη ηελ χιε.
ΠΑ.: Δγψ ηψξα ηελ χιε ηελ έρσ βάιεη ζε έλα ξπζκφ. Έρσ ηελ ελφηεηα Γ' θαη ηελ
ελφηεηα Γ' πνπ ηειεηψλεη ην βηβιίν. Θέκα ηνπο είλαη ε Γεκνθξαηία θαη ε ζρέζε ηεο
κε ηε Γηθηαηνξία. Πσο ιεηηνπξγεί ην Δληαίν Κνηλνβνχιην θαη ε Γεκνθξαηία ζηελ
θνηλσληθή δσή.
ΑΡ.: Δθεί ζηα πιαίζηα ηεο Γεκνθξαηίαο κπνξείο λα κηιήζεηο θαη γηα δηθαηψκαηα
Πάξε.
ΔΛ.: Πάξε λα ζνπ πσ κηα ηδέα λα ην θάλεηο απηφ Project άζρεηα αλ εκείο
ζπλερίζνπκε.
ΠΑ.: Παηδηά εγψ δελ έρσ ρξφλν γηα Project θαη ηέηνηα.
ΔΛ.: Δληάμεη κελ θάλεηο Project αιιά κελ ην θάλεηο απφ ην βηβιίν.
ΠΑ.: Γελ έρσ ρξφλν. Δγψ ζα βγάισ ηελ ελφηεηα κε ηα βαζηθά φια.
ΔΛ.: Να μεθχγεηο απφ ην βηβιίν. Να ζνπ πσ κηα ηδέα, ρσξίο εζχ λα θνπξαζηείο, ηα
παηδηά λα ςάμνπλ θαη λα δνπιέςνπλ ρσξίο κεηά απφ δέθα ιεπηά λα βαξηνχληαη.
Υψξηζε απηή ηελ ελφηεηα ζηα θεληξηθά ζεκεία πνπ ζέιεηο λα δψζεηο βάζε, ηη ζέιεηο
δει. λα κάζνπλ. Ση είλαη Γεκνθξαηία; Ση είλαη Γηθηαηνξία; Ση είλαη πνιίηεπκα;
Ξερψξηζε απφ απηά εδψ ηη ζε ελδηαθέξεη.
ΠΑ.: Δγψ ηψξα ζε απηφ ην ζέκα πνπ είλαη Γεκνθξαηία ζέισ λα θάλσ ην εμήο. Θέισ
λα θάλσ έλα κάζεκα βησκαηηθφ. Να ηνπο βάισ λα ςεθίζνπλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ
έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο. Να εθιέμνπλ δει. έλα αληηπξφζσπν.
ΑΡ.: Να ην θάλνπλ δει. ζηελ ηάμε.
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ΔΛ.: Απηφ είλαη έλα θνκκάηη.
ΠΑ.: Μεηά κε ηε δχλακε ηεο εμνπζίαο κνπ ζα θαηαξγήζσ ηνλ αξρεγφ θαη ζα πσ φηη
ζα βάισ άιιν γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ έλλνηα ηεο Γηθηαηνξίαο. Κάπνηνη ζα
ζπκθσλήζνπλ γηαηί ζα έρσ δηαιέμεη θάπνηνλ δεκνθηιή αξρεγφ. Κάπνηνη άιινη ζα
πξνβιεκαηηζηνχλ θαη ζα πνπλ «φρη εκείο ςεθίζακε απηφλ θαη δε ζέινπκε άιινλ».
ΑΡ.: Γηα λα είλαη βησκαηηθφ ην κάζεκα.
ΠΑ.: Ναη, λα δνχκε πνηνη ζα ζπκθσλήζνπλ θαη πνηνη ζα δηαθσλήζνπλ, θαη κέζα απφ
απηφ ζα ηνπο δηδάμσ ηελ έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γηθηαηνξίαο.
ΑΡ.: Χξαία, έηζη ζα γίλεη έλαο δηάινγνο ζηελ ηάμε.
ΔΛ.: Πνιχ σξαία. Αιιά πάιη ν Πάξεο ιέεη «εγψ ζα ηνπο θάλσ». Δγψ ζνπ ιέσ πάξε
απηέο ηηο έλλνηεο Γεκνθξαηία θαη Γηθηαηνξία θαη δψζε παξαδείγκαηα κε θείκελα ζε
θάζε νκάδα. Βάιε ηνπο ζε έλα ηξαπέδη ζα λα κηιάλε ζηελ ηειεφξαζε θαη λα θαζίζνπλ
απηνί λα πνπλ ζηνπο ζεαηέο ή ζε απηνχο πνπ ηνπο αθνχλε ηη είλαη Γεκνθξαηία θαη ηη
Γηθηαηνξία θ.η.ι.
ΑΡ.: Με ζηφρν λα ηνπο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ;
ΔΛ.: Ναη, λα ηνπο θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, ψζηε λα κηιήζνπλ ηα παηδηά. Δζχ λα κελ
πεηο ηίπνηα. Δζχ ζα πεηο ζην ηέινο. Καηάιαβεο; Γει. κεηά απφ ηα παξαδείγκαηα.
ΑΡ.: Σνπο έρεηο κηιήζεη γηα ηηο έλλνηεο Γεκνθξαηία θαη Γηθηαηνξία;
ΠΑ.: ρη, ηψξα ζα κπνχκε ζηελ ελφηεηα.
ΑΡ.: Γελ πξέπεη πξψηα λα ζπδεηήζεηε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηηο έλλνηεο απηέο;
ΠΑ.: Θα ηνπο κηιήζσ πξψηα γηα ην ηη είλαη εμνπζία θαη κεηά γηα ην ηη είλαη πνιίηεπκα
γηα λα μέξνπλ.
ΑΡ.: Ναη, αξρηθά λα μέξνπλ δπν-ηξία πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα.
ΠΑ.: Έπεηηα ζα γίλεη ην κάζεκα νκαδνζπλεξγαηηθά κε ιίγα, ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα.
Σνπο έθαλα κηα επαλάιεςε απφ φιν ην βηβιίν.
ΑΡ.: Καη ηα έρνπλ εκπεδψζεη;
ΠΑ.: Ναη.
ΑΡ.: Δκέλα κνπ άξεζε ε ηδέα ηνπ βησκαηηθνχ καζήκαηνο κε ηηο εθινγέο.
ΠΑ.: Έηζη ην θάλσ. Έλα παηδί κηα ρξνληά θφληεςε λα θάεη μχιν, φηαλ θαηάξγεζα ηνλ
αξρεγφ πνπ είραλ εθιέμεη. ζνη ππνζηήξημαλ ηνλ αξρεγφ πνπ έβαια εγψ ηνπο
ξψηεζα πσο είλαη δπλαηφλ λα ην θάλνπλ, αθνχ έρνπκε ςεθίζεη δεκνθξαηηθά, πσο
ππνζηεξίδεηε ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο;
ΔΛ.: Πηζηεχεηο φηη απηφ ην θαηάιαβαλ ηα παηδηά;
ΠΑ.: Έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ, ηα βαζηθά, κε ηη αζρνιείηαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.
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ΠΑ.: Απηφ φκσο έρεη ζρέζε κε έλα κειινληηθφ κνπ κάζεκα. Αο δνχκε φκσο ηη
ζρεδηάδνπκε εκείο ηψξα. Σν κάζεκα ηεο Πέκπηεο ζα είλαη βησκαηηθφ ζε ζρέζε κε
απηά πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα. Θα ην βηληενζθνπήζνπκε. Θα θάλσ εγψ πάιη κηα
εηζαγσγή ζε ζρέζε κε φ,ηη πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα, θαη ζα ηνπο δψζνπκε κεηά
ην πιηθφ.
