
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΑΛΙΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

             ΑΕΜ: 2566

ΕΠΟΠΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Β’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ, ΕΕΔΙΠ

ΦΛΩΡΙΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2016

                                                                                                                                    1



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...........................................................................................................2
ΠΡΟΛΟΓΟΣ...................................................................................................................4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................5
1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ.............7

1.1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ............................................7
1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ....................................................................8

1.2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ...............................9
1.2.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ..............................................12
1.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ.............................14

1.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.......................................................16
1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ......................................17
1.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.............................................................................19

1.4.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ...........20
1.4.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.................................................23
1.4.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...............................................................................25

1.5 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ......................................................................................................27

1.5.1 Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.....................................................27
1.5.2 Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ..........................................................................................29
1.5.3 Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ......................30
1.5.4 Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ................................................................32

1.6 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.....................................................................................................33
1.7 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ................................................35

1.7.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ..................................................................................................42
1.7.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ....................................................................................................44

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ.............49
2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ................................49
2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ.........................................50
2.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ.........................................................................................................51
2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.............................................................................52
2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ......................................................................55
2.6 Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.............................................57
2.7 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...................................58
2.8 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ....................................................................60

                                                                                                                                    2



2.9 ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ............69
2.10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ....75
2.11 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ..........................................................................77
2.12 ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ...................................................................................82
2.13 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT................................................................................86

2.13.1 ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT: ΟΡΙΣΜΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ....................................................................................................86
2.13.2 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
PROJECT............................................................................................................87
2.13.3 ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ....................................................................................................90

3. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ..................................................................................93
3.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.................................................................................93
3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ........................................................97

3.2.1 ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ...................................................99
3.2.2 ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ...................................................100
3.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ..............................................101
3.2.4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.........................................................102
3.2.5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ PROJECT........................................................................103
3.2.6 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.................................................105

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ............................................................................107
4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ...............................................................107
4.2 Ο ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ...............................109
4.3 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..............114

5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ................116
5.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.............................................116

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................................................132

                                                                                                                                    3



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  με  τίτλο  “Επικοινωνιακά  μοντέλα  και  Κριτική

Επικοινωνιακή  Διδασκαλία”  εκπονήθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας

(Φλώρινα), στο Τμήμα Νηπιαγωγών και πρόκειται για βιβλιογραφική έρευνα.

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της επικοινωνίας εντός

της  σχολικής  μονάδας  καθώς  και  η  χρησιμότητα  της  εφαρμογής  των  διδακτικών

μοντέλων στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής.

  Στα πλαίσια της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας θα αναφερθούν οι

διδακτικές αρχές που την διέπουν, ενώ παράλληλα τονίζεται η σημασία των μεθόδων

διδασκαλίας και η παιδαγωγική τους αλληλεπίδραση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά

στα  διδακτικά  μοντέλα  και  στη  σημασία  της  εφαρμογής  τους  στην  προσχολική

αγωγή,  όπως επίσης και  ο  ρόλος του παιδαγωγού όσον αφορά την επικοινωνιακή

διδασκαλία αλλά και τα διδακτικά μοντέλα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες μου, Σωτηρία Τριαντάρη

και Ευδοξία Κωτσαλίδου για τη συμβολή τους και την πολύτιμη βοήθεια τους για την

ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  σχολικό  μας  σύστημα,  στιγματισμένο  από  την  άκρατη  νοησιαρχία  του

παρελθόντος,  δεν  μπορεί  να  ξεφύγει  από  τα  αδιέξοδα  του,  με  αποτέλεσμα  οι

οποιεσδήποτε βελτιωτικές παρεμβάσεις να προκαλούν μόνο ανεπαίσθητες αλλαγές,

εφόσον δεν στοχεύουν στην πηγή του κακού. Η παθητική στάση του μαθητή, που

τόσο καλλιεργήθηκε στις ελληνικές σχολικές τάξεις συνεχίζει να χαρακτηρίζει και το

σημερινό σχολείο, μεταβάλλοντας το μαθητή σε παθητικό δέκτη ξένων επιθυμιών και

πορισμάτων, ενώ ο δάσκαλος υποδύεται το ρόλο ενός μεσολαβητή, που καλείται να

μεταβιβάσει τα αγαθά των γνώσεων στους μαθητές. Ταυτόχρονα οι δραστηριότητες

ολοκληρώνονται  μέσα  σε  ένα  κλίμα  απομόνωσης  και  ατομικής  προσπάθειας  στα

πλαίσια ενός ανταγωνιστικού πνεύματος προβολής και καταξίωσης.

 Η  αντιμετώπιση  των  παραπάνω  βρίσκεται  στην  Κριτική  Επικοινωνιακή

Διδασκαλία.  Το  βασικό  ενδιαφέρον  της  Κριτικής  Επικοινωνιακής  Διδασκαλίας

εστιάζεται  κυρίως  στην  αποκατάσταση  και  στην  προώθηση  μιας  ανοικτής

επικοινωνίας  στην  παιδαγωγική  και  διδακτική  θεωρία,  ιδιαίτερα  όμως  στην

παιδαγωγική  και  στη  διδακτική  πράξη  του  σχολείου.  Παρέχει  εξαιρετικές

δυνατότητες για τον εξανθρωπισμό και τη χειραφέτηση του ανθρώπου, και ιδιαίτερα

για  την  προσωπική  και  την  κοινωνική  αφύπνιση  των  μαθητών.  Αυτό  μπορεί  να

διασφαλιστεί  μέσα  από  την  αναζήτηση  εκείνων  των  μέτρων  παρέμβασης  που

καθιστούν εφικτή και δυνατή τη σταδιακή μετάβαση των μαθητών από την υπαρκτή

κατάσταση του <<είναι>> προς την επιθυμητή κατάσταση του <<πρέπει>> μέσα από

την ανάλυση της υπαρκτής κοινωνικής και σχολικής πραγματικότητας. Ως εργαλείο

αυτής της ανάλυσης προσφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Επικοινωνιακής

Διδακτικής.  Η ανάλυση αυτή θεωρείται  ως  βασική προϋπόθεση για μια  δυναμική

υπέρβαση  και  μετατροπή  της  κατάστασης  ανάγκης  στην  οποία  βρίσκονται

εκπαιδευτικοί και μαθητές, σε δυνατότητα επιθυμίας και δημιουργικής συνύπαρξης.

Σημαντική  θέση  έχει  στη  διδασκαλία  αυτή  ο  παρεμβατικός  ρόλος  του

εκπαιδευτικού,  ο  οποίος  καλείται  να  κινηθεί  ανάμεσα  στην  έλλειψη  και  την

υπερβολή, αναζητώντας το μέτρο, προκειμένου να βοηθήσει το μαθητή στην πορεία

του  προς  τη  χειραφέτηση,  την  αποκατάσταση  και  την  προώθηση  της  ανοικτής

επικοινωνίας  στην  παιδαγωγική  και  τη  διδακτική  πράξη.  Σε  αυτό  τον  ενισχύει  η
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διδακτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή των διδακτικών μοντέλων,

τα οποία εφαρμόζει  ο  εκάστοτε νηπιαγωγός διαφοροποιώντας τα,  προκειμένου να

προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής ζωής, εξελίσσοντας όχι μόνο τα

παιδιά αλλά και τον ίδιο.

 Η βασική επιδίωξη της  Κριτικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας  σε επίπεδο

διδακτικού σχεδιασμού, διεξαγωγής του μαθήματος και αξιολόγησης επικεντρώνεται

περισσότερο στην ατομική και κοινωνική αφύπνιση του μαθητή, προκειμένου να μην

περιορίζεται η παιδαγωγική πράξη στη θεραπεία προβλημάτων που προκαλεί η ίδια η

διδακτική  πράξη.  Γι'  αυτό  αποδίδεται  μεγάλη σημασία  στην  αναζήτηση και  στην

εκδήλωση των προβλημάτων των μαθητών, στην ενσωμάτωση τους στο πρόγραμμα

του  σχολείου  και  όχι  στην  αγνόηση  ή  στην  καταπίεση  τους.  Από  την  άλλη,

επιδιώκεται  σταδιακή  συμμετοχή   του  μαθητή  σε  όλες  τις  δραστηριότητες  της

διδακτικής  πράξης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  η  Κριτική  Επικοινωνιακή  Διδασκαλία

παρουσιάζεται  ως  μια  δυνατότητα  εξορθολογισμού  της  διδακτικής  πράξης,

προϋπόθεσης απαραίτητης για την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση.
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1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ –
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

1.1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ο όρος βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία,  εμπεριέχει  δύο επιμέρους όρους,  το

βίωμα και την επικοινωνία. Λέγοντας βιωματική διδασκαλία εννοούμε ένα πλέγμα

διδακτικών  διαδικασιών  που  έχουν  ως  αφόρμηση  βιωματικές  καταστάσεις.  Είναι

δηλαδή  ανάγκες,  προβλήματα  και  απορίες  του  παιδιού,  που  πηγάζουν  από  την

καθημερινή  ζωή  καθώς  και  από  τις  εμπειρίες  και  τις  ανησυχίες  που  του

δημιουργούνται  μέσα  στον  κοινωνικό  περίγυρο  όπου  ζει  και  ενσωματώνεται.  Οι

διαδικασίες αυτές προσπαθούν να εισαγάγουν το μαθητή στον κόσμο της γνώσης,

έχοντας ως σημείο αναφοράς τα πιο πάνω βιώματα.

  Όλη  αυτή  η  διαδικασία  της  ένταξης  των  βιωματικών  καταστάσεων  στη

σχολική ζωή και της μετάλλαξης τους σε διδακτικές δραστηριότητες, υλοποιείται στα

πλαίσια  μιας  επικοινωνιακής  σχέσης  ανάμεσα  στα  μέλη  της  διδακτικής  ομάδας

(εκπαιδευτικούς-μαθητές).  Πρόκειται  για  μια  σχέση  που  τη  χαρακτηρίζει  ισότιμη

ανταλλαγή απόψεων, που βοηθάει την ομάδα να διαμορφώσει μια τελική άποψη και

να  προβεί  στη  λήψη  κάποιων  αποφάσεων  σχετικών  με  το  μάθημα  (οργάνωση-

σχεδιασμός-διεξαγωγή-αξιολόγηση).

1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Τόσο στη φάση της κατάθεσης των βιωμάτων όσο και στην ανάλυση, αλλά και στην

υλοποίηση του ζητούμενου μέσα από το σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων

καθώς και στη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των

μελών της ομάδας σε μια επικοινωνιακή σχέση, για μια συναπόφαση, αποτέλεσμα

σύγκλισης ατομικών και κοινωνικών ενδιαφερόντων (W. Schulz, 1978 – L. Wygotski,

1981  –  W.  Klafki,  1986  -J.  Classen,  1991  κ.ά).  Πρόκειται  για  μια  διαδικασία

αλληλεπίδρασης, όπου τα μέλη της ομάδας καταθέτουν τις απόψεις τους, τις εμπειρίες

τους, τα επιχειρήματα τους, συνδιαλεγόμενα, παρουσία του εκπαιδευτικού, ο οποίος
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εντάσσεται ως ισότιμο μέλος της ομάδας. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρει στην ομάδα και

τις δικές του απόψεις, χωρίς διάθεση εκμετάλλευσης της πλεονεκτικής του θέσης ή

αυταρχισμού  ή  πρόθεσης  να  τη  συμπαρασύρει  σε  περιοχές  έξω  από  τα  γνήσια

ενδιαφέροντα της.

  Η οργάνωση της μάθησης λογίζεται ως επικοινωνιακή διαδικασία, όπου όλοι

οι μετέχοντες στο μάθημα θεωρούνται <<δυνάμει ικανά για δράση άτομα>> (Borsum,

κ.ά. 1982,). Τέτοιου είδους αντιλήψεις σχετικά με το μάθημα οδηγούν αναμφίβολα σε

δυνατότητες  αυτοκαθορισμού και  αυτοπροσδιορισμού της  ομάδας,  ως αποτέλεσμα

ενεργού  συμμετοχής  στο  μαθησιακό  <<γίγνεσθαι>>  (επικοινωνιακή  δράση  ή

αλληλεπίδραση).

  Είναι  χαρακτηριστική  η  αντίληψη  ότι  η  άσκηση  και  η  εφαρμογή  της

αυτονομίας και της υπευθυνότητας επιτυγχάνεται με την αμοιβαία δράση ανάμεσα

στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Ο σχεδιασμός και γενικότερα η διεξαγωγή του

μαθήματος  δεν  πρέπει  να  θεωρούνται  ως  μια  αντίληψη  <<ο  ένας  ενάντια  στον

άλλο>>, αλλά <<ο ένας πλάι στον άλλο>> (Schier/Loddenkemper, 1980).

  Από όσα έχουν προηγηθεί γίνεται αντιληπτή η σημασία της επικοινωνίας στα

πλαίσια  του  μαθήματος  τόσο  για  λόγους  καθαρά  τεχνικούς,  για  άμεση,  δηλαδή,

συμμετοχή στη διδασκαλία όσο και για την ίδια την υπόσταση του ατόμου. Αποτελεί

πρόκληση  και  ταυτόχρονα  προτροπή  για  το  ίδιο  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  η

επικοινωνιακή μορφή του μαθήματος, με στόχο την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων

της μάθησης και ταυτόχρονα την ομαλή πορεία μέσα στην ομαδική ζωή.

  Για  να  γίνει  περισσότερο  κατανοητή  η  σημασία  των  επικοινωνιακών

διαδικασιών  στο  μάθημα  είναι  απαραίτητη  μια  εγγύτερη  εξέταση  των  όρων

επικοινωνία  και  αλληλεπίδραση,  οι  οποίες  σε  πολλές  περιπτώσεις  εμφανίζονται

ταυτόσημοι. Η διαφορετική αντίληψη ως προς το ταυτόσημο ή όχι των δύο όρων θα

πρέπει να αποδοθεί κυρίως σε επιστημολογικές, βλ. Ιδεολογικές εκτιμήσεις.

  Το  όλο  θέμα  αντιμετωπίζεται  ανάλογα  με  τις  αντιλήψεις  ως  προς  την

αποστολή της εκπαίδευσης, τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις της, αλλά και σχετικά

με τη θέση που τοποθετούν τις επικοινωνιακές σχέσεις στα πλαίσια του μαθήματος.

Στην  παραδοσιακή  ιδεαλιστική  αντίληψη  η  επικοινωνία  στη  μορφή  της

αλληλεπίδρασης είναι όρος άγνωστος, εφόσον η αυθεντία του δασκάλου καθορίζει το

κλίμα εργασίας και αποτελεί την πηγή απ' όπου εκπορεύεται η γνώση (Π. Ξωχέλλης,
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1989 –  Φ.  Κοσσυβάκη,  1991).  Ο Κριτικός  Ορθολογισμός στηρίζεται  κυρίως στις

μπιχεβιοριστικές απόψεις μεταβίβασης πληροφοριών ή στα συμπεράσματα ανάλυσης

της  πληροφορίας  από  την  πλευρά  της  Κυβερνητικής.  Η μαρξιστική  Παιδαγωγική

τονίζει την κοινωνική διάσταση της επικοινωνίας, ενώ η Κριτική Θεωρία διαβλέπει

μέσα  σ'  αυτή  την  απαρχή  της  κοινωνικής  αναδιάρθρωσης  και  της  παραγωγής

επιπλέον γνώσης, μια επικοινωνιακή σχέση που χαρακτηρίζεται ως μεταεπικοινωνία

(Metakommunikation).

1.2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Οι  απόψεις  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια  αποτελούν  πορίσματα  ερευνών  στα

πλαίσια της Κυβερνητικής, που μαζί με τις μπιχεβιοριστικές απόψεις αποτελούν τις

κυριότερες τάσεις στα πλαίσια του Κριτικού Ορθολογισμού (Κ. Χρυσαφίδης, 1991).

  Η Κυβερνητική είναι σχετικά νέα επιστημονική προσέγγιση του κόσμου με

ευρύτερους,  σύμφωνα  με  τους  εκπροσώπους  της,  τομείς  δράσης  απ'  αυτούς  των

συμβατικών επιστημών και αποτελεί <<μια γέφυρα ανάμεσα στις επιστήμες>> (  N.

Wiener,  1948  –  Frank/Meder,  1971).  Αντικείμενο  της  Κυβερνητικής  είναι  οι

διαδικασίες  καθοδήγησης  και  επικοινωνίας  όλων  των  συστημάτων,  είτε  αυτά

αναφέρονται  στον  τεχνικό  είτε  στον  οργανικό  τομέα.  (Σύστημα  κατά  την

Κυβερνητική  είναι  μια  μηχανή,  ο  άνθρωπος,  το  περιβάλλον  κ.  λπ.).  Για  την

Κυβερνητική,  επικοινωνία  σημαίνει  μια  μαθηματική  αντίληψη  σχετικά  με  τη

συνεννόηση  δύο  συστημάτων  και  των  διαδικασιών  που  συντελούνται  ανάμεσα σ'

αυτά.

  Υπάρχουν δύο δυνατότητες επικοινωνίας:

α.  Πληροφοριακή  προσέγγιση  (informelle  Approximation)  με  ιδεατή  μορφή  την

εξομοίωση  (Akkomodation),  που  σημαίνει  ταύτιση  της  συχνότητας  με  την  οποία

εκπέμπονται  τα  μηνύματα  από  τον  πομπό  με  αυτή  των  μηνυμάτων  του  δέκτη.

Υπάρχουν  δύο  μορφές  συχνότητας  εκπομπής  της  πληροφορίας,  δηλαδή  της

προσφοράς  συμβόλων:  αυτή  που  αναμένει  ο  δέκτης  (υποθετική)  και  αυτή  που

πράγματι χρησιμοποιεί  ο πομπός (ισχύουσα). Η πληροφοριακή προσέγγιση με την

εξομοίωση  συντονίζει  (ταυτίζει)  τις  δύο  συχνότητες.  Η  διαδικασία  της

πληροφοριακής προσέγγισης ή προσαρμογής επιτελείται σύμφωνα με τις αρχές της

επανάδρασης  (Rückkopplung),  κυρίως  δε  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  θεωρίας  της
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<<δοκιμής  και  πλάνης>>.  Πρόκειται  για  μια  διαδικασία  προσαρμογής  των

υποκειμενικών  σχημάτων στα  αντικειμενικά,  που αφορά μια  παθητική  στάση του

δέκτη απέναντι στον κόσμο των αντικειμένων, και την προσαρμογή του οργανισμού

στο  περιβάλλον.  Αποτελεί  οπωσδήποτε  ένα  βασικό  βήμα  στην  προσπάθεια

κατανόησης των προβλημάτων του κόσμου που μας περιβάλλει.

β.   Η  πληροφοριακή  αναπαραγωγή  (informelle  Replikation)  αναφέρεται  σε

συστήματα (πομπό-δέκτη) που ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταυτόσημα σχήματα

(π.χ. κοινή γλώσσα). Ο ρόλος της πληροφοριακής αναπαραγωγής στη διαδικασία της

μάθησης  είναι  σημαντικός,  όταν  το  εργαλείο  επικοινωνίας  είναι  ταυτόσημο.  Η

επικοινωνία σύμφωνα με τις αρχές της Κυβερνητικής συντελείται στα πλαίσια ενός

μοντέλου  πομπού-δέκτη,  όπου  ο  πομπός  αναλαμβάνει  τη  μεταβίβαση  της

πληροφορίας  και  στην περίπτωση της  αγωγής τη μεταβίβαση του διδακτέου στον

αποδέκτη-μαθητή. Πρόκειται στην ουσία για μια μονόδρομη επίδραση. Η αμφίδρομη

συμβολή  της  επικοινωνίας  (στην  κατεύθυνση  μαθητής-δάσκαλος  ή  μαθητής-

πρόγραμμα),  λειτουργεί  στο  βαθμό  που  ως  επανάδραση  (Rückkopplung)  βοηθάει

στην  εξακρίβωση  του  μεγέθους  επιρροής-παρέμβασης,  ώστε  η  υφιστάμενη

κατάσταση  <<Ist-Wert>>  να  προσεγγίσει  την  επιδιωκόμενη  κατάσταση  <<Soll-

Wert>> (F.v. Cube, 1982).

  Σε  κάθε  περίπτωση  αποκλείεται  δυνατότητα  διαφοροποίησης  της

μαθησιακής  κατάστασης  του  <<πομπού>> και  της  γενικότερης  στάσης  του,  όταν

έχουμε  κλειστά  επικοινωνιακά  συστήματα  που  προϋποθέτουν  συγκεκριμένους

στόχους.  Φυσικά  δεν είναι  δυνατό να  καλύψουν τις  ανάγκες  της  επικοινωνιακής

διδασκαλίας,  τουλάχιστο  στη  φάση  της  απαίτησης  για  μια  αυτονομία  της

προσωπικότητας  και  για  διαδικασίες  χειραφέτησης.  Οι  όροι  χειραφέτηση  και

αυτονομία αποτελούν για τους εκπροσώπους της Κυβερνητικής και κατ'  επέκταση

τους  οπαδούς  του  Κριτικού  Ορθολογισμού  όρους  ασαφείς  και  μη  μετρήσιμους,

επομένως  δεν  μπορεί  να  συγκεκριμενοποιηθεί  η  μορφή  συμπεριφοράς  που

συνεπάγεται η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου (W. Brezinka, 1975).  Για τον Κριτικό

Ορθολογισμό οι επικοινωνιακές σχέσεις στη μορφή της αλληλεπίδρασης, αποτελούν

οπωσδήποτε τμήματα μαθησιακής δράσης, αλλά σε προεπιστημονικό επίπεδο. Ο F.v.

Cube π.χ. δέχεται ότι η επιστημονική δράση της Παιδαγωγικής αρχίζει από το σημείο

που ξεκινάει ο σχεδιασμός μιας διδακτικής στρατηγικής για την επίτευξη κάποιου
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στόχου (1977) πράγμα που σημαίνει,  ότι  ο  στόχος  έχει  ήδη διατυπωθεί  οριστικά,

χωρίς δυνατότητες αλλοίωσης ή αναθεώρησης του.

  Από  τη  στιγμή  που  ο  όρος  χειραφέτηση  δεν  μπορεί  να  καλύψει  τις

προϋποθέσεις  εκείνες  που απαιτεί  ο  Κριτικός  Ορθολογισμός για τους  διδακτικούς

στόχους,  να  δηλώνεται,  δηλαδή,  μια  μορφή  συμπεριφοράς  μετρήσιμη,  ώστε  να

υπάρχουν  δυνατότητες  συγκρότησης  αντίστοιχης  διδακτικής  στρατηγικής,  δεν

υπάγεται  στις  επιστημονικές  ανησυχίες  της  Παιδαγωγικής  η  απαίτηση  για

χειραφέτηση και αυτονομία. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι το ίδιο ασαφής είναι ως

ένα βαθμό και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, την οποία, όμως, ο Κριτικός

Ορθολογισμός εντάσσει  στις  επιστημονικές  του ανησυχίες  και  την  θεωρεί  ως  ένα

διδακτικό  στόχο  για  την  επίτευξη  του  οποίου  συγκροτεί  διδακτικές  στρατηγικές.

Μπορούμε  κατά  συνέπεια  να  πούμε  ότι  τα  βασικά  στοιχεία  της  Βιωματικής  -

Επικοινωνιακής  διδασκαλίας,  όπως  λ.χ.  η  καλλιέργεια  της  δημιουργικής  σκέψης

αποτελούν αντικείμενο εξέτασης και ανάλυσης στα πλαίσια της Κυβερνητικής (F. v.

Cube, 1982).

  Αυτό προκύπτει  από το  γεγονός  ότι  η  ανάδυση ενός  προβλήματος  θέτει

αυτόματα  κάποιο  στόχο,  δηλαδή,  τη  λύση του.  Η ικανότητα  λύσης  προβλημάτων

γενικά μπορεί να θεωρηθεί ως ζητούμενο μιας διδακτικής διαδικασίας, δηλαδή ως

διδακτικός στόχος· τούτο φαίνεται αδύνατο για τις μπιχεβιοριστικές αντιλήψεις των

οπαδών της Κυβερνητικής και γενικότερα του Κριτικού Ορθολογισμού, όσον αφορά

την αλληλεπίδραση, επειδή αυτή κατά την άποψη τους, δεν μπορεί να διατυπωθεί ως

συγκεκριμένη  μορφή  συμπεριφοράς.  Η  αλληλεπίδραση  όμως  χαρακτηρίζει  τον

άνθρωπο που είναι σε θέση να επικοινωνεί και να αποδέχεται ή να απορρίπτει γενικά

τις απόψεις των άλλων, όπως ακριβώς η κριτική σκέψη δηλώνει την ικανότητα γενικά

του ανθρώπου να λύνει προβλήματα.

  Η  άρνηση  των  οπαδών  του  Κριτικού  Ορθολογισμού  να  εντάξουν  την

επικοινωνία, ως συντελεστή χειραφέτησης και αυτονομίας στις επιστημονικές τους

διερευνήσεις,  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο στην αντίληψη ότι  αυτού  του  είδους  οι

απαιτήσεις  εμπεριέχουν μεταφυσικές συνιστώσες (F.  v.  Cube, 1977).  Η αγωγή για

τους  οπαδούς  του  Κριτικού  Ορθολογισμού  εμπεριέχει  ως  βασικά  στοιχεία  τη

σκοπιμότητα  και  τις  προθέσεις,  που  στον  όρο  επικοινωνιακή  αλληλεπίδραση  δεν

φαίνεται  να  ενυπάρχουν,  χωρίς  όμως  να  αποκλείονται  από  την  παιδαγωγική
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διαδικασία. Αποτελούν απλώς μια πιθανή πτυχή της όλης διαδικασίας, όχι όμως ένα

καθοριστικό στοιχείο, εφόσον ο όρος αυτός δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί και

να δώσει στοιχεία μετρήσιμα για να διερευνηθούν <<επιστημονικά>> (H. Blankertz

1974 – F. v. Cube, 1977).

1.2.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Είναι αυτονόητο ότι οι εκπρόσωποι του μαρξισμού δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον

κοινωνικό τομέα και κατά συνέπεια στην κοινωνική διάσταση της επικοινωνίας (A.A.

Leont'  ev  κ.α.,  1984). Η επικοινωνία είναι εξάλλου η βασική προϋπόθεση για την

κοινωνικοποίηση  του  ατόμου  και  γενικότερα  για  κάθε  κοινωνική  δραστηριότητα.

Άλλωστε  μέσα  στις  αρχές  της  επικοινωνίας  ο  άνθρωπος  γίνεται  κατανοητός  ως

κοινωνικό ον. Η επικοινωνία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση

μιας  κοινής  αντίληψης  που  στη  συνέχεια  επιδρά  στο  κάθε  άτομο  χωριστά.  Η

κοινωνική  άποψη  διαμορφώνεται  μέσα  στα  πλαίσια  της  κατάθεσης  απόψεων,

προθέσεων και επιχειρημάτων.

  Κατά  τον Leont' ev <<δεν έχει σημασία η μεταφορά πληροφοριών, αλλά η

αλληλεπίδραση  με  άλλους  ανθρώπους  ως  εσωτερικός  μηχανισμός  της  ζωής  μιας

κοινωνίας. Δεν έχει τόσο σημασία η μετάδοση πληροφοριών -κάτι που αποτελεί κύριο

μέλημα  της  Κυβερνητικής-  αλλά  η  ανταλλαγή  ιδεών,  ενδιαφερόντων  κ.λπ.,  η

διαμόρφωση  διαθέσεων  και  η  απόκτηση  κοινωνικοϊστορικών  εμπειριών.  Δεν  μας

ενδιαφέρει τόσο η εισαγωγή της επικοινωνίας για τη δράση μιας κοινωνικής ομάδας

όσο η διερεύνηση της ίδιας της επικοινωνίας, της ύπαρξης και της δυναμικής της, η

διερεύνηση των μηχανισμών και των μέσων της επικοινωνιακής δράσης, και πριν απ'

όλα η ανάγκη του συσχετισμού μεταξύ της επικοινωνίας και των άλλων πτυχών της

ανθρώπινης δράσης και κυρίως ο συσχετισμός μεταξύ πρακτικής και αντιληπτικής

δράσης>>.

  Πολλά  από  τα  στοιχεία  που  αναφέρθηκαν,  όπως  λ.χ.  η  σημασία  της

επικοινωνίας  στο  κοινωνικό  γίγνεσθαι,  μπορούν  να  γίνουν  αποδεκτά  από

εκπροσώπους  διαφορετικών  επιστημολογικών  τάσεων,  επειδή  αποτελούν

τοποθετήσεις  που  ανταποκρίνονται  στη  κοινή  λογική  (Brezinka,  1975).  Η

διαφοροποίηση της μαρξιστικής τοποθέτησης και ταυτόχρονα η κριτική της ενάντια
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στην αστική αντίληψη σχετικά με την επικοινωνία ασκείται κυρίως στο σημείο, που

οι  παιδαγωγοί  αυτοί  <<αντιμετωπίζουν  την  επικοινωνιακή  δραστηριότητα  ως

εξωκοινωνικό φαινόμενο, διαχωρίζοντας τους όρους Επικοινωνιακή Ψυχολογία και

Κοινωνική Ψυχολογία>>. Για το Μαρξισμό η επίδραση μεμονωμένων ατόμων και πιο

πολύ ως διαδικασία που υπάγεται στην εσωτερική οργάνωση και εξέλιξη γενικά της

κοινωνίας. Πρόκειται,  δηλαδή, για μια διαδικασία που βοηθάει αποκλειστικά στην

κοινωνική εξέλιξη.

  Τις  απόψεις  αυτές  ασπάζονται  και  οι  οπαδοί  της  Κριτικής  θεωρίας

(Schäfer/Schaller, 1973), διαφοροποιούνται όμως μεταξύ τους οι δύο τάσεις ως προς

την  αντιμετώπιση  των  κοινωνικών  δομών.  Για  τη  μαρξιστική  αντίληψη  <<η

διατήρηση της ύπαρξης και της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στο σύνολο τους,

καθώς και των κοινωνικών ομάδων που την απαρτίζουν, είναι πιο σημαντική από την

αλλαγή των κοινωνικών δομών>> (Leont'  ev,  ό.π.).  Αυτό σε  αντιπαράθεση με  το

αίτημα της <<άρσης των καταπιεστικών δομών της κοινωνίας>> (Schäfer/Schaller,

ό.π.), που απαιτούν οι οπαδοί της Κριτικής Θεωρίας, δείχνει ότι οι δυο αντιλήψεις

λειτουργούν  αντίστοιχα  σε  κλειστά  και  ανοιχτά  επικοινωνιακά  μοντέλα.  Για  τη

μαρξιστική Παιδαγωγική η επικοινωνιακή σχέση διεξάγεται μέσα σε μια μη ταξική

κοινωνία,  με  συγκεκριμένες  δομές,  που  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  διαφαίνεται  η

πρόθεση να αναθεωρηθεί το σύστημα (W. Naumann, 1975 – Neuner/Babancki, 1988

κ.ά.).

1.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ

Για  τους  οπαδούς  της  Κριτικής  Θεωρίας  (Χρυσαφίδης,  1991)  ο  όρος  επικοινωνία

είναι  σαφής.  Εμπεριέχει  δύο συστατικά  στοιχεία:  την  κοινωνική  διάσταση και  τη

χειραφέτηση  (Schäfer/Schaller,  1973).  Τόσο  η  κοινωνική  διάσταση  όσο  και  τα

στοιχεία  της  ισότιμης  συμμετοχής  των  μελών  της  επικοινωνίας  τονίζονται  με

ιδιαίτερη  έμφαση.  Η  επικοινωνία  λένε  οι   Schäfer/Schaller  είναι  μια  μορφή

αλληλεπίδρασης.  Η κοινωνική διάσταση είναι  δεδομένη και  μάλιστα βρίσκεται  σε

ανώτερη θέση από τα περιεχόμενα. Προέχει επομένως η επιδίωξη να δημιουργηθεί

ένα  κλίμα  επικοινωνίας,  με  όλες  τις  θετικές  συνέπειες  που  συνεπάγεται  για  τη

γενικότερη  κοινωνική  κατάσταση.  Άλλωστε  είναι  εμφανής  η  αντίληψη  ότι  η
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επικοινωνία είναι <<μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης>>.

  Το κλίμα στα πλαίσια του οποίου κινείται η επικοινωνία, χαρακτηρίζεται από

μια  ισότιμη  συμμετοχή  ατόμων.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  δυνατό  να

απλουστεύεται  ο  ρόλος  τους  με  τους  χαρακτηρισμούς  πομπός-δέκτης.  Αντίθετα,

χαρακτηρίζονται  μέτοχοι  της  επικοινωνιακής  διαδικασίας,  μιας  διαδικασίας

απαλλαγμένης  από  διαθέσεις  αυταρχισμού,  είτε  αυτός  αναφέρεται  σε  κοινωνικές

δομές είτε είναι μια εγγενής, φαινόμενο υπαρκτό στις διανθρώπινες σχέσεις.

  Όλες αυτές οι αντιλήψεις της δημιουργίας ενός αντιαυταρχικού κλίματος, αν

τεθούν σε αντιπαράθεση με το αντικείμενο που διερευνά η Κυβερνητική, δείχνουν σε

μεγάλο βαθμό τη μονομερή αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Στα πλαίσια της

Κυβερνητικής  γίνεται  εξέταση  της  μαθηματικής  αξίας  των  μηνυμάτων  που

εκπέμπονται, μια προσπάθεια να βρεθούν ιδεατές καταστάσεις για μια αποδοτικότερη

πρόσκτηση του μηνύματος, κατανόηση και επεξεργασία του, αδιαφορώντας για τις

βασικές κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου.

  Είναι μια μονομέρεια την οποία καταδικάζει η Κριτική Θεωρία τονίζοντας

κυρίως  τη  σημασία  των  ανθρώπινων  σχέσεων,  που  χειραφετούν  το  άτομο  και

λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα που βρίσκεται κάτω από συνεχή αναθεώρηση, που

επιδέχεται συνεχείς βελτιώσεις, χωρίς κανένα τέλος, κανένα <<έσχατον>>, χωρίς να

υπάρχει στη διάθεση μας μια τελική μορφή συστήματος που πρέπει να θέσουμε ως

στόχο (Schäfer/Schaller, 1973).

  Αυτό  το  δεύτερο  στοιχείο  οριοθετεί  και  διαφοροποιεί  το  επικοινωνιακό

μοντέλο  της  Κριτικής  Θεωρίας  από εκείνο  του  Μαρξισμού και  γενικά  όλων  των

κατευθύνσεων, που διαμορφώνονται και κινούνται μέσα σε κλειστά συστήματα. Για

την  Κριτική  Θεωρία  η  κοινωνική  διαδικασία  είναι  μια  εναγώνια  αναζήτηση  που

διαμορφώνεται σε κάθε στιγμή, μέσα από την προσωπική συμβολή στην ομάδα και

μέσα από τη δράση που χειραφετεί στα πλαίσια μιας κοινωνικής ισοτιμίας. Αυτή η

συνεχής  αναζήτηση  ενός  κοινωνικού  μοντέλου  που  μόλις  βρεθεί  είναι  υπό

αναθεώρηση  παρουσιάζει,  όσο  τολμηρό  και  αν  φαίνεται,  ένα  σημείο  σύγκλισης

ανάμεσα  σε  δύο  θεωρίες  που  διαφορετικά  εμφανίζονται  με  αγεφύρωτες

επιστημολογικές  διαφορές:  τον Κριτικό Ορθολογισμό και  την Κριτική Θεωρία.  Ο

Κριτικός  Ορθολογισμός  θεωρεί  την  αναζήτηση  της  γνώσης  ως  ένα  αγώνα  του

ανθρώπινου νου, με αποτέλεσμα κάθε επίτευγμα να είναι υποψήφιο για αμφισβήτηση
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και διάψευση (K. Popper, 1976). Την ίδια επίσης τραγική αναζήτηση μπορούμε κατ'

αναλογία  να  διακρίνουμε  και  στις  διαδικασίες  χειραφέτησης  και  αυτονομίας  που

προτείνει η Κριτική Θεωρία.  Το τραγικό και ταυτόχρονα αισιόδοξο βρίσκεται στο

γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πνευματική εγρήγορση, καθώς άτομα

και ομάδες κινητοποιούνται αντίστοιχα, προάγοντας γνώσεις και κοινωνικές δομές

(Κ. Χρυσαφίδης, 1992).

  Όσο τολμηρή και παράδοξη και αν φαίνεται μια τέτοια άποψη δικαιολογείται

ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για σχολικούς θεσμούς. Οι σχολικοί θεσμοί που από τη

φύση τους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πιστά κοινωνικές ουτοπίες ή άκρατες

τεχνοκρατικές αντιλήψεις, βρίσκονται ανάμεσα στα  δύο αυτά σημεία της διαρκούς

αναζήτησης στον επιστημονικό και κοινωνικό τομέα, σημείο που οριοθετεί και τη

δράση  του  σχολείου.  Η  μέθοδος  Project,  δηλαδή  η  Βιωματική  Επικοινωνιακή

διδασκαλία, δείχνει να παίρνει σοβαρά υπόψη της και τις δύο περιπτώσεις, γεγονός

σημαντικό για τη σχολική ζωή.

  Κλείνοντας  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  μια  ιδιαίτερη  διάσταση  της

επικοινωνιακής σχέσης που υποστηρίζει με έμφαση η Κριτική Θεωρία. Η διαδικασία

της  επικοινωνίας  είναι  μια  δυναμική  σχέση,  όπου  το  αποτέλεσμα  είναι  κάτι

περισσότερο από την άθροιση των επιμέρους πληροφοριών. Η επικοινωνία παράγει

γνώση  (Schäfer/Schaller,  1973),  άποψη  που  δεν  φαίνεται  να  υιοθετούν  άλλες

θεωρητικές  κατευθύνσεις.  Είναι  χαρακτηριστική η ακόλουθη θέση του  F.  v.  Cube

(1982)  :  <<Θα  πρέπει  να  τονιστεί  ιδιαίτερα  το  γεγονός  ότι  στη  διαδικασία  της

αναπαραγωγής  (Replikation),  δηλαδή  σε  επικοινωνιακές  διαδικασίες  με  βάση

σταθερά  σχήματα,  δεν  είναι  δυνατή  η  επίτευξη  νεοτερισμού,  στη  μορφή  ενός

αρνητικού  εντροπισμού  (Negentropie)  [Negentropie=  αύξηση  των  υποκειμενικών

πληροφοριών]. Από την άλλη πλευρά η διαδικασία της πληροφοριακής προσέγγισης

συντελεί  στην  απομάθηση,  δηλαδή  στη  μείωση  των  υποκειμενικών  πληροφοριών

(Entropie). Έτσι ο τομέας των πληροφοριών ή μένει σταθερός ή μειώνεται>>.

1.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αν ως δια μαγείας η Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία αποτελούσε το κύριο
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γνώρισμα ενός  εκπαιδευτικού συστήματος,  θα είχε ως αποτέλεσμα μια  σειρά από

ανακατατάξεις και αλλαγές κοσμογονικές. Θα βρισκόμασταν μπροστά σε μια γνήσια

μεταρρύθμιση που δεν θα περιοριζόταν απλώς σε κάποιες μικρές δομικές μεταβολές ή

αλλαγές κάποιων περιεχομένων, που δεν είναι σε θέση να δώσουν μια καθοριστική

ώθηση στα σχολικά πράγματα, αλλά κυριολεκτικά μπροστά σε κάποια εκπαιδευτική

κοσμογονία, όσο υπερβολική και αν φαίνεται η άποψη αυτή.

  Συχνά  γίνεται  λόγος  για  εσωτερική  και  εξωτερική  μεταρρύθμιση  (K.

Westphalen, 1982 – Xochelis/Terzis, 1983 –  Ν. Τερζής, 1988). Η πρώτη είναι αυτή

που μπορεί να αναταράξει τα νερά όλου του συστήματος και αναφέρεται κυρίως στην

αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Westphalen

θα μπορούμε να πούμε ότι το 1976 είχαμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα εξωτερική

μεταρρύθμιση,  ενώ η  μεταρρύθμιση  του  1982  θα  μπορούσε  κάτω από  ορισμένες

προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί εσωτερική. Και οι δύο απόπειρες αλλαγής οδήγησαν

σε αδιέξοδα και δεν έφτασαν στα αναμενόμενα αποτελέσματα για τρεις λόγους.

α. Η μεταρρύθμιση του 1976 είχε ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τη λύση του

γλωσσικού μας προβλήματος. Πολύ γρήγορα, όμως, φάνηκε ότι η απομάκρυνση των

ενοχλητικών  παραγόντων που  προέρχονταν από τη  γλώσσα δεν  ήταν  η  μοναδική

αιτία του προβλήματος. Η δυναμική που ανέμεναν οι μεταρρυθμιστές του 1976, με

την καθιέρωση της ζωντανής γλώσσας δεν φάνηκε να έρχεται. Έτσι επιβεβαιώθηκε

άλλη  μια  φορά  ότι  η  εξωτερική  μεταρρύθμιση  δεν  είναι  σε  θέση  να  αλλάξει  τα

πράγματα.

β. Η μεταρρύθμιση του 1982 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εσωτερική. Άλλαξε τη

δομή των αναλυτικών προγραμμάτων και έδωσε μια νέα ώθηση στο σχολείο.  Και

πάλι, όμως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρέθηκε σχεδόν στην προηγούμενη

κατάσταση, χωρίς να έχουμε την αναμενόμενη αλλαγή. Η αλλαγή των αναλυτικών

προγραμμάτων  στηρίχτηκε  αποκλειστικά  και  μόνο  στην  αντικατάσταση  της

απροσδιοριστίας των παλιών με μια μπιχεβιοριστική ακριβολογία, όχι πάντα αυστηρά

συνεπή, που δεν ήταν, όμως, αρκετή να αλλάξει τη δομή του μαθήματος, ώστε να

φανεί έντονη η διαφορά κυρίως από την πλευρά του μαθητή. Το σύστημα παρέμεινε

δασκαλοκεντρικό  και  βερμπαλιστικό  και  μάλιστα  τώρα  καλείται  ο  μαθητής  να

απομνημονεύσει ασύνδετα μεταξύ τους πράγματα, επειδή άλλο ήταν το πνεύμα των

σχεδιαστών  των  σχολικών  βιβλίων  (ευκαιρία  για  συζήτηση)  και  άλλο  των
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εκπαιδευτικών  που  κλήθηκαν  να  τα  διδάξουν  χωρίς  προηγούμενη  ενημέρωση  σε

βάθος  για  το  καινούριο.  Έτσι  συνεχίζουν  να  λειτουργούν  μέσα  στα  γνωστά  τους

πλαίσια,  του  Ιδεαλισμού,  χωρίς  να  αξιοποιούν  πάντα  τις  δυνατότητες  ποιοτικής

διαφοράς που θα υλοποιούσαν τις προθέσεις της μεταρρύθμισης.