ΔΛ.: Θα θάλσ εγψ ηε δηδαζθαιία; Σφηε δε ζα θάλεηο εηζαγσγή. Δπεηδή είδα κηθξή
ηελ αίζνπζα, ηηο αζθήζεηο πνπ είρα ζρεδηάζεη ζα ηηο θάλνπκε κέζα θη φρη ζηελ απιή
γηα λα κε ράλνπκε ρξφλν.
ΠΑ.: Δκείο ζα βνεζάκε.
ΔΛ.: Ο θαζέλαο ζα πάεη ζε κηα νκάδα. Θα αξρίζνπκε κε έλα παηρλίδη.
ΑΡ.: Θα δνζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο;
ΔΛ.: Ναη, ζε πξψηε θάζε. Μεηά ζα δξάζνπλ ηα παηδηά.
ΑΡ.: Καη κεηά πξνηείλσ λα γίλεη ζπδήηεζε κεηαμχ καο θαη λα θαηαγξαθεί, αλ γίλεηαη.
ΠΑ.: Ναη, ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Καη ζέινπκε ηξεηο-ηέζζεξηο δείθηεο
αμηνιφγεζεο, δειαδή πνηφηεηα δηαιφγνπ, ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο, ζπλεξγαζία,
θξηηηθή ηθαλφηεηα. Πξέπεη λα δνπιέςνπλ νκαδηθά ζε φ,ηη έρεη ζρεδηαζηεί, φρη
αηνκηθά. Καη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα λα ππάξρεη πνηφηεηα
ιφγνπ πάλσ ζην ζέκα, πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη
ε κηα νκάδα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο άιιεο.
ΑΡ.: Ναη, ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ.
ΠΑ.: Ννκίδσ φηη απηά είλαη αξθεηά θαιά ζαλ πιηθφ θαη κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
έρνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηεζη.
ΑΡ.: Καη κε ζπλέληεπμε κπνξνχκε λα πάξνπκε πιηθφ.
ΠΑ.: Καη κε ζπλέληεπμε γηα λα βγάινπκε θξηηήξηα, γηα λα βγάινπκε εξσηήζεηο.
ΔΛ.: Ζ πξφηαζε απηή ζαο ηθαλνπνηεί, δειαδή ε κηα νκάδα λα παξνπζηάζεη ηη είλαη
δηθαηψκαηα ζηνπο ελήιηθεο θαη ε άιιε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο;
ΑΡ.: Πξνηείλεηο δει. λα πάξνπκε δχν ζέκαηα;
ΔΛ.: Ζ κηα νκάδα γηα απηά πνπ έρεη κάζεη κέρξη ηψξα γηα θάπνηα δηθαηψκαηα λα ηα
παξνπζηάζεη ζηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνπο άιινπο δαζθάινπο.
ΑΡ.: Με πνην ηξφπν πξνηείλεηο λα ην θάλνπλ απηφ;
ΔΛ.: πσο ζέινπλ, λα ηα γξάςνπλ, λα ηα δσγξαθίζνπλ.
ΑΡ.: Χξαία, κηα παξνπζίαζε ζηνπο γνλείο, κηα ζηνπο ελήιηθεο θαη κηα ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο.
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ΔΛ.: Δπεηδή είλαη ηξεηο νκάδεο, ε κηα νκάδα ζα κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηη είλαη
δηθαηψκαηα ζηελ Α' θαη ζηε Β' Γεκνηηθνχ, επεηδή είλαη πην κηθξά θαη νη άιιεο νκάδεο
ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Απηφ ζα είλαη θαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο.
ΑΡ.: Σξεηο, ινηπφλ, δηαθνξεηηθέο δσγξαθηέο.
ΔΛ.: Ναη, ηξεηο νκάδεο, ηξία ζέκαηα. Απηνί ζα απνθαζίζνπλ.
ΠΑ.: Θα δνχκε ηη πιηθά ζα πάξνπκε. Μπνξνχκε λα βηληενζθνπήζνπκε ηα παηδηά θαη
λα ηνπο δείμνπκε ην βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή.
ΔΛ.: Δίλαη έλα θίλεηξν απηφ.
ΠΑ.: Καη κεηά ζα ηνπο πάξνπκε κηα ζπλέληεπμε κε έλα δχν καζεηέο, ίζσο πάξνπκε
έλα κέηξην, έλα θαιφ θαη έλα αδχλακν καζεηή, γηα λα δνχκε αλ ηνπο άξεζε ην
κάζεκα θαη ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη.
ΑΡ.: Ναη, απηφ είλαη ζεκαληηθφ θπξίσο γηα λα δνχκε αλ επηηχρακε ηνπο ζηφρνπο καο,
ηε ζηνρνζεζία καο. Αλ θαηαλννχλ ηη είλαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλ
αθνκνίσζαλ απηφ πνπ θάλακε.
ΔΛ.: Ζ ζπλέληεπμε δειαδή ζα αθνξά θαη ζηελ αθνκνίσζε;
ΑΡ.: Ναη, εγψ ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ.
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Δ: Φάμακε ηε βηβιηνγξαθία, βξήθακε θπξίσο απφ Υξπζαθίδε, Κακαξηλνχ, Καλάθε
βαζηζηήθακε πάλσ ζ’ απηά …..πσο έδξαζε ηε β΄ θνξά
Π: θάλεηο έλα κάζεκα νκαδνζπλεξγαηηθά κε βάζε ην βηβιίν
Δ: Γίλνληαο ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα απφ ην κάζεκα
Α: ε Διέλε είρε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζ’ απηφ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη πσο απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηε βησκαηηθή
πιένλ δηδαζθαιία. Αλαδεηήζακε πάιη ηε βηβιηνγξαθία -------είδακε ηξφπνπο
νπζηαζηηθά ε Διέλε είρε ζέζε έλα ζέκα, πψο ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ζα
κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, λα ππάξρεη κηα γλσξηκία αθελφο
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη αθεηέξνπ ησλ κειψλ κε ηνπο δηδάζθνληεο…κηα
εμνηθείσζε, ζα ιέγακε
Δ: λαη πνπ θαη ζήκεξα πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε ..δελ μέξσ πσο εζείο ζαλ
παξαηεξεηέο ην είδαηε …..
Α: ήηαλε θαη ην πξψην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζνπ απηφ ..(απηφ πνπ εηπψζεθε
παξαπάλσ γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ) εγψ ζεσξψ φηη ηα παηδηά ηα μάθληαζε
απηφ ην πξάγκα επράξηζηα ηα μάθληαζε, νπζηαζηηθά ήηαλ

ζε κηα ινγηθή ηνπ

παηρληδηνχ, φηη ζπλδπάδεηαη ε κάζεζε κε ην παηρλίδη άξα ην βησκαηηθφ ζηφρν ηνλ
πεηχρακε θαη δεκηνχξγεζε έλα θαιφ έδαθνο γηα λα πξνρσξήζεη ε δηδαζθαιία
Δ: ζηελ Σξίηε θάζε ζα -------ηα παηδηά λα μέξεηο θνπξάδνληαη γξήγνξα. Ζ Σξίηε ψξα
ήηαλ θνπξαζηηθή γηα ηα παηδηά, έπξεπε λα είρακε ηειεηψζεη λσξίηεξα αιιά καο
θαζπζηέξεζε ην γεγνλφο φηη ε ηάμε ήηαλ δηακνξθσκέλε φπσο ηελ άθεζε ε δαζθάια
Π: λαη δε γηλφηαλ
Δ: θαη έπξεπε εκείο λα δεκηνπξγήζνπκε απφ ηελ αξρή ηηο νκάδεο, λα ηνπο ρσξίζνπκε
πάιη ζε νκάδεο. Αλ θαη βιέπεηο φηη εγψ ήκνπλ άγλσζηε ζε απηά αλ θαη ππήξραλ
θάπνηεο αληηδξάζεηο ηα πήγακε θαιά θχιεζαλ νκαιά…
Α: θχιεζαλ νκαιά
Δ: λαη λαη δειαδή αξρίδνπκε λα ζθεθηφκαζηε γηα ηα ζπκπεξάζκαηά καο, λα
καδέςνπκε γηα πεξεηαίξσ ζηνηρεία γηα πνηνπο ιφγνπο ηα παηδηά δελ ζπλεξγάδνληαη?
Άξα
Π: εγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα βξνχκε ηερληθέο πεξηζζφηεξεο αιιειεπίδξαζεο,
ηερληθέο δει. θαη θαηεπζχλζεηο ψζηε λα …
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Δ: Δγψ λνκίδσ φηη νθείιεηαη ζην δάζθαιν, ζην πιαίζην θαη ζε φιν γεληθά ην Α.Π
Καη πηζηεχσ φηη…
Α: Δγψ λνκίδσ Διέλε, ζσζηά ην ζέηεηο εζχ θαη ν Πάξεο αιιά έρεη λα θάλεη κε ην
ρξφλν πνπ κπνξείο λα δηαζέζεηο εκείο κηιάκε γηα ηελ ηξίηε παξέκβαζε, ζα κπνξνχζα
λα θαηαιάβνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ. Αλ απηφ ην πξάγκα είρακε ηε δπλαηφηεηα
λα ην επαλαιάβνπκε άιιεο έμη θνξέο
Δ: ζίγνπξα
Α: ζα κπνξνχζακε λα θαηαιάβνπκε θαη ζρέζεηο θνηλσληθέο πνπ ζπλδένπλ ηα παηδηά.
Σν ζέκα ηεο αιιειεπίδξαζεο έρεη λα θάλεη ιίγν θαη κε ην θνηλσληθφ background
ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο απηνχο κπνξείο λα δηακνξθψζεηο ζε εξσηήζεηο ηνπ θάζε
παηδηνχ, πνπ πξέπεη ν δάζθαινο λα ην γλσξίδεη πνιχ θαιά πνηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ, ζε κεξηθά παηδηά ζε πνηα φρη …
Δ: Αιιά γηα αιιειεπίδξαζε δελ κηιάκε κφλν κεηαμχ ησλ παηδηψλ αιιά θαη κεηαμχ
δαζθάινπ θαη παηδηψλ. Οπφηε ηα παηδηά απηά ελψ καο είδαλ κφλν δχν θνξέο
ζπλεξγαζηήθαλ καδί καο θαληάζνπ ηη ζα γηλφηαλ αλ απηφ γηλφηαλ απφ ηελ αξρή ηεο
ρξνληάο. Σα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ ζεακαηηθά λνκίδσ ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο
δείθηεο πνπ ζέζακε…. Σψξα είλαη Μάεο ηα παηδηά αθφκα δελ ληψζνπλ εληαγκέλα
ζηελ νκάδα ην απνηέιεζκά καο είλαη επηθαλεηαθφ…
Α: απηφ πνπ δηαπίζησζα εγψ ήηαλ φηη ηελ πξψηε θνξά πνπ κπήθακε ζηελ ηάμε καο
είπαλ «κα ήξζαηε γηα λα καο ειέγμεηε» ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπο ηε δεχηεξε θνξά ήηαλ
πην ραιαξά απέλαληί καο ήηαλ πην ραιαξά θαη ηψξα ήηαλ πνχ πην εχθνια ζηε
ζπλεξγαζία γηαηί αηζζάλζεθαλ φηη είκαζηε θαη εκείο καδί ηνπο θαη ζηγα ζηγά άξρηζε
λα δηακνξθψλεηαη έλα ηέηνην θιίκα.
Υ: πηζηεχσ φηη λαη ζπκθσλψ καδί ζνπ
Δ: νθείιεηαη επίζεο ζην ηη εξεζίζκαηα δίλνπκε εκείο ζηα παηδηά θαη έηζη απηά
αληηδξνχλ αλάινγα
Α: πάλησο έλα ζέκα πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ζθέςε είλαη ην ζέκα ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο
Υ: γηα ηελ έιιεηςε πνηφηεηαο ιφγνπ, πνπ είρακε ζέζεη….
Π: βάιακε θάπνηα …….σζηφζν άκα δεηο ην κεγαιχηεξν κέξνο είλαη παηδεία θαηνηθία
Υ: θαηνηθία
Π: Γειαδή δελ αθνχο νχηε γηα πεξηβάιινλ, νχηε δηθαηψκαηα γηα ζπλεξγαζία
Υ: ζπλεξγαζία λαη ην γξάςαλε
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Π: νχηε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θίισλ

--------Α: Έλα ζηνηρείν πνπ ζεσξψ φηη ζα

κπνξνχζακε λα είρακε εθκεηαιιεπηεί ηψξα πνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε, λνκίδσ είλαη φηη
ζα κπνξνχζακε λα είρακε ξσηήζεη ηα ίδηα ηα παηδηά πνηα δθαηψκαηα λνκίδεηαη φηη
ζηεξείζηε?
Δ: λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ
Υ: ζα κπνξνχζε απηφ λα είλαη έλα εξψηεκα ζπλέληεπμεο
Δ: Θεο Πάξε λα ζεκεηψλεηο θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα έρεηο θάπνηα ηδέα?

Ζ

ζπλέληεπμε δελ έρσ θαηαιάβεη ζα αθνξά απηφ πνπ θάλακε ζηελ ηάμε θαη πσο ην
αμηνινγνχλ? Ή γεληθά γηα ηα δηθαηψκαηα?
Υ: κπνξεί λα έρεη δχν κέξε
Α: Ο Πάξεο είρε ζέζεη θάπνηνπο δείθηεο πνπ ηνπο είρε ζεκεηψζεη ζην κ---\
Π: λαη απηά έβαια
Α: απηνχο κπνξείο λα ηνπο δηακνξθψζεηο ζε εξσηήζεηο γηα λα δνκεζεί ε ζπλέληεπμε,
κε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δείθηεο πνπ ζέινπκε θαη λα
κελ αθνξά κφλν ζε
Δ: κηιήζακε γηα ζπλεξγαζία γηα αιιειεπίδξαζε γηα πνηφηεηα ιφγνπ θιπ
Α: απηφ κπνξεί λα θαλεί απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπλέληεπμεο
Υ: ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο κε ην δάζθαιν …
Δ: θαη δάζθαιε δε ιέκε θαιχηεξνο θαη ρεηξφηεξνο καζεηήο !!
Π: δελ ηνπο άθνπζεο? Δίλαη δπλαηφλ?
Δ: κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηείλεηο ξε παηδί κνπ ηελ έληαζε ζα κπνξνχζεο λα ην
ρεηξηζηείο δηαθνξεηηθά?