γ. Λείπει από το εκπαιδευτικό μας σύστημα η πνοή, η δράση και η συμμετοχή των

μαθητών. Οι κάποιες απόπειρες ένταξης των μαθητών στα σχολικά τεκταινόμενα (π.χ.

15μελή  συμβούλια)  αντιμετωπίστηκαν  με  επιφύλαξη,  δεν  ενισχύθηκαν  όσο  θα

έπρεπε, με αποτέλεσμα ο ρόλος τους στην αλλαγή της σχολικής ζωής να μην είναι ο

αναμενόμενος. Σ' αυτόν τον τομέα η παρέμβαση της Βιωματικής – Επικοινωνιακής

διδασκαλίας που θέλει να αλλάξει το όλο κλίμα του σχολείου, της σχολικής ζωής, του

μαθήματος,  της κατάκτησης της γνώσης είναι  σημαντική και  η εισαγωγή της  στο

σχολείο θα φέρει μια σειρά από αλλαγές.

1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα κάθε εξουσίας ή κάθε σχολικού φορέα, ως ένα βαθμό θεμιτό, αποτελεί η

επιθυμία του να οριοθετεί το χώρο δράσης του σχολείου στα πλαίσια ενός Αναλυτικού

Προγράμματος  (M.  Apple,  1986).  Τα  Αναλυτικά  Προγράμματα  του  σχολείου

κινούνται  σε  ένα  φάσμα  που  ξεκινάει  από  κάποιες  γενικές  αρχές,  κάποιες

κατευθυντήριες γραμμές για να φτάσουν στις μορφές εκείνες που τις χαρακτηρίζει

μια  λεπτομερειακή καταγραφή των  στόχων και  ενδεχόμενα της  όλης  πορείας  του

μαθήματος  (οργάνωση  –  σχεδιασμός  –  διεξαγωγή  –  αξιολόγηση).  Στη  δεύτερη

περίπτωση πρόκειται για μια πολύ κλειστή πορεία δράσης, που δεν αφήνει σχεδόν

καθόλου  περιθώρια  για  αναζήτηση  βιωματικών  –  επικοινωνιακών  καταστάσεων.

Συνήθως  τα  δομημένα,  κλειστά  αναλυτικά  προγράμματα  συνοδεύονται  από  μια

πληθώρα  διδακτέας  ύλης,  που  δύσκολα  μπορεί  να  καλύψει  η  ομάδα.  Έτσι  η

λεπτομερειακή καταγραφή της πορείας δράσης και η χρονική πίεση δημιουργούν ένα

κλίμα έντονα εχθρικό προς κάθε αναζήτηση και νεοτερισμό. Το πρόβλημα γίνεται

λιγότερο έντονο, όταν έχουμε Αναλυτικά Προγράμματα στη μορφή πλαισίων δράσης,

που αφήνουν ευρύτερα περιθώρια για πρωτοβουλία, αναζήτηση και σχεδιασμό.
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  Φυσικά  ιδιαίτερη  περίπτωση  αποτελούν  τα  <<Ανοιχτά  Αναλυτικά

Προγράμματα>>, όπως αυτά αναφέρονται κυρίως από τους οπαδούς της Κριτικής

Επικοινωνιακής  Διδακτικής.  Είναι  προγράμματα  που  δίνουν  το  προβάδισμα

(προτεραιότητα) στην αναζήτηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών

και  εκπαιδευτικών,  πράγμα  που  αμφισβητεί  το  μονοπωλιακό  σχεδιασμό  του

εκπαιδευτικού  και  την  καθοριστική  σημασία  του  ρόλου  του  στην  επικοινωνιακή

σχέση.

  Η απόπειρα κατά συνέπεια της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας

ανατρέπει κάθε προσπάθεια επιβολής και ετεροκαθορισμού και παραχωρεί τη θέση

της στην αναζήτηση και αυτενέργεια της σχολικής ομάδας. Έτσι αμβλύνεται και ως

ένα βαθμό ανατρέπεται η πρόθεση της εξουσίας να επιβάλει τις δικές της απόψεις. Η

εξουσία δύσκολα παραχωρεί τα δικαιώματα της, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να

βρίσκεται αντιμέτωπος πάντοτε με δεσμευτικές προδιαγραφές. Αναπηδάει λοιπόν το

ερώτημα αν και  κατά πόσο κάτω από τις  γνωστές  συνθήκες  που επικρατούν στο

εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα της ίδιας μορφής

με το δικό μας, κλειστό και δεσμευτικό και εξ ορισμού ακατάλληλο για βιωματικές –

επικοινωνιακές  διαδικασίες,  είναι  δυνατή  η  εισαγωγή  της  Βιωματικής  –

Επικοινωνιακής  διδασκαλίας.  Υπάρχουν  ωστόσο,  κάποιες  δυνατότητες  να  βρουν

χώρο για να καλλιεργηθούν διαδικασίες αυτού του είδους και συγκεκριμένα:

α. Η διαδικασία του μαθήματος της Περιβαλλοντικής αγωγής,  που προς το παρόν

τουλάχιστον κινείται  κατά κύριο  λόγο έξω από τα περιθώρια  της  σχολικής  ζωής,

μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  πολύ  δημιουργικό  φροντιστήριο  άσκησης  των

εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ανοιχτές διαδικασίες και δημοκρατικές σχέσεις.

β.  Στα  πλαίσια  του  Παραπρογράμματος  (L.  Seiffge  –  Krenke,  1982  –  Γ.

Μαυρογιώργος,  1985)  υπάρχουν  δυνατότητες  καλλιέργειας  βιωματικών  και

επικοινωνιακών  σχέσεων,  παρ'  όλο  που  αντιμετωπίζονται  με  καχυποψία  από  τον

κοινωνικό περίγυρο και εμποδίζονται να εκδηλωθούν από την καταπιεστική επιβολή

του ισχύοντος  Αναλυτικού Προγράμματος.

Ο δρόμος που έχει  να διανύσει ο Έλληνας εκπαιδευτικός για να απαλλαγεί

από τη δέσμευση του εγχειριδίου και να ασχοληθεί με την ουσία του Αναλυτικού

Προγράμματος, ώστε να φτάσει τουλάχιστον σε μια ποιοτική εφαρμογή του, είναι

πολύ μεγάλος.  Παρ'  όλα αυτά θα  πρέπει  να αισιοδοξούμε ότι  η  πλειονότητα των
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εκπαιδευτικών, ύστερα από σχετική ενημέρωση, θα ανταποκριθεί θετικά σε τέτοιες

αναζητήσεις, που ανεβάζουν ποιοτικά το επίπεδο της διδασκαλίας (απαλλάσσοντας

τους  από  την  απλή  εφαρμογή  προκαθορισμένων  κινήσεων),  αλλά  και  αισθήματα

αισιοδοξίας  και  ευχαρίστησης  προξενούν,  πράγμα  που  χρειάζεται  οπωσδήποτε  το

εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν πράγματι αυτού του  είδους  οι διαδικασίες μπορούν

να έχουν μια θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, σε πρώτη φάση είναι απαραίτητο,

ύστερα  από  μια  κατάλληλη  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών,  να  καθιερωθούν

υποχρεωτικές εβδομάδες εφαρμογής της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας

με ελεύθερα θέματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα θέματα αυτά να ενταχθούν

στις αναζητήσεις των επιμέρους κλάδων ώστε σταδιακά αυτός ο τρόπος δουλειάς να

καθιερωθεί  ως  η  καθοριστική  μέθοδος  του  σχολείου  (P.  Struck,  1980).  Μόνο  αν

ζήσουν οι εκπαιδευτικοί από κοντά το κλίμα που δημιουργείται στα πλαίσια αυτών

των διδακτικών διαδικασιών,  θα μπορέσουν να τις  αντιμετωπίσουν θετικά  και  θα

επιχειρήσουν να τις εφαρμόσουν πιο συστηματικά.

1.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι  συνέπειες  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής  διδασκαλίας  στην  όλη  δομή  του

μαθήματος και γενικότερα στη σχολική ζωή είναι άμεσες. Οπωσδήποτε ανατρέπονται

όλα  τα  παραδοσιακά  πρότυπα,  όπως  λ.χ.  η  ομοιογένεια  της  διεξαγωγής  του

μαθήματος  σ'  ολόκληρη  την  επικράτεια.  Αυτή  η  ομοιογένεια  που  στο  ελληνικό

εκπαιδευτικό  σύστημα  οφείλεται  κυρίως  στην  ύπαρξη  ενός  κοινού  σχολικού

εγχειριδίου, κατά παράδοξο τρόπο φαίνεται ότι εμφανίζεται και σε χώρες, όπου οι

συνθήκες δεν συντελούν σ' αυτό. Μια παράξενη δύναμη οδηγεί τους εκπαιδευτικούς

προς  την  ίδια  κατεύθυνση,  με  αποτέλεσμα  να  εμφανίζεται  ένα  κοινό  μοντέλο

αφετηρίας, πορείας του μαθήματος, επεξεργασίας του θέματος και αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων, παρά τη διαφορά των περιεχομένων της μάθησης. Το αίτιο θα πρέπει

να το αναζητήσουμε στην τάση που επικρατεί στη σχολική Παιδαγωγική να τυποποιεί

τη  διδακτική  διαδικασία,  πράγμα  που  αποδεικνύει  ότι  η  πολυσυζητημένη  και

διατυμπανιζόμενη παιδαγωγική ελευθερία αποτελεί ένα μύθο (R. Messner, 1976).

  Αυτού του είδους τις δομές, αυτές τις τελετουργίες που τόσο καλλιέργησε η
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παραδοσιακή  Παιδαγωγική,  στηριγμένη  στα  στάδια  του  Herbart  και  κυρίως  των

διαδόχων  του,  έρχεται  να  ανατρέψει  η  Βιωματική  –  Επικοινωνιακή  διδασκαλία

προτείνοντας νέες αντιλήψεις, νέες μορφές δράσης και δομικές ανακατατάξεις στη

διαδικασία  της  μάθησης,  που  στηρίζονται  πάνω  σε  τρεις  βασικές  επιφυλάξεις  –

ενστάσεις απέναντι στην παραδοσιακή διδασκαλία (R. Messner, 1976):

α. Το μονοπώλιο σχεδιασμού του εκπαιδευτικού.

β. Την κωδικοποίηση των μαθησιακών ενδιαφερόντων των μαθητών.

γ. Τη θεσμοθετημένη επιβολή του δασκάλου στο μάθημα.

1.4.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Την  αδυναμία  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  σχετικά  με  την  έλλειψη

επαφής ανάμεσα στο διδακτέο και τους μαθητές παρουσιάζει με καταπληκτικό τρόπο

ο  Δελμούζος  στο  βιβλίο  του  Μελέτες  και  Πάρεργα  (1958)  που  αναφέρεται  στις

αναμνήσεις του από τη μαθητική του ζωή. Αλλά και ο Καζαντζάκης στο βιβλίο του

Αναφορά στον Γκρέκο αναφέρει ένα παρόμοιο περιστατικό που δείχνει πόσο σκληρά

και  άτεγκτα  κινείται  το  πρόγραμμα  του  σχολείου  με  θέματα  που  καθόλου  δεν

εγγίζουν τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των μαθητών. Το ερώτημα είναι

αν και κατά πόσο έχουν αλλάξει από τότε τα σχολικά μας πράγματα. Έγιναν, άραγε,

ποτέ αιτία διάφορα κοινωνικά περιστατικά, διάφορες καταστάσεις που συγκινούν την

κοινωνία και  γενικά προσελκύουν τα ενδιαφέροντα της για θέματα συζήτησης,  να

παραμεριστεί  κάποιο  άλλο  θέμα  που  είχε  προγραμματιστεί,  με  μια  ταυτόχρονη

προσπάθεια αυτά τα εξωσχολικά ερεθίσματα να ενταχθούν στη σχολική ζωή και τη

μορφωτική αναζήτηση; Έχει σχηματίσει ποτέ ο Έλληνας μαθητής την εντύπωση ότι

τα θέματα που τον απασχολούν στο σχολείο, τον απασχολούν ταυτόχρονα και στη

ζωή ή υπάρχουν στεγανά διαχωριστικά ανάμεσα στους δύο κόσμους; Είναι σε τελική

ανάλυση  το  σχολείο  το  μάτι  της  κοινωνίας  και  κατά  συνέπεια  ασχολείται  με

κοινωνικά θέματα που σημαίνει ότι εμπλέκεται το σχολείο στην κοινωνική ζωή;

  Για παράδειγμα, επιχείρησαν ίσως οι εκπαιδευτικοί των διαφόρων κλάδων: ο

φυσικός, ο μαθηματικός, ο φιλόλογος, ο ιστορικός να ασχοληθούν συστηματικά στα

πλαίσια των μαθημάτων τους, με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης που ζουν και το

οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της, με το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου, με την

οικονομική κατάσταση της περιοχής κ.λπ ή θεωρούν κάτι τέτοιο ασυμβίβαστο με τα
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μορφωτικά αγαθά της σχολικής ζωής;

  Αποτελεί το σχολείο ένα κομμάτι της κοινωνίας, που σημαίνει εμπλέκεται η

κοινωνία στη σχολική ζωή ή μένει το σχολείο θεσμός απαλλαγμένος από κοινωνικές

υποθέσεις;

  Αυτά  και  παρόμοια  ερωτήματα  δείχνουν  δυστυχώς  ότι  το  σχολικό  μας

σύστημα, παρά τις όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομής, στην ουσία,

στη διδακτική του δηλαδή παρουσία, ελάχιστα έχει αλλάξει.

  Η  αμεσότητα  και  η  ύπαρξη  σχέσης  ανάμεσα  στο  διδακτέο  και  τους

διδασκόμενους  αποτελούν  βασική  προϋπόθεση  για  κάθε  γνήσια  μαθησιακή

προσπάθεια  του  σχολείου  (H.  Gudjons,  1989).  Η  αμεσότητα  αυτή  και  η  σχέση

διδακτέου – διδασκόμενου υλοποιούνται μόνο μέσα στον κοινωνικό περίγυρο που

κινείται και ζει το σχολείο (P. Brunnhuber, 1988).

  Αναφέρονται πολλά παιδαγωγικά εγχειρήματα σε παγκόσμια κλίμακα, όπου

το σχολείο βγαίνει έξω από το σχολικό κτίριο και εντάσσει τις δραστηριότητες του

στην κοινωνική ζωή. Πρόκειται για πολύ προχωρημένες καταστάσεις που δύσκολα θα

τις  βρίσκαμε  να  εφαρμόζονται  ατόφια  στην  ελληνική  πραγματικότητα,  όπου  τα

σχολικά  πράγματα  παρουσιάζουν  μια  συντήρηση  θεσμών,  αντιλήψεων  και

λειτουργίας  τόσο  σταθερή  που  θα  τη  ζήλευε  και  αυτή  η  παροιμιώδης  αγγλική

συντηρητικότητα. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ως ένα βαθμό σε ποια κατεύθυνση

θα πρέπει  να  στραφεί  η  δράση του σχολείου,  ώστε  να  αγγίξει  άμεσα βιωματικές

καταστάσεις των παιδιών, όπως λ.χ. τα εγχειρήματα στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και

την  Τανζανία.  Τόσο  το  μοντέλο  της  Φιλαδέλφειας  όσο  και  αυτό  της  Τανζανίας

επιχειρούν να γκρεμίσουν τα τείχη ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, στο σχολείο

και τη ζωή. Ταυτόχρονα δείχνουν πώς δυο μοντέλα με κοινή θεωρητική αφετηρία

παίρνουν τελείως διαφορετική μορφή, εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικών δομών

και καταστάσεων. Φυσικά δεν περιμένουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο μοντέλο να

εφαρμόζονται στα ελληνικά ή τα ευρωπαϊκά σχολεία (με εξαίρεση ίσως την Ολλανδία

και τη Μ. Βρετανία, που έχουν ένα πλήρως αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα).

Υπάρχουν,  όμως,  ανάμεσα  στα  μοντέλα  αυτά  και  το  παραδοσιακό  σχολείο,  το

εγκλωβισμένο στους  τέσσερις  τοίχους,  μια σειρά από προσεγγίσεις  που ωθούν το

σχολείο πιο πολύ προς την καθημερινή ζωή.

  Έτσι  το  διδακτέο  δεν  θα  κινείται  στη  σφαίρα  του  απίθανου  ή  του
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ανύπαρκτου,  για  να  θυμηθούμε  όλα  εκείνα  τα  προβλήματα  της  πρακτικής

αριθμητικής με τους κρουνούς και πόση ώρα χρειάζονται να γεμίσουν μια δεξαμενή,

τα γαρίφαλα και πόσους συνδυασμούς με ανθοδέσμες δίνουν, τους ποδηλάτες που

τριγυρίζουν στο γήπεδο και κάθε πόσα λεπτά συναντιούνται και οι τρεις μαζί κ.λπ

που τόσο καταπόνησαν και ίσως καταπονούν ακόμα τους μαθητές, που δεν είναι σε

θέση  να  λύσουν  απλά  οικονομικά  –  μαθηματικά  προβλήματα,  σχετικά  με  την

καθημερινή ζωή ή τις βασικές τους καθημερινές ανάγκες. Κανένας δεν διαφωνεί με

τη  σημασία  κάποιων  νοητικών  ασκήσεων  ή  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  την

οξυδέρκεια και την πνευματική ετοιμότητα των μαθητών, όπως τα προβλήματα με

τους κρουνούς και τα γαρίφαλα. Η ένσταση μας στο σημείο αυτό αναφέρεται στην

αντίληψη  ότι  τέτοιου  είδους  προβλήματα  δεν  είναι  δυνατό  να  αποτελούν  την

πεμπτουσία  της  μάθησης  και  το  βασικό  ενδεικτικό  σημείο  της  μαθησιακής

κατάστασης των μαθητών. Έτσι η σχολική ζωή γίνεται προβληματική και επιζήμια

για το μαθητή, επειδή επιμερίζει την αναζήτηση της σε πολύ περιορισμένους χώρους,

με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των μαθητών να βρίσκονται έξω από των κύκλο

των ενδιαφερόντων της, ενώ θα μπορούσαν να αποδώσουν σε άλλους τομείς.

  Τα θέματα στα πλαίσια της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας είναι

ζωντανά,  παρμένα  από  την  καθημερινή  ζωή,  τα  οικονομικά  και  κοινωνικά

προβλήματα, τις σχέσεις των ανθρώπων κ.λπ. Πάντως η τάση του σχολείου να ζει

μακριά από την πραγματικότητα είναι έντονη  και η αδιαφορία του για τον κόσμο των

παιδιών δεδομένη (H. Gudjons,  1989).  Και αυτό ισχύει  όχι  μόνο για το ελληνικό

εκπαιδευτικό  σύστημα,  αλλά  για  όλα  σχεδόν  τα  σχολεία  της  γης,  που  διστάζουν

ακόμα  να  γκρεμίσουν  τους  τοίχους  τους,  ώστε  να  μπει  λίγο  φως  από  την

καθημερινότητα στη ζωή τους.

1.4.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Όσοι ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα γνωρίζουν καλά πόσο μεγάλη

σημασία έχει για τους μαθητές η παροχή δυνατοτήτων για ενεργοποίηση και δράση,

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μια κοινωνία μάλιστα που συνεχώς

εξαφανίζει από μπροστά μας την πραγματικότητα (H.v. Hentig, 1984) και μας καλεί

να  δράσουμε  σε  υποκατάστατα κοινωνικών  συνθηκών και  ζωής,  όπου την αλάνη

υποκατέστησε το παιδικό δωμάτιο και τα παραμύθια της γιαγιάς η τηλεόραση, τη
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δημιουργική ενασχόληση με τα αντικείμενα το ηλεκτρονικό παιχνίδι και τη δράση

στην ομάδα η απομόνωση και το τηλεχειριστήριο, είναι πλέον ζήτημα υπαρξιακό η

προσφορά στους μαθητές ευκαιριών για επικοινωνία και δράση (G. Bachmair, 1977 –

Schweitzer/Thiersch 1983 – G. Becker,  1991  κ.ά.).  Μια παθητική παραμονή στην

τάξη σε προηγούμενες εποχές είχε βέβαια αρνητικές επιδράσεις, που απαλείφονταν

όμως εύκολα από τις συνθήκες της εξωσχολικής ζωής στα παιχνίδια της γειτονιάς τα

γεμάτα φαντασία και δράση. Σήμερα το παιδί καλείται να συνεχίσει την παθητικότητα

του σχολείου με την παθητικότητα του σπιτιού, με τα αναρίθμητα <<μη>> και <<δεν

πρέπει>>  που  επιβάλλονται  από  το  συμβιωτικό  και  ταυτόχρονα  αποξενωτικό

χαρακτήρα της πολυκατοικίας, με όλες τις ψυχολογικές συνέπειες που εμπίπτουν πια

στο πεδίο δράσης της <<Ψυχολογίας της Οικολογίας>> (C. Graumann, 1988).

  Ο εκπαιδευτικός σήμερα έχει να αντιμετωπίσει εντονότερες καταστάσεις και

φυσικά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να μπορέσει να κρατήσει σε υψηλό

βαθμό  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών.  Η  καταδίκη  τους  σε  απραξία  επιβαρύνει  το

σχολικό  κλίμα  και  δυσχεραίνει  το  έργο  του.  Η  προσπάθεια  ενεργοποίησης  των

μαθητών έχει πλέον διπλή αποστολή: Από τη μια μεριά εντάσσεται στη διδακτική

πρόσκτηση  των  γνώσεων  και  από  την  άλλη  η  ενεργός  δράση  παίζει  ρόλο

αντισταθμιστικό  στο  κοινωνικό  φαινόμενο  της  αδρανοποίησης,  που  επέβαλαν  οι

τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής μας. Τη σημασία της δράσης και

γενικότερα της κίνησης για την όλη πνευματική και σωματική ισορροπία του ατόμου

τονίζει  ιδιαίτερα  η  <<Βιολογία  της  Συμπεριφοράς>>  ή  όπως  αλλιώς  λέγεται

<<Ηθολογία>> του K. Lorenz (1984). Η απραξία της τεχνολογικής επανάστασης σε

συνδυασμό  με  την  τάση  της  μοντέρνας  Παιδαγωγικής  για  την  καταβολή  όσο  το

δυνατό μικρότερης  προσπάθειας  από τη  μεριά  των  μαθητών,  αποτελούν  για  τους

εκπροσώπους της <<Βιολογίας της Συμπεριφοράς>> το μεγαλύτερο κίνδυνο για την

κοινωνία μας, επειδή θεωρούν την απραξία ως γενεσιουργό αιτία της επιθετικότητας

και της καταστροφικής μανίας του ατόμου (v. Cube/Alshuth, 1986 – F.v. Cube, 1988).

Δείγματα  αντίδρασης  του  ατόμου  σ'  αυτή  την  καταπιεστική  θαλπωρή  έχουμε  σε

εκδηλώσεις  επικίνδυνης  συμπεριφοράς  (flow effect),  όπως  αυτή  διοχετεύεται  στα

ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  στις  καταστάσεις  περιθωριοποίησης  ή  σε  πράξεις  έντονης

συγκινησιακής εμπειρίας (F.v. Cube, 1990 – M. Csikszentmihalyi, 1991).

  Θα  πρέπει  ο  εκπαιδευτικός  να  δημιουργήσει  εκείνες  τις  συνθήκες  που
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κινητοποιούν τους μαθητές κρατώντας σε υψηλό βαθμό το ενδιαφέρον τους και τις

ευκαιρίες για δράση, τα οποία συμβαδίζουν. Τα κίνητρα ενισχύονται με τη δράση,

όπως  διατείνεται  ο  G.  Kerschenteiner,  (1982),  καθώς  και  άλλοι  σύγχρονοι

εκπρόσωποι της <<Θεωρίας των Κινήτρων>> (H. Heckhausen, 1980 – Geißler, 1982

– K. Schneider / H.D. Schmalt, 1981 κ.ά.).

  Σύμφωνα με την <<παραδοσιακή>> Παιδαγωγική η γνώση προηγείται της

δράσης. Η δράση τίθεται στην υπηρεσία της κατανόησης την οποία ακολουθεί. Αυτή

την  πορεία  επιχείρησαν  να  αναστρέψουν  οι  εκπρόσωποι  της  <<προοδευτικής>>

Παιδαγωγικής  (Kerschensteiner,  Dewey,  Decroly  κ.ά.),  όχι  απλώς  ως  μια  πορεία

ανάμεσα στις άλλες, αλλά ως την ιδανική πορεία για την πνευματική εξύψωση του

ατόμου,  ως  αφετηρία  πρόσκτησης  της  επιστημονικής  γνώσης  και  μόνη  πορεία

εξέλιξης της επιστήμης γενικότερα.

  Οι  μαθητές  σύμφωνα  με  τη  μαθητοκεντρική  πορεία,  δεν  καλούνται  να

εφαρμόσουν θεωρίες, με βάση κάποιες επιλογές του εκπαιδευτικού, αλλά η δράση

τους, η δραστηριοποίηση τους μέσα στο μάθημα, οδηγεί σε απορίες και στην ανάγκη

αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας. Η εμμονή των εκπαιδευτικών συστημάτων

σε βερμπαλιστικά μοντέλα αποτελεί μια πολύ βολική περίπτωση για την εξουσία. Σε

ένα  λογοκοπικό  σχολείο,  όπου  κυρίως  υπερέχει  ο  λόγος  του  εκπαιδευτικού,  δεν

υπάρχουν  περιθώρια  για  κριτική  σκέψη,  αμφισβήτηση  και  διαφωνία  και  έτσι  το

σύστημα μένει ήσυχο σχετικά με κάποια ανεπιθύμητη έκβαση της σχολικής ζωής.

Άλλωστε  ο  Βερμπαλισμός  έχει  το  πλεονέκτημα  της  οικονομικά  συμφερότερης

μορφής διδασκαλίας,  πράγμα που δεν πρέπει  να παραγνωρίζουμε.  Έτσι  η εξουσία

επιμένοντας  στο  Βερμπαλισμό  κερδίζει  διπλά:  είναι  φθηνότερος,  γιατί  η

δραστηριοποίηση  των  μαθητών  που  προτείνουν  οι  εκπρόσωποι  της

<<προοδευτικής>> Παιδαγωγικής απαιτεί εργαστήρια, όργανα, διδακτικούς χώρους

και  είναι  ταυτόχρονα  ασφαλής.  Τα  μοντέλα  που  δραστηριοποιούν  τους  μαθητές,

απαιτούν χώρο και χρόνο για σκέψη και δράση, μακριά από θεσμοθετημένες χρονικά

διδακτικές  ώρες  των 45΄ και  εμμονές  σε προαποφασισμένα πεδία δράσης.  Για να

μπορέσουμε  να  έχουμε  μια  γνήσια  δραστηριοποίηση των  μαθητών,  θα  πρέπει  να

απαλλαγούμε από μια σειρά λειτουργικών δεσμεύσεων, που εμποδίζουν τη δράση και

διακόπτουν κάθε διάθεση για επιστημονική αναζήτηση (K. Chrissafidis, 1984).

  Η αντίληψη αυτή, σχετικά με την πορεία του μαθήματος και τη θέση που
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έχει σ' αυτό η δραστηριοποίηση του μαθητή, ανταποκρίνεται στις αρχές του Κριτικού

Ορθολογισμού που έχουν σχέση με τη πορεία της επιστημονικής σκέψης. Κατά τον

K. Popper η πορεία αυτή δεν είναι απαγωγική, δεν ξεκινούμε δηλαδή από μια θεωρία

γενική προσπαθώντας  να εντοπίσουμε τις  εφαρμογές της,  ούτε και  επαγωγική,  να

συγκλίνουμε δηλαδή σε κάποια θεωρία, ύστερα από εντοπισμό ομοειδών φαινομένων

και καταστάσεων, αλλά παραγωγική που σημαίνει ότι στηρίζεται στις υποθέσεις τις

οποίες προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, ώστε να καταλήξει σε ανάλογα

συμπεράσματα.  Κατά  τον  B.  Russel,  η  σκέψη  του  παιδιού  ως  έμφυτη  ιδιότητα,

μοιάζει με αυτή του ερευνητή, έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της

επιστημονικής σκέψης. Το σχολείο κάνει ο,τι μπορεί για να την αλλοιώσει (1974).

1.4.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η  έντονη  καλλιέργεια  της  <<κατά  μέτωπο>>  διδασκαλίας,  αποτελεί  το  κύριο

χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραδοσιακού μαθήματος, όπου ο δάσκαλος ανοίγει

κανάλια  επικοινωνίας  με  τον  κάθε  μαθητή  χωριστά,  αφού  η  επικοινωνία  είναι

αμφίδρομη, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές της, όπου λειτουργούν μονάχα εντολές

δράσης  που  στοιχειοθετούν  απλώς  ένα  μοντέλο  πομπού-δέκτη  με  μονόδρομη

κατεύθυνση.  Στην  περίπτωση  της  ιδεώδους  <<μετωπικής>>  διδασκαλίας  η

επικοινωνία περιορίζεται μόνο ανάμεσα στους μαθητές και στο δάσκαλο, ενισχύοντας

και καλλιεργώντας αυτό που λέμε <<συμπληρωματική>> επικοινωνία (Α. Γκότοβος,

1990).  Δεν  υπάρχει,  επίσημα  τουλάχιστον,  καμιά  επικοινωνιακή  σχέση  ανάμεσα

στους μαθητές. Είναι τόσο αυτονόητη η επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και

τον  κάθε  μαθητή  χωριστά,  ώστε  όταν  ακόμα  κάποιοι  εκπαιδευτικοί  θέλουν  να

ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουν ένα επικοινωνιακό κλίμα,

δίνοντας  ανάλογες  ευκαιρίες  στους  μαθητές,  οι  τελευταίοι  δυσκολεύονται  να

ανταποκριθούν  σε  μια  τέτοια  πρόκληση.  Υπάρχει  έτσι  το  χαρακτηριστικό  εκείνο

παράδειγμα του μαθητή που λέει  <<πολύ ωραία τα είπες,  Γιαννάκη,  αλλά,  κύριε,

ξέχασε να μας πει...>>, εφόσον ο δάσκαλος είναι το πρόσωπο που καταφεύγουμε για

την οποιαδήποτε δήλωση μας.

  Στο σχολείο καλλιεργείται κυρίως ο ανταγωνισμός και ο ατομικισμός και

γενικά δεν υπάρχει πνεύμα συνεργατικότητας και αλληλεγγύης, χαρακτηριστικά των
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ομάδων που τάσσονται στην υπηρεσία κοινών στόχων. Η επικοινωνία ανάμεσα στους

μαθητές κατά την ώρα της μάθησης αντιμετωπίζεται ως ενοχλητικός παράγοντας. Οι

μαθητές δε έχουν δικαίωμα να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους, να διαφωνήσουν ή

να συμφωνήσουν πάνω σε κάτι, να δράσουν από κοινού παρά μόνο διαμέσου του

δασκάλου τους. Για αυτό άλλωστε διοχετεύουν τις περισσότερες φορές την ανάγκη

τους  για  επικοινωνία  που  εμπίπτουν  σε  μορφές  συμπεριφοράς  κολάσιμες  για  τη

σχολική ζωή. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες όμως δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθεί η

συνεργατικότητα σο μάθημα που είναι τόσο απαραίτητη, σύμφωνα με τις αντιλήψεις

της σύγχρονης Παιδαγωγικής τις σχετικές με τη δυναμική της ομάδας (E. Geißler,

1976 – Meyer, 1979 κ.ά.).

  Η  <<ομαδική  εργασία>>  αποτελεί  έναν  τομέα  της  Παιδαγωγικής  που

αναφέρεται στη σχολική δράση και που τονίστηκε με έμφαση κυρίως στη δεκαετία

του ΄70 (E. Meyer, 1969 – E. Kosel, 1973 – H. Gudjons, 1979 – W. Peterßen, 1982

κ.ά.). Έρευνες γύρω από τις δυνατότητες της ομαδικής εργασίας  έχουν αποδείξει ότι

τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά όχι μόνο στον τομέα σύσφιξης των κοινωνικών

σχέσεων,  που  τόσο  επιδιώκει  το  σχολείο  σε  μια  κοινωνία  κατά  τεκμήριο

αντικοινωνική, αλλά και ως προς την ποιότητα των γνώσεων που επιτυγχάνονται (G.

Dietrich, 1974 – H. Meyer, 1980 – C. Chrissafidis, 1978 – E. Meyer, 1979).

  Στα πλαίσια της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας, η ομαδικότητα

και  η  κοινή  δράση  αποτελούν  τα  κυριότερα  χαρακτηριστικά  της  γνωρίσματα.  Η

ομάδα δραστηριοποιείται σύσσωμη σε κοινά εγχειρήματα ή επιμερίζει τη δράση της

με βάση τα επιμέρους ενδιαφέροντα και τις διαφορετικές αναζητήσεις των μελών της,

βαδίζοντας  σε  μοντέλα  που  είναι  γνωστά  με  τον  όρο  <<διαφοροποιημένη

διδασκαλία>>. Σ' αυτή την περίπτωση η ιδιαιτερότητα και η ποικιλία ενδιαφερόντων

κινούνται  στα  πλαίσια  της  συνεργατικότητας  και  της  κοινής  προσπάθειας  (H.

Frommer, κ.ά. , 1981).

1.5 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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Η  όλη  διαδικασία  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής  διδασκαλίας  χωρίζεται  σε

τέσσερα μέρη, τέσσερις φάσεις:

α. Προβληματισμός.

β. Προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων.

γ. Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

δ. Αξιολόγηση.

    Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι απόλυτα δεσμευτικός,  γεγονός που μας

επιτρέπει να σκεφτούμε ότι στοιχεία της μιας μορφής δραστηριότητας υπεισέρχονται

σε κάποια άλλη, κάτω από ορισμένες συνθήκες.  Ο διαχωρισμός όμως αυτός είναι

απαραίτητος για μια πιο συστηματική παρουσίαση της όλης δραστηριότητας.

1.5.1 Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η  φάση  αυτή  περιλαμβάνει  όλες  εκείνες  τις  διαδικασίες  που  αναφέρονται  στον

εντοπισμό και τη διερεύνηση του θέματος. Πρόκειται για μια φάση αναζήτησης και

επικοινωνιακής σχέσης, στα πλαίσια της ομαδικής και ατομικής δραστηριοποίησης

των μαθητών. Περιλαμβάνει πολλές συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, τοποθετήσεις

πάνω  σε  διάφορα  θέματα,  ανακοινώσεις  και  προβληματισμούς,  που  βοηθούν  την

ομάδα  να  εντοπίσει  και  να  απομονώσει  το  πρόβλημα  εκείνο  που  θα  αποτελέσει

αντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης και διδακτικής προσέγγισης.

  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη φάση αυτή είναι εκείνος του συνεργάτη που

συμπαραστέκεται σε δύσκολες καταστάσεις επικοινωνίας και κατανόησης, προκαλεί

ερεθίσματα  και  προτείνει,  στα  πλαίσια  της  συμμετοχής  του  στην  επικοινωνιακή

σχέση και  στο  βαθμό της  ισοτιμίας  που  του  αναγνωρίζεται  μέσα στην ομάδα.  Ο

εκπαιδευτικός  δεν  παραβαίνει  τις  αρχές  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής

διδασκαλίας,  κάνοντας  προτάσεις  όταν  ο  ίδιος  εντοπίσει  μια  προβληματική

κατάσταση  που  δεν  είναι  σε  θέση  να  διαπιστώσει  η  ομάδα  ή  όταν  οι  μαθητές

αδυνατούν  να  καταλήξουν  σε  κάποιο  συμπέρασμα.  Δεν  αντιστρατεύεται  την  όλη

φιλοσοφία της μεθόδου, αν φροντίσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πλούσιο σε

ερεθίσματα και προβληματισμούς που έμμεσα κατευθύνουν την ομάδα. Στο σημείο

αυτό  φαίνεται  πόσο  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  η  συστηματική  παρατήρηση  της

συμπεριφοράς των παιδιών στην τάξη, ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι δρα προς
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την κατεύθυνση που έμμεσα ορίζει η ομάδα (A. Langer, κ.ά., 1990 – P. Köck, 1990).

Όλα αυτά προβλέπονται στα πλαίσια του βοηθητικού και συμβουλευτικού ρόλου του

εκπαιδευτικού.  Από  την  αντίδραση  της  ομάδας  θα  φανεί,  αν  το  θέμα-πρόταση

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς της και από το βαθμό

συμμετοχής της στην παραπέρα πορεία θα κριθεί, αν η διαδικασία αυτή έχει σχέση με

τη Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία. Αν λ.χ. μια νηπιαγωγός διαπιστώσει ότι

όλο και περισσότερα παιδιά χάνουν τους γονείς τους κατά την οικογενειακή επίσκεψη

στο  Super  Market,  με  όλες  τις  συναισθηματικές  συνέπειες  που  έχει  μια  τέτοια

εμπειρία,  και  αποφασίσει  να  οργανώσει  ένα  Project με  θέμα  <<μαθαίνω  να

προσανατολίζομαι ή να μη χάνομαι στο  Super Market>>,  δεν θεωρείται  σε καμία

περίπτωση  παραβίαση  του  αυθορμητισμού  και  των  επικοινωνιακών  σχέσεων  που

απαιτεί  η  Βιωματική  –  Επικοινωνιακή  διδασκαλία.  Απλώς  με  προτροπή  του

εκπαιδευτικού  το  θέμα  εντάσσεται  στα  ενδιαφέροντα  των  νηπίων,  γίνεται  βίωμα.

Επίσης,  αν κάποιος  καθηγητής  στο  Γυμνάσιο  αντιληφθεί  ότι  εμφανίζονται  έντονα

κοινωνικά  προβλήματα  (π.χ.  ρατσισμού)  και  προτείνει  τη  διαπραγμάτευση  ενός

σχετικού  θέματος,  δεν  τραυματίζει  τις  αρχές  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής

διδασκαλίας, εφόσον και ο εκπαιδευτικός αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.

Οι  αρχές  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής  διδασκαλίας  τραυματίζονται,  όταν  ο

εκπαιδευτικός επιμένει να προβάλλει αποκλειστικά και μόνο δικές του ανησυχίες και

σκόπιμα συμπαρασύρει την ομάδα σε δρόμους που χάραξε μόνος του.

  Στην πρώτη φάση, του προβληματισμού, καταγράφουμε τα προβλήματα, τα

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μελών της ομάδας, γεγονός που αφορά και τον ίδιο

τον εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια μορφή δράσης

που  θα  βοηθήσει  να  δοθούν  απαντήσεις,  λύσεις  και  να  οδηγηθούμε  σε  κάποια

συμπεράσματα. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης οδηγεί αυτόματα στη δεύτερη που

αναφέρεται  στο  σχεδιασμό,  στην  οργάνωση  και  στον  προγραμματισμό  των

διδακτικών δραστηριοτήτων.

1.5.2 Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Είναι  χαρακτηριστική  η  άποψη  νηπιαγωγού  που  αναφέρει  <<ενώ  μέχρι  σήμερα

φρόντιζα  να  οργανώσω το  μάθημα  μου  για  ένα  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  και
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προσπαθούσα να βρω κατάλληλο υλικό ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, ώστε να

παρουσιάσω  μια  όσο  το  δυνατό  καλύτερη  εργασία,  τώρα  με  τη  Βιωματική  –

Επικοινωνιακή διδασκαλία, η προσοχή μου στρέφεται στην αναζήτηση τρόπων, ώστε

οι  εξωτερικεύσεις  των  παιδιών  να  μετατραπούν  σε  διδακτική  πράξη,  να  γίνουν

μάθημα...>> (Colberg – Schrader/Krug, 1986).

  Τις  εξωτερικεύσεις  αυτές  των  μαθητών  ακολουθεί  η  προσπάθεια  για

μετατροπή τους σε διδακτική πράξη. Σε κάθε πρόβλημα, απορία απαντούμε με μια

διδακτική δραστηριότητα, έτσι ώστε να δομείται η μαθησιακή διαδικασία στηριγμένη

στα ερωτήματα και απορίες των παιδιών.

  Στη φάση αυτή είναι καθοριστική η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στο

σχεδιασμό  και  την  οργάνωση  της  δράσης.  Η  ομάδα  θα  αποφασίσει  με  τι  θα

ασχοληθεί,  τι  θα  κατασκευάσει  ενδεχόμενα,  ποιες  υποχρεώσεις  θα  αναλάβει  ο

καθένας, μόνος ή σε μικρότερες ομάδες, πώς θα μοιραστούν τις δραστηριότητες στα

πλαίσια της <<διαφοροποιημένης διδασκαλίας>>, σε ποιες πηγές θα ανατρέξουν, από

ποιον θα ζητήσουν κάποιες πληροφορίες ή βοήθεια, ποιες επισκέψεις θα οργανώσουν,

ποιους ειδικούς και γενικότερα εξωσχολικούς παράγοντες θα καλέσουν στο σχολείο

κ.λπ.

  Γίνεται η καταγραφή και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις. Ορίζεται έτσι

κατά κάποιον τρόπο το πρόγραμμα δουλειάς. Όσο πιο άμεση και συλλογική είναι η

συμβολή  των  παιδιών  στο  σχεδιασμό  τόσο  πιο  δεμένη θα  νιώθει  η  ομάδα  με  το

εγχείρημα,  τόσο  πιο  υπεύθυνη  και  γεμάτη  αγωνία  να  φτάσει  σε  κάποιο  τελικό

αποτέλεσμα. Και σ' αυτή τη φάση η συμβολή του εκπαιδευτικού είναι καθοριστική.

Αυτός θα βρει, ενδεχόμενα, κάτι σχετικό με το θέμα, θα βοηθήσει, θα παραπέμψει, θα

συμπαρασταθεί, υπακούοντας στο μοντεσοριανό <<Βοήθα με όσο σε χρειάζομαι>>.

  Έτσι στη φάση αυτή συνάπτεται ένα <<συμβόλαιο>> που αναφέρεται στις

δραστηριότητες που θα επακολουθήσουν. Υπάρχει μια δέσμευση που ξεκινάει από τη

δύναμη του ενδιαφέροντος, από τη δίψα που έχει κάθε ενεργό μέλος να συμβάλει

στην αναζήτηση και να δώσει απαντήσεις σε θέματα που το απασχολούν.

  Στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν πολύ οι  συζητήσεις  σε ολομέλεια,  όπου

τίθενται όλοι <<ενώπιος ενωπίω>> και καταλήγουν σε κάποιες οριστικές αποφάσεις.

Η κοπιαστική και εποικοδομητική αναζήτηση του θέματος, η διερεύνηση των πτυχών

που  πρόκειται  να  μας  απασχολήσουν,  ο  σχεδιασμός  των  δραστηριοτήτων,
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δημιουργούν ένα κατάλληλο κλίμα εσωτερικής παρόρμησης για δράση, για ξεκίνημα,

για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Η ομάδα βαδίζει συνειδητά ένα δρόμο που

χάραξε και  σχεδίασε μόνη της,  ζητώντας να φτάσει κάποιο στόχο,  και  είναι πολύ

φυσικό να ακολουθεί το δρόμο αυτό με πολύ ενδιαφέρον και δυναμισμό. Πρόκειται

για μια ψυχική στράτευση στην υπηρεσία των ατομικών και κοινωνικών αναγκών

(Duncker/Götz, 1988).

1.5.3 Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στη φάση αυτή η ομάδα καλείται να ολοκληρώσει το έργο της, να φέρει σε πέρας το

πρόγραμμα της. Είναι η φάση της καθαυτό δράσης, της συνεργασίας, της υλοποίησης

του  σχεδιασμού.  Στα  πλαίσια  της  καλλιέργειας  της  δημιουργικής  σκέψης  ή  της

πορείας της σκέψης κατά τη συγκρότηση των επιστημονικών θεωριών, η φάση αυτή

της  διεξαγωγής  των  δραστηριοτήτων  αντιστοιχεί  σ'  αυτό  που  ονομάζουμε

επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων, έλεγχο και κριτική.  (F.v Cube, 1984 – Κ.

Χρυσαφίδης, 1991).

  Ο R. Röseler χωρίζει τη φάση της εφαρμογής σε τρία επιμέρους στάδια (E.

Geißler, κ.ά. 1976).

α.  Το στάδιο  της  συλλογής  πληροφοριών:  Αφορά στις  αναζητήσεις,  συνεντεύξεις,

επισκέψεις και γενικά όλες εκείνες τις δραστηριότητες, όπου η ομάδα προσπαθεί να

συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό που απαιτείται για να ολοκληρώσει το έργο της.

β.  Το στάδιο της αξιολόγησης των πληροφοριών: Πρόκειται ασφαλώς για μια πιο

σύνθετη διεργασία. Δεν είναι όλες οι πληροφορίες το ίδιο αξιόλογες, ούτε οδηγούν

όλες στο ζητούμενο. Στο στάδιο αυτό είναι φυσικό η συμβολή του εκπαιδευτικού να

είναι  ακόμα  πιο  επιτακτική,  ανάλογα  με  τις  ικανότητες  και  την  εμπειρία  των

μαθητών.  Αναμφίβολα  προαπαιτούμενες  ικανότητες,  όπως  ταξινόμηση,

κατηγοριοποίηση  σύνθετων  στοιχείων  κ.λπ.  καθιστούν  το  έργο  δυσκολότερο  και

επιβάλλουν μια σχετική προεργασία.

γ.  Το  στάδιο  της  εφαρμογής  πληροφοριών:  είναι  μια  ακόμα  πιο  σύνθετη  δράση,

εφόσον οι μαθητές καλούνται να εκτιμήσουν την αξία των γνώσεων που απέκτησαν

κατά τα στάδια της συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών σε σχέση με τον

επιδιωκόμενο στόχο.
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  Στη  σχετική  βιβλιογραφία  (E.  Geißler,  1982  –  Bastian/Gudjons,  1988  –

Klippert, 1989 κ.ά.) υπάρχουν περιγραφές από τη φάση εφαρμογής που δίνουν έντονα

την εικόνα της ομάδας κατά την ώρα της δράσης. Η τάξη μοιάζει με εργαστήριο,

όπου οι  αρμοδιότητες  είναι  κατανεμημένες  και  οι  στόχοι  σαφώς διατυπωμένοι.  Ο

εκπαιδευτικός φυσικά, ανάμεσα στις  διάφορε ομάδες δράσης,  προσπαθεί να δώσει

οδηγίες, να βοηθήσει να συνεργαστεί, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά λάθη από τη

μεριά των μαθητών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απογοήτευση και έλλειψη

ενδιαφέροντος. Ο εκπαιδευτικός που θα θεωρήσει τον εαυτό του απλό θεατή και όχι

συμπαίκτη  θα  έχει  πολλές  δυσκολίες  να  κινητοποιήσει  την  ομάδα  για  παραπέρα

δράση (H. Klippert, 1989).

  Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι είναι καλό να διακόπτεται η

φάση της εφαρμογής και να ακολουθεί η αξιολόγηση του έργου, όταν γίνει αντιληπτό

ότι  η  ομάδα  έφτασε  σε  ένα  σημείο  επίτευξης  του  στόχου,  και  η  παραπέρα

ολοκλήρωση του δεν φαίνεται να την ενθουσιάζει, επειδή ενδεχόμενα η εφαρμογή

επεκτάθηκε πολύ ή εκτιμήθηκε λάθος η αξία του στόχου. Θα πρέπει όμως να γίνεται

εκτενής  εξέταση  όλων  των  παραμέτρων  και  απόπειρα  εφαρμογής  διαφόρων

εναλλακτικών  λύσεων  πριν  αποφασίσουμε  τη  διακοπή  της  δράσης.  Διαφορετικά

κινδυνεύουμε  να  καλλιεργήσουμε  στους  μαθητές  μια  αντίληψη  εύκολης

εγκατάλειψης των διαφόρων σχεδίων και μιας ατέρμονης εναλλαγής θεμάτων, που θα

μένουν ημιτελή, χωρίς κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα (K. Frey, 1991).

1.5.4 Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αναμφισβήτητα αποτελεί μια πτυχή της μορφωτικής διαδικασίας του ατόμου, που

έχει άμεση σχέση με την κριτική και κυρίως την αυτοκριτική, εφόσον η φάση της

αξιολόγησης αναφέρεται στην κριτική του δικού μας έργου.

  Στη φάση αυτή η ομάδα καλείται να εκτιμήσει την αξία των αποτελεσμάτων

της δουλειάς της, να εξετάσει αν οι στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί, αν τελικά

αυτό  που  παρουσιάζεται  ως  αποτέλεσμα  ήταν  το  ζητούμενο  που  αποτέλεσε  ως

κινητήρια δύναμη για την αναζήτηση.

  Γίνονται  συζητήσεις  για  να βρεθούν τυχόν αίτια  αποτυχίας  με  απώτερο

στόχο οι θετικές ή αρνητικές εμπειρίες να ληφθούν υπόψη σε παραπέρα απόπειρες.

                                                                                                                                    31



Εξετάζεται αν τα λάθη ανήκουν στην πρώτη ή τη δεύτερη φάση, που αφορά τον

εντοπισμό και τη σωστή εκτίμηση των ενδιαφερόντων και του προβληματισμού της

ομάδας,  ή  ανήκουν  καθαρά  στην  εφαρμογή.  Αναζητούνται  ακόμη  τα  λάθη  στην

επιμέρους συμπεριφορά των υποομάδων, των ατόμων ή της ομάδας στο σύνολο της (

R. Röseler, 1976).

  Έτσι η ομάδα συνηθίζει να θέτει σε σωστή βάση τις δραστηριότητες της,

χωρίς να στηρίζεται δογματικά πίσω από τα όποια επιτεύγματα της, με σκοπό να τα

καθιερώσει. Αντίθετα επιδιώκει με  μια διεισδυτική ικανότητα να βρίσκει όλα εκείνα

τα σημεία που κινήθηκαν αρνητικά και οδήγησαν σε λαθεμένα αποτελέσματα. Αυτή

η κριτική τοποθέτηση τονίζεται ιδιαίτερα από τον Κριτικό Ορθολογισμό με την αρχή

της  <<διαψευσιμότητας>>  ή  της  <<επιλάθευσης>>  που  ισχύει  για  όλα  τα

επιτεύγματα  του  ανθρώπινου  νου  από  τις  πράξεις  της  καθημερινότητας  ως  τις

συγκροτημένες  επιστημονικές  θεωρίες  (I.  Lakatos,  1974  –  K.  Popper,  1976).

Ανάλογες απόψεις συναντούμε στα πλαίσια της Κριτικής Θεωρίας, στη μορφή της

κοινωνικής κριτικής (Schäfer/Schaller, 1973 – J. Habermas, 1988).

1.6   Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στη  θεωρία  αυτή  το  πεδίο  ενασχόλησης  της  Διδακτικής  περιορίζεται  κυρίως  στις

παρακάτω περιοχές (v. Cube 1986, Χρυσαφίδης 1992):

 Στη διερεύνηση και εξέταση των διδακτικών σκοπών και στόχων, που είναι

δεδομένοι  από  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  καταχωρημένοι  στα  σχολικά

εγχειρίδια,  αναφορικά  με  τη  δυνατότητα  να  επιτευχθούν,  επειδή  πολλοί

σκοποί και στόχοι, όταν δεν είναι ξεκάθαροι, όπως για παράδειγμα ο στόχος

<<αγωγή  ειρήνης>>,  είναι  αντιφατικοί  και  δεν  καθίσταται  δυνατός  ένας

ακριβής σχεδιασμός τους.

 Στην  εξεύρεση  των  προσφορότερων  τρόπων  επίτευξης  των  διδακτικών

σκοπών, γεγονός που επιβάλλει στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ή να αναπτύξει

τις αντίστοιχες για το σκοπό και το μαθητή διδακτικές στρατηγικές.

 Στην  αναζήτηση  των  καταλληλότερων  μέσων  που  θα  στηρίξουν  τις
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δραστηριότητες  του  εκπαιδευτικού  κατά  την  εφαρμογή  της  διδακτικής

στρατηγικής ή που θα τον αντικαταστήσουν.

 Την κατασκευή ενός αυστηρά δομημένου διδακτικού προγράμματος, το οποίο

θα είναι κατάλληλο για τον κάθε μαθητή και την κάθε περίσταση.

   Επομένως η Διδακτική, ως θεωρία της Κυβερνητικής και της Πληροφορίας,

στηρίζεται κυρίως, στο Θετικιστικό παράδειγμα, στον Κριτικό Ορθολογισμό και στις

συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, και εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη

μορφών διδακτικής στρατηγικής, δηλαδή το πεδίο ενασχόλησης της επικεντρώνεται

στο <<πώς>> της διδασκαλίας και χαρακτηρίζεται γι' αυτό από τεχνικό ενδιαφέρον.

Αναπτύχθηκε,  κυρίως,  από τους  Frank (1969)  και  v.  Cube (1982).  Η βασική  της

επιδίωξη  εξαντλείται  σε  μια  προσπάθεια  προκαταβολικής  διάρθρωσης  των

διδακτικών  διαδικασιών  σε  έτοιμα  προγράμματα.  Επιδιώκει,  επίσης,  την

εξοικονόμηση  χρόνου  και  καταβολής  δυνάμεων  από  πλευράς  μαθητών  κατά  τη

διαδικασία της μετάδοσης των πληροφοριών, την οργάνωση των πληροφοριών αυτών

για καλύτερη απομνημόνευση, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότερη ρύθμιση

της συμπεριφοράς των μαθητών. Αποκλείει παράλληλα από το πεδίο της Διδακτικής,

και  επομένως  και  των  δραστηριοτήτων  του  εκπαιδευτικού  και  των  μαθητών,  την

αρμοδιότητα  προσδιορισμού  και  επιλογής  των  στόχων  και  ιδιαίτερα  των

περιεχομένων,  διαδικασίες  που  επαφίει  σε  άλλες  επιστήμες  και  στην  πολιτεία.

Διαφαίνεται,  έτσι,  ο  μη  αξιολογικός,  μη κριτικός  και  απολίτικος  χαρακτήρας της,

αφού δεν ενδιαφέρεται για τους στόχους και τα περιεχόμενα δηλαδή για το <<τι>>

και <<γιατί>> θα διδαχθεί.  Ενδιαφέρεται όμως για το <<πώς>> αυτό θα διδαχθεί,

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  όποιες  κοινωνικές  επιταγές.  Ο  ρόλος  του

εκπαιδευτικού είναι  κυρίαρχος στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξαντλείται στην

διεκπεραίωση έτοιμων προγραμμάτων ή στην εφαρμογή νόμων που πρεσβεύουν τους

τρόπους  ρύθμισης  της  συμπεριφοράς  του  ατόμου,  τόσο  της  μαθησιακής  και  της

γνωστικής  όσο  και  της  κοινωνικής.  Αυτοί  αποτελούν  συνήθως  τη  βάση  για  την

κατασκευή διδακτικών στρατηγικών. Μια διδακτική στρατηγική αποτελείται από μια

σειρά  προσχεδιασμένων  βημάτων  και  τεχνικών  που  προετοιμάζονται  και

παρουσιάζονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ή από κάποιο μέσο διδασκαλίας. Με

τις διδακτικές στρατηγικές επιδιώκεται να οδηγηθεί ο μαθητής σε ένα συγκεκριμένο

στόχο (v. Cube  ό.π. Ματσαγγούρας 1997). Οι διδακτικές στρατηγικές διακρίνονται,
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κυρίως,  σε  στρατηγικές  παρουσίασης  και  προσφοράς  της  ύλης,  σε  στρατηγικές

εύρεσης και άντλησης της πληροφορίας, και σε στρατηγικές απόκτησης δεξιοτήτων.

Στη  στρατηγική  της  παρουσίασης  ή  της  προσφοράς  γίνεται  ταξινόμηση

αλληλεξαρτώμενων  πληροφοριών,  έτσι  που  να  καθίσταται  αντιληπτός  ο

παρουσιαζόμενος συσχετισμός. Με τη στρατηγική της εύρεσης επιδιώκεται να τεθεί ο

εκπαιδευόμενος  μπροστά σε προκαθορισμένα προβλήματα,  τα οποία απαιτούν μια

υπεύθυνη  και  αυτόνομη λύση,  στο  βαθμό που επιτρέπεται  η  αυτονομία,  αφού  τα

προβλήματα  δεν  καθορίζονται  και  δεν  προτείνονται  από  τους  μαθητές.  Έναν

συνδυασμό των παραπάνω στρατηγικών αποτελεί η Προγραμματισμένη Διδασκαλία.

Από την άλλη, η απόκτηση στάσεων και η διαμόρφωση αντιλήψεων και απόψεων

πραγματώνονται, συνήθως, ασυνείδητα μέσα στον κοινωνικό περίγυρο με τη γλώσσα,

το ήθος, τις αξίες, παρόλο που είναι δυνατό να παραχθούν και να τροποποιηθούν με

την αγωγή. Τέτοιες στρατηγικές στάσεων είναι,  για παράδειγμα, η στρατηγική της

μίμησης, της ταύτισης με πρότυπα και η στρατηγική της ενίσχυσης.

  Ακόμη  οι  στρατηγικές  δεξιοτήτων  διαμορφώνονται  με  μια  ασφαλή  και

διαρκώς  επαναλαμβανόμενη  συμπεριφορά,  η  οποία  δρομολογείται  μετά  από

πρόκληση  συγκεκριμένων  ερεθισμάτων  σε  συγκεκριμένες  καταστάσεις.  Αυτές  οι

στρατηγικές δεξιοτήτων και εξάσκησης διαμορφώνονται με μια πρότυπη παρουσίαση

των δεξιοτήτων αυτών και με την ενίσχυση της σωστής και επιθυμητής συμπεριφοράς

που αναδεικνύει  τη δεξιότητα ή την απόσβεση της  μη σωστής συμπεριφοράς και

έξης. Όλες τις παραπάνω στρατηγικές μπορεί ο εκπαιδευτικός να τις χρησιμοποιήσει

ως  ευέλικτα  εργαλεία  στη  διδασκαλία,  η  οποία  περιλαμβάνει  στη  διδακτική

στρατηγική  πολυπλοκότερες  διαδικασίες  απ'  ο,τι  οι  παραπάνω  στρατηγικές

προσφοράς, εύρεσης πληροφοριών κ.λπ. Ο διδακτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την

ανάπτυξη της διδακτικής στρατηγικής, τον προσδιορισμό των μέσων και των φάσεων

ελέγχου της διδακτικής διαδικασίας (Peterssen 1990).

  Η  θεωρία  αυτή  δέχεται  αυστηρή  κριτική  από  τους  εκπροσώπους  των

ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα από εκείνους της Διδακτικής ως Θεωρίας

της  Μόρφωσης,  της  Κριτικής  Παιδαγωγικής  και  της  Κριτικής  Επικοινωνιακής

Διδακτικής  γιατί  αντικειμενοποιεί  το  μαθητή,  προβάλλει  έναν  τεχνοκράτη

εκπαιδευτικό  και  αυτοματοποιεί  την  επικοινωνία  σε  βαθμό  που  να  καταργεί  την

κοινωνική μάθηση, παραβλέποντας βασικές αρχές της ανθρώπινης επικοινωνίας και
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της  διανθρώπινης  σχέσης  κατά  την  παιδαγωγική  και  διδακτική  διαδικασία

(Κοσσυβάκη, 1996).

1.7 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Σε αντίθεση με τις θετικιστικής και τεχνοκρατικής αντίληψης διδακτικές θεωρίες, που

περιθωριοποιούν  και  αντικειμοποιούν  το  μαθητή,  και  ως  ένα  βαθμό  και  τον

εκπαιδευτικό, και σε διόρθωση ή συμπλήρωση των διδακτικών θεωριών μόρφωσης

και  μάθησης,  που  υποκειμενοποιούν  την  παιδαγωγική  και  διδακτική  πράξη,

αναπτύχθηκε η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική, της οποίας βασικός εκπρόσωπος

θεωρείται ο R. Winkel (1994).

  Τόσο  η  αντικειμενοποίηση  όσο  και  η  υποκειμενοποίηση  της  διδακτικής

πράξης, παραβλέπουν τις αρχές της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Κι αυτό γιατί

στις θετικιστικής κατεύθυνσης διδακτικές θεωρίες επιχειρείται η άμεση επέμβαση στο

μαθητή με στόχο να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον, ενώ

στις διδακτικές θεωρίες ερμηνευτικής κατεύθυνσης επιχειρείται μια έμμεση επίδραση

στο μαθητή με άμεση παρέμβαση στο περιβάλλον και στα διδακτικά περιεχόμενα.

Αντίθετα,  στην Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική επιχειρείται  μια παρέμβαση στο

περιβάλλον  μέσα  από  τη  συλλογική  προσπάθεια  εκπαιδευτικών  και  μαθητών.  Οι

εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές,  μέσα  από  την  προσπάθεια  για  παρέμβαση  στο

περιβάλλον με ατομική και συλλογική δράση, διαμορφώνουν ένα ανοικτό περιβάλλον

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Στο πνεύμα αυτό η μάθηση, σε αντιδιαστολή με τη

μετάδοση πληροφοριών, ορίζεται ως η ατομική και συλλογική αλληλεπίδραση των

μαθητών  με  το  περιβάλλον  και  ως  διαδικασία  αντιμετώπισης  καταστάσεων  και

παρέμβασης μέσα στο περιβάλλον που οι  μαθητές  ζουν (Bastian/Gudijons,  1988).

Απώτερος στόχος της αγωγής και της μάθησης είναι η απεξάρτηση του μαθητή από

εξωτερικούς  παράγοντες,  η  αυτονομία  του και  η  διαμόρφωση διαπροσωπικών και

συλλογικών δεσμεύσεων.

  Γι' αυτό ο διδακτικός σχεδιασμός της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής

θεωρείται επικοινωνιακός. Υιοθετείται η άποψη του Watzlawick (1985) σχετικά με ο

<<αναπόφευκτο  της  επικοινωνίας>>,  ενώ  παράλληλα  δίνεται  βαρύτητα  στην

υπέρβαση των προβλημάτων που προκαλεί η αγνόηση του διαπροσωπικού στοιχείου
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στη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, με το οποίο υπάρχει και δρα θετικά και αρνητικά

(Κοσσυβάκη, 1996), ανάλογα με τον τρόπο που θα προωθηθεί τόσο η επικοινωνία

όσο και η σχέση. Προβάλλει, έτσι, ο προβληματισμός για την έλλειψη διαμόρφωσης

από  τις  άλλες  διδακτικές  θεωρίες  περιβάλλοντος  ουσιαστικής  επικοινωνίας  στη

διδακτική πράξη. Κι αυτό ανάγεται είτε στην ίδια την προκατασκευασμένη διδακτική

πράξη  είτε  στην  αυταρχική  πράξη,  διαδικασίες  που  προκαλούν  διαταραχές  στην

επικοινωνία,  αφού  δρομολογείται  μια  μη  συνειδητή  συμπεριφορά  της  σχολικής

ομάδας. Τόσο η εργαλειοποιημένη πράξη των διδακτικών θεωριών του Θετικιστικού

Παραδείγματος όσο και η ιεραρχική επικοινωνιακή πράξη των διδακτικών θεωριών

του  Ερμηνευτικού  Παραδείγματος  δεν  παρέχουν  στην  παιδαγωγική  και  διδακτική

πράξη  δυνατότητες  σταδιακής  αποδέσμευσης,  συμμετοχής  και  χειραφέτησης  του

μαθητή. Γι' αυτό η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική επιχειρεί να εισάγει μια θεωρία

και μια παιδαγωγική και διδακτική πράξη που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματική

κατάσταση του μαθητή, την ηλικία του, τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται

και τις  προϋποθέσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στο σχολείο,  προκειμένου να

βοηθηθεί ο μαθητής στη σταδιακή χειραφέτηση του.

  Το θεωρητικό της υπόβαθρο αντλεί από την Κριτική Παιδαγωγική και την

Κριτική Επικοινωνιακή Παιδαγωγική (Κοσσυβάκη/Μπρούζος, 1995). Έτσι στη θέση

μιας αγωγής και διδασκαλίας ως μιας διαδικασίας ρύθμισης της συμπεριφοράς του

μαθητή σύμφωνα με ένα δεδομένο σκοπό και της απλής μετάδοσης των πληροφοριών

στο  μαθητή  (Θετικιστικό  Παράδειγμα)  ή  ως  μιας  διαδικασίας  κατανόησης  και

στήριξης του μαθητή στα πλαίσια της στήριξης για ελεύθερη ανάπτυξη (Ερμηνευτικό

Παράδειγμα),  εισάγεται  η  έννοια  της  αλληλεπίδρασης  τόσο  μεταξύ  σχολείου  –

κοινωνίας  όσο  και  μεταξύ  ατόμου –  κοινωνίας  και  εκπαιδευτικού  –  μαθητή.  Στο

πνεύμα αυτό αναζητούνται οι κοινωνικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την

επιτυχία  της  παιδαγωγικής  δράσης.  Η  παιδαγωγική  δράση  λαμβάνει  υπόψη  την

ευρύτερη  κοινωνική  πράξη  όχι  για  να  την  ακολουθήσει,  αλλά  για  να  την

τροποποιήσει  και  να  την  αποφύγει  στα  πεδία  εκείνα  που  αντιβαίνουν  στην

προσπάθεια χειραφέτησης του ανθρώπου. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τους νόμους

που ακολουθεί η ανθρώπινη εξέλιξη και ανάπτυξη, παραμένοντας και απέναντι στην

κοινωνική πράξη και απέναντι στους εξελικτικούς νόμους κριτικά, αφού πρέπει να

διερωτάται τόσο ο άνθρωπος της πράξης (εκπαιδευτικός) όσο και ο θεωρητικός για το
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γεγονός αν η πράξη, η ιστορία της πράξης και οι εξελικτικοί νόμοι αφαιρούν από τα

άτομα δυνατότητες,  με αποτέλεσμα να παγιώνονται μορφές του κόσμου.  Αυτές οι

μορφές,  όταν  επαναλαμβάνονται  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  εμποδίζουν  μια

κατάλληλη οντογένεση,  εξέλιξη  και  ανάπτυξη  του  ατόμου,  το  καταπιέζουν  ή  του

διαμορφώνουν μια διαστρεβλωμένη αντίληψη για την πραγματικότητα.

  Ως <<μεταθεωρία>> (Habermas, 1985) η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική,

αφού  ασκεί  κριτική  στις  υφισταμένες  θεωρίες,  πρέπει  να  διαλευκάνει  τη  σχέση

ανάμεσα στην ατομική δράση και στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτή συμβαίνει.

Για  το  σκοπό  αυτό  είναι  εντελώς  απαραίτητες  οι  ερμηνευτικές  διαδικασίες  στην

παιδαγωγική και στη διδακτική πράξη, προκειμένου όλα τα ερευνητικά πορίσματα να

ελέγχονται σχετικά με τη σημασία τους για την παιδαγωγική, διδακτική και γενικά για

την κοινωνική τάξη. Τα συμπεράσματα σχετικά με την πράξη έχουν πάντα υποθετικό

χαρακτήρα, και στο σημείο αυτό η υποθετική γνώση μπορεί να μετατραπεί και στο

αντίθετο  της,  να  γίνει  δογματική,  στην  περίπτωση  που  η  υποθετική  γνώση  των

κοινωνικών  επιστημών  μετατραπεί  σε  τεχνική  και  σε  εργαλείο  κυριάρχησης  και

ελέγχου  της  ανθρώπινης  δράσης.  Το  γεγονός  αυτό  φαίνεται  στην  προσπάθεια

επίλυσης των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση με τεχνικά μέσα, με διαδικασίες πιο

αντικειμενικής  αξιολόγησης,  όπου,  δηλαδή,  επιχειρείται  να  ρυθμιστεί  η  διδακτική

διαδικασία  ορθολογιστικά  και  με  βάση  αυτή  τη  διαδικασία  να  επιτευχθούν

μεταρρυθμίσεις. Φαίνεται, επομένως, ότι το αξίωμα της τεχνικής στην παιδαγωγική

διαδικασία  επικρίνεται,  χωρίς  να  απορρίπτεται,  όπως  αυτό  συμβαίνει  στο

Ερμηνευτικό Παράδειγμα, αλλά επιχειρείται η διαλεύκανση του και η αδρανοποίηση

του στις περιπτώσεις εκείνες που η διαδικασία προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις. Το

σημείο αυτό γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι η κάθε επιλογή με βάση την οποία

επιτυγχάνεται μια διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται και από έναν προβληματισμό

αναφορικά με τις δυνατότητες που η επιλογή αυτή αποκλείει. Με άλλα λόγια, δεν

επιδιώκεται η φορμαλιστική δομή της παιδαγωγικής και της διδακτικής πράξης, αλλά

στο κέντρο της θεώρησης βρίσκεται η περίσταση, το επιμέρους, το οποίο αποτελεί το

μέτρο μέσα από το οποίο μπορεί να αποκαλύπτεται η ευρύτερη κοινωνική πράξη. Με

βάση  την  περίσταση  αναζητάται  και  η  ποιότητα  της  εμπειρίας  μέσα  στις

κυριαρχούσες κοινωνικές συνθήκες, και γι' αυτό στη θέση της παρατήρησης και του

πειράματος  εισάγονται  και  τεκμηριωμένες  απαντήσεις,  όπως  επίσης  διάλογοι,
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εξιστορήσεις και βιογραφίες ή συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια με ανοικτές ερωτήσεις

και απαντήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή η μεθοδολογία και η τεχνική διαδικασία είναι

χρήσιμες  στο  βαθμό  που  αυτές  δεν  δημιουργούν  και  δεν  εδραιώνουν,  αλλά

αποδυναμώνουν σχέσεις εξουσίας και εξάρτησης, όπως για παράδειγμα είναι χρήσιμο

να γνωρίζει κανείς  το πλήθος των εκπαιδευτικών και των γονέων που εμφανίζουν

αυταρχική ή αντιαυταρχική συμπεριφορά.

  Για το λόγο αυτό η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική δημιουργήθηκε από

την αναγκαιότητα να ερευνήσει το πρόβλημα της επικοινωνίας και των ενοχλητικών

παραγόντων κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, διαστάσεις που ελάχιστα

διερευνήθηκαν  από  τις  άλλες  διδακτικές  θεωρίες,  προκειμένου  να  ξεπεραστούν

θετικά  τα  προβλήματα  της  παιδαγωγικής  και  της  διδακτικής  πράξης.  Συνέβαλε

επίσης, αποδεχόμενη την αντιφατικότητα της ζωής και επομένως και της διδασκαλίας,

να φέρει στο τραπέζι των επιστημονικών συζητήσεων όλους τους εκπροσώπους των

άλλων διδακτικών θεωριών και επιχείρησε μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ τους,

αντί της πολεμικής που μέχρι τότε επικρατούσε. Αποτέλεσμα αυτής της παραγωγικής

συζήτησης είναι ο εντοπισμός της θετικής προσφοράς όλων των διδακτικών θεωριών

στην παιδαγωγική σκέψη και πράξη και η αποδοχή τους ως ένα βαθμό από όλους

τους εκπροσώπους (Winkel, 1986).

  Έτσι η Κριτική Επικοινωνιακή  Διδακτική ορίζει τη Διδακτική ως <<την

επιστήμη  που  ερευνά  κριτικά  τόσο  την  κοινωνική  όσο  και  τη  σχολική

πραγματικότητα και γενικά τη διδασκαλία και τη μάθηση, οι οποίες θεωρούνται σε

κάθε  περίπτωση  διαδικασίες  επικοινωνίας>>  (Winkel,  1986).  Αποδίδει  ιδιαίτερη

έμφαση  στο  είδος  των  περιεχομένων  διδασκαλίας,  διότι  υποστηρίζει  ότι  αυτά  σε

μεγάλο  βαθμό  προκαλούν  και  διευθετούν  τις  διαδικασίες  επικοινωνίας  και

χειραφέτησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Σ' αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν τα

περιεχόμενα, όταν αυτά σχετίζονται άμεσα με το παρόν και το μέλλον των μαθητών,

δηλαδή με την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο αποδέχεται, ως ένα βαθμό, τις απόψεις

του W. Klafki για την επιλογή και τεκμηρίωση των περιεχομένων, με την επισήμανση

ότι αυτά θα πρέπει να υποστούν και την ανάλογη ιδεολογική κριτική, προκειμένου οι

μαθητές  να  είναι  σε  θέση  να  διακρίνουν  τις  επικίνδυνες  για  την  αυτονομία  –

χειραφέτηση του ανθρώπου στάσεις και αντιλήψεις που αυτά εκφράζουν. Υιοθετεί τα

ανοιχτά  αναλυτικά  προγράμματα  που  παροτρύνουν  και  υποχρεώνουν  τον
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εκπαιδευτικό να παρέμβει. Επιχειρεί επίσης, να καταρτίσει τον εκπαιδευτικό σε μια

πολυδύναμη κατεύθυνση, με πληρότητα στις αντίστοιχες ειδικές γνώσεις, κοινωνική

πληρότητα  και  ανθρώπινη  ευαισθησία,  που  θα  τους  παρέχουν  τη  δυνατότητα

διαμόρφωσης  μιας  προσωπικής,  αυτόνομης  και  ρεαλιστικής  επαγγελματικής

ταυτότητας  (Κωνσταντίνου,  1994).  Λαμβάνει,  επίσης,  υπόψη  τη  σχολική

πραγματικότητα που διέπεται  αναγκαστικά από ιεραρχικές  σχέσεις,  και  για  να μη

λειτουργεί στο κενό προσπαθεί να κινηθεί στο πνεύμα των παιδαγωγικών αντινομιών,

που διέπεται από αντιφατικές τάσεις (Winkel, 1994) οι οποίες κινούνται ανάμεσα:

- στη δέσμευση και στη σταδιακή δέσμευση,

-στη συντήρηση και στην πρόοδο,

-στον  κλειστό  και  ανοικτό  προγραμματισμό  της  παιδαγωγικής  και  της

διδακτικής διαδικασίας.

  Στόχος της είναι η εδραίωση και η εξισορρόπηση των αντιφάσεων μέσα από

μια διαλεκτική που εκφράζεται, για παράδειγμα, με το <<τόση καθοδήγηση όση είναι

απαραίτητη, και τόση ελευθερία, ευελιξία όση είναι δυνατή>>. Υιοθετεί, επίσης, τις

αρχές  και  τους  στόχους  του  διαλογικού  μοντέλου  Παιδείας  (Κοσσυβάκη,  1993)

έχοντας ως απώτερο στόχο τη συμμετρική αλληλεπίδραση και τη χειραφέτηση του

μαθητή,  ο  οποίος  καλείται  να  συμμετέχει,  να κρίνει  και  να  αποφασίζει.  Κινείται,

δηλαδή, ανάμεσα στο υπαρκτό και στο επιθυμητό, προσπαθώντας να επιτύχει σε κάθε

στιγμή το εφικτό.  Φαίνεται λοιπόν,  ότι  διέπεται από  χειραφετικό ενδιαφέρον,  στην

προσπάθεια να αφυπνίσει τόσο το παιδί από το λήθαργο στον οποίο αυτό βρίσκεται

με τη γέννηση του, αλλά παράλληλα να το βοηθήσει και σε μια κοινωνική αφύπνιση

απέναντι στα κοινωνικά δρώμενα, αρχίζοντας από τη σχολική πραγματικότητα. Στα

πλαίσια αυτά επιχειρεί να εδραιωθεί ως ένα μοντέλο αντίθετο σε μια αντίληψη για τη

διδασκαλία  που  την  περιορίζει  σε  μεθοδικούς  σχεδιασμούς  και  μη  ευέλικτους

προγραμματισμούς  (τεχνοκρατικό  μοντέλο  διδασκαλίας),  ούτε  σε  ένα  μοντέλο

ελεύθερης ανάπτυξης με μια υποκειμενική οργάνωση του περιβάλλοντος, διαδικασίες

και  πρακτικές  που  προωθούν  μονοσήμαντους  στόχους  αγωγής  και  μάθησης.  Μια

τέτοια αντίληψη που περιορίζει τη διδασκαλία στη μέθοδο και τους στόχους ή στην

απόλυτη  ευθύνη  του  κάθε  εκπαιδευτικού  θεωρείται  μονόπλευρη  και  αυταρχική

διαδικασία  που  μετατρέπει  τους  μαθητές  σε  αντικείμενα,  σε  απλούς  και  τυφλούς

αποδέκτες  των  ενεργειών  του  εκπαιδευτικού,  και  κατ'  επέκταση  της  εκάστοτε
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πολιτείας. Θεωρεί το μάθημα ως μια διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης

στα πλαίσια των οποίων παράγεται διαταραχή και, επομένως, γνώση και δράση μέσα

από  αφυπνιστικές  κριτικές  διδακτικές  διαδικασίες.  Μέσα  από  μια  τέτοια

επικοινωνιακή  διαδικασία  εμφανίζεται  πάντα  ένας  προσανατολισμός  του  νέου

ανθρώπου για την παροντική και μελλοντική του ζωή, που δεν υπήρχε σ' αυτή την

έκταση  πριν  από  μια  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  διαδικασία.  Αυτό  που  ιδιαίτερα

υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας είναι ότι δεν

είναι εφικτό να προκύψουν στόχοι ούτε μόνο μέσα από μια ιδεαλιστική εικόνα για τον

άνθρωπο, ούτε μέσα μόνο από τις κοινωνικές και πολιτειακές επιταγές. Τέτοιοι στόχοι

προκύπτουν  ιδιαίτερα  μέσα  από  την  επικοινωνιακή  διαδικασία  στα  πλαίσια  της

διδασκαλίας  και  επομένως  δεν  είναι  δυνατό  ούτε  να  προβλεφθούν  ούτε  να

προγραμματιστούν επακριβώς. Αυτό, όμως δε σημαίνει ότι η διδασκαλία λειτουργεί

στο κενό, ούτε ότι δεν πρέπει να προϋπάρχουν στόχοι και περιεχόμενα. Προϋπόθεση

και στόχος της διδασκαλίας είναι η χειραφέτηση του μαθητή, όπου όλοι οι επιμέρους

στόχοι  ανακαλύπτονται  στην  πορεία  του  μαθήματος.  Συνεπώς,  προκύπτουν  νέες

καταστάσεις  οι  οποίες  δεν  αντιμετωπίζονται  με  αυστηρά  προαποφασισμένα

περιεχόμενα, γιατί αυτά δεν πληρούν πάντα τους όρους της περίστασης, δεν είναι

κατάλληλα ή απαιτούν συμπλήρωση, την οποία καλείται ο εκπαιδευτικός να καλύψει,

σταδιακά δε και οι μαθητές.

  Για παράδειγμα, ο μαθητής δεν μπορεί να οδηγηθεί στη χειραφέτηση αν ο

ίδιος  δεν  συμμετέχει  ενεργά,  δεν  κρίνει,  δεν  αποφαίνεται  και  δεν  αποφασίζει.

Εισάγεται,  δηλαδή,  με  την  Κριτική  Επικοινωνιακή  Διδακτική  ένα  νέο  μοντέλο

διδασκαλίας  με  ποιοτικά  διαφορετική  μέθοδο  και  διαδικασία  από  εκείνη  που

προωθούν τα άλλα διδακτικά μοντέλα, επειδή θεωρεί ότι η διδασκαλία και η μάθηση

είναι  επικοινωνιακές  διαδικασίες,  και  το  μάθημα,  επομένως,  πρέπει  να  λαμβάνει

υπόψη  τις  αρχές  της  επικοινωνίας  και  της  αλληλεπίδρασης  (Μπουζάκης,  1995).

Υιοθετεί  την  αντίληψη  ότι  ο  εκπαιδευτικός  θα  πρέπει,  μέσα από  μια  προσεκτική

επέμβαση που θα διέπεται από το στοιχείο της σταδιακής και μη παρέμβασης και

ανάμειξης, να επιτύχει μια ανοιχτή επικοινωνία, για να επιτρέπει στους μαθητές την

όσο εντονότερη συμμετοχή τους στις αποφάσεις για το διδακτικό σχεδιασμό και για

το  ίδιο  το  μάθημα  (Winkel,  1986).  Επομένως,  ούτε  μόνο  η  τυπική  και  η  υλική

μόρφωση,  ούτε  οι  στρατηγικές,  αλλά  ούτε  και  οι  ψυχολογισμοί  μπορούν  να
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συμβάλουν  αποτελεσματικά  στη  μάθηση,  γιατί  αυτά,  όταν  χρησιμοποιούνται

μονομερώς, μετατρέπονται σε διαδικασίες μη ανθρωπιστικές, που συνήθως οδηγούν

τους μαθητές στην αντίσταση και την άρνηση.

  Το πρόβλημα της άρνησης και της αμφισβήτησης επιχειρεί να ξεπεράσει η

Κριτική  Επικοινωνιακή  Παιδαγωγική,  η  οποία  χρησιμοποιεί  την  κριτική  για  να

μετατρέψει την άρνηση και την αντίθεση σε νέα θέση (σύνθεση). Αυτή η μετατροπή

επιτυγχάνεται  ιδιαίτερα  με  μιια  διαλεκτική  διαδιακασία,  η  οποία  υιοθετεί  μια

προσπάθεια σύνθεσης θέσεων και αντιθέσεων και εκφράζεται με το <<τόσο η θέση

όσο  είναι  απαραίτητη  και  τόσο  η  αντίθεση  όσο  είναι  δυνατή>>  (Winkel,  1994),

προκειμένου κανείς να φτάσει σε μια ποιοτική βελτίωση των αντιθέσεων.

  Αποδέχεται,  επίσης,  την  αντιφατικότητα  της  ζωής  και  της  ανθρώπινης

πράξης. Η διδακτική πράξη είναι μια ανθρώπινη πράξη, και επομένως τόσο η αγωγή

όσο και η διδασκαλία υποθάλπουν αντιφατικά στοιχεία, επειδή κινούνται μέσα στα

πλαίσια  της  καθοδήγησης  και  της  χειραφέτησης.  Το  πρόβλημα  αυτό  δεν

αντιμετωπίζεται με την άρνηση του αντιφατικού στοιχείου της διδακτικής πράξης.

Αντιμετωπίζεται μέσα σ' ένα πλαίσιο όπου η διδακτική δράση θα κινείται ανάμεσα

στο  υπαρκτό  –  μη  επιθυμητό  και  στο  ζητούμενο  –  επιθυμητό,  προκειμένου  να

επιτευχθεί  το  εφικτό.  Διαφαίνεται,  επομένως,  μια  προσπάθεια  εξορθολογισμού

(υπέρβαση  της  μονομέρειας)  της  παιδαγωγικής  και  της  διδακτικής  πράξης

(Κοινωνικοκριτικό Παράδειγμα) τόσο σε επίπεδο τεχνικών διαδικασιών και μεθόδων

(Θετικιστικό  Παράδειγμα)  όσο  και  σε  επίπεδο  υποκειμενικών  χειρισμών

(Ερμηνευτικό Παράδειγμα).

1.7.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στις τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις των διδακτικών θεωριών η διδασκαλία 

προσλαμβάνει και διαφορετικά χαρακτηριστικά:

 Στη θετικιστική κατεύθυνση μπορεί να προκατασκευαστεί. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού περιορίζεται σε εκείνον του τεχνοκράτη, ο ρόλος του μαθητή 

σε εκείνον του ρυθμιζόμενου μεγέθους, ενώ με τη διδασκαλία επιδιώκεται η 
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προσαρμογή του μαθητή στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Εισάγεται, 

δηλαδή, μια ορθολογική ως προς το σκοπό πράξη.

 Στην ερμηνευτική κατεύθυνση η διδασκαλία θεωρείται ως περιστασιακό 

γεγονός και επιδιώκεται η προσαρμογή του περιβάλλοντος στις απαιτήσεις και

στις ανάγκες των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται κυρίως

από την παρέμβαση που επιχειρεί στο περιβάλλον, έχοντας ως κριτήριο του το

μαθητή. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να οδηγηθεί σε αυθαίρετες ενέργειες, 

επειδή ο προσδιορισμός των αναγκών του μαθητή επαφίεται στην 

υποκειμενική του κρίση. Ως περιστασιακό γεγονός η διδασκαλία εισάγει μια 

επικοινωνιακή πράξη, όπου κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός.