Π: παηδηά απηνί κεξηθέο θνξέο έρνπλ θάλεη ηα θνξίηζηα λα θιαίλε κε ιπγκνχο
Δ: Θα κπνξνχζακε λα δνχκε πψο λα δνπιέςνπλ πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα
Α: Γχν κέξε ζα έρεη ε ζπλέληεπμε έλα ζα αθνξά ζην γλσζηηθφ θαη έλα ζηε
ζπλεξγαζία, αιιά θαη νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ απηφ πνπ δεηάκε…γηα λα
έρνπκε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο
Υ: λα πσ θάηη λα ζεκεηψζεη ν Πάξεο
Α: εκάο καο ελδηαθέξεη ην βησκαηηθφ θνκκάηη, ζα ζέιακε κηα απφ ηηο εξσηήζεηο λα
αθνξά ζην αλ εθείλα ζεσξνχλ είηε ζην παξφλ είηε ζην παξειζφλ, είηε ελδέρεηαη θαη
ζην κέιινλ απφ απηά φηη έρνπλ ζηεξεζεί απφ απηά ηα δηθαηψκαηα…
Π: ινηπφλ λα ζπδεηήζνπκε ηελ Σξίηε δξάζε έρεη πξνεγεζεί κηα παξαηήξεζε κηα
δξάζε νκαδνζπλεξγαηηθή κε θξηηηθνχο θίινπο κηα δξάζε νκαδνζπλεξγαηηθή ρσξίο
θξηηηθνχο θίινπο βηληενζθνπεκέλεο θαη νη δχν θαη κηα Σξίηε δξάζε ε νπνία είλαη
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νκαδνζπλεξγαηηθή βησκαηηθή θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα παηδηά
ηελ νπνία εηνίκαζε ε Διέλε. Λνηπφλ λα δνχκε ηη αθξηβψο επηηεχρζεθε ζηελ Σξίηε
παξέκβαζε
Α: Ζ Διέλε είπε ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε παξέκβαζε φηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο
αιιαγέο κε ην βησκαηηθφ θνκκάηη πσο δει. ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο αθελφο κε ην δηδάζθνληα αθεηέξνπ κεηαμχ ηνπο θαη ζέινπκε Διέλε
λα καο πεηο γηα πνην ιφγν ηέζεθαλ απηφη νη πξνβιεκαηηζκνη απφ κέξνπο ζνπ?
Δ: βαζηθά θαη εγψ ήζεια θαη ζέισ λα αιιάμσ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο κνπ
Α: δει είρε έλαλ αλαζηνρνζκφ
Δ: έλαο δηθφο κνπ πξνβιεκαηηζκφο κηα δηθή κνπ ζεσξία θαη απηή κε σζνχζε λα βξσ
άιινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο γηαηί πνιιέο θνξέο άθνπγα ηνλ εαπηφ κνπ πνκπψδε..
απηφ πνπ ήζεια λα αιιάμσ ζην ζρνιείν ήηαλ λα γίλεηαη δηαθνξεηηθά ν ηξφπνο
πξνζέγγηζεο ν ηξφπνο κεηάδσζεο ηεο γλψζεο αιιά ν ζηφρνο δελ είλαη κφλν απηφ
εκείο εγψ δε ζέισ έλα ζρνιείν πνπ λα κεηαδίδεη κφλν γλψζεηο ζέισ έλα ζρνιείν πνπ
λα πξνζεγγίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ην παηδί αλ ζέβεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα
αμηνπνηεί ηε δηθή ηνπ άπνςε, λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο λα ππάξρεη κηα ζρέζε,
λα βιέπνπκε αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζπίηη θαη λα γηλφκαζηε αξσγνί ιχζεσλ
γηα απηά έρνληαο απηή ηελ αλάγθε ………
Αιιά κε ηα δεδνκέλα απηνχ ηνπ ζρνιείνπ πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο. Μία απφ απηέο ζε ζρέζε κε ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία είλαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή ε νπνία δελ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο
αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ κνληέινπ γηα κηα αγσγή
πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Καη γξάθσ εδψ θάηη
εδψ…
Α: σξαία απηφ αθνξά ηε ζεσξία ζηε δξάζε ηε δηθή ζνπ πξνζπάζεζεο λα εθαξκφζεηο
φια απηά κε πνην ηξφπν ηη αθξηβψο έθαλεο?
Δ: Ο ηξφπνο είλαη λα απνθεληξσζφχκε απφ ην βηβιίν θαη απφ ην Α.Π λα δξάζνπκε
δηαθνξεηηθά ή κάιινλ λα δξάζνπλ νη καζεηέο
Α: εγψ πνπ παξαηεξνχζα ην είπακε θαη ζηελ αξρή ην παηδί ην νπνίν αξρηθά θαζφηαλ
κφλν ηνπ θαη ζηε δεχηεξε παξέκβαζε, ηα πήγε πνιχ θαιχηεξα
Π: πεγαίλεη πνιχ θαιχηεξα…ηα παηδηά θνηλσληθνπνηνχληαη φηαλ είλαη κε πνιχ θφζκν
δελ είλαη θαη ηφζν θαιφ λα είλαη κε έλαλ θαη λα έρνπλ φκνηα αληηκεηψπηζε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ρξνληάο
Υ: γηα ηνλ ίδην καζεηή ιέκε πνπ είπε ζηε ζπλέληεπμε
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Α: απηφλ κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
Υ: λαη θαη θάπνην άιινο είπε ζηε ζπλέληεπμε φηη είλαη σξαίν λα ζπλεξγάδεζαη γηαηί ν
ηάδε πνπ δελ έρεη θίινπο αξρίδεη θαη γίλεηαη κέινο ηεο νκάδαο..
Α: σξαία πνιχ σξαία
Δ: ην είρα ζεκεηψζεη άιισζηε απηφ ζηελ πξψηε παξαηήξεζε, θαη ζθνπφο ήηαλ λα
εληαρζεί ζηελ νκάδα
Α: εγψ απηφ πνπ παξαηήξεζα ζηε δηδαζθαιία θαη ζεσξψ φηη είλαη ζεηηθφ έλα κεγάιν
ζπλ είλαη ην γεγνλφο φηη ην παηδί απηφ ελεξγνπνηήζεθε ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα κε
έλαλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζπκκεηείρε ζηηο αθίζεο κε ην λα γξάςεη θάηη δελ ήηαλ ακέηνρν
θαη απηφ ηφλσζε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη απφ φηη ιέεη θαη ν Πάξεο έρεη
θνηλσληθνπνηεζεί .
Έλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο εθάξκνζεο κηα νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν κε βησκαηηθά ζηνηρεία
Δ: φρη φπσο ηα ήζεια
Α: λαη αιιά κε ζηνηρεηψδε ηξφπν ζεσξείο φηη απηφ ην κνληέιν πξέπεη λα ην δνχκε
κία θνξά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο
Π: εγψ απηφ πνπ θαηάιαβα είλαη φηη ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν ηαηξηάδεη ζηελ
εηζαγσγή κηαο ελφηεηαο θαη φιεο νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο είηε είλαη αμηνιφγεζεο
επέθηαζεο είηε δξαζηεξηφηεηεο δηθέο ηνπο πξέπεη λα είλαη νκαδνζπλεξγαηηθά θαη
δεκηνπξγηθέο. Δπίζεο έρσ παξαηεξήζεη φηη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δελ μέξσ αλ είλαη ηπραίν έρνπλ πάεη θαιχηεξα ζηα ηεζη απφ απφ
ηνπο άιινπο πνπ δελ ηελ ζέινπλ
Υ: εγψ άιιν θαηάιαβα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο , ππνζηεξίδνπλ θαη ηηο δχν κεζφδνπο
ιέλε φηη έρνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζην δάζθαιν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
Δ: γηα πνην ιφγν? ια απηά έγηλαλ ηφζν ζχληνκα θαη ηα παηδηά δελ είραλ πεξηζψξηα
λα κπνπλ ζην νκαδηθφ πλεχκα..
Π: ζηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε ζα δείηε φηη ηα παηδηά εθηφο απφ ην κνληέιν
δηδαζθαιίαο ιέλε φηη ζέινπλ ην δάζθαιν απζηεξφ δίθαην λα κελ παξαβηάδεη ην
σξνιφγην πξφγξακκα λα είλαη δεκνθξαηηθφο θαη άιια δηάθνξα ηα έρσ γξάςεη ζην
εκεξνιφγην
Υ: πξέπεη λα ην δνχκε απηφ
Α: ζεσξείηαη σο νκάδα φηη επηιέγνληαο αο πνχκε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θάπνηεο
θνξέο ζηηο ελφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη θξαηψληαο σο θνξκφ ην δαζθαινθεληξηθφ
κνληέιν ην έλα κπνξεί λα βνεζήζεη ην άιιν λα ην δηαλζίζεη αλ ην ππνζηεξίμεη?
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Δ: λαη ππάξρνπλ πεξηζψξηα λα ζπκβεί
Π: πξέπεη λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή πφηε ζα ρξεζηκνπνηήζεηο ην έλα θαη πφηε ην άιιν
δειαδή απηφ πνπ θάλακε κε ηελ Διέλε κπνξεί λα γίλεη ζαλ αμηνιφγεζε. Πξφζεμε
κέζα ζε κηα αθίζα ρξεζηκνπνηνχλε έλλνηεο θαηαιαβαίλνπλ έλλνηεο ηηο γξάθνπλ
ζσζηά, νξίζηε ν άιινο έγξαςε θαη κηα καληηλάδα δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ πιηθφ έρεη
θαηαιάβεη θάπνηα πξάγκαηα…
Δ: δε ζεσξψ φηη ήηαλ βησκαηηθή ε παξέκβαζε
Α: ηνπιάρηζηνλ ε έλαξμε ήηαλ
Δ: βησκαηηθή είλαη φηαλ ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα δξάζε κηα θαη κηιάκε γηα ηα
δηθαηψκαηα ηα παηδηά ηα παηδηά πρ πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ κηα δίθαηε πφιε
ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Να μέξεηο φηη ε βησκαηηθή δηδαζθαιία
κνηάδεη πνιχ κε ηελ Δ.Γ. ηα παηδηά αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, θάλσ
αλαζηνραζκφ ησλ πξάμεσλ ηνπο…
Α: ην βίληεν πνπ έδεημεο, ε θίλεζε ησλ παηδηψλ ζηελ αξρή έρε βησκαηηθά ζηνηρεία
απηφ ελλνψ
Δ: απηφ ην βίληεν κπνξείο λα ην πξνζαξκφζεηο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή δηδαζθαιίαο
αο πνχκε ζηε κεησπηθή αιιάδεηο ην ζηείξν κνλφηνλν απζηεξφ ηξφπν…
Π: ηη ήζεια λα πσ εκείο ζηεθφκαζηε ζηα κνληέια πνπ εθαξκφζακε.. σζηφζν φιε
απηή ε δξαζηεξηφηεηα θνηλσληθνπνίεζε ηα παηδηά
Δ: δελ είρε νκνηνκνξθία
Π: επλνεί ην κάζεκα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηαηί κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα
ζπγθξίλεηαη, λα θαίλεηαη ν ηξφπνο πνπ δηδάζθεη λα δηνξζψλεηαη. Αλ είρακε ηψξα φια
ηα βίληεν λα ηα αλαιχζνπκε πνιιά ζα δηνξζψλακε ζηνλ θαζέλα ζηνλ ηξφπν πνπ
δηδάζθεη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην πψο ρξεζηκνπνηεί ην ιφγν, ην πψο εθθξάδεηαη
ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηαηα λα αλακνξθψζεηο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη λα γίλεηο
δηαθνξεηηθφο άλζξσπνο φζνλ αθνξά ηα θφκπιεμ πνπ έρνπλ θάπνηνη, φηη δελ ζέινπλ
λα κπεη ζηελ ηάμε λα δεη θαλείο ηίπνηα….
Σν πξφβιεκα είλαη φηη ηα ζρνιεία δελ δηαζέηνπλ ρψξνπο γηα ζπδήηεζε ηέηνηαο
κνξθήο ζηελ Δ.Γ, δε δηαζέηνπλ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ν ρξφλνο γηα λα κπνξέζεηο
λα θάλεηο θάηη ηέηνην… νη δάζθαινη πξέπεη λα θάζνληαη κέρξη ηηο 5 ην απφγεπκα δπνηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην πξέπεη λα ππάξρεη πνιχ κεξάθη ….
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ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΣΩΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ
ΠΡΧΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Πάξ: πψο ιέγεζαη;
Γησξ: Γηψξγνο
Παξ: ζε πνην ζρνιείν θνηηείο;
Γηψξ: ην δεκνηηθφ ζρνιείν Κνπξλά.
Παξ: ε πνηά ηάμε;
Γηψξ: Πέκπηε
Παξ: ζηελ Πέκπηε. Χξαία. Κάλακε καδί ην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. Θέισ λα
ζε ξσηήζσ, ζην θεθάιαην πνπ θάλακε γηα ηα πνιηηηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα αηνκηθά
δηθαηψκαηα, πάλσ ζ’ απηφ ην θεθάιαην ζα ζε ξσηήζσ, ζέισ λα ζε ξσηήζσ θάπνηα
πξάγκαηα. Ζ βαζηθή κνπ εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην εμήο: πιένλ φινη πηζηεχσ φηη
έρεηε κάζεη γηα ηα πνιηηηθά, ηα θνηλσληθά θαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. Θέισ λα κνπ
πεηο απφ ηε δηθή ζνπ δσή, σξαία; Έρεηο δηαπηζηψζεη λα ζίγεηαη θάπνην θνηλσληθφ ζνπ
ή αηνκηθφ ζνπ δηθαίσκα; πνιηηηθά δελ έρεηο αθφκα γηαηί δελ ςεθίδεηο.
Γηψξ: Γειαδή;
Παξ: Γειαδή. Πηζηεχεηο φηη θάπνπ ζ’ απηά ηα ζπκβάληα πνπ μέξεηο απ’ ηελ δηθή ζνπ
δσή, ηελ πξνζσπηθή ζνπ, ππάξρεη θάπνην θνηλσληθφ δηθαίσκα πνπ έρεη ζηγεί; πρ. Έλα
δηθαίσκα ζηελ κφξθσζε ή ζηελ πγεία ή μέξσ’ γσ έλα δηθαίσκα ζηελ
απηνπξαγκάησζε κε ηελ έλλνηα πνηα; ηη λα θάλεηο απηφ πνπ ζεο θαη λα ζε βνεζνχλ.
Γειαδή αηζζάλεζαη θάπνπ ζηγκέλνο φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ζνπ δηθαηψκαηα;
Γησξ: ε…..λαη.
Παξ: Γηα πεο κνπ. Διεχζεξα.
Γησξ: Γελ θαηάιαβα, ηη ξσηήζαηε;
Παξ: Τπάξρεη θάπνην πξφβιεκά ζνπ, ππάξρεη θάπνην δηθαίσκά ζνπ ην νπνίν έρεη
παξαβηαζηεί; Απηφ ελλνψ.
Γησξ: ρη.
Παξ: ρη. Αηζζάλεζαη δειαδή φηη φια ηα δηθαηψκαηά ζνπ, ζνπ παξέρνληαη.
Γησξ: ρεδφλ.
Παξ: Χξαία. Αηζζάλζεθεο πνηέ αδηθεκέλνο; Γηα θάηη;
Γησξ: Ναη.
Παξ: Γηα πεο.
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Γησξ: Ή βαζηθά , φρη, φρη, φρη.
Παξ: Γελ έρεηο αηζζαλζεί γηα ηίπνηα αδηθεκέλνο ζηε δσή ζνπ;
Γησξ: Έρσ αηζζαλζεί βαζηθά.
Παξ: Χξαία πεο κνπ. Γηαηί; Γηα λα δνχκε αλ απηφ αθνξά θάπνην θνηλσληθφ δηθαίσκα
ή αηνκηθφ.
Γησξ: ηη πάληα κπιέθνπλ ηα αγφξηα φηαλ ηα πεηξάδνπλ ηα θνξίηζηα θαη αληηδξνχλ
κεηά κε βίαην ηξφπν.