 Στην κοινωνικοκριτική κατεύθυνση η διδασκαλία θεωρείται υπόθεση 

συλλογική μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η σταδιακή χειραφέτηση του 

μαθητή επιδιώκεται κυρίως μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στις 

προσπάθειες ανάλυσης, κατανόησης και τροποποίησης της σχολικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι επιφυλακτικός

και εξισορροπητικός, δεν επενεργεί προς την πλευρά των μαθητών, αλλά 

αναζητεί κάθε φορά τον προσδιορισμό του εφικτού ανάμεσα στην υπερβολή 

και την έλλειψη που διαμορφώνει η ελλειμματική σχολική πραγματικότητα 

και οι μαθητές.

  Στο πνεύμα της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδακτικής θα επιχειρήσουμε να 

προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας μέσα 

από συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική δεν 

απορρίπτει τις υπόλοιπες διδακτικές θεωρίες και υπογραμμίζει ότι στη διδασκαλία 

επιβάλλεται κανείς να αναζητά πάντα (Winkel, 1986) πότε είναι κατάλληλο το 

εργαλείο ανάλυσης και τεκμηρίωσης των περιεχομένων διδασκαλίας (Klafki), πότε 

είναι απαραίτητη και δυνατή η εκμάθηση διδακτικών στρατηγικών (v. Cube). Με το 

ίδιο σκεπτικό αναζητεί και διερωτάται σε ποιο βαθμό εξυπηρετούν οι διαδικασίες 

ανάλυσης και ταξινόμησης των στόχων μάθησης (Möller), όπως επίσης και σε ποιο 

βαθμό μπορεί κανείς να συνδυάσει τις ανθρωπογενετικές προϋποθέσεις των μαθητών 

με όλο το φάσμα του μαθήματος (Schulz). Εκείνο που ιδιαίτερα επισημαίνεται είναι 

ότι θα πρέπει κανείς να αναλογίζεται κάθε φορά με κάθε επιλογή όχι μόνο τη 

σημασία της αλλά και τις δυνατότητες που αποκλείει αυτή η επιλογή, επιμένοντας σε 
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μια ολιστικότερη θεώρηση της παιδαγωγικής και της διδακτικής πράξης. Πέραν όμως

των εξισορροπητικών προσπαθειών, την αποδοχή των παιδαγωγικών αντινομιών και 

τη διερεύνηση της διδασκαλίας σε σχέση με τις αρχές επικοινωνίας και τους 

ενοχλητικούς παράγοντες η Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική δεν έχει εκπονήσει και 

ένα συγκεκριμένο πρακτικό μοντέλο διδασκαλίας, ενώ περιορίζεται να προτείνει ως 

σύστημα προσέγγισης της γνώσης το μεθοδολογικό – ψυχολογικό πρότυπο του H. 

Roth (1973). Ένα πρώτο χαρακτηριστικό που θα επιχειρήσουμε να προσδώσουμε 

εκτός των παραπάνω στην Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία είναι ο παρεμβατικός 

ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος από κοινού με το μαθητή θα παρεμβαίνει στο 

σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύσσονται στους μαθητές 

και η σκέψη και η δράση και ο στοχασμός. Ένα δεύτερο σημείο είναι ο 

προσανατολισμός της διδασκαλίας στο μαθητή, την ομάδα και τη δράση, πράγμα που 

πρεσβεύει, αλλά δεν αναδεικνύει και τρόπους παρέμβασης, η Κριτική Επικοινωνιακή 

Διδακτική. Στα πλαίσια μιας αγωγής (Schäller, 1986) ως Ορθολογικής Επικοινωνίας 

(I), όπου ο ίδιος ο μαθητής με βιώματα και εμπειρίες θα αποδίδει κοινωνικό 

περιεχόμενο στις έννοιες για να ξεφύγει από τα αυτονόητα, και της αγωγής ως 

Ορθολογικής Επικοινωνίας (II), όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές θα επιχειρούν να 

αναλύσουν τη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα σχετικά με το ιδεολογικό και 

πολιτικό τους περιεχόμενο, θα παρουσιάσουμε τη διδακτική πράξη και τον τρόπο της 

σταδιακής μετάβασης από την υπαρκτή σε μια επιθυμητή κατάσταση. Στην 

κατεύθυνση αυτή, και έχοντας υπόψη τη σχολική πραγματικότητα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, θα επιχειρήσουμε να προσδώσουμε στη διδακτική πράξη στο πνεύμα 

των παιδαγωγικών αντινομιών τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ανάμεσα στον 

εκσυγχρονισμό και στον αναχρονισμό τη διαρκή ανανέωση, ανάμεσα στη δέσμευση 

και στην αποδέσμευση τη συμμετοχή και τη δράση, ανάμεσα στην προχειρότητα και 

το φορμαλισμό τη μεθοδική σκέψη και δράση, ανάμεσα στη συγκέντρωση και στην 

αποκέντρωση την αποσυγκέντρωση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

και μαθητές, ανάμεσα στην ομοιομορφία και στην ατομικότητα τη διαφοροποίηση. Η 

μετάβαση από την υπαρκτή στην επιθυμητή κατάσταση προϋποθέτει δύο βασικά 

στοιχεία στα οποία πρέπει να στηριχτεί η διδασκαλία Το πρώτο στοιχείο αποτελεί τη 

διαμόρφωση ανοικτής επικοινωνίας, όπου δεν επικρατούν ούτε θετικές αλλά ούτε και 

αρνητικές διαθέσεις τόσο μεταξύ της σχολικής ομάδας όσο και προς τα περιεχόμενα. 
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Το δεύτερο αφορά στη διαμόρφωση συνθηκών έκφρασης γνώμης και αντιπαράθεσης 

με τα πάσης φύσεως ιδεολογικά περιεχόμενα και καταστάσεις ζωής.

  Στο πλαίσιο αυτό η Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία επιχειρεί να 

μετατρέψει το σχολείο από χώρο κατανάλωσης έτοιμων γνώσεων, από χώρο 

παραγωγής για κάλυψη αναγκών, σε χώρο δημιουργίας και ελευθερίας. Επιχειρεί, 

επίσης, να διαμορφώσει τις συνθήκες, ώστε ο μαθητής να περάσει από τη θέση του 

καταναλωτή με αναγκαστική δραστηριότητα στη συνειδητοποίηση της ανάγκης και 

στη μετατροπή της αναγκαστικής δραστηριότητας σε συνειδητή προσπάθεια. Η 

τελική επιδίωξη επικεντρώνεται κυρίως στη μετατροπή της προσπάθειας σε πράξη 

συλλογικής δραστηριότητας και συνειδητής παρέμβασης προς κοινό όφελος.

1.7.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στην  Κριτική  Επικοινωνιακή  Διδασκαλία  η  διδασκαλία  και  η  μάθηση  είναι  θέμα

διαμόρφωσης συνθηκών ανοικτής επικοινωνίας και ισότιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ

μαθητών και εκπαιδευτικών.

  Σχετικά με τις έννοιες επικοινωνία και αλληλεπίδραση έχουν διατυπωθεί στη

διεθνή βιβλιογραφία εκτεταμένες αναφορές, που αναλύουν και περιγράφουν γενικές

και  εξειδικευμένες  επικοινωνιακές  καταστάσεις.  Σε  μια  γενική  περιγραφή  του

φαινομένου  της  επικοινωνίας  και  των  αλληλεπιδράσεων  που  λαμβάνουν  χώρα  σ'

αυτή,  προβαίνει  στα  πλαίσια  της  θεωρίας  της  ανθρώπινης  επικοινωνίας  και

αλληλεπίδρασης  ο  P.  Watzlawick  (1985)  και  οι  συνεργάτες  του.  Η  μελέτη  αυτή

αναλύει το πρόβλημα της επικοινωνίας σε διανθρώπινη βάση, χωρίς να αναφέρεται σε

μια εξειδικευμένου χαρακτήρα επικοινωνιακή κατάσταση, όπως π.χ. η διδασκαλία. Η

προσέγγιση αυτή καταλήγει στη διατύπωση πέντε (5) βασικών αξιωμάτων, μέσα από

τα  οποία  η  επικοινωνία  και  η  αλληλεπίδραση  προσλαμβάνει  συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά  και  ποιότητα,  επειδή  τα  αξιώματα  αυτά,  που  προσδίδουν  στην

επικοινωνία  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,  δρομολογούν  και  συγκεκριμένες

αλληλεπιδραστικές διαδικασίες. Η σύντομη παρουσίαση των αξιωμάτων αυτών είναι

απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατανόηση της επικοινωνίας και της

αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στη διδασκαλία,  και να εντοπιστούν τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που η επικοινωνία προσλαμβάνει στη διδακτική διαδικασία.

Με τα αξιώματα αυτά η επικοινωνία παρουσιάζεται συστηματικά και προσλαμβάνει
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τα παρακάτω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Γκότοβος): 

 Με το πρώτο αξίωμα,  όπου σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση <<η

επικοινωνία  είναι  αναπόφευκτη>>,  η  οποιαδήποτε  συμπεριφορά  προς  τον

απέναντι  αποτελεί  στοιχείο  ανακοίνωσης.  Στα  πλαίσια  της  διδασκαλίας  η

παραδοχή  αυτή  είναι  σημαντική,  επειδή  οι  εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές

αλληλεπιδρούν είτε το θέλουν είτε όχι, αφού δεν τους παρέχονται δυνατότητες

εξόδου από το πεδίο του απέναντι για το χρονικό διάστημα που η διδασκαλία

διαρκεί. Επομένως, η αλληλεπίδραση, που λαμβάνει χώρα με το αναπόφευκτο

της  επικοινωνίας  και  το  αναπόφευκτο  της  αναγκαστικής  συνύπαρξης,

προκαλεί επιπρόσθετα διαταραχές, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάθεση

για επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας – τάξης.

 Με το δεύτερο αξίωμα <<η κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από τη διάσταση

του περιεχομένου και της σχέσης, με ένα τρόπο που η σχέση να προσδιορίζει

σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και να αποτελεί ένα

είδος μεταεπικοινωνίας>>. Η επικοινωνία και το είδος της αλληλεπίδρασης

εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη σχέση που έχουν οι επικοινωνούντες

τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  προς  το  περιεχόμενο.  Το  αξίωμα  αυτό

προσλαμβάνει ακόμα πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα στη διδασκαλία, επειδή σ'

αυτό  πρόκειται  για  μια  επικοινωνία  σκόπιμη  και  με  συγκεκριμένα

περιεχόμενα.  Η μάθηση,  επομένως,  εξαρτάται  σε σημαντικό βαθμό από τη

σχέση του εκπαιδευτικού προς το περιεχόμενο (Γκότοβος), το οποίο μπορεί να

λειτουργήσει θετικά και αρνητικά είτε προς μια γενικότερη εξομάλυνση της

σχέσης εκπαιδευτικού – μαθητή είτε στην κατεύθυνση της επιδείνωσης. Στο

σημείο αυτό εμφανίζονται τα ιδεολογικά και πολιτισμικά στοιχεία τόσο των

αλληλεπιδρώντων  όσο  και  του  περιεχομένου,  τα  οποία  μπορεί  να

προκαλέσουν  ή  και  να  εξομαλύνουν  διαταραχές.  Γι'  αυτό  επιβάλλεται  ο

εκπαιδευτικός να αναζητεί την πραγματική μορφωτική αξία του περιεχομένου,

τόσο σε σχέση με το μαθητή (Klafki, 1986) όσο και σε σχέση με τον ίδιο του

τον εαυτό (Roth, 1973).

 Με  το  τρίτο  αξίωμα  <<η  αντίληψη  της  ακολουθίας  των  επιμέρους

επικοινωνιακών στιγμών επηρεάζει  σε σημαντικό βαθμό την οπτική γωνία,

μέσα από την οποία οι μετέχοντες ερμηνεύουν τη σχέση τους>>, εξηγεί το
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γεγονός ότι η επικοινωνία εξαρτάται από τα κίνητρα και το σημείο αφετηρίας

του  καθενός.  Στο  σημείο  αυτό  και  σε  σχέση με  τη  διδασκαλία  θίγεται  το

αφετηριακό πλαίσιο και οι επιδιώξεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ιδιαίτερα

στην περίπτωση που οι μαθητές θεωρούνται μόνο αποδέκτες των ενεργειών

του  εκπαιδευτικού,  πράγμα  που  επιτείνει  την  ήδη  υφιστάμενη  τάση  για

διαταραχή που ενυπάρχει ως χαρακτηριστικό στην επικοινωνία. Η στάση και

οι προθέσεις του καθενός προς τον απέναντι διαμορφώνουν και το αντίστοιχο

πλαίσιο  προσέγγισης  και  ταύτισης  μεταξύ  της  κωδικοποίησης  και  τητς

αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων.

 Με  το  τέταρτο  αξίωμα  <<η  ανθρώπινη  επικοινωνία  συντελείται  με

αναλογικούς  και  ψηφιακούς  κώδικες>>,  προσδιορίζεται  το  επικοινωνιακό

σύστημα  της  αλληλεπίδρασης,  όπου  σε  επίπεδο  σχέσεων  τα  μηνύματα

μεταδίδονται με τον αναλογικό τρόπο (αναλογίες, μεταφορές, εικόνες), ενώ σε

επίπεδο περιεχομένου με ψηφιακό τρόπο (γράμματα, σήματα, αριθμοί). Με τα

χαρακτηριστικά  αυτά  η  επικοινωνία  στη  διδασκαλία  διαταράσσεται  στην

περίπτωση που ο μαθητής παρατηρώντας για παράδειγμα μια εισήγηση του

εκπαιδευτικού  επηρεάζεται  περισσότερο από τις  εκφράσεις  που  αποτελούν

δηλωτικό χαρακτήρα τόσο της σχέσης του προς το περιεχόμενο όσο και της

σχέσης του με το ίδιο το έργο που επιτελεί καθώς και τη σχέση του με τους

μαθητές.  Το  γεγονός  αυτό  σε  συνδυασμό  με  τον  διαφορετικό  γλωσσικό

κώδικα μαθητών και εκπαιδευτικών και την ιεραρχική σχέση που κατέχει ο

εκπαιδευτικός,  προωθεί  μια  διαστρεβλωμένη  επικοινωνία  (Habermas  1988,

1990)  που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα τόσο στη μάθηση όσο και στη

χειραφέτηση του μαθητή. Αυτό το είδος της επικοινωνιακής πράξης αποτελεί

ενοχλητικό παράγοντα και επηρεάζει την όλη διαδικασία της διδασκαλίας και

όλους τους μαθητές.

 Με  το  πέμπτο  αξίωμα  <<η  επικοινωνία  ανάμεσα  σε  δύο  πρόσωπα  είναι

συμμετρική  (ισότητα  μεταξύ  προσώπων)  ή  συμπληρωματική  (ανισότητα

μεταξύ των προσώπων)>>, παραπέμπει στο γεγονός ότι η σχέση που υπάρχει

μεταξύ  των  προσώπων  προσδιορίζει  και  τη  δυνατότητα  εξομάλυνσης

καταστάσεων.  Στη  διδασκαλία,  όταν  η  σχέση  παραμένει  ιεραρχική,  οι

δυνατότητες  για  αυτόνομη δράση και  αυτοπαρουσίαση των μαθητών  είναι
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ελάχιστες.  Το  πρόβλημα  αυτό  διερευνήθηκε  σε  σημαντικό  βαθμό  και

αποτέλεσε  την  αφετηρία  της  διαμόρφωσης  κινημάτων  αντιαυταρχικής

αγωγής.

      Σε σχέση με εξειδικευμένες καταστάσεις αυτό το μοντέλο της συμβολικής

αλληλεπίδρασης  χρησιμοποιήθηκε  για  την  ανάλυση  της  παιδαγωγικής

αλληλεπίδρασης και σχέσης στο σχολείο από το Θ. Γκότοβο (1990, 1994), μέσα από

την  οποία  κατέληξε  στη  διαπίστωση  ότι  στο  σχολείο  η  παιδαγωγική  σχέση

προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της κυριαρχίας,  της επίδοσης και της ιεραρχίας.

Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει σχετικά με τα επικοινωνιακά

χαρακτηριστικά  το  σχολείο  τα  παρακάτω:  Τα  γενικά  χαρακτηριστικά  της

επικοινωνίας,  ο  εξειδικευμένος  χαρακτήρας  που  αυτά  προσλαμβάνουν  στη

διδασκαλία, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της διάρκειας, της εδραίωσης και

της κανονιστικότητας,  που αποδίδονται στην επικοινωνία κατά τη διδασκαλία από

την Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική, η επικοινωνιακή διαδικασία στη διδασκαλία

υπόκειται σε διαρκείς διαταραχές. Η παραδοχή αυτή αποτελεί το αφετηριακό πλαίσιο

της  Κριτικής  Επικοινωνιακής  Διδασκαλίας,  ενώ  ο  στόχος  επικεντρώνεται  στην

αναζήτηση τρόπων υπέρβασης αυτής της ελλειμματικής κατάστασης, ιδιαίτερα για το

δημοτικό σχολείο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ως περιοριστικοί μηχανισμοί και το

ερώτημα  γύρω από  το  οποίο  στρέφεται  η  διδασκαλία  είναι  η  αναζήτηση  τρόπων

υπέρβασης  αυτής  της  κατάστασης  με  τη  συμμετοχή  του  μαθητή  και  όχι  τρόπων

προσαρμογής των μαθητών σε αυτή την κατάσταση. Οι ελλειμματικές δομές τόσο της

επικοινωνίας όσο και της διδασκαλίας, και ιδιαίτερα το στοιχείο της διάρκειας, της

εδραίωσης και παγίωσης καταστάσεων, της θεσμικότητας, της κανονιστικότητας και

του μονόπλευρου ελέγχου, επιτείνουν την ιεραρχική και την κυριαρχική σχέση του

εκπαιδευτικού  προς  το  μαθητή.  Το  γεγονός  αυτό  διαμορφώνει  ένα  περιβάλλον

επικοινωνίας και μάθησης περιοριστικό για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, οι οποίοι

καθηλώνονται σε μια συμπεριφορά που οι ίδιοι ίσως δεν επιθυμούν, έτσι ώστε το

αφετηριακό πλαίσιο της διδασκαλίας να εμφορείται από στοιχεία διαταραχής και να

αποτελούν εμπόδιο σε περαιτέρω εξομαλύνσεις, για τις οποίες είναι εντεταλμένη η

εκπαίδευση. Στην περίπτωση της προκατασκευασμένης διδασκαλίας δεν παρέχονται

ευκαιρίες και ανοιχτές δυνατότητες, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν

τόσο σχετικά με τις διαδικασίες που θα δρομολογήσουν στο μάθημα όσο και στη
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σχέση  που  υπάρχει  και  που  επιθυμούν  να  αναπτύξουν.  Στο  πλαίσιο  αυτό

εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  συνυπάρχουν και  επικοινωνούν μέσα από ένα συνεχώς

περιοριζόμενο  επικοινωνιακό  σύστημα,  με  αποτέλεσμα  η  αλληλεπίδραση  να

παραμένει άνιση, ιεραρχική και κυριαρχική, ενώ η σχέση να χαρακτηρίζεται από το

στοιχείο είτε της ουδετερότητας και της αδιαφορίας είτε της αντιπαλότητας. Για τους

παραπάνω  λόγους  και  ως  μια  προσπάθεια  υπέρβασης  των  καταστάσεων  αυτών

θεωρείται απαραίτητη η ουσιαστική παρέμβαση του εκπαιδευτικού τόσο σε σχέση με

τη διαμόρφωση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος μάθησης, όσο και σε σχέση με τα

περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης, με τη διαφορά ότι οι παρεμβάσεις του αυτές

θα  συνοδεύονται  και  από  την  ενεργό  συμμετοχή  του  μαθητή.  Η  συμμετοχή  των

μαθητών και η συνεργασία διασφαλίζονται με τον παράλληλο προσανατολισμό της

διδασκαλίας στο μαθητή, στη δράση και στην ομάδα, πράγμα που προϋποθέτει και τη

διασφάλιση ανοικτών θεσμικών διαδικασιών, όπως ανοικτά αναλυτικά προγράμματα,

ευελιξία  στην  οργάνωση  της  θεσμικής  ζωής,  ευελιξία  στις  μεθόδους

(Μπρούζος/Κοσσυβάκη, 1995) και ιδιαίτερα αναζήτηση χώρων δράσης για υπέρβαση

της ελλειμματικής σχολικής πραγματικότητας.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Κατά  τον  Γ.  Αθανασιάδη,  η  Διδακτική  είναι  ένα  μέρος,  ένας  κλάδος  τις

Παιδαγωγικής.  Είναι  το  μέρος  της  Παιδαγωγικής  που  εξετάζει  τα  παρακάτω

προβλήματα:

    Γιατί πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά; Ποιους σκοπούς επιδιώκουμε με τη

διδασκαλία; Ποια είναι η σημασία της διδακτικής ενέργειας; Ποια είναι η θέση της

συστηματικής διδασκαλίας μέσα σ' όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να

δώσουμε  στα  παιδιά  γνώσεις,  για  να  κάνουμε  ν'  αποκτήσουν  συνήθειες  και  ν'

αναπτύξουν τις ικανότητες τους;

  Πώς θα συμβάλλουμε με  τη διδασκαλία στην πνευματική ανάπτυξη των
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παιδιών;

  Πώς θα μπορέσουμε να τα φέρουμε σ' επαφή με τη γύρω ζωή; Πώς θα τα

προσανατολίσουμε θετικά στην παραγωγική προσπάθεια που γίνεται γύρω τους;

  Πώς θα μπορέσουμε να τους δώσουμε σωστή αγωγή;

  Πώς θα τ' αναπτύξουμε σωματικά και πώς θα τους δώσουμε καλές συνήθειες

υγιεινής;

  Πώς θα καλλιεργήσουμε και θα αναπτύξουμε την αισθητική τους, την αγάπη

και το ενδιαφέρον για το όμορφο στη φύση και στην τέχνη;

  Τι πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά; Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της

διδασκαλίας, για ν' ανταποκρίνεται στους παραπάνω σκοπούς; Με ποιο τρόπο πρέπει

να διαβαθμίζουμε τις δυσκολίες της ύλης που δίνουμε σε κάθε τάξη, σε κάθε ηλικία.

  Πώς πρέπει να παρουσιάζεται αυτό το υλικό στα διδακτικά βιβλία; Ποιες

είναι οι καλύτερες μέθοδοι, ποιοι είναι οι καλύτεροι διδακτικοί τρόποι, ποιες είναι οι

καλύτερες  μορφές  οργάνωσης  της  διδακτικής  δουλειάς  για  να  έχουμε  πιο

ικανοποιητικά αποτελέσματα;

  Με  ποιους  τρόπους  θα  παρακολουθούμε,  θα  εξακριβώνουμε  και  θα

ελέγχουμε τα αποτελέσματα της διδασκαλίας μας;

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Τα προβλήματα  που  εξετάζει  η  Διδακτική  είναι  γενικά,  δηλαδή  προβλήματα  που

αφορούν κάθε διδασκαλία, για οποιοδήποτε μάθημα και αν πρόκειται, και ειδικά που

αφορούν ένα ξεχωριστό μάθημα.

  Στην πρώτη περίπτωση, λέμε ότι εξετάζουμε θέματα Γενικής Διδακτικής.

  Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με θέμα Ειδικής Διδακτικής.

  Η Γενική Διδακτική διατυπώνει  τις  βασικές διδακτικές  αρχές  και  δείχνει

ποιες μέθοδοι βασίζονται πάνω σ' αυτές τις αρχές. Η Ειδική Διδακτική δείχνει πώς

εφαρμόζονται σε κάθε ξεχωριστό μάθημα οι παιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι.

  <<Η Διδακτική Μεθοδολογία, γράφει ο Χρ. Φράγκος, προσπαθεί να επιτύχει

σε κάθε άτομο την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, σύμφωνα με την υπαρξιακή αλλά

όχι γενετικά προσδιορισμένη μορφή του και σύμφωνα με τις κοινωνικές δομές στις
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οποίες  θα  ανελιχθούν∙  προσπαθεί  βασικά  δηλαδή  να  βοηθήσει  το  άτομο  να

πραγματοποιήσει  τις  προσαρμογές  που  συμφέρουν  σ'  αυτό  και  στις  προοπτικές  της

κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσει>>.

  Η  T.A. Ilina  καθορίζει τη Διδακτική ως μέρος της Παιδαγωγικής, η οποία

εξετάζει τις νομοτέλειες στη διαδικασία της μάθησης.

  <<Η  Διδακτική  καθορίζεται  ως  γενική  θεωρία  της  μόρφωσης  και

εκπαίδευσης, μια που εξετάζει τις γενικές αρχές της γνωστικής δραστηριότητας του

ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται τόσο με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού,

όσο και αυτόνομα με την αυτομόρφωση.

  Η Διδακτική απαντά στις ερωτήσεις: Γιατί να διδάσκεται ένα αντικείμενο;

Πώς να διδάσκεται;  Πού να διδάσκεται;  Σε ποιες οργανωμένες  μορφές;  Με άλλα

λόγια,  αιτιολογεί  επιστημονικά τους  σκοπούς,  την  επιλογή του  περιεχομένου,  την

επιλογή των μέσων, τους τρόπους και τις μεθόδους της εκπαίδευσης, και καθορίζει τις

μορφές οργάνωσης της μάθησης>>.

  Η Διδακτική ως μέρος της παιδαγωγικής είχε διαμορφωθεί πολύ καθαρά από

τον  Κομένιο  στο  βιβλίο  του  Η  μεγάλη  διδακτική  (1632),  στο  οποίο  η  διδακτική

καθορίζεται ως <<γενική τεχνική να μαθαίνουμε όλοι για όλα>>.

  Η Διδακτική και η Μεθοδολογία βρίσκονται σε στενή σύνδεση: στηρίζονται

στην  πράξη  της  παράδοσης  των  συγκεκριμένων  εκπαιδευτικών  αντικειμένων,

παίρνοντας από εκεί γεγονότα, παραδείγματα και υλικά, τα οποία δίνουν βάση για

γενικεύσεις, για την ανακάλυψη των νομοτελειών. Συγχρόνως οι μελετημένες από την

Διδακτική σχέσεις,  τα συμπεράσματα και  οι  προτάσεις  χρησιμοποιούνται  από την

ειδική μεθοδολογία του κάθε αντικειμένου για την τελειοποίηση της παράδοσης και

την εκμάθηση του κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου. Η Διδακτική βοηθά στη διάδοση

της  καλής  διδακτικής  πείρας,  προβάλλοντας  τα  ενδιαφέροντα  ευρήματα  των

εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς τα αναλύει και δίνει νόημα στο περιεχόμενο τους

βασισμένη στις γενικές παιδαγωγικές θέσεις.

2.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Η Διδακτική ως θεωρία της εκπαίδευσης θεωρεί τους νέους ενταγμένους στη ζωή της
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κοινωνίας (στην παραγωγική, κοινωνικο-πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα), η

οποία  απαιτεί  η  νέα  γενιά  να  αποκτήσει  τις  απαραίτητες  γνώσεις,  δεξιότητες,

συνήθειες που συσσωρεύτηκαν από την κοινωνικο-ιστορική πείρα της ανθρωπότητας.

  Η  διαδικασία  της  μετάδοσης  των  γνώσεων,  δεξιοτήτων,  συνηθειών

εμφανίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο, που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κοινωνία και

ονομάζεται  εκπαίδευση.  Με  την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  συσσωρεύεται  μεγάλος

όγκος  γνώσεων,  δεξιοτήτων  και  με  την  ανάπτυξη  της  επιστήμης  επέρχεται  η

διαφοροποίηση  και  ξεχωρίζουν  δύο  κανάλια,  με  τα  οποία  πραγματοποιείται  η

εκπαίδευση.

  Το πρώτο κανάλι είναι η μετάδοση των γνώσεων, δεξιοτήτων και συνηθειών

με  την  ευρεία  συναναστροφή  ενηλίκου-παιδιού.  Έτσι  όμως  το  περιεχόμενο  των

γνώσεων  και  η  επεξεργασία  των  δεξιοτήτων  και  συνηθειών  καθορίζονται  από

συγκεκριμένα  προβλήματα  της  συναναστροφής,  της  εργασιακής  δραστηριότητας

κ.ο.κ.

  Αυτός ο δρόμος οδηγεί στη συσσώρευση ποσότητας εμπειρικών γνώσεων, με

την επεξεργασία  ανά κύκλο δεξιοτήτων,  συνηθειών,  αλλά αυτές  οι  περιορισμένες

συγκεκριμένες  καταστάσεις  στενεύουν  τη  σφαίρα  της  μιας  ή  της  άλλης

δραστηριότητας. Σε μία αναπτυγμένη κοινωνία αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι ο

κύριος,  γιατί  αυτός  δεν  μπορεί  να  εξασφαλίσει  την  προετοιμασία  των νέων  στην

ευρεία συμμετοχή σε διαφορετικές σφαίρες της ζωής και της δραστηριότητας.

  Το  άλλο  κανάλι  της  εκπαίδευσης  είναι  η  οργανωμένη,  η  συστηματική

μετάδοση  στα  παιδιά  της  συσσωρευμένης  γνώσεις,  των  δεξιοτήτων  και  των

συνηθειών σε ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου διδάσκουν ειδικευμένοι άνθρωποι.

Ο σκοπός της οργανωμένης εκπαίδευσης είναι να μεταδώσει στα παιδιά εκείνο το

μέρος της πείρας που αντικατοπτρίζει τις επιστημονικές γνώσεις και τις πολύμορφες

γνωστικές και εργασιακές δεξιότητες και να αναπτύξει τις ικανότητες τους, οι οποίες

είναι  απαραίτητες  στη  σύγχρονη  παραγωγή,  στις  κοινωνικο-πολιτικές  και

πολιτισμικές ανάγκες  της κοινωνίας.

2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
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Ο  L.S.  Wigotski  πρώτος  έθεσε  το  πρόβλημα  της  οργανωμένης  προσχολικής

εκπαίδευσης, υποτάσσοντάς την στην αρχή της συστηματοποιημένης γνώσης που να

αντικατοπτρίζεται  σε  ένα  πρόγραμμα,  αλλά  να  είναι  διαφοροποιημένο  από  το

πρόγραμμα του σχολείου.  Είδε το  ρόλο που παίζει  η μάθηση στην ανάπτυξη του

παιδιού και στην προετοιμασία του για τη σχολική εκπαίδευση. Όμως κάνει έκκληση

σε όλους τους προσχολικούς παράγοντες,  να μη μιμούνται το περιεχόμενο και τις

μεθόδους διδασκαλίας του σχολικού προγράμματος.

  Κατά τον Λ.Σ. Βιγκότσκι, κάθε ηλικία χαρακτηρίζεται από τη διαφορετική

σχέση, η οποία υπάρχει ανάμεσα στο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής

δουλειάς από τη μια πλευρά και στη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού από την άλλη.

  Στα πρώτα τρία χρόνια το παιδί μαθαίνει -όπως υποστηρίζει ο Βιγκότσκι- με

βάση  το  δικό  του  ατομικό  πρόγραμμα. Αυτό  φαίνεται  από  την  ομιλία  του.  Η

διαδοχικότητα  των  σταδίων  που  περνάει  το  παιδί,  η  διάρκεια  κάθε  σταδίου,

καθορίζεται όχι από το πρόγραμμα της μητέρας, αλλά κυρίως απ' αυτό που το παιδί

μόνο του παίρνει απ' το περιβάλλον του. Εννοείται ότι η ανάπτυξη της ομιλίας του

παιδιού αλλάζει σε σχέση με το τι ακούει γύρω του -πλούσια ή φτωχή ομιλία- όμως

το πρόγραμμα για την κατάκτηση της ομιλίας το παιδί το καθορίζει μόνο του. Τον

τύπο αυτής  της  εκπαίδευσης ο Βιγκότσκι  τον ονομάζει  αυθόρμητο,  γιατί  το παιδί

αφομοιώνει το λόγο, την ομιλία, από μόνο του ακούγοντας τους άλλους και όχι όπως

ο μαθητής αφομοιώνει την αριθμητική στο σχολείο.

  <<Ο άλλος  τύπος  εκπαίδευσης,  γράφει  ο  Βιγκότσκι,  είναι  όταν το παιδί

μαθαίνει  στο  σχολείο  από  το  δάσκαλο.  Εδώ  το  σχετικό  βάρος  του  ατομικού

προγράμματος του παιδιού είναι ασήμαντο, σε σύγκριση με το πρόγραμμα που του

προτείνουν στο σχολείο, όπως το σχετικό βάρος του προγράμματος της μητέρας είναι

ασήμαντο σε σύγκριση με το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού της πρώιμης ηλικίας.

Αν επισημάνουμε τον τύπο σαν αυτενέργεια, μπορούμε να πούμε ότι στο παιδί της

προσχολικής ηλικίας η εκπαίδευση κατέχει μεταβατική θέση ανάμεσα στον πρώτο και

στο δεύτερο τύπο εκπαίδευσης. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να ονομασθεί αυθόρμητο-

ενεργειακή>>.

  Αναλύοντας  τις  απόψεις  του  Βιγκότσκι,  βλέπουμε  ότι  η  πορεία  της

εκπαίδευσης και οι αλλαγές που υπάρχουν στην προσχολική ηλικία χαρακτηρίζονται

από το ότι το παιδί περνάει από τον αυθόρμητο στον ενεργειακό τύπο εκπαίδευσης.
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<<Ας υποθέσουμε,  γράφει  ο  Βιγκότσκι,  ότι  στην εξέλιξη της  ανάπτυξης  το  παιδί

κινείται από το ένα πολικό σημείο στο άλλο. Από εδώ όλη η πορεία της κίνησης του

παιδιού  θα  χωρίζεται  σε  δύο  στάδια.  Στο  πρώτο  μέσο  της  κίνησης  το  παιδί  θα

βρίσκεται πλησιέστερα στο πρώτο πολικό σημείο από όσο στο δεύτερο.  To σχετικό

βάρος της αυθόρμητης και ενεργειακής κίνησης απότομα αλλάζει. Αν πούμε, ότι το

παιδί της πρώιμης ηλικίας στην πορεία της εκπαίδευσης μπορεί να κάνει μόνον αυτό

που  συμπίπτει  με  τα  ενδιαφέροντα  του  και  ο  μαθητής  κάνει  αυτό  που  θέλει  ο

δάσκαλος του, τότε στο παιδί της προσχολικής ηλικίας η σχέση καθορίζεται από το

γεγονός ότι το παιδί κάνει αυτό που του λέει να κάνει ο δάσκαλος του>>.

  Σύμφωνα με τις  απόψεις  του Βιγκότσκι,  το πρόγραμμα της  προσχολικής

εκπαίδευσης  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοιο  που  να  συνδυάζει  την  αυθόρμητη  με  τη

συστηματοποιημένη γνώση, όπως και το ημερήσιο πρόγραμμα ενός νηπιαγωγείου ή

παιδικού  κέντρου  πρέπει  να  είναι  συνδυασμένο  με  ελεύθερο  χρόνο  και

συστηματοποιημένη αγωγή.

  Ο Βιγκότσκι θίγει ακόμη ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι η εκπαίδευση είναι

συνδεδεμένη  με  την  ηλικία,  ότι  υπάρχει  ένας  ορισμένος  βαθμός  ωριμότητας  και

μερικές προϋποθέσεις -μνήμη, προσοχή, σκέψη, αισθήσεις και άλλα, και ότι για κάθε

εκπαίδευση υπάρχουν ευνοϊκές περίοδοι. Η παρέκκλιση απ' αυτές προς τα πάνω ή

προς  τα  κάτω,  δηλαδή  αρκετά  πρώιμες  και  αρκετά  όψιμες  περίοδοι  εκπαίδευσης

πάντοτε είναι βλαβερές στην ανάπτυξη του παιδιού, επιδρούν αρνητικά πάνω στην

πορεία της διανοητικής ανάπτυξης του. Η ύπαρξη αυτών των ευνοϊκών προθεσμιών

εκπαίδευσης μας οδηγεί στην παρακάτω άποψη: Για ν' αρχίσει κάποια εκπαίδευση

πρέπει  να  υπάρχουν  κάποια  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του  παιδιού,  κάποια

προσόντα και ιδιότητες του πρέπει να είναι ώριμες μέχρι ένα ορισμένο βαθμό.

  Εντάσσοντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα παιδιά της προσχολικής

ηλικίας,  πρέπει  να  έχουμε  υπόψη  μας,  κατά  το  Βιγκότσκι,  δύο  διαφορετικά

χαρακτηριστικά: Πρώτο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε κάποιο σύστημα που να

οδηγεί το παιδί σε ένα καθορισμένο σκοπό και κάθε χρόνο να κάνει ορισμένα βήματα

προς το σκοπό αυτό. Και δεύτερο, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είναι όμοιο με το

πρόγραμμα του σχολείου, με την έννοια ότι πρέπει να είναι πρόγραμμα του ενιαίου

συστηματικού κύκλου της εκπαιδευτικής δουλειάς. Αλλά πρέπει να διαφέρει ως προς

το  περιεχόμενο,  τις  μεθόδους  και  τους  τρόπους  εκπαίδευσης.  Όπως  γράφει  ο
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Βιγκότσκι, <<πρέπει να αποφύγουμε εκείνο που ειρωνεύονται οι Άγγλοι. Σ' αυτούς οι

παιδικοί  σταθμοί  ονομάζονται  σχολεία  για  μικρά  παιδιά,  και  αυτοί  λένε  ότι  ο

μεγαλύτερος  κίνδυνος  που  απειλεί  τα  σχολεία  για  μικρά  παιδιά  συνίσταται  στο

γεγονός να μετατραπούν αυτά σε μικρά σχολεία>>.

  Με το προσχολικό πρόγραμμα προετοιμάζουμε το παιδί για τα μαθήματα του

σχολείου.  Για  να  αρχίσει  το  παιδί  να  μαθαίνει  φυσιογνωσία,  κοινωνιογνωσία,

αριθμητική κ.ά. θα  πρέπει να έχει μερικές γενικές παραστάσεις για τη φύση και την

κοινωνία. Χωρίς αυτές τις γενικές αντιλήψεις και παραστάσεις το παιδί δεν έχει τη

δυνατότητα να αρχίσει να μαθαίνει τα μαθήματα του σχολείου.

  Κάθε πλευρά της προσχολικής εκπαίδευσης και παιδαγωγικής δουλειάς είναι

πώς μαθαίνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. <<Ένας Γάλλος συγγραφέας, γράφει ο

Βιγκότσκι,  πολύ σωστά είπε ότι στην προσχολική ηλικία τα παιδιά δεν πρέπει  να

μαθαίνουν ούτε ιστορία της λογοτεχνίας ούτε τα κλασσικά έργα της λογοτεχνίας. Ο

στόχος είναι να αποκαλυφθεί μπροστά στο παιδί ο κόσμος της γνωστικής τέχνης. Το

ίδιο αφορά και στη μουσική -μπροστά μας μπαίνει η υποχρέωση να αποκαλύψουμε τη

μουσική  σαν  σύνολο,  τον  κόσμο  της  μουσικής,  τις  δυνατότητες  της  μουσικής

αντίληψης.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  επιστήμη.  Ο  στόχος  συνίσταται  στο  να

δημιουργήσουμε  συνθήκες  για  τη  μελλοντική  αφομοίωση  της  επιστήμης.  Η

υποχρέωση μας έγκειται στο γεγονός να γίνει δυνατή η διδασκαλία της επιστήμης από

την άποψη της λογικής αυτής της επιστήμης>>.

  Ο  Λ.Σ.  Βιγκότσκι  εκφράζει  μια  σειρά  επιφυλάξεις  για  τις  γνώσεις  που

προβλέπεται στο πρόγραμμα να παρασχεθούν στο παιδί. Ιδιαίτερα παρατηρεί ότι το

εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  τα  παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας  δεν  μπορεί  να

προβλέπει τη γνωριμία του παιδιού με ανεξάρτητα μεταξύ τους αντικείμενα, μα που

το  παιδί  σ'  αυτή  την  ηλικία  έχει  την  ικανότητα  να  διαπιστώνει  τις  σχέσεις  των

πραγμάτων και προσπαθεί να εξηγήσει κάθε τι με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο στη

ζωή. Έτσι, το παιδαγωγικό πρόγραμμα πρέπει να καταρτίζεται με στόχο να δώσει στο

παιδί  απαντήσεις  σε  απλά  φυσικά,  βιολογικά  και  κοινωνικά  φαινόμενα  και  να

λειτουργεί σαν προπαίδευση ή <<προϊστορία>> της σχολικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό

είναι απαραίτητο στην προσχολική ηλικία να εισαχθεί το παιδί στις διάφορες περιοχές

της πραγματικότητας, να αποκαλυφθεί σ' αυτό ο κόσμος της οργανικής και ανόργανης

φύσης, ο κόσμος των ανθρώπων, η μουσική, ο προφορικός λόγος, καθώς επίσης και
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οι άλλες μορφές της τέχνης.

  Κατά την άποψη του Βιγκότσκι,  το πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής

πρέπει να ανταποκρίνεται σε βασικές προϋποθέσεις: πρώτο, να βοηθάει το παιδί να το

προσεγγίσει διευρύνοντας τον ορίζοντα του και την ετοιμότητα του για εκπαίδευση

σε διαφορετικά αντικείμενα και δεύτερο, να είναι ταυτόχρονα και πρόγραμμα του

ίδιου του παιδιού, δηλαδή να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του και στις ανάγκες

του.

2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας

Η  οργάνωση  της  διδακτικής  διαδικασίας  προϋποθέτει  συνεχή,  προμελετημένη,

οργανωμένη  και  συνειδητή  δουλειά,  που  γίνεται  με  την  άμεση  καθοδήγηση  του

παιδαγωγού  και  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  παιδιών.  Επομένως,  η  διδακτική

διαδικασία στα παιδικά κέντρα και τα νηπιαγωγεία έχει διττό χαρακτήρα και απαιτεί

την ενεργό παρέμβαση των ενηλίκων.

  Σε  αντίθεση  με  τον  αυτοδιδακτισμό,  κατά  τον  οποίο  ο  παιδαγωγός  δεν

καθοδηγεί την ανάπτυξη του παιδιού,και σε αντίθεση με τη θεωρία της ελεύθερης

αγωγής,  που  υποστηρίζει  την  αυθόρμητη  εκδήλωση  των  παιδικών  ικανοτήτων,  η

επιστημονική  προσχολική  παιδαγωγική  αποδέχεται  ότι  μια  από  τις  πιο

χαρακτηριστικές ιδιότητες στη διαδικασία της διδασκαλίας είναι η μελετημένη και

συστηματοποιημένη καθοδήγηση της παιδικής δραστηριότητας.