Παξ: λαη
Γησξ: ινηπφλ κεηά,
Παξ: ειεχζεξα πεο κνπ.
Γησξ: θαη κπιέθνπκε εκείο.
Παξ: Μπνξείο λα κνπ αθεγεζείο έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε;
Γησξ: Γειαδή
Παξ: Γειαδή, είπεο έλα πεξηζηαηηθφ, ηη βιέπνπλ ηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα.
Μπνξείο λα κνπ αθεγεζείο έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ;
Γησξ: Έλα παξάδεηγκα;
Παξ: Ναη.
Γησξ: Λνηπφλ, γηα παξάδεηγκα, είκαη εγψ θαη ν Γηψξγνο θαη παίδνπκε θαη πάλε ηα
θνξίηζηα θαη καο ρηπ.. θαη καο πεηξάδνπλ θαη κεηά εκείο ηηο θνξντδεχνπκε θαη κεηά
έξρνληαη απηά, καο ρηππάλε ζηελ πιάηε θαηφηαλ εκείο πάκε λα ηνπο θσλάδνπκε ε… ε
θπξία εκάο δελ καο θαινκηιάεη.
Παξ: Άξα ζεσξείο φηη ε θπξία δελ απνδίδεη ηη;
Γησξ: Γηθαηνζχλε.
Παξ: Γηθαηνζχλε. Άξα είλαη έλα δηθαίσκά ζνπ ε…θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ έηζη;
Γησξ: Ναη.
Παξ: Ζ δηθαηνζχλε ην νπνίν δελ απνδίδεηαη. Έρεηο θάπνηα πξφηαζε λα θάλεηο ψζηε
απηφ λα θαιπηεξεχζεη; λα ιπζεί; Πσο ζα κπνξνχζαηε δειαδή καδί κε ηελ θπξία ζνπ
λα ζπλελλνεζείηε φινη νη καζεηέο ψζηε απηφ λα είλαη πην δίθαην φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε;
Γησξ: Γελ μέξσ.
Παξ: Γελ έρεηο θάπνηα πξφηαζε; Χξαία θαιπθζήθακε ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα θαη
έλα πεξηζηαηηθφ ηεο δσήο ζνπ. Θα ήζεια λα ζε ξσηήζσ ηψξα ην εμήο: Πξνηηκάο λα
ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηεο πνιηηηθήο αγσγήο
ή λα παξαθνινπζείο θαη λα ζπκκεηέρεηο κφλνο ζνπ;
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Γησξ: Μφλνο κνπ.
Παξ: Πνηα κέζνδν δηδαζθαιίαο πξνηηκάο απ’ απηέο πνπ είπακε ην πξσί;
Γησξ: Σελ πξψηε.
Παξ: Θεσξείο λνκίδεηο φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ δελ κπνξεί λα ζε
βνεζήζεη;
Γησξ: Με βνεζάεη.
Παξ: Αιιά;
Γησξ: Μπνξεί λα κε κπεξδέςεη.
Παξ: ε ζρέζε κε ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ πνηαλνχ ηελ γλψκε
εκπηζηεχεζαη πνην πνιχ. Σνπ δαζθάινπ ή ησλ ζπκκαζεηψλ ζνπ;
Γησξ: Σνπ δαζθάινπ
Παξ: Πσο ην θξίλεηο απηφ; Γηαηί;
Γησξ: Γηαηί απηνί δελ έρνπλ πάεη ζε παλεπηζηήκην
Παξ: Δκπηζηεχεζαη ηε γλψκε ηνπ δαζθάινπ. Να πάκε ζε έλα πξνεγνχκελν πνπ είπεο.
Πσο γίλεηαη θαη ε θπξία Διίλα λα είλαη άδηθε φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζηα
αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Μήπσο εδψ ππάξρεη κηα ζχγθξνπζε;
Γησξ: Γειαδή;
Παξ: ε θ. Διίλα κνπ είπεο πξηλ φηη είλαη άδηθε ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ζηα
αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Οπζηαζηηθά κνπ είπεο κε ιίγα ιφγηα, απηφ θαηάιαβα εγψ, θαη
δηφξζσζέ κε αλ θάλσ ιάζνο, φηη ηα θνξίηζηα ηα αληηκεησπίδεη πην επλντθά.
Γησξ: Ναη
Παξ: Πσο ινηπφλ εκπηζηεχεζαη ηελ γλψκε ηνπ δαζθάινπ; Γηαηί βιέπεηο ηα πξάγκαηα
κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ δαζθάινπ;
Γησξ: Δμαξηάηαη..( δηαθνπή απφ ηνλ δάζθαιν)
Παξ: Δζχ δελ έρεηο γλψκε; νη ζπκκαζεηέο ζνπ δελ έρνπλ γλψκε;
Γησξ: Έρνπλ.
Παξ: Πψο ζα κπνξνχζε λα ιπζεί θαιχηεξα απηφ ην ζέκα λνκίδεηο; Γειαδή κε ηελ
έλλνηα πνηα; Πψο ζα κπνξνχζε λα έρεηε θαιχηεξε θαη πην δίθαηε πξνζέγγηζε ζε
θάπνηα πξάγκαηα; Μεηξάεη κφλν ε γλψκε ηνπ δαζθάινπ;
Γησξ: ρη θαη ησλ ζπκκαζεηψλ, αιιά πην ζίγνπξε είλαη ηνπ δαζθάινπ.
Παξ: Πην ζίγνπξε είλαη ηνπ δαζθάινπ. Χξαία, ην απνδέρνκαη. Δίζαη ππέξ ησλ test
θαη ηεο αμηνιφγεζεο θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη κηα ελφηεηα; Ή είζαη ππέξ ηνπ θάζε
θνξά πνπ ηειεηψλεη κηα ελφηεηα , αληί γηα test λα ζαο βάδσ λα θάλεηε κηα αθίζα
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φπσο θάλακε κε ηελ θ. Διέλε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ή λα θάλεηε κηα δξαζηεξηφηεηα
θαη λα θαίλεηαη απ’ απηφ φηη έρεηε θαηαιάβεη;
Γησξ: ηη ζέισ ή ηη είλαη πην θαιφ;
Παξ: Ση ζέιεηο θαη ηη ζεσξείο πην θαιφ γηα εζέλα, δειαδή πνην ζα ζε βνεζνχζε πην
πνιχ. Έλα test γηα λα δεηο πφζα μέξεηο απ’ ηελ ελφηεηα, ή κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία
ζα είρε ζρέζε κε θάπνηεο θαηαζθεπέο ή κε νηηδήπνηε πνπ ζα αθνξνχζε ηελ ελφηεηα;
Γησξ: test
Παξ: test. Γηαηί;
Γησξ: Δπεηδή ην test κε δνθηκάδεη γηα λα δεη αλ έρσ αξθεηή γλψζε γηα λα πξνρσξήζσ
ζην επφκελν θεθάιαην.
Παξ: Ση ζεκαίλεη γηα εζέλα ν βαζκφο;
Γησξ: Αμηνιφγεζε
Παξ: Ναη αιιά γηα ζελα ηη ζεκαίλεη; Δζχ;
Γησξ: Ση αμία ζα πάξσ.
Παξ: ν βαζκφο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεηο ζην ζπίηη έρνπλ ζρέζε θαηά ηε γλψκε
ζνπ ή αδηθήζαη; Γειαδή είζαη έλαο καζεηήο ν νπνίνο πξνζπαζεί πάξα πνιχ θαη δελ
παίξλεη θαιφ βαζκφ ή πξνζπαζεί ιίγν θαη παίξλεη κεγάιν βαζκφ. Γειαδή πνηά είλαη ε
ζρέζε απηή θαηά ηε γλψκε ζνπ, πνπ εζχ αμηνινγείο ηελ πξνζπάζεηά ζε ζρέζε κε ηνλ
βαζκφ πνπ παίξλεηο
Γησξ: Πξνζπαζψ ιίγν θαη παίξλσ θαθφ βαζκφ.