  Σ' αυτή τη διαδικασία η παιδική ανάπτυξη στηρίζεται ταυτόχρονα τόσο στη

μίμηση όσο και στην καθοδήγηση της αυτόνομης δραστηριότητας του παιδιού, με την

υπόδειξη και την εξήγηση.

  Αναμφισβήτητα,  σ'  αυτή  τη  διττή  διαδικασία  ο  παιδαγωγός  έχει  τον

πρωταρχικό  ρόλο,  γιατί  αυτός  συστηματοποιεί  την  πολύπλευρη  παιδαγωγική

επίδραση.  Όμως  αυτή  η  διαδικασία  θα  έχει  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  στη

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, όταν το ίδιο το παιδί δεν είναι ένα

παθητικό  αντικείμενο  που  δέχεται  μια  επίδραση,  αλλά  υποκείμενο  το  οποίο
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συμμετέχει ενεργά, αποδέχεται, αντιδρά στην επίδραση, εκδηλώνει τη δική του θέση

και εκτελεί με δική του θέληση τα καθήκοντα που του αναθέτει ο παιδαγωγός. Τότε

μόνο  το  παιδί  είναι  σε  θέση  να  αποδεχθεί  <<τρόπους  δράσης>>  και  να  τους

χρησιμοποιήσει σε ανάλογες συνθήκες.

  Η διδακτική διαδικασία είναι μια προμελετημένη διαδικασία. Η εφαρμογή

της συνδέεται με την παιδαγωγική και μορφωτική εργασία. Τα παιδιά αναλαμβάνουν

να φέρουν σε πέρας καθορισμένα καθήκοντα. Σε αντίθεση με τη δραστηριότητα του

παιχνιδιού, που και αυτό έχει κάποιο γνωστικό σκοπό, στη διδακτική διαδικασία η

σκοπιμότητα συνδέεται με συγκεκριμένα διδακτικά προβλήματα, η λύση των οποίων

οδηγεί στην υλοποίηση του διδακτικού σκοπού. Ο διδακτικός σκοπός έχει πάντα μια

συγκεκριμένη  αιτιολόγηση.  Αυτή  η  σχέση  αιτίας-σκοπού  είναι  από  τα  πιο

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαδικασίας της διδασκαλίας.

  Στο  παιδικό  κέντρο  ή  στο  νηπιαγωγείο  τα  παιδιά  αναλαμβάνουν

συγκεκριμένα καθήκοντα, για την υλοποίηση των οποίων απαραίτητη είναι η ύπαρξη

διδακτικού  συστήματος.  Είναι  αναγκαίο  να  υπάρχουν  μορφές  και  μέθοδοι

διδασκαλίας, που θα βοηθούν στη συστηματική και αποτελεσματική εφαρμογή των

μορφωτικών  και  παιδαγωγικών  αρχών,  οι  οποίες  θέτουν  τις  βάσεις  για  την

πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

  Τα αισθητήρια όργανα βοηθούν στην απόκτηση ορισμένων προτύπων, τα

οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά στην ομιλία, στις κινήσεις, στην παραστατικότητα,

στη  δεξιότητα,  στο  τραγούδι.  Αναπτύσσουν  τις  γνωστικές  λειτουργίες  και  τις

δημιουργικές  ικανότητες  τους,  διαπλάθουν  τις  βουλητικές  τους  ιδιότητες  και  τα

χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας  τους,  καλλιεργούν  τα  κοινωνικά  και  τα

ανθρωπιστικά τους συναισθήματα.

  Ο  προμελετημένος  χαρακτήρας  της  διδακτικής  διαδικασίας,  όπως  είναι

συνδεδεμένος  με  την  άμεση  καθοδήγηση  της  δραστηριότητας,  είναι  παράλληλα

συνδεδεμένος με τον αυτοέλεγχο που εκδηλώνουν τα παιδιά κατά την εκτέλεση της

εργασίας τους. Μαθαίνουν να ενεργούν στην κατεύθυνση της υπόδειξης και εξήγησης

της παιδαγωγού.

  Ο  προσχεδιασμένος  χαρακτήρας  της  εκπαίδευσης  συνδέεται  και  με  την

οργάνωση της προσοχής του παιδιού για τη λύση των πνευματικών προβλημάτων με

τη  βοήθεια  της  υπόδειξης  και  εξήγησης,  ώστε  η  προσοχή  των  παιδιών  να  μην
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αποσπάται  σε  φαινόμενα  δευτερεύουσας  σημασίας.  Η  οργανωμένη  και

αποτελεσματική προσοχή είναι  αποτέλεσμα της  εκπαίδευσης.  Επιτυγχάνεται  με τη

συγκεκριμενοποίηση, την παραστατικότητα, τη συνεχή επεξήγηση.

  Οι διδακτικοί στόχοι, υποστηρίζει η Α.Π. Ούσοβα, μπορούν να εκπληρωθούν

από την παιδαγωγό, με όλα τα παιδιά της ομάδας, μόνο υπό τον όρο ότι η διαδικασία

της  διδασκαλίας  θα  έχει  συστηματοποιημένη  μορφή.  Από  εδώ  απορρέει  και  η

αναγκαιότητα του συστηματοποιημένου χαρακτήρα της διδακτικής διδασκαλίας.

2.6 Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η συστηματοποιημένη απασχόληση (μάθημα) στο παιδικό κέντρο και το νηπιαγωγείο

είναι  μια  μορφή  οργάνωσης  των  παιδιών.  Έχει  όμως  διαφορετικό  περιεχόμενο,

ανάλογα με τις ηλικίες. Ανάλογος με τις ηλικίες είναι και ο χρόνος που διαρκεί η

απασχόληση: 15 λεπτά για παιδιά 3-4 χρονών, 20 λεπτά για παιδιά 4-5 χρονών και 30

λεπτά για παιδιά 5-6 χρονών.

  Η συστηματοποιημένη απασχόληση ως μορφή που χρησιμοποιείται  στην

εφαρμογή της διαδικασίας της  διδασκαλίας  είναι  ένα μέσο για την οργάνωση και

παρότρυνση της ομαδικής παιδαγωγικής δραστηριότητας. Αυτή η απασχόληση, που

αφορά όλη την ομάδα, συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των παιδιών και

οργανώνεται στη βάση των γενικών διδακτικών ενδιαφερόντων.

  Η εκπαίδευση στην ομάδα εξασφαλίζει την ενότητα των παιδαγωγικών και

εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων.  Κατά  τη  διάρκεια  της  γενικής  απασχόλησης  τα

παιδιά αποκτούν πιο εύκολα διδακτικές  συνήθειες,  μαθαίνουν να ανταποκρίνονται

ενεργητικά στις υποδείξεις της παιδαγωγού, αλλά και να βελτιώνουν τις μεταξύ τους

σχέσεις.

  Τα γενικά διδακτικά ενδιαφέροντα δημιουργούν δυναμικότητα σε όλα τα

παιδιά, η οποία εκφράζεται με το ενδιαφέρον για τη συστηματοποιημένη απασχόληση

και  τη  βελτίωση  της  συμπεριφοράς  τους.  Τα  παιδιά  κατακτούν  περισσότερες  ή

λιγότερες  πνευματικές  δεξιότητες,  ανάλογα με  τη μορφή οργάνωσης της  παιδικής

ομάδας.  Στις  συστηματοποιημένες  δραστηριότητες  αναπτύσσεται  η  εκπαιδευτική

δραστηριότητα ως γνωστική διαδικασία.
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  Η διδακτική διαδικασία λειτουργεί βάσει ενός προγραμματισμού και ενός

συστήματος.  Τα παιδιά εκτελούν τις  προγραμματισμένες από πριν δραστηριότητες

που τα αποτελέσματα τους έχουν επίδραση σε όλα. Ανάλογα με το περιεχόμενο των

συστηματοποιημένων  απασχολήσεων μπορεί  να  αλλάξει  η  οργάνωση τους  και  να

δίνεται προτεραιότητα στη μετάδοση καινούριων γνώσεων και στη δημιουργία νέων

δεξιοτήτων.  Μπορεί  πάλι  η  πνευματική  δυναμικότητα  και  αυτονομία  να

δημιουργείται με τη γενίκευση των στοιχείων, των παραστάσεων και αντιλήψεων, με

τη λύση των πνευματικών προβλημάτων, ή με το να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή

στην άσκηση, στη σταθεροποίηση των γνώσεων και στη σύνδεση τους με την πράξη.

  Επομένως, η διδακτική διαδικασία στο παιδικό κέντρο και το νηπιαγωγείο

οργανώνεται  με  την  καθοδήγηση της  παιδαγωγού και  την  ενεργό  συμμετοχή των

παιδιών.  Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται  όλες  οι  βασικές  αρχές  της  εκπαιδευτικής

διαδικασίας.

2.7 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το παιδικό κέντρο και το νηπιαγωγείο είναι οι  χώροι που βασικό στόχο έχουν να

διαπλάθουν στη βάση των αρχών της παιδαγωγικής επιστήμης την προσωπικότητα

του  παιδιού.  Η  εκπαίδευση  που  βασίζεται  στη  μορφή  της  συστηματοποιημένης

απασχόλησης είναι ένα μέσο για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού

περιεχομένου. Το διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας δίνει

τη δυνατότητα για την πολύπλευρη διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας.

  Το παιδί ασκείται στην πνευματική δραστηριότητα και αποκτά την ικανότητα

να μαθαίνει. Με τη διδασκαλία αναπτύσσονται οι γνωστικές του ικανότητες. Τίθενται

για λύση προβλήματα, τα οποία καλλιεργούν την προσοχή, τη σκέψη, το ενδιαφέρον.

  Η  εκπαίδευση  είναι  ισχυρό  μέσο  για  τη  διαμόρφωση  της  οργανωμένης

συμπεριφοράς  του  παιδιού.  Μέσω  αυτής  το  παιδί  συνηθίζει,  με  καθορισμένες

υποδείξεις  της  παιδαγωγού,  να  συντονίζει  τις  ενέργειες  του  με  αυτές  των  άλλων

παιδιών της ομάδας, για την επίτευξη του γενικού σκοπού, που κάθε φορά τίθεται από

την ομάδα, να κατανοεί και να εκτιμά τα αποτελέσματα των προσπαθειών του. Με

τον τρόπο αυτό όχι μόνο καλλιεργείται στο παιδί η ικανότητα να δουλεύει συλλογικά

και η δεξιότητα να εργάζεται μέσα στην ομάδα και να επιδιώκει την εφαρμογή των

προκαθορισμένων στόχων, αλλά επίσης διαπλάθεται συνολικότερα η βούληση και ο
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χαρακτήρας του.

  Ο  παιδαγωγικός  χαρακτήρας  της  διδασκαλίας  πετυχαίνεται  και  με  την

εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων με ηθικοπολιτιστικές αξίες, με τη γνωριμία του

παιδιού  με  το  περιβάλλον  του,  με  το  ιδεολογικό  περιεχόμενο  της  παιδικής

λογοτεχνίας, με την επιστημονική εξήγηση των φυσικών φαινομένων.

  Η διδασκαλία στο παιδικό κέντρο και  στο νηπιαγωγείο έχει  τη δική της

εκπαιδευτική  σημασία,  δίνει  δηλαδή  τη  δυνατότητα  για  συστηματική  διδακτική

εργασία, για την εξακρίβωση των παραστάσεων και αντιλήψεων του περιβάλλοντος

που αποκτούν τα παιδιά, εξασφαλίζει το βαθμιαίο πέρασμα από την αντίληψη των

φαινομένων στο σχηματισμό των εννοιών, επιδρά άμεσα στη λογική σύνδεση των

λέξεων, πράγμα που εξασφαλίζει τη σωστή ομιλία.

  Η  σωστή  οργάνωση  της  συστηματοποιημένης  απασχόλησης  δημιουργεί

δεξιότητες και συνήθειες που σχετίζονται με τη ζωγραφική, τις κατασκευές κ.ά.

  Όταν οι διδακτικοί κανόνες τηρούνται στη διδασκαλία, τότε οδηγούμαστε

πιο  σύντομα  και  πιο  αποτελεσματικά  στην  πραγματοποίηση  των  καθορισμένων

διδακτικών στόχων.

  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί σπουδαία και απαραίτητη βάση για

την  ολοκληρωμένη  ανάπτυξη  του  παιδιού.  Το  μέγεθος  βέβαια  των  εκπαιδευτικών

προβλημάτων είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με εκείνο των παιδαγωγικών ή των

στόχων  της  αγωγής.  Ανεξάρτητα  από  αυτό,  η  αφομοίωση  του  εκπαιδευτικού

περιεχομένου στο παιδικό κέντρο και από νηπιαγωγείο είναι επιθυμητή όπως και σε

όλες τις σχολικές βαθμίδες.

  Αυτό  το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  αφομοιώνεται  από  τα  παιδιά  άμεσα,

ιδιαίτερα στη διαδικασία της διδασκαλίας.

  Χωρίς εκπαίδευση, χωρίς οργανωμένη διδακτική διαδικασία, η δουλειά στον

παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο, εξελίσσεται χωρίς συντονισμό και σχεδιασμό

και τελικά η διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας καθυστερεί.

  Η  κατασκευή  συμπεριλαμβάνει  και  μια  σειρά  παιδαγωγικά  προβλήματα

σχετικά με την αισθητική και τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς την εργασία.

  Πολύμορφο είναι το περιεχόμενο των εικαστικών δραστηριοτήτων. Το παιδί

μαθαίνει  να  απεικονίζει  ξεχωριστά  αντικείμενα,  ολόκληρες  υποθέσεις  και

διακοσμητικά στοιχεία,  όπως και  να τα τοποθετεί  ρυθμικά.  Με τη ζωγραφική,  το
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κολάζ και την πλαστική τα παιδιά αποκτούν και τεχνικές δεξιότητες στο να δίνουν το

σχήμα  και  να  συνδυάζουν  τα  χρώματα.  Ξεκαθαρίζονται  οι  αντιλήψεις  τους  και

αναπτύσσονται τα αισθητικά συναισθήματα και οι παραστάσεις τους.

2.8 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη  βάση  της  διδακτικής  διαδικασίας  τίθενται  μια  σειρά  νομοτέλειες,  οι  οποίες

καθορίζουν και το περιεχόμενο της, τις μορφές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε.

Κατά  την  επιστημονική  παιδαγωγική  οι  αρχές  της  εκπαίδευσης  που  παίζουν

καθοδηγητικό ρόλο καθορίζονται από βασικές αρχές της διδακτικής διαδικασίας και

αντικατοπτρίζουν  ακριβώς  αυτές  τις  αρχές,  εφόσον  αυτές  αντανακλώνται  στις

δραστηριότητες των παιδιών και των παιδαγωγών

  Η συγκεκριμενοποίηση και η υλοποίηση της κάθε αρχής πραγματοποιείται

με μια σειρά από κανόνες. Ο κανόνας είναι περισσότερο <<ένα είδος>> σε σχέση με

την  αρχή,  γιατί  η  εφαρμογή  του  εξαρτάται  από  τη  συγκεκριμένη  διδακτική

περίπτωση.  <<Ο  κανόνας  δεν  έχει  τη  δύναμη  της  γενικής  και  υποχρεωτικής

εφαρμογής, έχει μόνο καθορισμένο πεδίο δράσης. Για παράδειγμα για την εφαρμογή

των  αρχών  της  συστηματοποίησης,  της  διαδοχικότητας,  και  της  προσιτής  γνώσης

στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται ο κανόνας για τη μετάβαση από το γνωστό στο

άγνωστο, από το εύκολο στο δύσκολο>>, γράφει ο G.I Stupinov.

  Στην παιδαγωγική οι αρχές της εκπαίδευσης έχουν ενιαία εφαρμογή. Αυτές

αντιπροσωπεύουν  ένα  καθορισμένο  σύστημα,  στο  οποίο  η  εφαρμογή  κάθε  αρχής

καθορίζεται από τις υπόλοιπες, γιατί όταν η κάθε αρχή εφαρμόζεται μόνη της και

αποσπασματικά δεν δίνει το ζητούμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

  Η ενιαία εφαρμογή των αρχών εξασφαλίζει την ανάπτυξη των γνωστικών

ικανοτήτων  των  παιδιών,  τη  διάπλαση  της  αισθητηριακής  κουλτούρας,  των

γνωστικών αναγκών και ενδιαφερόντων τους.

  Η προσχολική παιδαγωγική αποδέχεται ως βασικές αρχές τις παρακάτω: την

προσιτότητα  της  εκπαίδευσης,  την  εποπτεία,  την  επιστημονικότητα,

συστηματοποίηση  και  διαδοχικότητα  στη  μάθηση,  τη  συνειδητοποίηση  και

ενεργοποίηση των παιδιών στην αποδοχή των γνώσεων και την εξατομίκευση.
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α)  Η  αρχή  της  προσιτότητας  της  εκπαίδευσης. Η  διδακτική  διαδικασία  στην

προσχολική ηλικία μπορεί να οργανωθεί, όταν λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιομορφίες

της  ηλικίας  αυτής.  Γι'  αυτό  η  αρχή  της  προσιτότητας  είναι  μια  από  τις  πιο

χαρακτηριστικές για την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Αυτή η

αρχή απαιτεί τη συγκεκριμενοποίηση των προβλημάτων της κάθε επιμέρους ηλικίας

και της κάθε συστηματοποιημένης απασχόλησης, για να εξασφαλιστεί συνειδητή και

ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της διδασκαλίας.

  Συγχρόνως  πρέπει  να  γίνεται  σωστή  επιλογή  του  περιεχομένου  της

διδασκαλίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Είναι απαραίτητο το περιεχόμενο να

ανταποκρίνεται  στο  βαθμό  της  ανάπτυξης  των  γνωστικών  λειτουργιών  τους   και

συγχρόνως να χρησιμοποιείται σαν βάση για την εξέλιξη του παιδιού σε ένα ανώτερο

επίπεδο,  ή,  όπως  υποστηρίζει  ο  Vygotski,  <<Να  λαμβάνεται  υπόψη  και  η  ζώνη

επικείμενης ανάπτυξης>>.

  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  σκοπό  αυτό,  η  αρχή  της  προσιτής  εκπαίδευσης

προϋποθέτει την ύπαρξη ενδιαφέροντος από την πλευρά των παιδιών στην κατάκτηση

του περιεχομένου και στη λύση των προβλημάτων που τίθενται σ' αυτά. Από εδώ

πηγάζει  και  η  αναγκαιότητα  να  χρησιμοποιούνται  μορφές  και  τρόποι,  οι  οποίοι

ανταποκρίνονται  στις  υπάρχουσες  και  στις  επικείμενες  δυνατότητες  των  παιδιών

αυτής της ηλικίας για μάθηση και δημιουργούν σ' αυτά γνωστική δυναμικότητα. Για

το  σκοπό  αυτό  οι  καθορισμένες  μέθοδοι  της  διδασκαλίας  που  εφαρμόζονται  στο

σχολείο χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερους τρόπους, για να δημιουργήσουν ευχάριστη

ατμόσφαιρα  και  να  σταθεροποιήσουν  την  ανάπτυξη  της  λογικής  σκέψης.  Ο

παραστατικός χαρακτήρας της σκέψης απαιτεί και ανάλογους τρόπους παιχνιδιού, οι

οποίοι εξασφαλίζουν και την αισθητηριακή-κινητική συμμετοχή, για την αποδοχή των

αντικειμένων και φαινομένων του περιβάλλοντος.

  Όταν το περιεχόμενο, οι  μέθοδοι  ή οι  μορφές διδασκαλίας μεταφέρονται

μηχανικά από το σχολείο στο παιδικό κέντρο, στα παιδιά των 3-4 χρόνων, τότε η

διδασκαλία  γίνεται  φορμαλιστική,  πράγμα  που  εμποδίζει  τον  αναπτυξιακό  της

χαρακτήρα.

β)  Η  αρχή  της  εποπτείας  στην  εκπαίδευση. Η  εποπτεία  στην  εκπαίδευση  ήταν

αντικείμενο  μελέτης  ακόμα  από  τον  Κομένιο  και  τον  K.D.  Ousinski,  οι  οποίοι

αντιτάχθηκαν στην ιδέα της μάθησης που δεν βασίζεται στην εποπτεία. Η αποδοχή
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των  γνώσεων  κατά  τον  Κομένιο  πρέπει  να  γίνεται  με  τη  βοήθεια  όλων  των

αισθητηρίων οργάνων,  και  σύμφωνα με τον  Ousinski  τα παιδιά σκέφτονται  με το

σχήμα, τον ήχο, τα χρώματα.

  Η αρχή της εποπτείας στην εκπαίδευση μπορεί να αιτιολογηθεί και με τη

θεωρία του J.P. Pawlov για τα αισθητήρια όργανα της όρασης, της ακοής, της γεύσης,

της όσφρησης, της αφής. Αυτά εξασφαλίζουν την ακρίβεια  των γνώσεων και την

πληροφορία για την αποδοχή τους. Η σύνδεση μεταξύ εποπτείας και δραστηριότητας

του λόγου είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πνευματικής δραστηριότητας και

πιο ειδικά της αφαιρετικής σκέψης.

  Η αρχή της εποπτείας είναι στενά συνδεδεμένη και με την αρχή της προσιτής

μάθησης.  Η σημασία της εποπτείας ως πηγής των γνώσεων ισχύει σε μεγαλύτερο

βαθμό στην προσχολική ηλικία.

  Ο  αισθητηριακός-κινητικός  χαρακτήρας  της  σκέψης  των  παιδιών  της

προσχολικής  ηλικίας  καθορίζει  τη  μεγάλη  σημασία  της  εποπτείας,  όχι  μόνο  στην

αποδοχή των γνώσεων, αλλά σε ολόκληρη τη διαδικασία της διδασκαλίας, και στη

σταθεροποίηση των γνώσεων.

  Από την εφαρμογή αυτής της αρχής στην προσχολική ηλικία εξαρτάται η

αποτελεσματική  διάπλαση των αισθητηριακών λειτουργιών και η σύνδεση μεταξύ

σκέψης και λόγου.

  Όταν  χρησιμοποιείται  σωστά  ο  λόγος,  η  εποπτεία  δημιουργεί  τις

προϋποθέσεις ώστε να επικεντρώνεται η προσοχή του παιδιού στο αντικείμενο που

εξετάζουμε κάθε φορά. Συγχρόνως αυξάνει την παρατηρητικότητα και την περιέργεια

του,  δύο  παράγοντες  που  είναι  απαραίτητοι  για  τη  διαμόρφωση  των  γνωστικών

ενδιαφερόντων. Πάνω σε εποπτική βάση τα παιδιά εντοπίζουν το χαρακτηριστικό του

αντικειμένου  και  φαινομένου και  πιο  εύκολα κατανοούν  ορισμένες  αναλογίες  και

συσχετισμούς.

  Η εποπτεία μπορεί να είναι άμεση και έμμεση. Η άμεση εποπτεία δίνει τη

δυνατότητα στα παιδιά να αποδέχονται τα αντικείμενα και τα φαινόμενα στο φυσικό

τους  περιβάλλον.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ξεκαθαρίζουν  τις  αντιλήψεις  τους  και  πιο

εύκολα  εντοπίζουν  ορισμένες  αναλογίες  και  συσχετισμούς  (πχ  η  κατασκευή  του

σώματος του ζώου και  οι  συνθήκες για την επιβίωση του, ή η κατεύθυνση και  η

κίνηση).
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  Εκτός  από την άμεση εποπτεία στην προσχολική ηλικία χρησιμοποιείται

ευρέως και η εποπτεία με αντικείμενα. Αυτό γίνεται βασικά με τα παιχνίδια, που με

το  χαρακτηριστικό  μέγεθος  τους  δίνουν  τη  δυνατότητα  για  παραστατική-κινητική

αποδοχή.  Πάνω σ'  αυτή  την αρχή έχουν δομηθεί  πολλές  διδακτικές  ασκήσεις  και

παιχνίδια. Με τα παιχνίδια και τα αντικείμενα τα παιδιά αντιλαμβάνονται ενιαία τις

ιδιότητες των αντικειμένων, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και την ποιότητα τους. Η

εικονογράφηση γίνεται πιο ολοκληρωμένα.

  Η  κινητική  εποπτεία  είναι  χαρακτηριστική  για  τα  μικρά  παιδιά  της

προσχολικής  ηλικίας  (3-4  ετών)  και  μέχρι  ένα  σημείο,  όταν  λύνουν  πιο  δύσκολα

προβλήματα, στα παιδιά 5-6 ετών.

  Σημαντική  θέση  στη  διδασκαλία  έχει  η  εποπτεία  με  τις  εικόνες.  Αυτή

αντιστοιχεί σε πιο υψηλό επίπεδο της ανάπτυξης της σκέψης του παιδιού. Σ' αυτό το

είδος εποπτείας η ανάμιξη του λόγου είναι πιο μεγάλη και προϋποθέτει πιο πλούσια

πείρα.

  Ποικιλομορφία της εποπτείας με εικόνες είναι και το σχέδιο. Για το σκοπό

αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα είδη σχημάτων και μοντέλων, τα οποία απαιτούν πιο

γενικευμένη αντίληψη του φαινομένου που μελετάμε και αφομοίωση των γνώσεων

και δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουν τη φωνητική δομή των λέξεων

τα  παιδιά  5-6  ετών,  είναι  απαραίτητο  η  παιδαγωγός  να  χρησιμοποιήσει  εποπτικά

μέσα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ιδιομορφία του φαινομένου που διδάσκεται και

εξασφαλίζουν την ανάλυση των φθόγγων των καθορισμένων λέξεων. Με διάφορα

παιχνίδια τα παιδιά καθορίζουν τον αριθμό και τη διαδοχικότητα των φθόγγων.

  Σχήματα  με  διαφορετικές  εικόνες  χρησιμοποιούνται  σαν  μοντέλα  σε

διάφορες  κατασκευές,  στις  οποίες  οι  εποπτεία  ξεκόβεται  διαδοχικά  από  το

αντικείμενο και μεταφέρεται σε πνευματικό και γλωσσικό επίπεδο.

  Η εποπτεία χρησιμοποιείται στην αφομοίωση των προβλημάτων σε όλους

τους τομείς του προγράμματος για την αγωγή και την εκπαίδευση στα παιδικά κέντρα

και νηπιαγωγεία. Όμως για την αποτελεσματική της εφαρμογή πρέπει να τηρούνται

μια σειρά κανόνες:

1. Να μην αποσπά την προσοχή των παιδιών αλλά να την κατευθύνει προς τη

λύση των προβλημάτων που έχουν τεθεί.

2. Να  χρησιμοποιείται  ανάλογα  με  τη  διδακτική  διαδικασία,  για  να  μην
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καθυστερεί την ανάπτυξη της λογικής σκέψης.

3. Να  εξασφαλίζει  συνειδητά,  σκόπιμα  και  αυτόνομα  την  κατανόηση  των

αντικειμένων και φαινομένων.

γ)  Η  αρχή  της  επιστημονικότητας,  συστηματοποίησης  και  διαδοχικότητας  στην

εκπαίδευση.  Το  περιεχόμενο  της  εκπαίδευσης  που  απευθύνεται  στα  παιδιά  της

προσχολικής ηλικίας έχει και  μορφωτικά στοιχεία.  Το πιο χαρακτηριστικό για την

προσχολική ηλικία είναι ότι το μορφωτικό περιεχόμενο έχει εξελικτικό χαρακτήρα για

τα παιδιά, όταν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που δίνονται βασίζονται πάνω σε ένα

επιστημονικό  σύστημα.  Τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  προσχολικής  ηλικίας

καθορίζουν το μέγεθος και το χαρακτήρα του μορφωτικού περιεχομένου. Άσχετα απ'

αυτό  όμως  οι  γνώσεις  αφομοιώνονται  με  καθορισμένη  διαδοχικότητα  και

συστηματοποίηση, όπως αντικατοπτρίζουν τις επιστημονικές βάσεις στο μορφωτικό

περιεχόμενο.

  Σύμφωνα με την αρχή της επιστημονικότητας, της συστηματοποίησης και

διαδοχικότητας  στη  διαδικασία  της  μάθησης,  τα  παιδιά  πρέπει  να  αποκτούν  όχι

αποσπασματικές, ξεκομμένες γνώσεις, αλλά συστηματικές στοιχειώδεις γνώσεις που

αντανακλούν  τις  απλές  αλλά  βασικές  σχέσεις  ανάμεσα  στα  φαινόμενα  και

αντικείμενα.  Τότε  δημιουργείται  μια  γενικευμένη  αντίληψη  για  τη  συγκεκριμένη

σχέση και τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες αυτή εμφανίζεται.

  Ο στοιχειώδης χαρακτήρας των γνώσεων δεν αποκλείει την κατεύθυνση της

προσοχής  προς  την  αιτιώδη  σχέση  που  υπάρχει  ανάμεσα  στα  αντικείμενα  και

φαινόμενα του περιβάλλοντος και στην αλληλουχία τους.

  Η επιστημονικότητα των γνώσεων γίνεται  η  αντικειμενική βάση για την

ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών και των δημιουργικών ικανοτήτων.

  Η  επιστημονικότητα  και  η  συστηματοποίηση  είναι  συνδεδεμένες  με  τη

διαδοχικότητα στην αποδοχή των γνώσεων και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Η

διαδοχικότητα  στην  τακτοποίηση  και  αφομοίωση  του  υλικού,  εξασφαλίζει  το

πέρασμα από την παραστατική-κινητική σκέψη προς την  εικονική-παραστατική και

λογική  σκέψη  και  βοηθά  στη  σύνδεση  μεταξύ  των  επιμέρους  τμημάτων  του

προγράμματος.

  Η  συστηματοποίηση  και  διαδοχικότητα  του  διδακτικού  περιεχομένου

πραγματοποιείται,  όταν  σ'  αυτό  συμπεριλαμβάνονται  οι  νομοτελειακές  σχέσεις  οι
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οποίες υπάρχουν ανάμεσα στα διδασκόμενα φαινόμενα που ανήκουν στον ίδιο ή σε

διαφορετικούς τομείς.

  Αυτό, και μαζί η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας είναι οι σημαντικότεροι

παράγοντες  για  τη  γνωριμία  του  παιδιού  με  το  περιβάλλον  του.  Το  εκπαιδευτικό

περιεχόμενο αυτού του τομέα χρησιμοποιείται σε βάση στη συγκεκριμενοποίηση των

ειδικών προβλημάτων σε άλλους τομείς.

  Πιο άμεση είναι η σύνδεση μεταξύ της γνωριμίας του παιδιού με τη γύρω

πραγματικότητα και του εμπλουτισμού του λεξιλογίου του.

  Η  αρχή  της  συστηματοποίησης  και  διαδοχικότητας  απαιτεί  τη

χρησιμοποίηση ορισμένων κανόνων.

α) Προχωράμε από το συγκεκριμένο προς το αφηρημένο.

β) Από το κοντινό προς το μακρινό.

γ) Από το γνωστό προς το άγνωστο.

δ) Από το απλό προς το σύνθετο.

ε) Από το εύκολο προς το το δύσκολο.

  Η  εφαρμογή  αυτών  των  κανόνων  απαιτεί  τη  βαθμιαία  αύξηση  των

δυσκολιών  των  προβλημάτων  του  περιεχομένου  και  των  μορφών  εργασίας  των

παιδιών  στο  παιδικό  κέντρο  και  νηπιαγωγείο.  Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  αυτοί  οι

κανόνες  δεν  μπορούν να  εφαρμοστούν  μηχανικά.  Για  παράδειγμα,  είναι  πολύ  πιο

σκόπιμο,  στη  γνωριμία  με  το  άμεσο  περιβάλλον  καθώς  και  με  τις  εικαστικές

δραστηριότητες, να κατανοούν από πριν το βασικό, το κύριο, το χαρακτηριστικό και

το ουσιώδες και μετά να προχωρούν στις λεπτομέρειες. Όταν μαθαίνουν για τα φυτά,

η προσοχή τους να συγκεντρώνεται πιο ειδικά στο σπόρο, ο οποίος καθορίζει την ίδια

την ανάπτυξη -από το σπόρο γεννιέται η φύτρα, μεγαλώνει, κάνει άνθη∙ από τα άνθη

βγαίνει  καρπός  και  από  τον  καρπό  οι  σπόροι  πολλαπλασιάζονται.  Σε  μια  σειρά

περιπτώσεων ενεργούμε και επαγωγικά, για να δραστηριοποιηθεί και η προσωπική

πείρα των παιδιών και να χρησιμοποιηθεί στην απόκτηση καινούριων γνώσεων για τη

συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου των εννοιών και για τη διερεύνηση τους.

  Στη μητρική γλώσσα οι κανόνες υλοποιούνται μέσω του συστήματος των

διηγημάτων,  καθώς  και  με  την  εισαγωγή  καινούριων  τρόπων  επίλυσης  των

προβλημάτων.  Η  αφομοίωση  του  φωνητικού  συστήματος  της  ομιλίας  γίνεται  σε

σχέση με τις ιδιομορφίες της οντογενετικής ανάπτυξης των παιδιών. Τηρώντας τις
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αρχές  της  συστηματοποίησης  και  της  διαδοχικότητας  εξασφαλίζουμε  σωστότερη

μετάβαση  από  το  παιδικό  κέντρο  στο  νηπιαγωγείο  και  από  το  νηπιαγωγείο  στο

σχολείο.  Η  ολική  εφαρμογή  των  αρχών  δίνει  τη  δυνατότητα  για  επιλογή

περιεχομένου, μεθόδων και μορφών διδασκαλίας που σχετίζονται με το χαρακτήρα

της  γνωστικής  δραστηριότητας  των  παιδιών  της  προσχολικής  ηλικίας  και

εξασφαλίζεται η προετοιμασία και το πέρασμα προς τη σχολική διδασκαλία.

δ)  Η αρχή της συνειδητοποίησης και ενεργοποίησης. Αυτή η αρχή προϋποθέτει την

ύπαρξη  συγκεκριμένων  στόχων  στη  διαδικασία  της  μάθησης  καθώς  και  την

κατανόηση των τρόπων και μεθόδων, που θα χρησιμοποιηθούν, για να επιτύχουμε τα

επιθυμητά διδακτικά αποτελέσματα.  Βαθμιαία,  τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας

αρχίζουν  να  χρησιμοποιούν  και  να  κατανοούν  ορισμένους  τρόπους  δράσης  και

σκέψης.

  Η συνειδητοποίηση είναι στενά συνδεδεμένη και με την αυτενέργεια του

παιδιού.  Οι  τρόποι  δράσης  που  έχουν  αφομοιωθεί  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε

συγκεκριμένες  κάθε  φορά  συνθήκες.  Συγχρόνως,  οι  ίδιοι  δημιουργούν  και  τις

προϋποθέσεις  ώστε  να  λύνουν  τα  παιδιά  τα  προβλήματα  που  τους  αναθέτουν  με

αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το παράδειγμα του N.N. Poddiakov, αφού τα παιδιά κτίσουν

μια  γέφυρα βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο,  αφομοιώνουν τη  μέθοδο και

πετυχαίνουν διδακτικό αποτέλεσμα και μπορούν στη συνέχεια αυτοτελώς να χτίσουν

νέα γέφυρα, αλλά υπό τον όρο κάτω από αυτή να μπορεί να περάσει μια βαρκούλα με

πανιά και πάνω της να μπορούν να κινούνται δύο αυτοκινητάκια.

  Η συνειδητοποίηση είναι στενά συνδεδεμένη και με την ενεργοποίηση. Η

ενεργοποίηση είναι  εκδήλωση των  γνωστικών  λειτουργιών  και  των  δημιουργικών

ικανοτήτων των παιδιών.

  Επομένως,  ο  πρώτος  όρος  για  την  εκδήλωση της  συνειδητοποίησης  και

ενεργοποίησης  των  παιδιών  στη  διαδικασία  της  μάθησης  είναι,  υπό  την  άμεση

καθοδήγηση  του  παιδαγωγού,  τα  παιδιά  να  καταλάβουν,  γράφει  η  Ούσοβα,  <<τι

πρέπει  να  κάνουν και  πώς  να  το  κάνουν>>.  Τότε  αυτά κατακτούν τρόπους,  τους

οποίους μπορούν να εφαρμόσουν με αυτενέργεια σε διαφορετικές συνθήκες.

  Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας η ενεργοποίηση είναι συνδεδεμένη με τη

συναισθηματική γνωστική στάση του προς τις αποδεκτές γνώσεις. Στην αρχή αυτό

συμπεριλαμβάνεται  στη  διαδικασία  της  διδασκαλίας  και  συνδέεται  με  τις
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συναισθηματικές παροτρύνσεις, οι οποίες βαθμιαία συνδέονται με το ενδιαφέρον για

τα διδακτικά αποτελέσματα. Από την ευχάριστη απασχόληση το ενδιαφέρον περνά

προς το  γνωστικό πρόβλημα.  Όταν αυτό το  ενδιαφέρον διαπλάθεται  ενιαία  με  το

συναίσθημα, τη βούληση και τις γνώσεις, τότε δημιουργείται στα παιδιά η η γνωστική

δραστηριότητα.

  Ο  βαθμός  κατανόησης  των  γνώσεων  είναι  ανάλογος  προς  το  επίπεδο

ανάπτυξης  της  πνευματικής  δραστηριότητας  των  παιδιών.  Με  τη  βοήθεια  του

παιδαγωγού  τα  παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας  μαθαίνουν  να  συγκρίνουν  τα

αντικείμενα,  να  τα  ταξινομούν  με  βάση  ένα  καθορισμένο  γνώρισμα  τους  και  να

εκτελούν, με τη βοήθεια του λόγου, βαθύτερες αναλύσεις και συνθέσεις.

  Πάνω στη βάση των πνευματικών λειτουργιών αναπτύσσονται ταυτόχρονα η

παραστατική  και  αφαιρετική  σκέψη.  Έτσι  εφαρμόζουν  τα  παιδιά  την

επιστημονικότητα όλο και με μεγαλύτερη πρωτοβουλία σε νέες συνθήκες.

  Η αυτονομία και η πρωτοβουλία που εκδηλώνεται στο μάθημα βαθμιαία

γίνονται ιδιότητες της προσωπικότητας. Ακόμη από την προσχολική ηλικία τα παιδιά

αποκτούν  την  ικανότητα  να  προγραμματίζουν  και  να  εκτιμούν  την  εργασία  που

σχετίζεται  με  τη  μάθηση  τους.  Αυτές  τις  δεξιότητες  τις  αποκτούν  κάτω  από  την

έμμεση  καθοδήγηση  της  παιδαγωγού  και  βαθμιαία  τις  αντιλαμβάνονται  ως

απαραίτητες  για  να  πετύχουν  διδακτικά  αποτελέσματα.  Η  συνειδητοποίηση  του

προγραμματισμού γίνεται με την προφορική κατανόηση. Για παράδειγμα, τα παιδιά

5-6 χρόνων, πριν δημιουργήσουν ένα διήγημα, κατασκευάζουν πρώτα τη δομή του

και πάνω σ' αυτή πλάθουν την ιστορία. Στη συνέχεια δίνουν από μόνα τους τον τίτλο.

  Στην  εμφάνιση  της  συνειδητοποίησης  και  ενεργοποίησης  επιδρά  και  η

συμμετοχή  των  παιδιών  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων.  Μέσω  της

αξιολόγησης των διδακτικών αποτελεσμάτων, αναγνωρίζουμε το επίπεδο στο οποίο

βρίσκεται  η  κατανόηση  των  παιδιών,  η  σχέση  τους  με  τα  προβλήματα  του

συγκεκριμένου αντικειμένου και οι τρόποι για τη λύση τους.

ε)  Η αρχή της εξατομίκευσης  είναι βασική για όλο το παιδαγωγικό σύστημα. Αυτή

απαιτεί  σκόπιμη,  συνειδητή  και  οργανωμένη  παιδαγωγική  επίδραση,  παίρνοντας

υπόψη  τις  χαρακτηριστικές  και  τυπολογικές  ιδιομορφίες  του  κάθε  παιδιού.  Η

ρεαλιστική εφαρμογή της εξατομίκευσης απαιτεί και πολύ καλές γνώσεις ψυχολογίας

από την παιδαγωγό, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την αφομοίωση των γνώσεων
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από τα παιδιά και να επιδρά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

  Οι  γνωστικές  ανάγκες  δημιουργούνται  πιο  εύκολα  στις  συνθήκες  της

παιδικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα ως υποκείμενο της δραστηριότητας το κάθε

παιδί κατέχει κάτι το ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο, το οποίο μεταφέρει τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά  της  δομής  της  παιδικής  προσωπικότητας.  Η  δομή  της  παιδικής

προσωπικότητας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πράγμα που κάνει απαραίτητη την

εξατομίκευση στη διδακτική διαδικασία.

  Η  φύση  της  διδακτικής  διαδικασίας  κάνει  αναγκαία  την  ανεύρεση  των

γνωρισμάτων τη πνευματικής δραστηριότητας, καθώς και μιας σειράς ιδιοτήτων της

παιδικής σκέψης, για να εξακριβωθούν όχι μόνο τα γνωρίσματα της νόησης, αλλά και

τα συναισθήματα, η βούληση και ο χαρακτήρας. Κατά την Α.Π Ούσοβα, ανάλογα με

τον  τύπο  του  νευρικού  συστήματος  του  κάθε  παιδιού  η  παιδαγωγός  μπορεί  να

δραστηριοποιήσει όλη την ομάδα και να συμβάλει στην κατάκτηση της μάθησης.

  Η εξατομίκευση απαιτεί συχνές επαληθεύσεις του επιπέδου ανάπτυξης του

κάθε παιδιού, σε σχέση με το γενικό επίπεδο της ομάδας. Βασισμένοι οι παιδαγωγοί

σ' αυτές τις επαληθεύσεις, καθορίζουν το βαθμό ανάπτυξης του παιδιού και ανάλογα

χρησιμοποιούν ξεχωριστά μέσα για να επιδράσουν σ' αυτό.

  Με την ευαισθητοποίηση των συναισθημάτων από τη μια μεριά και με τη

βοήθεια  του  παιχνιδιού  από  την  άλλη,  η  παιδαγωγός  του  παιδικού  κέντρου  και

νηπιαγωγείου μπορεί να διαμορφώσει στοιχεία απαραίτητα για την ενεργό συμμετοχή

του κάθε παιδιού στη διδακτική διαδικασία.

  Συμπερασματικά λέμε  ότι  η  εξατομίκευση ως αρχή και  μέθοδος  έχει  τη

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όταν εκφράζεται στην ομάδα. Όταν εφαρμόζεται

επίσης κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, σε όλη την ομάδα ή σε τμήματα

της  ομάδας,  τότε  δημιουργούνται  στα  παιδιά  κριτήρια  για  την  αξιολόγηση  των

ικανοτήτων τους και για τις απαιτήσεις που θα έχει από εδώ και πέρα η παιδαγωγός

από τη δουλειά τους. Τους δίνεται ακόμη η δυνατότητα να βοηθούν το ένα το άλλο

και να λύνουν τα προβλήματα που τους τίθενται.

  Μέσω  της  εξατομικευμένης  μεθόδου  το  παιδί  αποκτά  δεξιότητες  για

αυτόνομη  εργασία,  εκδηλώνει  πνευματικές  προσπάθειες  για  τη  λύση  των

προβλημάτων που του έχουν τεθεί,  παρακολουθεί  τα διδακτικά αποτελέσματα και

εφαρμόζει τις αφομοιωμένες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικές συνθήκες.
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  Οι  παραπάνω αναφερόμενες  αρχές  εφαρμόζονται  ενιαία.  Η καθεμιά  από

αυτές  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  των  άλλων,  πράγμα  που  εξασφαλίζει  μια

αποτελεσματική διδασκαλία∙ η συστηματοποίηση και διαδοχικότητα δεν μπορούν να

εξασφαλίσουν την ενεργοποίηση και τη συνειδητοποίηση στο κάθε παιδί της ομάδας,

εάν δεν εφαρμοσθούν οι αρχές της εξατομίκευσης και εποπτείας σε σχέση με την

ενότητα  της  διδακτικής  διαδικασίας,  εάν  δεν  πάρουμε  υπόψη  τα  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα των παιδιών κάθε ηλικίας.

  Με την εκπαίδευση τα παιδιά αποκτούν αντιλήψεις, με τις οποίες κατακτούν

πιο  γρήγορα  ορισμένες  δεξιότητες.  Αυτή  βοηθά  και  στην  άσκηση  αυτών  των

δεξιοτήτων, συμβάλλει στη σταθεροποίηση, την τελειοποίηση και την εξέλιξη τους

σε συνήθειες. Δημιουργεί πνευματική δυναμικότητα και αυτονομία με τη γενίκευση

των δεδομένων των παραστάσεων.

2.9 ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο μακροπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός αποτελεί μια πράξη μετάβασης από τη

γενική στην ειδική περίπτωση, από το αναλυτικό πρόγραμμα στη διδακτική πράξη.

  Η μετάβαση από το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πράξης στο σχεδιασμό της

διδακτικής  πράξης  (σχεδιασμός,  διεξαγωγή  και  αξιολόγηση  της  διδασκαλίας)

περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο διδακτικό σχεδιασμό (κατανομή της διδακτέας ύλης

όλων των μαθημάτων στο διδακτικό έτος) και το μεσοπρόθεσμο διδακτικό σχεδιασμό

(επικύρωση,  αναθεώρηση  και  αναλυτικότερη  περιγραφή  του  μακροπρόθεσμου

διδακτικού σχεδιασμού, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση).

  Ο μακροπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός αναφέρεται σε μια διαδικασία

που  συμπεριλαμβάνει  ένα  σχολικό  έτος  και  αφορά  όλους  τους  εκπαιδευτικούς.

Ιδιαίτερα όμως αφορά εκείνους που αναλαμβάνουν ή νέα μαθήματα ή νέες τάξεις ή

εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα του ανάγεται στο ότι

οι οδηγίες των σκοπών της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων είναι

πολύ γενικές, προσδιορίζουν μόνο το γενικό πλαίσιο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα

στους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν καλύτερα το παιδαγωγικό και διδακτικό
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τους  έργο.  Με  τον  μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό  δεν  θα  είναι  αναγκασμένοι  οι

εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν εκ του προχείρου τις ανάγκες και τις επιθυμίες των

μαθητών, αλλά να προσανατολίζουν τις επιλογές τους καταρχήν σύμφωνα με τους

κατευθυντήριους σκοπούς της εκπαίδευσης, προς τους οποίους θα προσανατολίζουν

παράλληλα τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στα πλαίσια αυτά ο

εκπαιδευτικός  (Schulz,  1981)  οφείλει  να  έχει  ως  προσανατολιστικές  αξίες  την

εξειδίκευση,  την  αυτονομία  και  την  αλληλεγγύη,  ικανότητες  και  δεξιότητες  που

μπορούν να αφυπνιστούν και να αναπτυχθούν με το να έχει ο μαθητής τη δυνατότητα

να αποκτήσει την εμπειρία πραγμάτων, τη βίωση των συναισθημάτων και τη βίωση

και εμπειρία της κοινωνικότητας. 

  Σχετικά  με  τη  διάσταση  της  κοινωνικότητας  κατά  την  Κριτική

Επικοινωνιακή  Διδασκαλία  απαιτείται  επιπρόσθετη  και  σκόπιμη  προώθηση  της

επικοινωνίας και συνεργασίας και όχι μόνο αυτή που αναγκαστικά αναπτύσσεται στη

διαδικασία του μαθήματος. Η Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία θέτει επιπρόσθετα

ως κεντρικό στόχο όχι μόνο τη γνώση και την εξειδίκευση του ατόμου, προκειμένου

να ενταχθεί στην κοινωνία,  αλλά και την κριτική αντιπαράθεση με τη γνώση που

προσφέρεται, στο βαθμό που αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και

τις δυνατότητες απεξάρτησης και αυτοπραγμάτωσης που αυτή προσφέρει στο άτομο.

Επιπλέον  θα  πρέπει  να  εκτιμάται  και  η  συμβολή  αυτής  της  γνώσης  στο  επίπεδο

βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών και της ζωής του ανθρώπου, όπως, επίσης, και

στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής

ικανότητας.

  Ο  μακροπρόθεσμος  σχεδιασμός  αφορά,  δηλαδή,  στους  κατευθυντήριους

στόχους  της  εκπαίδευσης,  όπως  αυτοί  παρουσιάζονται  μέσα  από  τα  διάφορα

μαθήματα και στην αναζήτηση του βαθμού που αυτά ανταποκρίνονται ή όχι στην

προώθηση  των  παραπάνω  ικανοτήτων.  Γι'  αυτό  η  ιδιαίτερη  εργασία  του

εκπαιδευτικού πρέπει να εστιάζεται στην αναζήτηση της ειδικής προσφοράς του κάθε

μαθήματος και στο συσχετισμό τους με την πρακτική εφαρμογή τους. Ο εντοπισμός

αυτός είναι απαραίτητος τόσο στην περίπτωση που η διδασκαλία γίνεται σε χωριστά

μαθήματα όσο και στην περίπτωση των θεματικών ενοτήτων.

  Στα  πλαίσια  του  μακροπρόθεσμου  σχεδιασμού  και  προκειμένου  να

συνταχθεί  ο  ετήσιος  προγραμματισμός  ο  εκπαιδευτικός  είναι  απαραίτητο  να
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αναζητήσει πληροφορίες (Peterssen, 1991)  από τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής,

ατομικής και σχολικής ζωής του μαθητή.

Πληροφορίες από το αναλυτικό πρόγραμμα

Οι πληροφορίες που πρέπει να αντληθούν από το αναλυτικό πρόγραμμα αφορούν:

 στους κατευθυντήριους σκοπούς της εκπαίδευσης, στους γενικούς και ειδικούς

στόχους των γνωστικών αντικειμένων και των περιεχομένων που προβλέπει το

αναλυτικό πρόγραμμα, στο συνδυασμό και στο συντονισμό των ειδικών και

γενικών  στόχων  με  τους  κατευθυντήριους  σκοπούς  της  εκπαίδευσης· σε

ποιους,  δηλαδή,  γενικούς  παιδαγωγικούς  στόχους  συμβάλλουν ιδιαίτερα τα

συγκεκριμένα περιεχόμενα του κάθε μαθήματος και σε ποιο βαθμό μπορούν

αυτά τα περιεχόμενα να διδαχθούν, όπως αυτά καταγράφονται στο σχολικό

εγχειρίδιο  ή  πρέπει  να  συμπληρωθούν  και  να  προσαρμοστούν  στους

συγκεκριμένους μαθητές· 

 σε ποιο βαθμό μπορεί,  επιτρέπει και  πρέπει  να συμπληρωθεί  το αναλυτικό

πρόγραμμα και σε τι θα εξυπηρετήσουν οι αλλαγές ή οι νέες επιλογές στις

οποίες  είναι  απαραίτητο  και  αναγκαίο  να  προβεί  ο  εκπαιδευτικός  και  οι

μαθητές.

Πληροφορίες για σχολικό – διδακτικό έτος

Για να προσδιοριστούν οι διδακτικές ενέργειες σχετικά με το διδακτικό έτος

επιβάλλεται  να  ληφθεί  υπόψη  καταρχήν  το  σχολικό  έτος  και  να  εντοπιστούν  οι

ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο σχολικό έτος σε σχέση με τα προηγούμενα ή

και επόμενα. Με τον τρόπο αυτό ενσωματώνονται στο διδακτικό έτος και θέματα

επικαιρότητας.  Σχετικά  με  το  διδακτικό έτος  οι  πληροφορίες  έχουν σχέση με  τον

αριθμό των εβδομάδων και  των εργάσιμων ημερών,  με τις  ενδιάμεσες  εορτές  και

διακοπές  και  με τις  διδακτικές  ώρες  που διατίθενται  για  το κάθε  μάθημα.  Με τη

διαδικασία αυτή προσδιορίζεται ο χρόνος που σχετίζεται με την ποιότητα και την

ποσότητα  της  διδακτικής  ύλης  και  αφήνεται  ελεύθερος  χώρος  και  χρόνος  στο

σχεδιασμό για να ενσωματωθούν τα ιδιαίτερα γεγονότα που θα λάβουν χώρα στο

συγκεκριμένο  έτος  κ.λπ.  Παράλληλα  συνδέονται  τα  περιεχόμενα  με  τις  επίκαιρες
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καταστάσεις  και  προσδιορίζονται  επίσης  οι  ιδιαίτερες  διδακτικές  ενέργειες  που

απαιτούνται για το κάθε μάθημα, αν δηλαδή το μάθημα θα διεξαχθεί σε μονόωρες ή

δίωρες διδακτικές ώρες, αν υπάρχει ανάγκη για εποχιακό μάθημα ή μάθημα Project.

  Προκειμένου, επίσης, να επιτευχθεί μια κάθετη και οριζόντια επικοινωνία

και  αλληλεπίδραση  μέσα  στη  σχολική  κοινότητα  θεωρούμε  απαραίτητη  τη

συνεργασία μεταξύ των παράλληλων τάξεων – ομάδων και μεταξύ όλων των τάξεων

– ομάδων του σχολείου.  Μία τέτοια συνεργασία μπορεί να πραγματωθεί με βάση

κοινά περιεχόμενα ή θέματα που συναντώνται στο αναλυτικό πρόγραμμα διαφόρων

τάξεων,  όπως  επίσης  και  στη  βάση  κάποιων  κοινών  δραστηριοτήτων  που

αναλαμβάνει το σχολείο είτε ενόψει κάποιων γεγονότων ή εορταστικών εκδηλώσεων,

επισκέψεων. Πέραν αυτών, για να βοηθηθεί ο μαθητής στην κοινωνική αφύπνιση, το

σχολείο επιβάλλεται να ανοιχτεί στην κοινωνία. Το άνοιγμα αυτό μπορεί να γίνει με

την έντονη παρουσία του μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις,

αποκτώντας  έτσι,  και  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  ταυτότητα  και  φυσιογνωμία  σε

κάποια γνωστικά αντικείμενα.

Πληροφορίες για τους μαθητές

Οι πληροφορίες για τους μαθητές αντλούνται από διάφορες περιοχές, όπως

από τον αριθμό των μαθητών της ομάδας – τάξης, από το κοινωνικοπολιτισμικό τους

περιβάλλον,  από  τις  υποομάδες  μαθητών  που  υπάρχουν  στην  τάξη,  τα  τοπικά

πολιτισμικά στοιχεία, το γεωγραφικό χώρο και το οικονομικό επίπεδο της περιοχής,

όπως επίσης και τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής.

  Σχετικά με τα περιεχόμενα και τους στόχους των μαθημάτων επιβάλλεται να

αντληθούν πληροφορίες ανάλογες με το επίπεδο των μαθητών στο προηγούμενο έτος,

αλλά ιδιαίτερα από τη  συστηματική  παρατήρηση των μαθητών μέσα στον πρώτο

μήνα έναρξης του σχολικού έτους. Η διαδικασία διαπίστωσης του επιπέδου γνώσεων

και  των  ικανοτήτων  των  μαθητών  θα  συμβάλει  στο  να  συγκεκριμενοποιήσει  ο

εκπαιδευτικός, μέσα από τις γνώσεις, ικανότητες, αδυναμίες και επιθυμίες του, και να

προσδιορίσει  τους  στόχους,  τα  περιεχόμενα,  τις  επιπρόσθετες  ανάγκες  και

δυνατότητες που δεν μπορεί να προβλέψει το αναλυτικό πρόγραμμα.

  Η γνώση της βιογραφίας του κάθε μαθητή θα βοηθήσει στα εξής:
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 Να αντιληφθεί  ο  εκπαιδευτικός  τις  ιδιαίτερες  ικανότητες  του κάθε  μαθητή

προκειμένου αφενός να τις προωθήσει μέσα από συγκεκριμένα περιεχόμενα

και  διαδικασίες  και  αφετέρου  να  τις  εκμεταλλευτεί  προς  όφελος  όλης  της

ομάδας.

 Να διαπιστώσει τις αδυναμίες του κάθε μαθητή και έτσι να κάνει ανάλογο

προγραμματισμό  που  θα  εξυπηρετεί  στη  στήριξη  τους,  προκειμένου  να

ξεπεραστούν οι αδυναμίες τους.

 Να  αναζητήσει  από  το  οικογενειακό  και  το  κοινωνικό  περιβάλλον  των

μαθητών εκείνα τα άτομα που έχουν κάποια εξειδίκευση και να τους καλέσει

στο σχολείο τη δεδομένη στιγμή να παρουσιάσουν αυτοί μερικά θέματα ή να

τους επισκεφτεί η σχολική ομάδα. Έτσι διαμορφώνεται το πλαίσιο ώστε από

τη μια να εισέλθει στο εσωτερικό του σχολείου η κοινωνία των ενηλίκων και

από  την  άλλη  να  ανοιχτεί  προοπτική  εξόδου  του  σχολείου  από  την

απομόνωση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για

απόκτηση εμπειριών με άμεση γνώση και επικοινωνία (βιωματική διάσταση),

αλλά ιδιαίτερα εισάγεται η κοινωνία μέσα στο σχολείο, έτσι ώστε αυτό να

ξεφύγει από την απομόνωση (κοινωνικοκριτική διάσταση). Μέσα από αυτή τη

διαδικασία  δρομολογείται  ένα  είδος  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  σχολείου  και

κοινωνίας.

  Ο μακροπρόθεσμος διδακτικός σχεδιασμός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση

για την οργάνωση της διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα

και παρέχεται η δυνατότητα να καλυφτούν τα κενά που αφήνει και επιβάλλεται να

αφήνει το κάθε αναλυτικό πρόγραμμα. Με τον μακροπρόθεσμο διδακτικό σχεδιασμό

μπορεί να επιτευχθούν τα παρακάτω:

 Ο εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί πιστά και  τυφλά το σχολικό εγχειρίδιο και

διαθέτει τη γενική εικόνα της ποιότητας και της ποσότητας της διδακτέας ύλης

στο κάθε μάθημα χωριστά.

 Αποφεύγεται  το  δυσάρεστο  γεγονός  να  υπάρχει  στο  τέλος  του  διδακτικού

έτους  συσσωρευμένη  αδίδακτη  ύλη  και  να  είναι  ο  εκπαιδευτικός

αναγκασμένος  να  διαπραγματεύεται  στις  τελευταίες  εβδομάδες  πολλά

περιεχόμενα επιφανειακά και γρήγορα ή να τελειώνει την ύλη νωρίτερα και να

υποαπασχολεί τους μαθητές.
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 Εντοπίζει κοινά σημεία ανάμεσα στα διάφορα μαθήματα, τα συσχετίζει και

εφαρμόζει  την  αρχή  της  διαφοροποίησης  και  προσαρμογής,  όπως  και  την

αρχή της επικαιρότητας.

 Κατανέμει  σωστά  τα  περιεχόμενα,  καλύπτοντας,  έτσι,  όλο  το  φάσμα  του

αντικειμένου,  επειδή  έχει  τη  δυνατότητα  να  γνωρίζει  τον  πραγματικό

διαθέσιμο χρόνο, ενώ παράλληλα συλλέγει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και οι

μαθητές  διδακτικά  μέσα  και  υλικά  εκ  των  προτέρων,  τα  οποία  θα

χρησιμοποιήσουν αργότερα.

 Επιτυγχάνεται η οριζόντια και κάθετη επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα

στο  ίδιο  το  σχολείο,  όπως  επίσης  και  με  τον  κοινωνικό  περίγυρο,  και

αναζητούνται ελεύθεροι χώροι παρέμβασης τόσο προς τα περιεχόμενα όσο και

προς την κοινωνία.

  Φαίνεται, λοιπόν, πόσο απαραίτητο είναι ο εκπαιδευτικός να προβαίνει στη

σύνταξη του μακροπρόθεσμου διδακτικού σχεδιασμού τόσο για το μαθητή όσο και

για  τον  ίδιο,  προκειμένου  να  διασφαλίσει  την  παιδαγωγική  του ελευθερία  και  να

προβεί  σε  μια  διαδικασία  προσδιορισμού  των  απροσδιόριστων  σημείων  του

αναλυτικού  προγράμματος.  Η  μετάβαση  από  τον  μακροπρόθεσμο  στο

βραχυπρόθεσμο  διδακτικό  σχεδιασμό  (διεξοδική  ανάλυση  της  διεξαγωγής  της

διδασκαλίας)  διέρχεται  από  τον  μεσοπρόθεσμο.  Ο  μεσοπρόθεσμος  (μηνιαίος  –

τριμηνιαίος) διδακτικός σχεδιασμός καλύπτει  αδυναμίες του μακροπρόθεσμου, τον

συμπληρώνει προσδίδοντας του περισσότερο συγκεκριμένη μορφή.

2.10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

 Αν επιδιώξει  κανείς  να προσδιορίσει  τη σχέση επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης

μεταξύ  των  παραγόντων  της  διδασκαλίας  υπό  το  πρίσμα  του  γενικού  στόχου

χειραφέτηση,  είναι  εύκολο να  προσδιορίσει  εκείνες  τις  μεθόδους  που πραγματικά

στηρίζουν και διευκολύνουν αυτό το γενικό στόχο. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει τη

μετάβαση  της  σταδιακής  μη  επέμβασης  του  εκπαιδευτικού  στη  μαθησιακή  και

επικοινωνιακή  διαδικασία.  Στην  Κριτική  Επικοινωνιακή  Διδακτική  δεν  γίνεται

αποδεκτή τόσο μια μέθοδος διδασκαλίας εντελώς προκαθορισμένη, που θα συμβάλλει
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στη σταδιακή και  με  συγκεκριμένα βήματα απόκτηση από το μαθητή του υλικού

μάθησης. Κι αυτό γιατί παραμερίζεται η κοινωνική διάσταση στο ελάχιστο, όπως π.χ.

στην προγραμματισμένη διδασκαλία, που ενώ φαίνεται δυνατή μια διδασκαλία χωρίς

την  παρουσία  του  εκπαιδευτικού,  δεν  προωθείται  η  αλληλεπίδραση  με  τους

υπόλοιπους μαθητές. Γι' αυτό στην Κριτική Επικοινωνιακή διδασκαλία θα πρέπει να

κυριαρχεί  η  επικοινωνία  και  η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  μετόχων  και  προς  το

διδακτικό  αντικείμενο.  Με  αυτές  τις  δύο  έννοιες  της  επικοινωνίας  και  της

αλληλεπίδρασης μπορεί να διαπιστωθεί η πληθωρικότητα και η πολυπλοκότητα της

σχολικής ζωής και του μαθήματος, το οποίο πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε

κάποια  προσχεδιασμένα  και  μη  ευέλικτα  στάδια,  ούτε  σε  κάποιους  εντελώς

προσδιορισμένους  στόχους.  Κατά  συνέπεια,  η  διδασκαλία  και  το  μάθημα  στο

δημοτικό  σχολείο  θεωρούνται  για  τους  μαθητές  ως  σκηνοθέτηση,  ως  προσωπική

συνάντηση,  ως  εργασία  και  απόλαυση  –  παιχνίδι,  ως  επαφή  με  πράγματα  και

ανθρώπους, με τον πολιτισμό και την επιστήμη αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό τους.

Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης διαμορφώνεται μια θεωρία διδασκαλίας που θεωρεί

το μάθημα ως ένα συσχετισμό δράσεων,  ως  ένα  εννοιολογικό και  σημασιολογικό

σύνολο,  ως  ένα  κομμάτι  ζωής  όπου  ο  σχεδιασμός  αποτελεί  το  ένα  μέρος  και  η

πραγματική κατάσταση και η αυθόρμητη αντίδραση και δράση το άλλο, και ίσως το

σημαντικότερο, μέρος του μαθήματος. Στην κατεύθυνση αυτή ο σχεδιασμός οφείλει

να  διευκολύνει  την  πραγματική  κατάσταση  και  να  μην  αποτελεί  παράγοντα

διαταραχής στην επικοινωνία της ομάδας – τάξης,  ενώ η μέθοδος διδασκαλίας να

διαμορφώνει τις συνθήκες για ατομική και κοινωνική αποδέσμευση του μαθητή.

  Η  παιδαγωγική  επικοινωνία  και  η  αλληλεπίδραση  των  μετεχόντων  δεν

περιορίζονται  αποκλειστικά  σε  μια  μέθοδο  προκαθορισμένη  με  βάση  την  οποία

προσεγγίζεται η γνώση, αλλά διευρύνονται στο περιεχόμενο και στη σχέση.

  Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έρχονται σε άμεση επικοινωνία με το θέμα,

ενεργοποιούνται  και  προωθούνται,  ασχολούνται  με  το  θέμα,  επικοινωνούν,

βρίσκονται δηλαδή σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με το πρόβλημα ενασχόλησης

τους.

  Είναι σημαντικό, όμως, να επιτευχθεί αφενός η ισορροπία ανάμεσα στους

τρεις παράγοντες (θέμα, εγώ, εμείς) και αφετέρου η αλληλεπίδραση του καθενός με

το θέμα και όλων μεταξύ τους στη βάση του θέματος, γιατί:
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-  αν  δοθεί  μεγάλη  βαρύτητα  στις  κοινωνικές  προϋποθέσεις  ή  επιταγές,

παραβλέπονται οι υπόλοιπες διαστάσεις,

- αν δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα, παραβλέπονται οι ανάγκες και οι

προϋποθέσεις του κάθε μαθητή χωριστά,

-  αν  ληφθούν  πάρα  πολύ  υπόψη  οι  ανάγκες  του  κάθε  μαθητή  χωριστά,

παραβλέπεται το θέμα και οι ανάγκες του άλλου,

- αν ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αλληλεπίδραση, παραβλέπεται το θέμα και οι

ανάγκες του καθενός.

  Με στόχο την ισορροπία  και  την αλληλεπίδραση επιβάλλεται  να  ληφθεί

υπόψη ότι η κοινωνική μάθηση και η συμπεριφορά δε ζυγίζεται σε ποσότητα αλλά

επιδιώκεται η ποιότητα, που αποκτιέται,  μαθαίνεται και εφαρμόζεται στην πράξη.

  Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι δυνατό κάθε φορά να δίνεται βαρύτητα

σε μία διάσταση, με την προϋπόθεση ότι δεν παραθεωρούνται οι υπόλοιπες και το

μάθημα  δεν  γίνεται  στερεότυπα  και  τυποποιημένα.  Ακόμη  το  αποτέλεσμα  του

μαθήματος δεν μπορεί να διαπιστωθεί άμεσα αλλά στην πορεία και ανάλογα με τις

δυνατότητες που παρέχονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα στην πράξη.

  Στο πνεύμα αυτό επιχειρείται μια δυναμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

μεταξύ  της  ομάδας  –  τάξης.  Η  αίθουσα  διδασκαλίας  ή  όπου  λαμβάνει  χώρα  η

διδασκαλία αποτελεί το χώρο συνάντησης του εκπαιδευτικού και των μαθητών μέσα

από κάποιο θέμα ή πρόβλημα. Το θέμα, το περιεχόμενο ή το πρόβλημα, επομένως,

της συνάντησης μπορεί να αποτελέσει τον κοινό τόπο συνάντησης τους. Η επιδίωξη

της  συνάντησης  δεν  είναι  απλά  η  εκμάθηση  του  θέματος  ή  μόνο  η  λύση  του

προβλήματος, αλλά πολύ περισσότερο η δυναμική αλληλεπίδραση και η συνεισφορά

του  εγώ  του  καθενός  προς  τους  άλλους  και  το  αντίθετο.  Μέσα  από  το  διάλογο

διαμορφώνονται  οι  συνθήκες  για  δρομολόγηση  μιας  επικοινωνίας  με  στόχο  την

κατανόηση του περιεχομένου μέσα από τη συνεισφορά του άλλου, κατανόηση του

άλλου μέσα από τη συμβολή του περιεχομένου. Το χρονικό σημείο συνάντησης είναι

η από κοινού συνεισφορά και η διαμόρφωση του εμείς μέσα από την αλληλεπίδραση

και  η  αναδιαμόρφωση  της  ομάδας  μέσα  από  το  εμείς.  Στην  κατεύθυνση  αυτή

διαφοροποιείται  και  παράλληλα  εντάσσεται  το  εγώ στην  ομάδα,  ισχυροποιείται  ο

εαυτός,  οπότε  ο  καθένας  αισθάνεται  ασφάλεια,  αποκτά  εμπιστοσύνη  και

αυτοπεποίθηση. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή να τολμήσει
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την έξοδο και να επιδιώξει την επιστροφή. Διαμορφώνεται το πλαίσιο για αναζήτηση,

στοχασμό και  συζήτηση.  Στο  πλαίσιο  αυτό  υπάρχει  η  δυνατότητα,  μέσα από την

αλληλεπίδραση  του  συστήματος  (σχολείο)  με  την  ομάδα  (βιωματικός  χώρος),

αδρανοποίησης, με τη βοήθεια περιεχομένων και θεμάτων εκείνων των δομών του

συστήματος  και  της  ομάδας  που  εμφανίζονται  ελλειμματικές.  Παράλληλα

διαμορφώνονται  οι  συνθήκες  για  ισχυροποίηση  της  ομάδας,  ενδυνάμωση   και

ουσιαστικοποίηση της  συνεργασίας.  Η μέθοδος  στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει

από τη μια εναλλακτικές δυνατότητες  προσέγγισης του προβλήματος και  από την

άλλη αδρανοποίησης των ελλειμματικών δομών του συστήματος.

  Όσο νωρίτερα και γρηγορότερα αποκτούν οι μαθητές τις διάφορες μορφές

μάθησης,  εργασίας,  συνεργασίας  και  επικοινωνίας,  τόσο  περισσότερο  επέρχεται

βελτίωση στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Έτσι ο εκπαιδευτικός

με τη μεθοδική εργασία αφενός  οδηγεί  τους  μαθητές  στην αυτόνομη μάθηση και

χειραφέτηση,  αφετέρου  απαλλάσσεται  από  ενέργειες  μη  παραγωγικές  και

αντιπαιδαγωγικές,  με  το  να  επαναλαμβάνεται  και  να  αναγκάζεται  να  επιβάλλει

πειθαρχία.

2.11 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τόσο τα αναλυτικά προγράμματα και το περιεχόμενο ύλης όσο και  οι  σκοποί της

αγωγής και της διδασκαλίας ορίζονται και ο διδάσκων καλείται να λειτουργήσει στα

πλαίσια που του παρέχονται. Αντίθετα, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για να

υλοποιηθούν  οι  σκοποί  και  οι  στόχοι  επαφίεται  στην  ελεύθερη  βούληση  του

διδάσκοντος. Η μέθοδος είναι στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του διδάσκοντος, ο

οποίος οφείλει να διερωτάται συνεχώς : τι επιδιώκω, γιατί το επιδιώκω και πως θα το

επιτύχω.

  Μέθοδος (= μετά + οδός) να είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει

κάποιος, προκειμένου να φθάσει σε έναν επιδιωκόμενο στόχο. Μέθοδο εφαρμόζει και

η επιστήμη στην προσπάθεια της να ανιχνεύσει την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση η

μέθοδος βρίσκεται σε στενή συνάφεια με την αποτελεσματικότητα, αφού τότε και

μόνο θεωρείται κατάλληλη, όταν τελεσφορήσει επιτυχώς. Όμως, δεν θεωρείται μια

μέθοδος διδασκαλίας ορθή, μόνον επειδή έχει επιτύχει τους σκοπούς της, αλλά πρέπει

να τους έχει επιτύχει σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και με τις μικρότερες κατά το
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δυνατόν  προσπάθειες  από  την  πλευρά  των  μαθητών.  Η  πρόσκτηση  γνώσεων

συγκαταλέγεται στις δυσκολίες των ανθρώπινων ενεργειών και για το λόγο αυτό η

υλοποίηση  της  πρέπει  να  γίνεται  με  την  καταλληλότερη,  την  άριστη  για  τη

συγκεκριμένη περίπτωση μέθοδο, γιατί χωρίς μεθοδολογική διδασκαλία, χωρίς αρχές

και  χωρίς  σύστημα  δεν  γίνεται  λόγος  για  γνώση  αλλά  για  συσσώρευση  τυχαίων

πληροφοριών.

  Μεταξύ  μεθόδου  διδασκαλίας  και  επιστημονικής  μεθόδου  υπάρχει

σημαντική διαφορά. <<Η επιστήμη, πχ., χρησιμοποιεί εξίσου την επαγωγή και την

παραγωγή.  Στη  διδασκαλία,  αντίθετα,  προτιμούμε,  όπου  αυτό  είναι  εφικτό,  την

επαγωγική μέθοδο, διότι προσφέρεται  καλύτερα για το μαθητή.  Από τη φύση του

εξάλλου το  παιδί  προτιμά και  εφαρμόζει  την  επαγωγή,  από το συγκεκριμένο στα

αφηρημένα, από την εποπτεία στην έννοια>>.

  Η  διδασκαλία,  όπως  τονίσαμε,  αποβλέπει  στη  μάθηση  και  για  να  είναι

αποτελεσματική  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  τους  τρόπους  με  τους  οποίους

πραγματοποιείται η μάθηση και κυρίως τις κατάλληλες διδακτικές ενέργειες, με τις

οποίες ο εκπαιδευτικός θα επιδιώξει την επαφή των μαθητών με τη διδακτέα ύλη. Η

μάθηση είναι μία σύνθετη εσωτερική διαδικασία, η οποία εμφανίζεται στα έμβια όντα

και  ιδιαίτερα στα ανώτερα.  Πολλές  μελέτες  και  έρευνες  έχουν γίνει,  ιδιαίτερα τα

τελευταία έτη, με αντικείμενο τη διαδικασία της μάθησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να

υποστηριχθεί ότι έχουμε πλήρη γνώση της. Η μεγάλη διάσταση των απόψεων μεταξύ

των μελετητών οδήγησε στις διάφορες θεωρίες μάθησης, κυριότερες από τις οποίες

είναι : α) θεωρία της εξαρτημένης μάθησης του I. Pavlov,  σύμφωνα με την οποία η

μάθηση είναι αποτέλεσμα εξαρτημένων αντιδράσεων, β) η θεωρία της μάθησης με

δοκιμή και πλάνη του E. L. Thorndike, γ) η θεωρία της συντελεστικής μάθησης του

B. F. Skinner,  δ) οι θεωρίες μάθησης που βασίζονται στη γνωστική ψυχολογία, με

κύριους εκπροσώπους τους  J. Piaget, J. Bruner, D. Ausubel  και  R. Gagne,  και ε) η

θεωρία της κοινωνικής μάθησης ως μίμησης προτύπου του A. Bandura.

  Ανεξάρτητα  από  τις  θεωρίες  μάθησης,  για  να  συντελεστεί  η  μάθηση

απαραίτητες είναι και άλλες προϋποθέσεις, όπως : α) να υπάρχει προβληματισμός και

ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών, β) να λαμβάνεται υπόψη ότι η πρόσκτηση

της πληροφορίας δεν σημαίνει και μάθηση, αλλά αρχή μάθησης, γ) να επιδιώκεται η

διαδικασία  της  μάθησης  να  ολοκληρώνεται  με  την  κατάκτηση  της  πληροφορίας,
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δηλαδή τη διεύρυνση και την εμβάθυνση, αλλά και τη χρήση, την επεξεργασία και

την  εφαρμογή  της  πληροφορίας  σε  ανάλογες  περιπτώσεις  από  την  πλευρά  του

μαθητή, πχ., τη λύση ενός προβλήματος.

  Μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  ο  τρόπος της  οργάνωσης των γνώσεων,  των

ενεργειών  και  των  στάσεων  με  συγκεκριμένες  αρχές  και  φιλοσοφία,  ώστε  με  τη

χρήση  ορισμένων  τεχνικών  να  δημιουργούνται  κατάλληλες  συνθήκες,  που

αποβλέπουν  στην  αποτελεσματική  αφομοίωση  του  μορφωτικού  αγαθού  και  την

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των συνηθειών των μαθητών.

  Ο όρος <<μέθοδος διδασκαλίας>> ή και <<διδακτική μέθοδος>>, όπως την

ονομάζουν μερικοί, χρησιμοποιήθηκε ομοιόμορφα για αρκετούς αιώνες. Τα τελευταία

έτη, παράλληλα με τον όρο μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιούνται από ορισμένους

μελετητές και συνώνυμοι όροι προς τη <<μέθοδο διδασκαλίας>>, όπως <<μέθοδος

επεξεργασίας δεδομένων>> και <<στρατηγικές της διδασκαλίας>>, αλλά και άλλοι

όροι, όπως <<μοντέλο>> και <<πρότυπο>>.

  Η σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας είναι δυνατόν να είναι άμεση ή έμμεση, με

διαφορετική  φιλοσοφία  η  καθεμία.  Στην  άμεση  διδασκαλία,  η  οποία  είναι

δασκαλοκεντρική,  ο  διδάσκων  παρουσιάζει  τους  στόχους  στους  μαθητές  είτε

τυπωμένους σε χαρτί είτε γραμμένους στον πίνακα και στη συνέχεια προβαίνει σε

σύντομη εξήγηση. Αυτή η ερμηνεία αποτελεί παρωθητικό παράγοντα.  Αντίθετα, η

έμμεση  μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  λιγότερο  δασκαλοκεντρική  και  δίνει  ιδιαίτερη

σημασία  στην  αυτενέργεια  και  την  πρωτοβουλία  των  μαθητών,  αποβλέπει  στη

διαμόρφωση σύνθετων μορφών συμπεριφοράς. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τόσο

τον επαγωγικό όσο και τον απαγωγικό τρόπο σκέψης. Ως γνωστόν, επαγωγή σημαίνει

την πορεία από τα απλά στα σύνθετα, από τα γνωστά στα άγνωστα, από τα μερικά

στα  γενικά  και,  τέλος,  από  τα  συγκεκριμένα  στα  αφηρημένα.  Αντίθετα,  ο  όρος

''απαγωγή'' (ή ''παραγωγή'' ή ''σύνθεση'') σημαίνει την πορεία από το γενικό προς το

μερικό, από το δεδομένο στο ζητούμενο, από το αίτιο στο αποτέλεσμα και, τέλος, από

το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ενώ η επαγωγή βασίζεται στην παρατήρηση, στην

εμπειρία  και  αποτελεί  συλλογισμό  πιθανότητας,  που  οδηγεί,  συνήθως,  στη

δημιουργία μιας γενικής αρχής, η παραγωγή βασίζεται στα αξιώματα, στις αρχικές

έννοιες και στους ορισμούς.

  Η χρησιμοποίηση της επαγωγής θεωρείται καταλληλότερη για τα παιδιά του
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νηπιαγωγείου  και  των  πρώτων τάξεων  του  δημοτικού  σχολείου.  Συνθετότερη  και

σίγουρα ακατάλληλη για τα παιδιά της ηλικίας που μας απασχολούν, τα νήπια, είναι η

απαγωγική μέθοδος διδασκαλίας, όπου ο μαθητής, αφού κατανοήσει γενικές αρχές

και αξιώματα, στη συνέχεια επιδιώκει την εφαρμογή τους στις ειδικές περιπτώσεις.

Όπως  είναι  φυσικό,  η  εφαρμογή  της  απαγωγικής  μεθόδου  απαιτεί  προωθημένη

αφαιρετική  ικανότητα  των  μαθητών,  που  σημαίνει  ωρίμαση  και  καλλιέργεια  της

σκέψης. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν περιορισμένη λογική κρίση. Αυτό

σημαίνει  ότι  δεν  είναι  σε  θέση  να  κρίνουν  τα  πράγματα  ούτε  απαγωγικά  ούτε

επαγωγικά, αλλά μεταγωγικά και αναλογικά, δηλαδή κατά έναν αυθαίρετο τρόπο. 

  Η διδακτική διαδικασία μιας διδασκαλίας από την έναρξη μέχρι το πέρας της

διέρχεται από διάφορες φάσεις ή στάδια, χαράσσοντας και διαγράφοντας σκόπιμα μία

οδό,  την  πορεία  διδασκαλίας,  η  οποία  κατά  την  υλοποίηση  της  πρέπει  να

ακολουθείται χωρίς σημαντικές παρεκκλίσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι

της διδασκαλίας.

  Εξάλλου, το πρόβλημα της μεθόδου διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή

αποτελεί ένα ζητούμενο και οι απόψεις των ειδικών διίστανται. Από το άλλο μέρος,

τα  σύγχρονα  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής  με  τη  μορφή  του

Curriculum,  συνήθως  περιέχουν  και  διδακτικές  μεθόδους,  είτε  αυτές  είναι

παραδοσιακές είτε παιδοκεντρικές. Από την άποψη αυτή τα αναλυτικά προγράμματα

αποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας. Ο βαθμός καταλληλότητας

τους εξαρτάται από την ποιότητα των προγραμμάτων, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη

μέθοδο διδασκαλίας και το θεωρητικό τους υπόβαθρο.

  Οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες εφαρμόζονται στο σχολείο, δεν μπορούν

να μεταφυτευθούν απαρέγκλιτες  στο νηπιαγωγείο.  Παρότι  η  διδακτική  διαδικασία

παρουσιάζει  κοινά  σημεία  και  στις  δύο  εκπαιδευτικές  βαθμίδες,  εντούτοις  η

διδασκαλία  στο  νηπιαγωγείο  παρουσιάζει  ιδιαίτερες  ιδιομορφίες  και  μάλιστα

διαφορετική πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των μικρών νηπίων από τα μεγάλα. Η

μάθηση στο νηπιαγωγείο πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με την εποπτεία, γιατί

μόνον έτσι εξασφαλίζεται ικανοποιητική διάπλαση των αισθητηριακών λειτουργιών

και αλληλεπίδραση εποπτείας και προφορικού λόγου, λόγου και σκέψης.

  Εξασφάλιση  κατάλληλου  παιδαγωγικού  κλίματος,  παιδαγωγικής

ατμόσφαιρας, συνθηκών που θα εγγυώνται τη μεγαλύτερη επικέντρωση της προσοχής
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στη  διαδικασία  της  αποδοχής  των  γνώσεων,  θα  κεντρίζουν  το  ενδιαφέρον  των

μαθητών και θα τους εξασφαλίζουν ηρεμία και σιγουριά.

  Ο  σωστός  προφορικός  λόγος  συντελεί  στην  αποτελεσματικότητα  της

κατανόησης της παρεχόμενης ύλης από τους διδασκόμενους. Όμως, στη διδακτική

διαδικασία η παροχή και η κατανόηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων είναι το ένα

σκέλος των επιδιώξεων μας,  το άλλο συνίσταται  στην εξασφάλιση της εδραίωσης

τους και της εφαρμογής τους στην πράξη.

  Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την άποψη ότι η παραδοσιακή

μέθοδος  διδασκαλίας  είναι  κατάλληλη  για  την  προσχολική  αγωγή,  όμως  η

συντριπτική  πλειονότητα  των  μελετητών  δεν  θεωρεί  ότι  η  παραδοσιακή  μέθοδος

διδασκαλίας είναι το καταλληλότερο μέσο διδασκαλίας για τα παιδιά προσχολικής

ηλικίας.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  για  τον  οποίο  απορρίπτουν  τη  χρήση  αμιγών

παραδοσιακών μεθόδων, οι οποίες συχνά δημιουργούν μεγάλες εντάσεις στα νήπια.

Πρέπει  να  τονίσουμε,  στο  σημείο  αυτό,  ότι  η  κατάλληλη  χρήση  ακόμη  και

διαφορετικών μεθόδων <<διδασκαλίας>> είναι ικανή να φέρει τα ίδια αποτελέσματα,

ωστόσο, το πρόβλημα της επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο διδάσκοντα.

  Παρά τη συνεχώς αυξανόμενη τάση για όλο και περισσότερη ακαδημαϊκή

διδασκαλία  στο  νηπιαγωγείο,  παραμένει  βασική  και  πάγια  η  θέση  ότι  στο

νηπιαγωγείο προσιδιάζουν δραστηριότητες, οι οποίες αποβλέπουν στην καλλιέργεια

προεννοιών και όχι στη συστηματική διδασκαλία. Έτσι, σήμερα γίνεται λόγος για <<

αναπτυξιακά  κατάλληλες  πρακτικές>>  χωρίς,  βέβαια,  παρερμηνείες  και

επικινδυνότητες. Διδακτικά προβλήματα σε κάθε χώρα δημιουργεί και η ίδια γλώσσα

της χώρας.