Παξ: έρεηο λα θάλεηο θακία πξφηαζε γηα λα γίλεη θαιχηεξν ην κάζεκα:
Γησξ: ρη.
Παξ: Δληάμεη ζε επραξηζηψ πνιχ.
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Παξ: Δίζαη ε
Μαξ: Μαξία
Παξ: Πεγαίλεηο ζε πνηα ηάμε;
Μαξ: Πέκπηε.
Παξ: ε πνηφ ζρνιείν;
Μαξ: ην δεκνηηθφ ζρνιείν Κνπξλά.
Παξ: Πνιχ σξαία. Κάλακε καδί ην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. Έρνπκε θηάζεη
κέρξη ην ζεκείν ηψξα λα έρνπκε ζπδεηήζεη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ηα θνηλσληθά θαη
ηα αηνκηθά θαη θάλακε θάπνηεο δηδαθηηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ην κάζεκα ζηελ
πνιηηηθή αγσγή. Σν δηδάμακε εγψ πην πνιχ δαζθαινθεληξηθά κεηά ην δηδάμακε
νκαδνζπλεξγαηηθά, κεηά ην δηδάμακε θαη κε ςπρνθηλεηηθφ ηξφπν, δειαδή λα θάλεηε
εζείο θάπνηεο θαηαζθεπέο. Δγψ δελ ζα ζηαζψ ζ’ απηφ ζα ζνπ θάλσ κηα εξψηεζε.
Σψξα πιένλ μέξεηο πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλζξψπνπ. Απφ
ηελ δηθή ζνπ δσή έρεηο αηζζαλζεί πνηέ λα παξαβηάδνληαη θάπνηα δηθαηψκαηα ή
θάπνηεο ππνρξεψζεηο ζνπ;
Μαξ: ρη.
Παξ: ππάξρεη πεξίπησζε ζηε δσή ζνπ λα έρεηο ληψζεη κέρξη ηψξα αδηθεκέλε;
Μαξ: ρη
Παξ: είλαη θάηη ζηε γεηηνληά ζνπ ή ζην ζπίηη ζνπ πνπ ην ζεσξείο παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ;
Μαξ: φρη.
Παξ: Πνιχ θαιά. Δληάμεη; σξαία. Πάκε παξαθάησ. Πψο πξνηηκάο ηειηθά λα γίλεηαη
ην κάζεκα;
Μαξ: Οκαδηθά
Παξ: Γηαηί;
Μαξ: Γηαηί ζα ζπλεξγαδφκαζηε. Ο Γηάλλεο πνπ δελ ηνλ παίδνπλ ζα είλαη ζε κηα
νκάδα θαη ζα ζπλεζίζεη θαη λα κελ πεηξάδεη ηα παηδηά θαη λα έρεη θίινπο θαη ην
κάζεκα κπνξεί λα γίλεη είηε κε ζπδήηεζε αιιά ρσξίο λα θσλάδνπκε θαη λα θάλνπκε
βιαθείεο.
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Παξ: Δζχ ζαλ Μαξία πσο λνκίδεηο φηη καζαίλεηο θαιχηεξα, νκαδηθά ή
δαζθαινθεληξηθά;
Μαξ: Οκαδηθά
Παξ: Οκαδηθά. Γηαηί;
Μαξ: Γηαηί ζα είκαη ζε νκάδεο ζα ζπλεξγαδφκαζηε ζα ξσηάκε θαη εζάο.
Παξ: Θεσξείο φηη κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο εχθνια κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο
ζνπ; Ή είλαη εχθνιν απηφ;
Μαξ: φρη ζπλεξγαδφκαζηε.
Παξ: είλαη εχθνιν
Μαξ: Δάλ ην ζέινπλ θαη απηνί είλαη εχθνιν. Αλ θάλνπλ βιαθείεο είλαη δχζθνιν.
Παξ: λα ζε ξσηήζσ θάηη άιιν. Γηα ζέλα ηη ξφιν παίδεη ν βαζκφο ζηα ηεζη πνπ
θάλνπκε;
Μαξ: Ο βαζκφο.
Παξ: Καηαξρήλ ζεο λα γίλνληαη ηεζη;
Μαξ: Ναη
Παξ: είλαη γηα ζέλα θαιχηεξν λα θάλνπκε ηεζη ή λα θάλνπκε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο φπσο θάλακε κε ηελ θ Διέλε;
Μαξ: ηεζη. Δίλαη πην θαιά λα θάλνπκε ηεζη.
Παξ: Γηα πνηφλ ιφγν;
Μαξ; Δίλαη ην ίδην γηα κέλα. Μπνξψ λα θάλσ θαη ην ηεζη θαη λα θάλνπκε εξγαζίεο.
Παξ: Ναη αιιά απφ ηα δχν;
Μαξ: ην ηεζη γηαηί κπνξνχκε λα γξάςνπκε απηά πνπ έρνπκε κάζεη. Γεληθά είλαη ιίγν
δχζθνιν ην ηεζη αιιά είλαη γηα ην θαιφ καο γηα λα κάζνπκε.
Παξ: Άξα απφ ην ηεζη θαη ηελ επαλάιεςε καζαίλεηο θαιχηεξα κνπ ιεο.
Μαξ: Ναη.
Παξ: Χξαία. Ο βαζκφο πνπ παίξλεηο ζηα ηεζη ηη είλαη γηα ζέλα; ηη θαηαιαβαίλεηο
δειαδή απφ ηνλ βαζκφ;
Μαξ: θαηαιαβαίλσ αλ έρσ δηαβάζεη ή φρη, αλ πξέπεη λα πξνζπαζήζσ πεξηζζφηεξν ή
λα πξνζπαζήζσ λα αλεβάζσ ην βαζκφ κνπ.
Παξ: Μπνξείο λα ζθεθηείο θάηη δηαθνξεηηθφ εθηφο απφ έλα γξαπηφ ηεζη πνπ ζα έρεη
ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα’ ζέλα; Γειαδή ηη ζα ζε έθαλε λα γίλεηο θαιχηεξε καζήηξηα
ή λα βειηησζείο εθηφο απφ έλα ηεζη ζην ηέινο κηαο ελφηεηαο;
Μαξ: Μηα έθζεζε γηα ην ηη έρνπκε κάζεη.
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Παξ; Χξαία. Δζχ κε βάζε ηνλ βαζκφ πνπ παίξλεηο ζην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο
ζην θάζε ηξίκελν είλαη έλαο βαζκφο πνπ πξνζπαζείο πνιχ γηα λα ηνλ πάξεηο, είλαη
έλαο βαζκφο πνπ πξνζπαζείο ιίγν θαη είλαη κεγάινο βαζκφο. Πσο ην βιέπεηο εζχ;
Μαξ: Θα κπνξνχζα λα είκαη πνιχ θαιχηεξε. Παξ: Δπραξηζηψ πνιχ
ΣΡΗΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ

Παξ: Πψο ιέγεζαη;
Μαξ: Μηξνχλα
Παξ: ζε πνην ζρνιείν πεγαίλεηο;
Μηξ: ην δεκνηηθφ ζρνιείν Κνπξλά.