  Αν  και  η  μέθοδος  διδασκαλίας  διευκολύνει  περισσότερο  ή  λιγότερο  το

διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού της προσχολικής αγωγής, ωστόσο, καμία διδακτική

μέθοδος δεν έχει παγκόσμια αποκλειστικότητα. Από το 1962 που τέθηκε, ουσιαστικά,

για  πρώτη  φορά  σε  εφαρμογή  στη  χώρα  μας  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής

αγωγής, έπαψε και τυπικά να εφαρμόζεται το φραιμπελιανό σύστημα και παράλληλα

άνοιξε ο δρόμος για την ελεύθερη επιλογή μεθόδων, οι οποίες εφαρμόστηκαν όχι

μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική.
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2.12 ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία, για να πετύχει το σκοπό, έχει ανάγκη από ορισμένα μέσα, τα οποία,

χρησιμοποιούμενα κατάλληλα από το διδάσκοντα, υποβοηθούν τη διεξαγωγή της. Η

σημαντικότητα  τους  θεωρείται  αυτονόητη,  αφού  σήμερα  γίνεται  δεκτό  ότι  όσο

περισσότερα  και  καταλληλότερο  μέσα  χρησιμοποιούνται  κατά  τη  διδακτική

διαδικασία  τόσο  επιτυχέστερη  αποβαίνει  αυτή  και  τόσο  τόσο  η  μάθηση  γίνεται

πληρέστερη.

  Με  τον  όρο  <<μέσα  διδασκαλίας>>  εννοούμε  τη  μεγάλη  ποικιλία  των

υλικών αντικειμένων που μας διευκολύνουν στη διδασκαλία, διότι συντελούν στην

ευχερέστερη και πληρέστερη κατανόηση του μορφωτικού αγαθού από την πλευρά

του μαθητή. Τα μέσα διδασκαλίας διακρίνονται σε φυσικά, τα οποία λαμβάνουμε από

το φυσικό κόσμο, και τεχνικά, τα οποία μας παρέχει ο πολιτισμός. Ωστόσο, από μια

άλλη σκοπιά έχουμε δύο ειδών μέσα αγωγής : α) τα άμεσα, όπως το παράδειγμα, η

μίμηση, η προσωπικότητα του δασκάλου κλπ., και β) τα έμμεσα, με βασικότερο τη

διδασκαλία,  με  την  οποία,  μέσω  του  αντικειμένου  διδασκαλίας,  επιδρούμε  στη

διαμόρφωση  της  προσωπικότητας  του  μαθητή.  Το  διδασκόμενο  είναι  κάτι  πολύ

συγκεκριμένο και φέρει διάφορα ονόματα,όπως ύλη, θέμα, αντικείμενο διδασκαλίας,

διδακτικό αγαθό, μορφωτικό αγαθό κλπ., ενώ τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται και ο

όρος '' στοιχείο του αναλυτικού προγράμματος''.

  Βασικής  προϋπόθεση  μιας  επιτυχημένης  διδασκαλίας  είναι  και  η  χρήση

κατάλληλων  εποπτικών  μέσων,  εποπτείας,  δηλαδή  οπτικής  παράστασης  ενός

αντικειμένου,  η  οποία  βοηθά  τον  παιδαγωγούμενο  μέσω  των  αισθήσεων  του  να

αντιληφθεί,  να αφομοιώσει  και  να κατακτήσει  στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την

πληροφορία. Ωστόσο, πέρα από την εξωτερική εποπτεία υπάρχει και η εσωτερική, για

την οποία απαιτείται κινητοποίηση της φαντασίας και ανάκληση της μνήμης. Αν και

οι αισθητηριακές πληροφορίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές στη διδασκαλία,

εντούτοις ο προφορικός λόγος κατέχει ακόμη και σήμερα κυρίαρχη θέση. Ιδιαίτερα

στο  παραδοσιακό,  δασκαλοκεντρικό  σχολείο  ο  βερμπαλισμός  ήταν  σχεδόν  το

μοναδικό μέσο επικοινωνίας της διδασκαλίας και δεν είναι υπερβολή αν πούμε πως,

ακόμη  και  σήμερα,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ο  βερμπαλισμός  αποτελεί  ανοικτή

πληγή της  εκπαίδευσης.  Παρότι  το  νέο  σχολείο  από τις  αρχές  του προηγούμενου
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αιώνα καταπολέμησε την πληγή του βερμπαλισμού,όμως, το φαινόμενο εξακολουθεί

να υπάρχει ακόμη και σήμερα.

  Το πότε ο διδάσκων πρέπει να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο και πότε τα

υπόλοιπα μέσα διδασκαλίας είναι ένα ζητούμενο. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνη η επιλογή

του μέσου, εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος, με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα

μέσα  από τον διδάσκοντα.

  Η σημασία της εποπτείας για την επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας σε όλες

τις  βαθμίδες  εκπαίδευσης  τονίστηκε  και  αναγνωρίστηκε  από  όλους  τους

παιδαγωγούς,  χωρίς,  όμως, να υποστηρίζεται από κανέναν ότι τα μέσα αποτελούν

πανάκεια και ότι αυτά είναι σε θέση να υποκαταστήσουν τον διδάσκοντα. Δεν είναι,

εξάλλου, τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους παιδαγωγούς όλων των

αιώνων, ο J. H. Pestalozzi,  θεωρούσε την αρχή της εποπτείας ως το βασικότερο και

συνάμα  το  μεγαλύτερο  αξίωμα  της  διδασκαλίας.  Η  έννοια  της  <<εποπτείας>>,

συνειρμικά,μας θυμίζει (παραπέμπει) τον γνωστό <<κώνο εμπειρίας>>, έχοντας ως

βάση το απόλυτα συγκεκριμένο και κορυφή το απόλυτα αφηρημένο.

  Η  σημασία  της  εποπτείας  είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  των  βαθμίδων

εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών),

στα οποία η αφηρημένη σκέψη και ο παραστατικός κύκλος είναι από ανύπαρκτα έως

περιορισμένα, τα οπτικοακουστικά μέσα κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας είναι

αναντικατάστατα.

  Η μεγάλη σημασία που κατά καιρούς αποδόθηκε από τους ειδικούς στα μέσα

διδασκαλίας  είναι  απόλυτα δικαιολογημένη.  Στα  βασικότερα των πλεονεκτημάτων

τους θα πρέπει να ενταχθούν το ότι συντελούν στη συγκέντρωση της προσοχής των

μαθητών, απαραίτητης προϋπόθεσης για επιτυχή μάθηση, κεντρίζουν το ενδιαφέρον

των μαθητών με τα ποικίλα ερεθίσματα, τα οποία παρέχουν, βοηθούν αποφασιστικά

στην κατανόηση δύσκολων εννοιών και ιδεών κλπ., και καθιστούν τη διαδικασία της

μάθησης  ευκολότερη,  ακοπότερη,  παγιότερη,  μειώνοντας  ταυτόχρονα  τον

απαιτούμενο χρόνο διδασκαλίας.

  Τα μέσα διδασκαλίας και γενικότερα τα μέσα αγωγής μας απασχόλησαν σε

άλλη μας μελέτη. Εδώ θα αναφέρουμε απλώς τα είδη των εποπτικών και των άλλων

μέσων διδασκαλίας, όπως η παραδοσιακή, η οποία τα κατηγοριοποιεί σε άμεσα και

έμμεσα.  Ως  άμεσα  θεωρούνται  τα  ίδια  τα  αντικείμενα,  ενώ  στα  έμμεσα
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κατατάσσονται οι διάφορες απεικονίσεις και απομιμήσεις των αντικειμένων. Γνωστή

είναι,  εξάλλου, και η ταξινομία των μέσων διδασκαλίας σε οπτικά, ακουστικά και

οπτικοακουστικά. Με βάση την τελευταία διάκριση ο  G. Becker  κατηγοριοποιεί τα

μέσα διδασκαλίας σε : α) συμβολικά μέσα, όπως τα βιβλία και γενικότερα τα έντυπα,

β) οπτικά μέσα, όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, διαφάνειες κλπ., γ) ακουστικά μέσα

πχ.,  ραδιόφωνο,  κασετόφωνο  κλπ.,  δ)  οπτικοακουστικά  μέσα,  εκείνα  που

απευθύνονται  συγχρόνως  και  στις  δύο αισθήσεις,  την  όραση και  την  ακοή,  όπως

βίντεο  κλπ.,  ε)  πραγματικά  αντικείμενα,  όπως  φυτά  και  τα  ζώα  κλπ.,  στ)  μέσα

απαραίτητα  στην  εργασία,  όπως  εργαλεία,  συσκευές  κλπ.,  και  ζ)  καταναλωτικά

υλικά,όπως πχ., γραφική ύλη.

  Από  τα  παραδοσιακά  μέσα  διδασκαλίας,  ορισμένα  εξακολουθούν  να

θεωρούνται αναγκαία, όπως πχ., ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, ο οποίος διατηρεί

την πρωτοκαθεδρία από τότε που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η διδασκαλία, ο

μαυροπίνακας  ή  ο  πρασινοπίνακας.  Παρότι,  μάλιστα,  η  χρήση  του  τελευταίου

πλησιάζει τους πέντε αιώνες, συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ορισμένες

βαθμίδες  εκπαίδευσης,  όπως  το  δημοτικό  σχολείο.  Από  τα  σύγχρονα  μέσα

διδασκαλίας  θα  αναφέρουμε  μόνο  την  τηλεόραση,  το  βίντεο,  τους  ηλεκτρονικούς

υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά παιγνίδια.

  Για το νηπιαγωγείο, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που μας απασχολεί άμεσα, οι

διάφορες  εικόνες,  στατικές  ή  κινούμενες,  αποτελούν  τα  βασικά  μέσα  της

αποτελεσματικότερης διδακτικής προσέγγισης.

  Τα  μέσα  διδασκαλίας  αποτελούν  βασικές  προϋποθέσεις  και  σημαντικά

βοηθήματα  σχεδιασμού  και  οργάνωσης  της  διδασκαλίας.  Από  τα  ποικίλα  μέσα

διδασκαλίας δεν είναι όλα το ίδιο κατάλληλα για μια συγκεκριμένη διδασκαλία, γι'

αυτό προκύπτει ζήτημα επιλογής.

  Η  επίδραση  των  μέσων  διδασκαλίας  στη  διατήρηση  των  πληροφοριών

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κατ' αρχήν είναι γνωστή η βασική αρχή ότι όσο

περισσότερες  αισθήσεις  συμμετέχουν  κατά  τη  διαδικασία  της  διδασκαλίας  τόσο

ευκολότερη και επιτυχέστερη είναι, αλλά και τόσο παγιότερη. Στη συμμετοχή των

αισθήσεων  πρέπει  να  προστεθεί,  αν  παρουσιάζουν  και  αν  εκτελούν  οι  ίδιοι  οι

μαθητές.  Τα ποσοστά διαβάθμισης της  διατήρησης των πληροφοριών κυμαίνονται

μεταξύ 10%-90% και είναι ανάλογα με το αν διάβασαν, άκουσαν, είδαν, άκουσαν και
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είδαν,  παρουσίασαν  ή  τέλος  <<εκτέλεσαν>>  οι  ίδιοι  οι  μαθητές.  Ωστόσο,  είναι

αναγκαίο  να  λαμβάνονται  πάντα  υπόψη  τόσο  οι  ατομικές  όσο  και  οι  ηλικιακές

διαφορές  μεταξύ  των  παιδιών.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  εποπτεία  δεν  παίζει  τον  ίδιο

ακριβώς ρόλο για όλα τα παιδιά, αλλά και ότι οι δυνατότητες να μπορούν οι μικροί

κυρίως μαθητές, για παράδειγμα τα νήπια, όσες ευκαιρίες και αν τους δώσουμε, να

παρουσιάσουν  μία  διδακτική  ενότητα,  θα  είναι  σε  θέση  να  το  κάνουν  για  να

ωφεληθούν στο έπακρο, δηλαδή 90 %.

  Σε κάθε περίπτωση, η εποπτεία παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία

της διδασκαλίας, η οποία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις μορφές του λόγου. Από

το άλλο μέρος, η κεντρομόλος δύναμη είναι πάντα ο διδάσκων, ο οποίος πρέπει να

είναι  σε  θέση  να  επιλέγει  το  καταλληλότερο  από  τα  μέσα  διδασκαλίας  για  κάθε

συγκεκριμένη  περίπτωση,  έχοντας  ως  γνώμονα  ότι  όσο  αυξάνεται  ο  αριθμός  της

συμμετοχής των αισθήσεων των μαθητών κατά την πρόσκτηση του διδασκομένου

αντικειμένου τόσο ευκολότερη και παγιότερη καθίσταται η μάθηση.

  Τα  μέσα  διδασκαλίας  είναι  ένας  από  τους  βασικούς  παράγοντες  της

διαδικασίας  της  μάθησης  και  ένα  εχέγγυο  για  την  επιτυχή  διδασκαλία.  Στον

παράγοντα αυτόν πρέπει να προσθέσουμε την αίθουσα διδασκαλίας,  το κτίριο και

γενικότερα το  περιβάλλον  του,  καθώς  και  την  υλικοτεχνική  υποδομή,  δηλαδή τις

συνθήκες  του  περιβάλλοντος  μάθησης.  Το  οξύ  πρόβλημα  της  στέγασης  των

νηπιαγωγείων,  το  οποίο  κατά  το  παρελθόν  αντιμετωπίστηκε  αποσπασματικά,  στις

μέρες  μας  έχει  σχετικά  αμβλυνθεί.  Σε  αυτό  συνέβαλαν  από  το  ένα  μέρος  το

ενδιαφέρον της πολιτείας, η οποία έκτισε αρκετά νηπιαγωγεία και από το άλλο ο ίδιος

ο πολίτης, ο οποίος με την υπογεννητικότητα συνέβαλε, έστω και αρνητικά, στη λύση

του.

2.13 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

Η Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία μπορεί να ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με

τη μέθοδο Project. Είναι η μέθοδος που στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώματα των

παιδιών των οποίων η συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης

είναι καθοριστική.
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2.13.1 ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT: ΟΡΙΣΜΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Ως μέθοδο Project εννοούμε μια μορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως αφετηρία

κάποιους  προβληματισμούς  μεμονωμένων  ατόμων  ή  του  συνόλου  της  διδακτικής

ομάδας. Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με ευθύνη της ομάδας και στοχεύει

κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος,

που τις περισσότερες φορές έχει τη μορφή κάποιας κατασκευής. Με αφετηρία τον

ορισμό αυτόν αναφέρουμε ότι ο προβληματισμός μπορεί να τεθεί ως πρόταση από

την  πλευρά  του  εκπαιδευτικού,  με  σκοπό  να  κινητοποιήσει  την  ομάδα  ή  να

αποτελέσει αυθόρμητο προβληματισμό μεμονωμένων μελών ή και του συνόλου της

ομάδας.

  Βασική  προϋπόθεση  για  τη  φάση  της  οργάνωσης  και  του  σχεδιασμού

αποτελεί  η  ενεργός  συμμετοχή κατά το δυνατό όλων των μελών της  ομάδας στα

πλαίσια  μιας  επικοινωνιακής  διδασκαλίας.  Στη  φάση αυτή  υπάρχουν κίνδυνοι  για

μονομερείς αποφάσεις, για αυταρχισμό τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο

και των ίδιων των μαθητών (αυταρχισμός της βάσης). Ο σχεδιασμός της δράσης είναι

δεσμευτικός  για την ομάδα όσον αφορά την αναζήτηση και  την ολοκλήρωση του

εγχειρήματος για ένα έργο τεχνικής κυρίως μορφής ή κάποιας κοινής δράσης (J. Fritz,

1980).

  Ανάλογοι ορισμοί υπάρχουν σ' όλη τη σχετική βιβλιογραφία (K. Frey, 1991 –

A.  Kaiser  /  F.J.  Kaiser,  1977  –  Dunker  /Götz,  1988  –  P.  Struck,  1980  –

Bastian/Gudjons,  1986  κ.ά.),  στους  οποίους  εμπεριέχονται  τα  χαρακτηριστικά  του

συντονισμού  δράσης  και  βιωμάτων,  της  ενεργού  συμμετοχής,  της  υπεύθυνης

εκτέλεσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων.

2.13.2 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT

Την αφετηρία της μεθόδου Project θα πρέπει να την αναζητήσουμε πριν απ' όλα στον

αμερικάνικο Πραγματισμό, τη φιλοσοφική εκείνη κίνηση που <<αντιμετωπίζει>> το

νου, τη γνώση και τη σκέψη γενικά ως ευρισκόμενα στην υπηρεσία της ζωής, ως μέσα

ή εργαλεία στην πάλη για επιβίωση>> (Ε. Παπαδημητρίου, 1991). Η κίνηση αυτή

εμφανίζεται περίπου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και δίνει ένα προβάδισμα
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στη  δράση,  στην  πρακτική  εφαρμογή  απέναντι  στην  επιστήμη  και  στη  θεωρία

γενικότερα (K. Frey, 1991).

  Στην αμερικάνικη εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυαστεί η παρέμβαση του

Πραγματισμού με το Ωφελιμιστικό  κίνημα (1860-1920),  που κατά τον Γ.  Φλουρή

<<υπήρξε γέννημα μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης οικονομίας η οποία είχε ανάγκη

από άτομα ειδικευμένα,  προκειμένου να ικανοποιήσουν τα πολλαπλά προβλήματα

της αγοράς εργασίας>> (1992).

  Κύριοι  εκπρόσωποι  του  Πραγματισμού  στην  αμερικάνικη  Παιδαγωγική

θεωρούνται οι  J.  Dewey (1935)  και  W.H. Kilpatrick (1935),  που εκπροσωπούν το

<<προοδευτικό  κίνημα>>  στην  εκπαίδευση  (H.  Röhrs,  1991).  Σύμφωνα  με  τις

αντιλήψεις  των  πραγματιστών  ενισχύεται  η  δράση,  η  άμεση  συμμετοχή  και  η

συμβολή  του  ατόμου  και  γενικά  ο  παραμερισμός  της  θεωρητικής  υπερβολής  ως

αυτοσκοπός στη μαθησιακή διαδικασία.

  Ο  K.  Frey  συνοψίζει  τα  χαρακτηριστικά  της  παιδείας  σύμφωνα  με  τον

Πραγματισμό στα ακόλουθα:

α. Οργανωμένη δράση ως κοινωνική ολοκλήρωση του ατόμου.

β. Ρεαλιστική κοινωνική σχέση στα πλαίσια της μάθησης.

γ. Προσωπική συμβολή στην εξεύρεση λύσης.

Η ενίσχυση  της  πρωτοβουλίας  του  ατόμου και  ειδικότερα  ο  τονισμός  της

σημασίας του ρόλου του παιδιού στο σχεδιασμό της διδακτικής δράσης συμπίπτει και

με το παιδοκεντρικό κίνημα στις αρχές του αιώνα <<vom Kinde aus>>, που μπορεί

να  χαρακτηριστεί  καθοριστικό  στη  μεταρρυθμιστική  πορεία  της  εκπαίδευσης.

Ονόματα όπως  E.  Key,  M.  Montessori,  O.  Decroly,  που εντάσσονται  στο  κίνημα

αυτό, ανοίγουν την πύλη στον <<αιώνα του παιδιού>>.

  Ανάλογες αντιλήψεις με αυτές των Αμερικανών πραγματιστών συναντούμε

στη  Γερμανία,  στα  πλαίσια  του  <<Σχολείου  Εργασίας>>,  με  σπουδαιότερους

εκπροσώπους τους H. Gaudig, G. Kerschensteiner.

  Το κίνημα τους αποτελεί μια αντίδραση στο σχολείο της απομνημόνευσης,

όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τους Ερβαρτιανούς. Για τους οπαδούς του Σχολείου

Εργασίας  είναι  αποδεκτός  ο  διαχωρισμός  σχολικής  και  κοινωνικής  ζωής  και

γενικότερα  η  απομόνωση  του  σχολείου  από  τον  περίγυρο  του.  Τα  κύρια
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χαρακτηριστικά του σχολείου εργασίας συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία (K. Frey,

1991):

α. Αγωγή μέσα από βιώματα.

β. Ενσωμάτωση διαφορετικών ηλικιών σε κοινή δράση.

γ. Διαμόρφωση της προσωπικότητας μέσα από την υλοποίηση ατομικών αναγκών.

  Στον έντονο διαχωρισμό πολιτισμού και εργασίας, όπως αυτός εμφανίζεται

στο παραδοσιακό σχολείο, εστιάζεται κυρίως η κριτική του <<Σχολείου Εργασίας>>,

που εφαρμόστηκε στο σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα (Neuner/Babanski, 1988). Η

κριτική αυτή ανάγεται στη μαρξιστική θεωρία η οποία αντιλαμβάνεται την εργασία

ως  τη  μοναδική  δυνατότητα αποφυγής  της  αποξένωσης  του ατόμου (H.J.  Gamm,

1979).  Ως κύριους εκπροσώπους του σοβιετικού σχολείου εργασίας θα μπορούσαμε

να αναφέρουμε τον  P.P. Blonskij  και  A.S. Makarenko (Bastian/Gudjons, 1988)  των

οποίων οι βασικές αρχές συνοψίζονται στα εξής (K. Frey, 1991):

α. Παραγωγική δραστηριότητα ως μορφωτικό στοιχείο.

β. Μόρφωση μετά από ρεαλιστικές καταστάσεις.

γ. Προσέγγιση νου και χειρωνακτικής δράσης.

  Και  οι  τρεις  περιπτώσεις  που  αναφέρθηκαν,  παρά  τις  διαφορετικές

ιδεολογικές αφετηρίες, συγκλίνουν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Τονίζουν την καθοριστική σημασία της χειρωνακτικής εργασίας ως αντίβαρο στο

σχολείο της απομνημόνευσης και του βερμπαλισμού.

- Δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική συμβολή του ατόμου και την ενεργητική

συμμετοχή του στα διδακτικά δρώμενα.

- Τονίζουν τη σημασία των γεγονότων και των καταστάσεων του παρόντος.

  Αυτές οι τρεις κινήσεις αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η

εφαρμογή της μεθόδου Project στο σχολείο.

  Οι νέες απαιτήσεις για περισσότερη συμμετοχή, αυτόνομη επικοινωνιακή

σχέση και διαδικασίες χειραφέτησης οδήγησαν τη μέθοδο Project σε μια νέα άνθηση,

χωρίς να αποκλίνουν πολύ από την αρχική της βάση.

  Στις δεκαετίες του '60 και '70 εποχή της αμφισβήτησης και χειραφέτησης,

τονίστηκαν στην Παιδαγωγική μοντέλα και θεωρίες που ζητούσαν αναθεώρηση των

κοινωνικών  δομών  μέσα  από  διαδικασίες  επικοινωνιακής  αλληλεπίδρασης.  Η
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μέθοδος Project φάνηκε από την πρώτη στιγμή να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό

στα νέα αιτήματα. Η σχέση ανάμεσα στην <<παραδοσιακή>> μέθοδο Project και στη

μέθοδο  που  επιδιώκεται  σήμερα  στα  πλαίσια  της  Επικοινωνιακής  Παιδαγωγικής

φαίνεται καθαρά στα ακόλουθα αιτήματα (K. Frey, 1991):

α. Σύνδεση χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας.

β. Ενίσχυση της ομαδικής δράσης ενάντια στην αποξένωση.

γ. Εισαγωγή της καθημερινής ζωής στους θεσμούς μόρφωσης.

  Οι  νέες  κατευθύνσεις  τονίζουν  ιδιαίτερα  τη  σημασία  της  κοινωνικής

διάστασης,  ως διαδικασία χειραφέτησης στοιχείο που ελάχιστα λαμβάνεται  υπόψη

από  τους  εκπροσώπους  του  αμερικάνικου  Πραγματισμού  και  του  γερμανικού

<<Σχολείου Εργασίας>>.

  Μέσα από τις παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις της μεθόδου Project

είναι  καταφανής  η  ιδεολογική  διάσταση  ενός  εγχειρήματος  ανασύνταξης  και

επαναπροσδιορισμού των δυνάμεων του σχολείου και των σχέσεων που τις διέπουν.

Ακόμα  και  η  πιο  συντηρητική  μορφή  της  μεθόδου,  που  εκπροσωπείται  από  το

γερμανικό  μοντέλο  του  <<Σχολείου  Εργασίας>>,  κατά  την  οποία  μεμονωμένες

επιθυμίες αποτελούν αφετηρία για μόρφωση, είναι μια δυναμίτιδα στα θεμέλια του

οποιουδήποτε κλειστού εκπαιδευτικού συστήματος, που επιχειρεί να ανακυκλώνεται

συνεχώς, χωρίς να αλλάζει η ουσία του και να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του ως μια

δυναμική μεταλλαγή, επιμένοντας στη συντήρηση των δεδομένων δομών. Δεν είναι

τυχαίο  ότι  με  παρέμβαση της  N.K.  Krupskaja  η  μέθοδος  Project  καθιερώθηκε το

σχολικό  έτος  1930-1931  ως  αποκλειστική  μέθοδος  του  σοβιετικού  σχολείου,

αντικαθιστώντας τον ατομικό σχεδιασμό του J. Dewey με το συλλογικό. Το εγχείρημα

αυτό ανακλήθηκε στο τέλος της ίδιας σχολικής χρονιάς με απόφαση της Κεντρικής

Επιτροπής του Σοβιετικού Κ.Κ., με το αιτιολογικό ότι η μέθοδος οδηγεί στη διάλυση

του σχολείου,  επειδή στηρίζεται  σε <<αντιλενινιστικές θεωρίες που οδηγούν στην

απονέκρωση του>> (Bastian/Gudjons, 1988 – O. Anweiler, 1978).

  Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, για οποιοδήποτε κρατικό

σχολείο  που  δεν  είναι  διατεθειμένο  να  επιτρέψει  κάποιες  ανακατατάξεις,

αναθεωρήσεις ή αμφισβητήσεις. Η μέθοδος  Project  θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια

αντιφατική παρέμβαση σε κάθε συστηματικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Όσοι

θεωρούν ότι αυτό το σύστημα δεν επιδέχεται  αλλαγές,  αλλά πρέπει  να παραμένει
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ατόφιο και ανέπαφο στους αιώνες, με την ίδια ισχύ πάντα, όλοι εκείνοι που με μια

τάση νεορομαντισμού ξαναγυρίζουν σε παλιές, καταπιεστικές δομές, οι οποίες κατά

την  ιδεαλιστική  αντίληψη  δομούν  το  χαρακτήρα  του  ατόμου,  αντιμετωπίζουν  τη

μέθοδο Project, αλλά και κάθε συναφή μέθοδο με επιφύλαξη και την απορρίπτουν με

επιστημονικά ή μάλλον κατ' επίφαση επιστημονικά εγχειρήματα, δηλαδή για καθαρά

ιδεολογικούς λόγους.

2.13.3 ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εκπαιδευτικοί  και  ιδιαίτερα  εκείνοι  με  περισσότερα  χρόνια  υπηρεσίας

αντιλαμβάνονται ότι στη μέθοδο Project καθώς και στις βιωματικές – επικοινωνιακές

διαδικασίες υπάρχουν αρκετά στοιχεία που οδηγούν σε ομοφωνία ή ταύτιση με ο,τι

στα  παιδαγωγικά  πράγματα  ονομάζουμε  <<Ενιαία  Συγκεντρωτική  διδασκαλία

(ΕΣΔ)>>.  Ανάμεσα  στις  δύο  αυτές  μορφές  διδακτικής  παρέμβασης  υπάρχει  μια

ταύτιση των δύο όρων και στην εσφαλμένη θεώρηση, πράγμα που αδικεί κατάφορα

τη  μέθοδο  Project  και  μάλιστα  όταν  με  τον  όρο  <<Ενιαία  Συγκεντρωτική

διδασκαλία>> έχουμε υπόψη μας το μοντέλο που γνώρισε το ελληνικό σχολείο. Γιατί

θα πρέπει να πούμε εδώ ότι από τις δύο τάσεις που διαμορφώθηκαν γύρω από την

ΕΣΔ, αυτή του B. Otto και εκείνη του <<Συλλόγου εκπαιδευτικών της Λειψίας>>, το

ελληνικό  σχολείο  εφάρμοσε  το  μοντέλο  της  Λειψίας.  Στο  μοντέλο  του  B.  Otto

αφετηρία  του  μαθήματος  αποτελεί  ο  διάλογος,  αφήνοντας  να  λειτουργήσει

παράλληλα το ειδικό μάθημα, ενώ το μοντέλο της Λειψίας του  W. Albert  θέτει στο

κέντρο  της  ΕΣΔ θεματικές  ενότητες  που  αποτελούν  τον  πυρήνα  του  διακλαδικού

μαθήματος. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι το μοντέλο του  B. Otto  σε

σύγκριση  μ'  αυτό  της  Λειψίας  είναι  πολύ  πιο  ανοιχτό,  πιο  ελεύθερο,  τονίζει  τον

αυθορμητισμό των μελών της  ομάδας,  που τον  θέτει  ως  βασικό σημείο  της  όλης

διαδικασίας και αποτελεί ως ένα βαθμό προπομπό τόσο της μεθόδου Project όσο και

της  <<ομαδικής  εργασίας>>  (Gruppenarbeit>>.  Γι'  αυτό  άλλωστε  υπάρχει  σαφής

διαχωρισμός  της  ΕΣΔ  σε  ελεύθερη  και  δομημένη.  Στο  ελληνικό  εκπαιδευτικό

σύστημα  η  ΕΣΔ επέμεινε  κυρίως  στη  λεπτομέρεια,  εξετάζοντας  αν  τα  μαθήματα

εντάσσονται στην ίδια θεματική ενότητα, χωρίς να συντρέχει, οπωσδήποτε κάποιος
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ιδιαίτερος  λόγος.  Η οργάνωση  του  μαθήματος  θύμιζε  πολλές  φορές  μια  σύνθεση

ετερόκλητων πραγμάτων, όπου συνυπήρχαν περιεχόμενα που είχαν ελάχιστη σχέση

με το κεντρικό θέμα (Th. Dietrich, 1977).

  Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά των

δύο μεθόδων, όπως λ.χ. το διακλαδικό μάθημα. Τόσο η μέθοδος  Project  όσο και η

ΕΣΔ επιχειρούν  να  εστιάσουν  τα  ενδιαφέροντα  και  τους  τομείς  δράσης  πολλών

μαθημάτων κάτω από ένα κοινό θέμα, με κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς.

Αναφέρονται χαρακτηριστικά υπερβολές των οπαδών της ΕΣΔ να εντάξουν όλα τα

μαθήματα μέσα στην ίδια θεματική ενότητα, φτάνοντας πολλές φορές σε ακρότητες

που  μόνο  θυμηδία  μπορούσαν  να  προκαλέσουν.  Η αγωνία  λ.χ.  του  δασκάλου να

εντάξει όλα τα μαθήματα κάτω από το θέμα η <<γάτα>>, τον οδηγούσε να αναζητά

προβλήματα για τη γάτα στα Μαθηματικά, ενώ αντίθετα γινόταν μάλλον αδύνατο να

βρει κάτι σχετικό στα Θρησκευτικά. Έτσι οδηγήθηκε η μέθοδος σε μια τυπολατρεία,

όπου η διατήρηση της θεματικής ενότητας είχε μεγαλύτερη σημασία από τη φυσική

και  αβίαστη  επεξεργασία  του  θέματος  σε  κάποιους  τομείς  γνώσεις,  όπως  αυτό

φαίνεται να τονίζεται με έμφαση στη μέθοδο Project.

  Εκτός από το χαρακτηριστικό του διακλαδικού μαθήματος, αναφέρεται μια

σειρά  από  κοινά  εξωτερικά  στοιχεία  των  δυο  μεθόδων  (λ.χ.  τις  κατασκευές,  την

ενεργό συμμετοχή των μαθητών κ.ά.), που δεν είναι μόνο αποκλειστικά δικά τους

χαρακτηριστικά, δημιουργούν όμως λαθεμένη αντίληψη ως προς την ταύτιση τους. Η

βασική όμως αιτία που οδηγεί στη σύγχυση και ταύτιση των δύο όρων παραμένει το

χαρακτηριστικό του ενιαίου θέματος.  Στη συνέχεια αναφέρονται  τα σημεία εκείνα

που χαράζουν σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο μεθόδους (Th. Dietrich,

1977):

α. Η μέθοδος  Project  ξεκινάει από πρακτικά ενδιαφέροντα και οδηγεί σε πρακτικά

χρήσιμα αποτελέσματα και όχι από ενδιαφέροντα που έχουν σχέση με το μάθημα,

ενώ  αντίθετα  για  την  ΕΣΔ κινητήρια  δύναμη  αποτελούν  τα  ενδιαφέροντα  του

μαθήματος. Έτσι οι γνώσεις αποτελούν για την ΕΣΔ απόθεμα, παρακαταθήκη για τη

μελλοντική ζωή, ενώ στη μέθοδο Project ο μαθητής μαθαίνει μέσα από την εργασία

και τη δράση του συνόλου. Γι' αυτό άλλωστε η ΕΣΔ επιμένει κυρίως στη βίωση και

την παρατήρηση και αγνοεί τη χειρωνακτική εργασία. Για να το πούμε απλά: Ενώ η
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μέθοδος  Project  επιχειρεί, με βάση τα ενδιαφέροντα της ομάδας ή του ατόμου, να

αναζητήσει τη σχετική θεματική και να επιτύχει τη μάθηση μέσα από την αναζήτηση

των προβληματισμών, η ΕΣΔ προσπαθεί να προκαλέσει ενδιαφέροντα σχετικά με τη

θεματική, που τη θεωρεί απαραίτητη για τη δόμηση του <<ιδεατού>> χαρακτήρα.

  Θα πρέπει να γίνει σαφής η ουσιώδης διαφορά να καταλήξει δηλαδή η ομάδα

σε κάποιο προβληματισμό και να ασχοληθεί με κάποιο συναφές θέμα, που μπορεί να

αποτελέσει ευκαιρία για δράση και γνώση, από το να θεωρείται αυτό καθαυτό το

θέμα ως η πεμπτουσία του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός της μεθόδου Project δεν έχει

προκαταλήψεις για τη σημασία και την αξία των θεμάτων, σε αντίθεση με εκείνον

που κινείται με βάση ένα κλειστό κύκλωμα γνώσεων που θεωρούνται <<ἐκ τῶν ὧν

οὐκ ἂνευ >>. Έτσι η άποψη ότι είναι δυνατό ορισμένα <<βασικά>> θέματα (αυτά που

καθιέρωσε η σχολική ζωή) να παραβλεφθούν, εφόσον δεν μπορούν  να ενταχθούν

στις αναζητήσεις της ομάδας, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς της παραδοσιακής

αγωγής μεγάλη παρεκτροπή. Πρόκειται για ένα φαινόμενο θεματολαγνίας, που ανάγει

την αναφορά και μόνο σε συγκεκριμένα θέματα ως το βασικότερο σημείο καταξίωσης

του σχολείου. Αυτή η αντίληψη είναι διάχυτη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που

φτάνει στο σημείο να επαναλαμβάνει τα ίδια θέματα πολλές φορές από φόβο μήπως

παραλείψει κάποιο.

β. Η μέθοδος Project επιχειρεί να παρέμβει στη ζωή με πρόθεση να την αλλάξει και

να  τη  βελτιώσει.  Προσπαθούμε  να  διορθώσουμε  κάποια  τεχνική  ατέλεια,  μια

κλονισμένη σχέση, κάποια έλλειψη και μέσα απ' αυτή την προσπάθεια μαθαίνουμε.

Ένας χαλασμένος διακόπτης λ.χ.  μια απρεπής συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται,

ένα πολεμικό γεγονός, μπορούν να μας απασχολήσουν, να καταλήξουμε σε κάποια

συμπεράσματα, να παρέμβουμε, στο μέγεθος που μπορούμε, να μάθουμε. Για την

ΕΣΔ προέχει η ενίσχυση των υφισταμένων δομών τόσο της κοινωνίας όσο και του

σχολείου.  Η  διδακτική  διαδικασία  στοχεύει  μόνο  στην  ένταξη  και  αποδοχή  του

συστήματος και όχι στην κριτική θεώρηση του.

  Ο υπερβολικός τονισμός της κριτικής διάθεσης απέναντι στο σύστημα, που

καλλιεργείται από μερικούς στα πλαίσια της μεθόδου Project, είχε ως αποτέλεσμα να

θεωρηθεί η μέθοδος από συντηρητικούς κύκλους επικίνδυνη για την κοινωνία και να

αντιμετωπιστεί  αρνητικά.  Αποτελεί  έτσι  ένα  σημείο  πόλωσης  ανάμεσα  σε

συντηρητικούς και προοδευτικούς κύκλους, γεγονός που υπήρχε πριν από την ίδια τη
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μέθοδο (H. Gudjons, 1989).

γ. Εκείνο όμως που αποτελεί το κύριο και καθοριστικό γνώρισμα της μεθόδου

Project σε σχέση με την ΕΣΔ είναι το σημείο αφετηρίας. Η διδακτική διαδικασία στη

μέθοδο Project καθορίζεται από προθέσεις της ομάδας, των μαθητών, ενώ στην ΕΣΔ

οι  προθέσεις  και  οι  επιδιώξεις  του εκπαιδευτικού προηγούνται  και  καθορίζουν τη

δράση  της  ομάδας.  Αυτό  δεν  αποτελεί  ζήτημα  καλής  ή  κακής  διεξαγωγής  του

μαθήματος, ούτε πρόκειται για θέμα ποσοτικό της μάθησης. Από τη στιγμή που θα

δοθεί ο λόγος στους μαθητές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμμετάσχουν

στο  σχεδιασμό  της  δράσης,  ανατρέπεται  όλο  το  σκηνικό  της  παραδοσιακής

διδασκαλίας και ανοίγονται νέοι ορίζοντες μόρφωσης. Πρόκειται επομένως για μια

ποιοτική παρέμβαση στα πλαίσια της διδασκαλίας.

3. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

3.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Είναι προφανές ότι, παρά την προσφορά όλων αυτών των στοιχείων που προβλέπουν

οι συντάκτες του curriculum, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται ακόμη περισσότερα στοιχεία

για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας.  Επειδή ωστόσο η προσθήκη και άλλων

βοηθητικών στοιχείων στο ίδιο το curriculum θα συσσώρευε πληθώρα στοιχείων και

θα  το  έκανε  δυσνόητο,  επινοήθηκαν  τα  διδακτικά  μοντέλα,  τα  οποία  δίνονται

συμπληρωματικά για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό. Πρόκειται για την παρουσίαση

του τρόπου διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί

υποδειγματικά  για  τη  διδασκαλία  ίδιων  ή  παρεμφερών  ενοτήτων.  Τα  διδακτικά

μοντέλα αποτέλεσαν πράγματι ουσιαστική βοήθεια για τον εκπαιδευτικό, μολονότι

υπάρχει  πάντα  κίνδυνος  να  εκληφθούν  ως  συνταγές  και  να  τυποποιήσουν  τη

διδασκαλία.  Για  τον  λόγο  αυτό  πρέπει  να  εξηγείται  στους  εκπαιδευτικούς  η

λειτουργία τους και να τονίζεται ότι δεν είναι ούτε <<πρότυπο>> ούτε δεσμευτικό.

Αποβλέπει απλώς στο να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει τον δικό του

διδακτικό  σχεδιασμό.  Χρήσιμη  πρακτική  αποδείχθηκε  η  αρχιτεκτονική  της

διδασκαλίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η οποία παρείχε στον εκπαιδευτικό
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έναν τρόπο για τον συστηματικό προγραμματισμό και την ανάλυση της διδασκαλίας,

καθώς επίσης για τη διευθέτηση του διδακτικού περιβάλλοντος.

 Παράδειγμα ενός μοντέλου διδασκαλίας.

Μοντέλο διδασκαλίας του γράμματος Κ, κ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

Α' Προετοιμασία

Πρώτο μέλημα στη φάση αυτή είναι να αναζητηθεί μια πρότυπη λέξη που να περιέχει

το νέο γράμμα σε συνδυασμό με άλλα γράμματα, γνωστά στα παιδιά. Προτείνεται η

λέξη <<κότα>>  για τους παρακάτω λόγους:

1.  Το ζώο αυτό είναι γνωστό σε όλα γενικώς τα παιδιά και έχουν πολλές σχετικές

παραστάσεις.

2. Τα παιδιά ξέρουν όλα τα γράμματα της λέξης αυτής, εκτός από το αρχικό της, το

γράμμα <<Κ>>, που θα διδαχθεί.

3. Η λέξη είναι δισύλλαβη και η ανάλυση και η σύνθεση της δεν παρουσιάζει πολλές

δυσκολίες στα παιδιά που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη μεγάλη ευχέρεια στην ανάλυση

και τη σύνθεση λεκτικών συνόλων.

Απαιτούμενο υλικό:

1. Μια χρωματιστή εικόνα του ζώου κολλημένη σε χαρτόνι μπριστόλ.

2. Μια καρτέλα με τη λέξη για τον φανελοπίνακα.

3. Μια καρτέλα με το νέο γράμμα.

4. Το γράμμα <<Κ>> σε σμυριδόχαρτο.

5. Δύο μικρές καρτελίτσες με την πρότυπη λέξη για κάθε μαθητή.

Από  τις  δύο  ατομικές  καρτέλες  του  μαθητή  η  μια  κόβεται  την  ώρα  που
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αναλύεται η λέξη και η άλλη φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο για να κάνουμε κατά

καιρούς διάφορα παιχνίδια εμπέδωσης. Σε όλες τις καρτέλες το νέο γράμμα γράφεται

με  χρωματιστό  μαρκαδόρο  για  να  δημιουργεί  έντονο  οπτικό  ερέθισμα.  Η

προετοιμασία  αυτή  διαρκεί  λιγότερο  χρόνο  από  ο,τι  αρχικά  μπορεί  να  φανταστεί

κανείς, αρκεί οι καρτέλες να είναι κομμένες σε όλα τα μεγέθη που χρειαζόμαστε. Η

δουλειά αυτή γίνεται σε ένα βιβλιοδέτη στην αρχή του χρόνου.

Β' Η διδασκαλία

1. Στόχοι της διδασκαλίας

    Βασικός στόχος είναι η εκμάθηση του νέου γράμματος από τους μαθητές.

Ο στόχος αυτός διαιρείται για κάθε νέο γράμμα στους ακόλουθους επιμέρους

διδακτικούς στόχους:

1. Να αναγνωρίζουν οι μαθητές το νέο γράμμα.