Παξ: ε πνηα ηάμε;
Μηξ: Πέκπηε
Παξ: θάλακε καδί ην κάζεκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. Κάλακε καδί ζηα ηειεπηαία
καζήκαηα θαη κε ηελ θ. Αξγπξψ, ηελ θ. Υξπζίδα θαη ηελ θ Διέλε. Καη θάλακε
θάπνηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Θέισ λα ζε ξσηήζσ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο, θαηαξρήλ θαηάιαβεο ηελ ελφηεηα απηήλ, κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο;
Μηξ: Ναη
Παξ: Χξαία. ηε δηθή ζνπ ηε δσή ππάξρεη θάπνην θνηλσληθφ δηθαίσκα ή αηνκηθφ ή
πνιηηηθφ ην νπνίν δελ ην έρεηο θαη ζε αδηθνχλ; έρεηο αηζζαλζεί πνηέ φηη αδηθείζαη απφ
θάπνην δηθαίσκα;
Μηξ: Πείηε πάιη.
Παξ: ιέσ. Τπάξρνπλ δηθαηψκαηα, παηδεία, πγεία, αηνκηθά, ην δηθαίσκα ηεο
έθθξαζεο, λα κηιήζεηο ειεχζεξα θιπ. Αηζζάλεζαη πνηέ αδηθεκέλε; ηε δηθή ζνπ δσή
κέρξη ηψξα.
Μηξ: ρη
Παξ: Άξα ζεσξείο φηη φια ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία παξέρνληαη, δελ ππάξρεη θάπνην
πνπ λα κελ ζνπ παξέρεηαη εζέλα πξνζσπηθά. Τπάξρεη;
Μηξ: ρη
Παξ: ηε γεηηνληά ζνπ βιέπεηο θάπνην παηδί λα αδηθείηαη ή λα ππάξρεη θάπνην
δηθαίσκα ην νπνίν αο πνχκε ηνπ ην ζηεξνχλ;
Μηξ: Δδψ ζηελ Διιάδα;
Παξ: Ναη ζηελ γεηηνληά πνπ κέλεηο εδψ ζηελ Διιάδα.
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Μηξ: ρη
Παξ: Σψξα ζέισ λα ζνπ θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα. Δζχ πσο λνκίδεηο
φηη καζαίλεηο θαιχηεξα, φηαλ ζε δηδάζθνπλ ζε νκάδεο ή δαζθαινθεληξηθά;
Μηξ: Καη ηα δπν κ’ αξέζνπλ. Σν πξψην κ’ αξέζεη γηαηί καο καζαίλεηε πξάγκαηα πνπ
νη ζπκκαζεηέο κνπ κπνξεί λα κελ ηα μέξνπλ θαη λα κνπ ηα εμεγήζνπλ ιάζνο. Σν
άιιν κε ηηο νκάδεο κ’ αξέζεη γηαηί θάλνπκε ηηο εξγαζίεο καδί θαη ζπλεξγαδφκαζηε
θαη κηιάκε κεηαμχ καο.
Παξ: Χξαία. Πξνηηκάο λα ζπλεξγάδεζαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ζνπ ή λα παξαθνινπζείο ην κάζεκα;
Μηξ: Να παξαθνινπζψ ην κάζεκα, άκα έρσ θάπνηεο απνξίεο λα ζαο ξσηήζσ γηα λα
κνπ εμεγήζεηε.
Παξ: Χξαία. Καη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ κπνξεί εζέλα λα ζε
βνεζήζεη;
Μηξ: θάπνηεο θνξέο λαη. ηαλ θάλνπκε κηα εξγαζία θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηη λα
γξάςσ ή δελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέεη ε εξγαζία, νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ εμεγνχλ ηη ιέεη
ε άζθεζε.
Παξ: Πηζηεχεηο φηη ε ζπλεξγαζία κε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, γηα ζέλα είλαη εχθνιν
πξάγκα ή δχζθνιν;
Μηξ: Δχθνιν.
Παξ: Χξαία. Θέισ λα ζε ξσηήζσ θάηη. Ση λνκίδεηο φηη είλαη θαιχηεξν λα γξάθνπκε
ηεζη θαη λα παίξλεηο έλα βαζκφ ή ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο λα θάλνπκε κηα
δξαζηεξηφηεηα φπσο θάλακε κε ηελ θ. Διέλε θαη θάλαηε ηηο αθίζεο. Πνην είλαη
θαιχηεξν γηα εζέλα ζαλ αμηνιφγεζε; Γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ην ηη
κάζαηε. Καη εθεί θαίλεηαη ην ηη κάζαηε θαη ζηελ αθίζα θαη ζε έλα ηεζη. Δζχ ηη
λνκίδεηο θαιχηεξα ην ηεζη ή κηα δξαζηεξηφηεηα νκαδνζπλεξγαηηθή γηα λα δνχκε ηη
κάζαηε;
Μηξ: Μηα δξαζηεξηφηεηα.
Παξ: Χξαία. Ο βαζκφο πνπ παίξλεηο ζηα ηεζη είλαη αλάινγνο ηεο πξνζπάζεηάο ζνπ;
Γειαδή είλαη δίθαηνο ή άδηθνο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζπάζεζεο; Γειαδή, παίξλεηο
θαιφ βαζκφ επεηδή πξνζπαζείο πνιχ; ίζσο παίξλεηο θαιφ βαζκφ θαη πξνζπαζείο ιίγν;
Ίζσο δελ πξνζπαζείο θαη δελ παίξλεηο θαιφ βαζκφ; δειαδή πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ
γηα ηνλ βαζκφ ζηα ηεζη.
Μηξ: Αλ δελ πξνζπαζήζσ δελ ζα πάξσ θαιφ βαζκφ. Αλ πξνζπαζήζσ θαη πξνζέρσ
ζην κάζεκα ζα πάξσ θαιφ βαζκφ.
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Παξ: Χξαία. Τπάξρεη πεξίπησζε λα πξνζπαζήζεηο λα δηαβάζεηο θαη λα ζαο βάισ έλα
ηεζη θαη ηειηθά λα κελ γξάςεηο; Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα;
Μηξ: Ναη
Παξ: Πνπ νθείιεηαη απηφ;
Μηξ: Κάπνηεο θνξέο λα κελ θαηαιαβαίλσ ηηο αζθήζεηο.
Παξ: Δληάμεη απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε εζέλα επεηδή δελ θαηαιαβαίλεηο ηα
ειιεληθά, αθνχ είζαη έλα ρξφλν ζηελ Διιάδα. Έρεηο ζθεθηεί άιιν ηξφπν
αμηνιφγεζεο εθηφο απφ ηα ηεζη πνπ βάδνπκε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο κε ηελ θ.
Διέλε;
Μηξ: Μπνξνχκε λα θάλνπκε κε άιιν ηξφπν ην κάζεκα;
Παξ: φρη. Δγψ βάδσ ην ηεζη γηα λα ζνπ βάισ έλα βαζκφ. Κάλσ ηνλ άιιν ηξφπν γηα
λα δσ αλ δνπιεχεηαη νκαδηθά θαη αλ ζα ηα θαηαθέξεηε γηα λα ζαο βάισ έλα βαζκφ.
Άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο; Δθηφο απ’ απηά ηα δπν; Δζχ πνπ ήζνπλ ζε έλα ζρνιείν
ζηε Ρνπκαλία ηα ίδηα θάλαηε;
Μηξ: φηαλ έπξεπε λα βιέπεη ε θπξία άκα δηαβάδνπκε έιεγε: «Μηξνχλα βγεο κπξνζηά
θαη ζα καο πεηο ην κάζεκα» θαη έπξεπε λα πσ ην κάζεκα.
Παξ: Απηφ γηα λα μέξεηο θαη ηελ ιέμε ιέγεηαη πξνθνξηθή εμέηαζε. Σν ιέγαηε απ’
έμσ;
Μηξ: Ναη. Κάλακε ηεζη, νκάδεο ζηελ γιψζζα, απηά.
Παξ: Σέιεηα. ’ επραξηζηψ.
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