2. Να το προφέρουν σωστά.

3. Να το γράφουν (μικρό και κεφαλαίο).

4. Να το χρησιμοποιούν στο λόγο τους.

2. Οργάνωση – μεθόδευση διδασκαλίας

 Η διδασκαλία μπορεί να αρχίσει με την παρουσίαση της εικόνας.

Λέμε δυο λόγια για το κατοικίδιο αυτό ζώο (σύντομη πραγματογνωσία), για

να περάσουμε  ομαλά  από το  συγκεκριμένο αντικείμενο  στο  σύμβολο,  δηλαδή τη

λέξη, με τον ακόλουθο τρόπο: αφού τα παιδιά προφέρουν μερικές φορές καθαρά τη

νέα λέξη, τη γράφουμε στον πίνακα με γράμματα του τύπου, πάνω στις γραμμές που

είχαν χαραχθεί από πριν, για να βλέπουν οι μαθητές αν τα γράμματα πατούν πάνω

στη γραμμή, αν κατεβαίνουν κάτω από αυτήν κ.ο.κ.

   Με την οπτική παράσταση της λέξης αρχίζει η συστηματική ανάλυση της σε

συλλαβές  και  σε  γράμματα,  για  να  φτάσουμε  τελικά  στην  απομόνωση  του  νέου

γράμματος. Ο χωρισμός σε συλλαβές γίνεται πρώτα φωναχτά. Τα παιδιά προφέρουν

πρώτα δυνατά και  καθαρά τις  συλλαβές,  χτυπώντας  συγχρόνως ρυθμικά τα χέρια

τους. Μετά από αυτό ξαναγράφουμε και πάλι τη λέξη στον πίνακα κάτω από την

προηγούμενη  θέση,  χωρισμένη  αυτή  τη  φορά  σε  συλλαβές.  Την  ίδια  στιγμή  οι
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μαθητές, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση μας, κόβουν την ατομική καρτελίτσα

τους και χωρίζουν τις δύο συλλαβές. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία χωρίζονται οι

συλλαβές σε γράμματα και ξαναγράφονται στον πίνακα.

   Οι  μαθητές  χωρίζουν  επίσης  τις  συλλαβές  σε  γράμματα  κόβοντας  την

καρτέλα τους και πάλι.  Αφού προφέρουν τα γνωστά γράμματα,  απομονώνουμε το

νέο,  που  ήδη  στη  φάση  αυτή  δεν  είναι  εντελώς  άγνωστο  στους  περισσότερους

μαθητές. Οι περισσότεροι το έχουν εντοπίσει διαισθητικά και το έχουν αναγνωρίσει.

Αυτήν  ακριβώς  τη  διαισθητική  γνώση  ενισχύουμε  περισσότερο  με  τον  ακόλουθο

τρόπο: δείχνουμε το νέο γράμμα στην ειδική καρτέλα. Προτρέπουμε όλα τα παιδιά να

το παρατηρήσουν συστηματικά και να το προφέρουν σωστά και καθαρά, αφού το

προφέρουμε  πρώτα  εμείς  πολλές  φορές.  Δίνουμε  έπειτα  το  νέο  γράμμα  να  το

ψηλαφίσουν τα παιδιά στο σμυριδόχαρτο. Αυτό το κάνουμε περισσότερο με παιδιά

που μαθαίνουν πιο δύσκολα, ώστε να τους προσθέσουμε ένα ακόμα ερέθισμα, αυτό

της αφής.

  Με τις πλούσιες οπτικές και ακουστικές παραστάσεις και τις παραστάσεις

αφής  (σμυριδόχαρτο)  έχουν εκπληρωθεί  στο σημείο  αυτό της  διδασκαλίας  οι  δύο

πρώτοι  στόχοι.  Όλα  δηλαδή  τα  παιδιά  αναμένεται  να  είναι  τώρα  σε  θέση  να

αναγνωρίζουν χωρίς δυσκολία το νέο γράμμα και να το προφέρουν.

  Μετά τη διαπίστωση αυτή περνάμε στον τρίτο στόχο. Γράφουμε ξανά το νέο

γράμμα στον πίνακα περιγράφοντας αναλυτικά μια-μια όλες τις κινήσεις μας. Μια

ίσια γραμμή κάτω και μια άλλη λοξή που φτάνει στη μέση της πρώτης και συνεχίζει

πάλι λοξά προς τα κάτω. Το γράφουμε μερικές φορές και προτρέπουμε τα παιδιά να

το γράψουν μαζί στον αέρα με το χέρι, περιγράφοντας τις κινήσεις και ύστερα στο

θρανίο. Σηκώνουμε έπειτα ένα-ένα όλα τα παιδιά και ο γράφουν στον πίνακα. Κάθε

λάθος διορθώνεται αμέσως και γίνονται οι κατάλληλες υποδείξεις.

  Αφού  διαπιστώσουμε  ότι  και  ο  τρίτος  αυτός  στόχος  έχει  εκπληρωθεί,

κάνουμε  την  επανασύνθεση  της  λέξης  και  περνάμε  έτσι  στην  εκπλήρωση  του

τέταρτου  στόχου.  Προφέροντας  αργά  ένα-ένα  τα  γράμματα  με  τη  σειρά  τους

επανασυνθέτουμε τη λέξη. Η ίδια εργασία γίνεται  από τα παιδιά.  Με τα κομμένα

γράμματα που έχουν μπροστά τους σχηματίζουν κι αυτά τη λέξη, βάζοντας το ένα

γράμμα δίπλα στο άλλο. Εμείς επιβλέπουμε αν τα γράμματα μπαίνουν στη σωστή

τους θέση.
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  Μετά  από  την  εργασία  αυτή  τους  δίνουμε  τη  δεύτερη  καρτέλα  με  την

πρότυπη λέξη. Τη διαβάζουν, κάνουν ακόμη έναν έλεγχο για να δουν αν έχουν βάλει

τα γράμματα στη σωστή τους θέση.

  Για  να  ασκηθούν  τα  παιδιά  περισσότερο  στον  τέταρτο  στόχο,  κάνουμε

ασκήσεις  συλλαβισμού.  Ενώνουμε  το  νέο  γράμμα  με  τα  γνωστά  φωνήεντα  και

προφέρουμε τους σχετικούς συνδυασμούς.

  Κατόπιν  ζητάμε από τα παιδιά να πουν λέξεις  που να περιέχουν το νέο

γράμμα και  γράφουμε όσες από αυτές δεν περιέχουν γνωστά γράμματα.  Αφού τα

παιδιά πουν αρκετές λέξεις γράφουμε στον πίνακα μια πρόταση που περιλαμβάνει και

τη νέα λέξη. Τα παιδιά τη διαβάζουν και στο τέλος ένας μαθητής κλείνει σε κύκλο τη

νέα λέξη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διδασκαλία που διαρκεί μια διδακτική

ώρα.  Χρησιμοποιώντας  τις  καρτέλες  με  όλες  τις  γνωστές  λέξεις  που  έχει  κάθε

μαθητής στον προσωπικό του φάκελο, καθώς και άλλο εποπτικό υλικό, όταν έχουμε

την ευκαιρία κάνουμε διάφορες ασκήσεις εμπέδωσης. 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις  ανθρωπιστικές  επιστήμες  ο  όρος  μοντέλο  χρησιμοποιείται  γι  να  δηλώσει

σχηματικές  παραστάσεις  που  απεικονίζουν  με  συμβολικό  και  αναλογικό  τρόπο

θεωρίες και σχέδια δράσης (Dichanz, 1981· Παπαδημητρίου, 1988·  Ματσαγγούρας,

1997). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Διδακτικής το μοντέλο ακολουθεί δύο βασικές

επιδιώξεις.  Η  πρώτη  επιδίωξη  αναφέρεται  στην  επεξεργασία  μιας  συγκεκριμένης

περιοχής της διδακτικής που προσφέρει βοήθεια στη διδακτική πράξη, ενώ η δεύτερη

προσπαθεί  να  εφαρμόσει  τη  θεωρία  και  την  πράξη  στις  υπάρχουσες  κοινωνικές

συνθήκες ή επιχειρεί να τις αλλάξει.

  Στο πνεύμα αυτό το κάθε μοντέλο διδασκαλίας επιχειρεί να καλύψει μια

συγκεκριμένη περιοχή της διδακτικής διαδικασίας,  διέπεται από μια συγκεκριμένη

φιλοσοφία αναφορικά με  τη σχέση εκπαιδευτικού – μαθητών και  τις  δυνατότητες

επικοινωνίας και  αλληλεπίδρασης που δρομολογεί.  Επιπρόσθετα διακρίνεται και  η

φιλοσοφία  του  αναφορικά  με  τη  σχέση  που  προωθεί  μεταξύ  του  σχολείου  και

κοινωνίας.  Τα  μοντέλα  διδασκαλίας  επιδιώκουν  σχετικά  με  την  Κριτική

                                                                                                                                    97



Επικοινωνιακή  Διδασκαλία  και  τις  δυνατότητες  που  αυτά  προσφέρουν  σε  μια

σταδιακή  μετάβαση  από  την  καθοδήγηση  στη  χειραφέτηση  του  μαθητή,  από  την

αναγκαστική δραστηριότητα στην οποία ο μαθητής υποβάλλεται στη δημιουργική και

συλλογική δράση.

  Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  Κριτικής  Επικοινωνιακής  Διδασκαλίας

προσδιορίζονται  από  τη  σχέση  του  εκπαιδευτικού  με  το  μαθητή.  Αυτή  η  σχέση

αναδεικνύει μια διαδικασία μετάβασης από την άμεση επίδραση του μαθητή στην

έμμεση και στη συνέχεια στην από κοινού παρέμβαση εκπαιδευτικού και μαθητών

άμεσα στο περιβάλλον. Τελικός στόχος είναι η παρέμβαση του εκπαιδευτικού από

κοινού  με  το  μαθητή  στο  περιβάλλον.  Μέσα  από  αυτή  την  παρέμβαση

δρομολογούνται διαδικασίες που τις χαρακτηρίζει η ευελιξία και η μετάβαση από την

απομόνωση του παιδιού στην αίθουσα διδασκαλίας προς τη συμμετοχή και τη δράση

όσο αυτό είναι δυνατό και απαραίτητο σε χώρους εκτός σχολείου.

  Οι  προβληματισμοί  και  οι  αμφισβητήσεις  που  στρέφονται  γύρω  από  το

πρόβλημα  της  μεταρρύθμισης  ή  της  αναδιοργάνωσης  του  σχολείου  εστιάζονται

κυρίως στην αναζήτηση τρόπων διεύρυνσης και ανοίγματος του σχολείου τόσο προς

το παιδί όσο και προς την κοινωνία. Ο όρος ανοιχτό σχολείο έρχεται ως απάντηση σε

μια  υπαρκτή  κατάσταση,  όπου  το  σχολείο  λόγω  του  εξωτερικού  και  a  priori

προσδιορισμού του έχει απομονωθεί τόσο από το παιδί όσο και από την κοινωνία

(Reinhardt,  1992).  Στην  κατεύθυνση  αυτή  προτείνεται  με  τις  εσωσχολικές

δραστηριότητες  και  τα  βιώματα  του  παιδιού,  και  από  την  άλλη  το  <<κοινοτικό

σχολείο>>,  αφετηρία  του  οποίου  αποτελεί  η  κοινότητα,  όπου  όλα  τα  μέλη  της

μπορούν και πρέπει να λαμβάνουν ενεργό μέρος σ' αυτό.

  Μια άλλη διάσταση εμφανίζουν οι θέσεις που προτείνουν το <<ελεύθερο

σχολείο>>. Αφετηρία αυτού του σχολείου αποτελούν οι ψυχαναλυτικές θεωρίες που

υιοθετούν ένα σχολείο αντιαυταρχικό χωρίς πιέσεις,  καταπιέσεις  και  περιορισμούς

στα  πλαίσια  μιας  ελεύθερης  ανάπτυξης  των  παιδιών  και  των  νέων.  Στην  ίδια

κατηγορία και με διαφορετική επιδίωξη κινείται η πρόταση του <<σχολείου χωρίς

τοίχους  και  χαρακώματα>>,  μεταθέτοντας  τις  μορφωτικές  και  εκπαιδευτικές

λειτουργίες  έξω  από  το  σχολείο  με  συμμετοχή  στις  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και

γενικά στις μορφές της κοινωνικής ζωής.

  Το κοινό σημείο αυτών των τύπων εναλλακτικών σχολείων εντοπίζεται στο
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αίτημα για επικοινωνία και αλληλεπίδραση της σχολικής κοινότητας με το εσωτερικό

και εξωτερικό φυσικό και ιδιαίτερα με το κοινωνικό περιβάλλον.

  Δεδομένου  ότι  στην  ελληνική  σχολική  πραγματικότητα  δεν  υπάρχουν

εναλλακτικά  σχολεία  ούτε  διαμορφωμένα  παιδαγωγικά  ρεύματα  και  παιδαγωγικές

κατευθύνσεις, η εισαγωγή στο σχολείο και η λειτουργία με διάφορες και διαφορετικές

μεθόδους  διδασκαλίας  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  δυνατότητα  επικοινωνίας  της

σχολικής κοινότητας εσωτερικά και στη συνέχεια με την κοινωνία.

Κάθε  μοντέλο  διδασκαλίας  προσδιορίζεται  από  τη  σχέση  τριών  βασικών

παραγόντων,  δηλαδή  του  εκπαιδευτικού,  του  μαθητή  και  του  διδακτικού

αντικειμένου,  καθώς  επίσης  και  από  την  προτεραιότητα  που  κυριαρχεί,  όπως

καθοδήγηση  του  μαθητή,  χειραφέτηση,  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών,  προσφορά

συστηματικής  γνώσης,  εκμάθηση  ενός  συστήματος,  αναζήτηση  συσχετισμών  και

μορφών επικοινωνίας.

3.2.1 ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  αυτού  του  μοντέλου  διδασκαλίας  αποτελεί  η

κυρίαρχη  θέση  του  εκπαιδευτικού  (Meyer,  1987,  Bd.  II)  στο  σχεδιασμό,  στη

διεξαγωγή και στην αξιολόγηση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας. Ο

εκπαιδευτικός  είναι  η  αυθεντία  μέσα  στην  ομάδα  –  τάξη  που  καθοδηγεί  και

προσφέρει ένα πλήθος γνώσεων, τις οποίες πρέπει να μεταδώσει στους μαθητές του.

Οι μαθητές προσαρμόζονται στο ρυθμό σκέψης και δράσης που ο εκπαιδευτικός κάθε

φορά καθορίζει. Οι μαθητές παρακολουθούν με απόλυτη ησυχία και παθητική στάση,

δέχονται χωρίς αντίρρηση και αμφισβήτηση ο,τι τους προσφέρει ο εκπαιδευτικός, ενώ

οι  ενδεχόμενες  διαφωνίες  υποχωρούν  μπροστά  στην  εγκυρότητα  της  γνώσης,  της

στάσης  και  των  ικανοτήτων  του.  Στηρίζεται  και  προωθεί  μορφές  προσφοράς  της

διδακτέας ύλης, μέσα από μια μετωπική οργάνωση του χώρου, ιεραρχική σχέση και

αλληλεπίδραση.  Αυτό  το  μοντέλο  διδασκαλίας,  παρόλο  που  έχει  υποστεί  και

υφίσταται  αυστηρή  κριτική  και  σήμερα  εξακολουθεί  να  εφαρμόζεται  σε  ευρεία

κλίμακα στη σχολική πραγματικότητα του σχολείου. Με το μοντέλο αυτό εισάγεται

και  εδραιώνεται  μια  ιεραρχική  επικοινωνιακή  πράξη,  όπου  με  τις  μονολογικές

διαδικασίες περιορίζεται η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, αποκλείεται η ενεργός

συμμετοχή τους στις διαδικασίες της διδασκαλίας. Με την ετεροκαθοριζόμενη αγωγή
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και  μάθηση,  όχι  μόνο δεν  επιτρέπεται  η  εκδήλωση των ενοχλητικών παραγόντων

αλλά  αποτρέπεται  και  καταπνίγεται  κάθε  προσωπικό  πρόβλημα  του  μαθητή,  έτσι

ώστε να αποτελεί η ίδια η διαδικασία ενοχλητικό παράγοντα και διαταραχή, όταν

ακολουθείται μονόπλευρα και αποτελεί την κυρίαρχη πρακτική στη σχολική εργασία.

Στο μοντέλο αυτό, όταν μεθοδικά κυριαρχεί η φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού, δεν

προωθείται  η  κοινωνική  μάθηση,  ο  στοχασμός,  και  δεν  παρέχονται  δυνατότητες

συνειδητοποίησης  και  διαλεύκανσης  της  παιδαγωγικής  και  διδακτικής  πράξης.

Εισηγητής αυτού του μοντέλο ο Commenius (1592 – 1670) με το έργο του Didactica

Magna, που το έγραψε το 1627 και επισημαίνει ότι για τον εκπαιδευτικό πρέπει και

να είναι για τον ίδιο ευχάριστο να διδάσκει από τριάντα έως και εκατό μαθητές. Το

γεγονός ότι εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο διδασκαλίας

οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς και ιδεολογικοπολιτικούς λόγους, ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για μια κοινωνική ένταξη μέσα από συμμορφωτικές διαδικασίες. Ωστόσο

το μοντέλο αυτό, τροποποιώντας ο εκπαιδευτικός σταδιακά τη μέθοδο διαμόρφωσης

τους πλαισίου συνάντησης των μαθητών με το αντικείμενο από την καθοδήγηση στη

σταδιακή αποδέσμευση του μαθητή από αυτόν, θα μπορούσε να φανεί λειτουργικό

για  το  πέρασμα  του  μαθητή  από  την  καθοδήγηση  στη  μεθοδική  σκέψη.  Η

δασκαλοκεντρική διδασκαλία στην ιστορική της πορεία αποτέλεσε ένα προοδευτικό

μέτρο  προκειμένου  να  εκπαιδευτούν  μαζικά  οι  άνθρωποι,  και  από  την  άλλη

μετατράπηκε σε μέτρο ολοκληρωτικής αντιμετώπισης των μαθητών.

3.2.2 ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του μοντέλου εντοπίζεται στη σταδιακή

συμμετοχή των μαθητών ανάλογα με την ηλικία και  το στάδιο εξέλιξης τους στο

σχεδιασμό, στη διεξαγωγή και στην αξιολόγηση της διδακτικής και της μαθησιακής

διαδικασίας. Στο μοντέλο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και

υποβοηθητικός. Αυτό σημαίνει ότι την αυθεντία του την αποκτά μέσα από το έργο

του  και  τη  σχέση  του  προς  τους  μαθητές  (Winkel,  1994).  Η  απομάκρυνση  του

εκπαιδευτικού  από  το  κέντρο  τόσο  της  αίθουσας  διδασκαλίας  όσο  και  από  τον

μονοπωλιακό  του  ρόλο  σε  θέματα  αποφάσεων  είναι  εντελώς  απαραίτητη,

προκειμένου  να  δημιουργηθούν  ελεύθεροι  χώροι  δράσης  μέσα  στους  οποίους  οι
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μαθητές  θα  αναπτύξου  ελεύθερα  δραστηριότητες  με  τη  βοήθεια  των  οποίων  θα

οδηγηθούν στη διανοητική ενηλικίωση και τη χειραφέτηση. Η σχέση πομπού – δέκτη

που αναπτύσσεται στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο παραμερίζεται  και στη θέση της

αναπτύσσονται μορφές σχέσεων με το στοιχείο της αυτενέργειας, της πρωτοβουλίας,

της  συνεργασίας  και  της  συναπόφασης (Παππάς,  1987).  Στο κέντρο,  δηλαδή, των

διδακτικών δραστηριοτήτων βρίσκεται ο μαθητής, τα ενδιαφέροντα του, οι κλίσεις

του, οι ανοιχτές δυνατότητες και διαδικασίες που θα το βοηθήσουν να εξέλθει από τη

χωροχρονική απομόνωση, έτοιμος για ατομική και κοινωνική αφύπνιση. Η εδραίωση

αυτού  του  μοντέλου  διδασκαλίας  μπορεί  να  προωθηθεί  μέσα  από  θέματα  που

επιλέγουν  οι  ίδιοι  οι  μαθητές  ή  με  συζητήσεις  ελεύθερες  που  οδηγούν  στη

συγκεκριμενοποίηση θεμάτων. Η αναγκαστική δραστηριότητα του μαθητή που τον

περιόριζε  σε  καταναλωτή  μετατρέπεται  σε  δραστηριότητα  συνειδητοποίησης

αναγκών και σε ατομική και συλλογική προσπάθεια.

3.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του μοντέλου είναι ότι ανάμεσα στο μαθητή και

το  γνωστικό  αντικείμενο  δεν  παρεμβάλλεται  ο  εκπαιδευτικός  αλλά  ένα  έτοιμο

πρόγραμμα (v. Cube, 1986· Peterssen, 1990·  Χρυσαφίδης, 1990, 1992). Πρόκειται

δηλαδή, για αυτοματοποίηση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, αφού ο

εκπαιδευτικός αντικαθίσταται  από τεχνικά μέσα. Εκείνο που διακρίνει  το μοντέλο

αυτό από τα άλλα αυτοματοποιημένα προγράμματα είναι η δυνατότητα του άμεσου

ελέγχου της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας από τον ίδιο τον μαθητή. Ο

μαθητής,  δηλαδή,  πληροφορείται  άμεσα  για  το  επίπεδο  μάθησης,  αφού  του

παρέχονται πληροφορίες τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για βοήθεια από το ίδιο το

πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν στη βάση δομημένων σταδίων που

ακολουθούν  την  παρακάτω  πορεία:  Υποβάλλεται  στο  μαθητή  μια  ερώτηση  που

στηρίζεται  είτε  σε  μια  πληροφορία  που  μόλις  έχει  δοθεί  ή  σε  πληροφορίες  που

υποτίθεται ότι  ο μαθητής γνωρίζει ή πρέπει να αναζητήσει σε κάποιες πηγές. Στο

δεύτερο στάδιο ο μαθητής καλείται να απαντήσει και να καταγράψει την άποψη του.

Σε μια τρίτη φάση ελέγχει ο ίδιος ο μαθητής την απάντηση που έδωσε με τη σωστή

απάντηση που έχει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση που η απάντηση ταυτίζεται με
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εκείνη του προγράμματος ο μαθητής συνεχίζει στην επόμενη ερώτηση, όταν όμως η

απάντηση είναι διαφορετική, τότε σημαίνει πως ο μαθητής έχει απαντήσει λαθεμένα

και  το  πρόγραμμα σε επόμενη φάση τού παρέχει  οδηγίες  για  την αναζήτηση της

σωστής απάντησης. Έχει εισαχθεί από τη διδακτική ως θεωρία της Κυβερνητικής και

της  Πληροφορίας  (v.  Cube,  1982),  προσφέρεται  για  εξατομικευμένη  μάθηση,

παρεμποδίζει  όμως  την  επικοινωνία,  τη  συνεργασία  και  την  κοινωνική  μάθηση,

μετατρέποντας την παιδαγωγική και τη διδακτική πράξη σε εργαλειακή. Στα πλαίσια

της  Κριτικής  Επικοινωνιακής  Διδασκαλίας  το  μοντέλο  αυτό  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος ο μαθητής το βαθμό αυτονομίας,

αυτόνομης και υπεύθυνης δράσης. Δεν παύει όμως το μοντέλο αυτό να προωθεί μια

δραστηριότητα  παραγωγής  προκαθορισμένης  γνώσης,  όπου  ο  μαθητής  οδηγείται

αναγκαστικά  στους  στόχους  του  προγράμματος  και  χωρίς  άμεση  βοήθεια  και

αλληλεπίδραση με τους άλλους.

3.2.4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του μοντέλου αναφέρεται στον προσανατολισμό

της διδασκαλίας στα πορίσματα των ειδικών επιστημών που εντάσσονται τα διάφορα

γνωστικά αντικείμενα. Αυτός ο προσανατολισμός διαχωρίζεται στον τυπικό και στον

υλικό (Peterssen, 1990). Ο τυπικός προσανατολισμός αναφέρεται στη χρήση και στην

εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων προσέγγισης της γνώσης στη διδακτική και τη

μαθησιακή  διαδικασία,  πράγμα  που  επιβάλλεται  να  τις  κατέχουν  τόσο  οι

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές.

  Ο υλικός προσανατολισμός αφορά στο είδος των ειδικών μαθημάτων και

στην ανταπόκριση των περιεχομένων τους στο πιο πρόσφατο επίπεδο εξέλιξης των

αντίστοιχων  επιστημών.  Το  γεγονός  αυτό  παραπέμπει  αφενός  στο  πρόβλημα  της

εξειδίκευσης  του  εκπαιδευτικού  και  αφετέρου  συνεπάγεται  ότι  ο  εκπαιδευτικός

οφείλει να ελέγχει την εγκυρότητα της γνώσης, να εισάγει τους μαθητές στην ειδική

γλώσσα των ειδικών μαθημάτων μέσα από τη χρήση κατάλληλων εννοιών. Ακόμη

οφείλει να εισάγει τους μαθητές στη χρήση από τους ίδιους μεθόδων μέσα από τις

οποίες διαπιστώνουν πώς καταλήγει κανείς σε μια επιστημονικά θεμελιωμένη γνώση

ή  πόρισμα.  Με  το  μοντέλο  αυτό  εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  μπορούν  να
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οικειοποιηθούν τόσο τη γλώσσα των ειδικών επιστημών όσο και μερικές μεθόδους

έρευνας, όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κ.λπ. Με αυτές τις μεθόδους έρευνας

παρέχεται  η  δυνατότητα  εξόδου  της  σχολικής  κοινότητας  από  το  σχολείο

προκειμένου,  να  διεξάγουν  συνεντεύξεις  σχετικά  με  θέματα  κοινού  και  ειδικού

ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να δρομολογηθούν διαδικασίες κοινωνικής αφύπνισης. Οι

μαθητές  έχουν επίσης  τη  δυνατότητα να γνωρίσουν τους  τρόπους  παραγωγής της

γνώσης και την ψευδοαντικειμενικότητα που εμφανίζουν τα διάφορα ερωτηματολόγια

και γκάλοπ. Διαμορφώνουν επίσης και κάποια άποψη σχετικά με τις δυνατότητες που

υπάρχουν, προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια γνώμη, μια στάση, μια άποψη.

3.2.5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ PROJECT

Το μοντέλο αυτό προτείνεται  ιδιαίτερα για δύο βασικούς  λόγους: επειδή, δηλαδή,

προωθεί  αφενός  το  βίωμα  και  αφετέρου  την  επικοινωνία  στη  διδασκαλία

(Χρυσαφίδης,  1994).  Με τον  όρο <<διδασκαλία  Project>>  θεωρείται  ένας  τρόπος

ομαδικής  διδασκαλίας,  όπου  συμμετέχουν  όλοι  οι  μαθητές  και  η  διδασκαλία

διεξάγεται από όλους (Frey, 1986).

  Το βασικό γνώρισμα αυτού του μοντέλου εντοπίζεται στα σχέδια εργασίας

που χαρακτηρίζονται από την εντελώς αντίθετη διαδικασία από εκείνη του μοντέλου

της  προγραμματισμένης  διδασκαλίας.  Τα  σχέδια  αυτά  καταρτίζονται  με  βάση  τα

κέντρα  ενδιαφέροντος  των  μαθητών,  δεν  λειτουργούν  στη  βάση  των  χωριστών

μαθημάτων και το περιεχόμενο διδασκαλίας ενοποιείται γύρω από ένα συγκεκριμένο

θέμα ή πρόβλημα το οποίο προσεγγίζεται διαθεματικά και σφαιρικά. Στοχεύει στην

ελεύθερη,  φυσιολογική  και  αυτόνομη  οικειοποίηση  και  απόκτηση  γνώσεων,

ικανοτήτων και στάσεων από το μαθητή. Το αντικείμενο μάθησης υπερβαίνει τα όρια

των ειδικών μαθημάτων και παρουσιάζεται ως πρόβλημα των μαθητών που επιζητεί

τη λύση του. Οι μαθητές θέτουν το πρόβλημα, το σχεδιάζουν και το αξιολογούν. Τα

κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από την ποιότητα της λύσης των προβλημάτων,

που ουσιαστικά αναδεικνύουν το αποτέλεσμα της ίδιας της εργασίας των μαθητών.

Στις  φάσεις  διάρθρωσης  των  διδακτικών  και  των  μαθησιακών δραστηριοτήτων  η

συμμετοχή  και  η  παρέμβαση  του  εκπαιδευτικού  δεν  είναι  ίδια  (Peterssen,  1990·

Holtsples, 1994) :
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 Σε  επίπεδο  ανάληψης  πρωτοβουλιών  η  επίδραση του  εκπαιδευτικού  και  η

συμμετοχή  είναι  μεσαία,  υπάρχει  δηλαδή  μια  ισότιμη  σχέση  και

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

 Σε επίπεδο οργάνωσης των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων η

επίδραση και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού είναι επίσης μεσαία.

 Σε επίπεδο διεξαγωγής η επίδραση και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού είναι

αρκετά περιορισμένη, ενώ οι μαθητές λειτουργούν αυτόνομα.

 Σε επίπεδο ανακοίνωσης και αξιολόγησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι

επίσης περιορισμένος.

  Οι  ιστορικές  ρίζες  αυτού  του  μοντέλου  εντοπίζονται  στον  αμερικανικό

πραγματισμό και στην έκφραση του Dewey <<μαθαίνω πράττοντας>>.

  Η σχολική εργασία που στηρίζεται στο μοντέλο αυτό πλησιάζει τον φυσικό

τρόπο μάθησης και αποτελεί μια θετική δυνατότητα εξόδου του μαθητή από το χώρο

απομόνωσης  του  σχολείου,  όπως  επίσης  αποτελεί  και  μια  ένδειξη  του  επιπέδου

απεξάρτησης,  αυτονόμησης  και  χειραφέτησης  των  μαθητών.  Δεν  υποβάλλει  τους

μαθητές σε άσκοπες απομνημονεύσεις, κουραστικές επαναλήψεις, ούτε παρουσιάζει

στο  μαθητή  τη  γνώση τεμαχισμένη  σε  ειδικά  μαθήματα.  Η αγωγή και  η  μάθηση

επέχει το χαρακτήρα ενός προϊόντος με μόνη αμοιβή την ευχάριστη ενασχόληση του

μαθητή με ένα πρόβλημα που τον ενδιαφέρει, αφού η ίδια η διαδικασία εμπεριέχει και

το στόχο και το αποτέλεσμα. Στο πνεύμα αυτό ο μαθητής σχηματίζει την εντύπωση

ότι το διδασκόμενο αντικείμενο είναι ένα κομμάτι της ίδιας του της ζωής. Τα θέματα

που εξετάζονται μπορεί να είναι παρμένα από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών ή

να είναι γενικά θέματα που αγγίζουν όλους, επιλέγονται όμως από τους ίδιους τους

μαθητές.

  Οι φάσεις διεξαγωγής που προτείνονται (Frey, 1986) είναι οι παρακάτω:

Πρώτη φάση: Ανακοίνωση ιδεών και θεμάτων από τους μαθητές.

Δεύτερη φάση: Διευκρίνιση, επεξήγηση, διαλεύκανση των ιδεών και θεμάτων.

Τρίτη φάση: Διερεύνηση και αξιολόγηση των επιθυμιών και των ενδιαφερόντων των

μαθητών σε σχέση με τα θέματα.

Τέταρτη φάση: Παρουσίαση και ομαδοποίηση των θεμάτων σε σχέση με τις επιθυμίες,

τις ανάγκες και προβλήματα των μαθητών.

Πέμπτη  φάση:  Αξιολόγηση  των  δεδομένων,  συστηματοποίηση  των  ενεργειών  των
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φάσεων που προηγήθηκαν.

Έκτη φάση: Λήψη αποφάσεων σχετικά με το θέμα ή τα θέματα ενασχόλησης.

Έβδομη φάση: Σχεδιασμός της διεξαγωγής από τους μαθητές.

Όγδοη φάση: Υλοποίηση των σκοπών και των στόχων που τέθηκαν από τους μαθητές.

Ένατη φάση: Καταγραφή των αποτελεσμάτων, των εμπειριών και των γνώσεων από

την προηγηθείσα υλοποίηση.

Δέκατη φάση: Συλλογική αξιολόγηση του Project και ανατροφοδότηση.

  Η χρονική διάρκεια και η έκταση των Project είναι διαφορετική. Μπορεί να

διαρκέσει από δύο έως έξι ώρες (μικρά Project), μία έως δύο ημέρες ή μια εβδομάδα

(μεσαία  Project),  ένα  μήνα  ή  και  ένα  χρόνο  (μεγάλα  Project).  Το  μοντέλο  αυτό

παρέχει τη δυνατότητα για κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και αλληλεπίδραση ενός

ή περισσότερων σχολείων μεταξύ τους και προς την κοινωνία.

  Στα  πλαίσια  αυτού  του  μοντέλου  παρέχονται  δυνατότητες  εξόδου  του

σχολείου από την απομόνωση και μετατροπής της δραστηριότητας του μαθητή από

προσπάθεια  κάλυψης  αναγκών  σε  συλλογική  δραστηριότητα  απελευθέρωσης.  Στο

μοντέλο αυτό συνδυάζεται ο λόγος, η δράση και η εργασία, στοιχεία απαραίτητα για

μια  απελευθερωτική  πράξη,  που  οδηγεί  τους  μαθητές  στην  αυτόνομη  δράση  και

χειραφέτηση.

3.2.6 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το σχολείο  ως  θεσμός  αγωγής  βρίσκεται  σε  μεγάλη αντίφαση,  προσπαθώντας  να

τονίζει από τη μια μεριά τη σημασία της εξατομίκευσης, της ατομικής ιδιαιτερότητας

και  ταυτόχρονα  θέλει  να  εντάξει  και  σε  πολλά  σημεία  να  υποτάξει  την

προσωπικότητα του παιδιού στις διάφορες κοινωνικές επιταγές.

  Η άποψη ότι  η  διαδικασία  της  μάθησης  πρέπει   να  προσαρμόζεται  στις

ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών  οδηγεί  αυτόματα  στην  <<εσωτερική

διαφοροποίηση>>  του  μαθήματος  (H.  Herber,  1983  –  E.  Kubli,  1983  κ.ά.),  που

αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα της προσπάθειας του σύγχρονου σχολείου. Δεν

μας έχει συνηθίσει το παραδοσιακό σχολείο σε εικόνες όπου οι μαθητές της ίδιας

τάξης, μοιρασμένοι σε μικρότερες ομάδες,  ασχολούνται με μια διαφορετική πτυχή

του εξεταζόμενου θέματος,  ανάλογα με  τα  ενδιαφέροντα και  τις  ικανότητες  τους.
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Έχουμε συνηθίσει  περισσότερο σε  μια  ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος  με

αποτέλεσμα, άλλοι να πλήττουν και άλλοι να άγχονται, οι πιο πολλοί να αδιαφορούν

και μόνο μια μικρή μερίδα να συμμετέχει με ενδιαφέρον, επειδή συμπτωματικά η

διαπραγμάτευση του θέματος μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάποια ενδιαφέροντα των

παιδιών που την αποτελούν.

  Είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα μιας τάξης όπου οι μαθητές εργάζονται

σε διαφορετικούς τομείς και με διαφορετικούς ρυθμούς. Κάποιοι λ.χ. παρακολουθούν

ένα πείραμα και καταγράφουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους, κάποιοι αναζητούν

στοιχεία σε σχετική βιβλιογραφία, άλλοι να συζητούν πάνω στη σημασία του θέματος

και ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις. Έτσι η ανταλλαγή των επιμέρους εμπειριών στο

τέλος  του  μαθήματος  εμπλουτίζει  το  περιεχόμενο  της  μάθησης,  κινητοποιεί  τους

μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, που σημαίνει ότι εντείνει τα κίνητρα και

γενικά δημιουργεί θετικές συνθήκες για το μάθημα (D. Lenzen, 1683 – W. Twelmann,

1982).

 Κατά τον J. Dieterich η διαφοροποιημένη διδασκαλία σε σχέση με την ομοιόμορφη

του παραδοσιακού σχολείου έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται αυτοδύναμα, να επικοινωνούν μεταξύ

τους  με  σύνεση,  επιλέγοντας  με  τις  δραστηριότητες  που  ανταποκρίνονται  στις

ανάγκες τους.

-  Οι  εκπαιδευτικοί  κερδίζουν  τη  δυνατότητα  να  παρακολουθούν  καλύτερα

τους  μαθητές,  να  τους  συμπαραστέκονται  και  να  βελτιώνουν  την  οργάνωση  του

μαθήματος.

- Η ένταση που προέρχεται από αμοιβαίες προσδοκίες, που επιβαρύνουν την

επικοινωνία, με τον καιρό αμβλύνεται (D. Lenzen).

  Φαίνεται  όμως  από  την  πρώτη  στιγμή ότι  οι  δραστηριότητες  αυτής  της

μορφής  δίνουν  στον  εκπαιδευτικό  ένα  διαφορετικό  ρόλο  από  αυτόν  που  του

προσφέρεται  στα  πλαίσια του παραδοσιακού σχολείου.  Ο εκπαιδευτικός  δεν  είναι

εκείνος που βομβαρδίζει τους μαθητές με γνώσεις, που βρίσκεται διαρκώς στο κέντρο

της συζήτησης και μάλιστα με δυσανάλογα περισσότερο χρόνο ομιλίας σε σχέση μ'

αυτόν που διαθέτει στους μαθητές. Στα πλαίσια της εσωτερικής διαφοροποίησης ο

εκπαιδευτικός αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, παρακολουθώντας την κάθε ομάδα

χωριστά,  προσπαθώντας  να  διευθετήσει  διαφορές,  να  βοηθήσει  σε  κάποια
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αναποτελεσματική  προσπάθεια  και  να  διαπιστώσει  κάποιες  εξελίξεις.  Είναι  μια

υποτίμηση  του  ρόλου  του  δασκάλου,  αν  τον  φανταζόμαστε  απλώς  ως  σχεδιαστή

κάποιας διδακτικής ενότητας που έρχεται να την παρουσιάσει στα παιδιά, εύστοχα ή

άστοχα, στα πλαίσια μιας στερεότυπα επαναλαμβανόμενης παρουσίασης. Μόνο αν

ξεφύγουμε από το πρότυπο του εκπαιδευτικού ως πηγή πληροφοριών και γνώσης,

μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που κρύβει ο ρόλος του και τις δυνατότητες

που βρίσκονται στη διάθεση του, ώστε να πετυχαίνει την προσωπική ενίσχυση της

εξατομικευμένης  μάθησης,  χωρίς  να  αλλοιώνει  την  προσωπικότητα  του  παιδιού,

δίνοντας προσοχή σε κάποιες μαθησιακές συνήθειες του (H. Herber, 1983).

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Έχοντας αναφέρει όλα τα βασικά στοιχεία της Βιωματικής – Επικοινωνιακής 

διδασκαλίας που αναδιαρθρώνουν σε μεγάλο βαθμό την διδακτική διαδικασία, 

εύλογα αναπηδά το ερώτημα για τη θέση του εκπαιδευτικού σ' αυτή τη νέα σχολική 

τάξη. Ποιος είναι δηλαδή σε τελική ανάλυση ο ρόλος του στα πλαίσια μιας 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή μιας διδασκαλίας άμεσα συνδεδεμένης με τη ζωή. 

Η Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία παρ' όλο που δεν αναφέρεται σε ένα 

δασκαλοκεντρικό, αλλά μαθητοκεντρικό σύστημα, όχι μόνο δεν υποβαθμίζει το ρόλο 

του εκπαιδευτικού στα πλαίσια του συστήματος αυτού, αλλά απεναντίας τον 

αναβαθμίζει και οπωσδήποτε τον διαφοροποιεί. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον ο 

αποκλειστικός μεταφορέας γνώσεων και ιδεών, στη μορφή και το ρόλο που του έδινε 

το παραδοσιακό σχολείο, ως αυθεντία. Παύει να είναι ο μεταλαμπαδευτής 

ιδεολογημάτων και ταυτόχρονα ελεγκτής της αποδοχής τους για τα οποία θα πρέπει 

να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να κάνουν δικές τους προσεγγίσεις αντί να 

επιχειρεί να βρει τρόπους να τους τα επιβάλει. Η βαρύτητα του έργου του 

μεταφέρεται στη δράση του ως συντονιστή στα πλαίσια της επικοινωνιακής 

διδασκαλίας, ως βοηθού στις αναζητήσεις και τις δυσκολίες των παιδιών, ως 

συνεργάτη στη γενικότερη προσπάθεια τους να αυτονομηθούν.
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  Ανατρέχοντας  στα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  Βιωματικής  –

Επικοινωνιακής διδασκαλίας, μπορούμε να δούμε ποιες συνέπειες έχει η κάθε μια

μορφή στο έργο και τη δράση του εκπαιδευτικού. Έτσι,  για θέματα που άπτονται

γεγονότων  του  κοινωνικού  περίγυρου  και  έχουν  σχέση  με  την  ισχύουσα

πραγματικότητα,  φαίνεται  καθαρά  η  απαίτηση  ότι  ο  εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να

γνωρίζει καλά τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του, ώστε να μπορεί να παίρνει

θέση,  να  γνωρίζει  την  πορεία  και  την  εικόνα  της  νεολαίας  και  να  κατανοεί  τους

προβληματισμούς της. Σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι γνώστης όλων των πτυχών

της κοινωνίας. Η έμφαση που δίνεται σχετικά με την έντονη δραστηριοποίηση του

μαθητή, δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μεταφέρεται στο περιθώριο. Απεναντίας ο

ρόλος του μεταβάλλεται από κατ' εξ οχήν  μεταφορέα  γνώσεων  σε  συντονιστή

δράσης.  Επιβλέπει  και  παρακινεί  την  ομάδα  για  δράση,  δίνει  συμβουλές  ή  λύνει

απορίες  αλλά  και  μαθαίνει  από  τα  παιδιά  στα  πλαίσια  της  αλληλεπίδρασης.  Ο

εκπαιδευτικός όχι μόνο συμμετέχει ως σύμβουλος και συντονιστής, αλλά ύστερα από

κάθε συνάντηση βγαίνει πιο ωφελημένος, περισσότερο <<μορφωμένος>> (E. Knehr,

1972  –  W.  Klafki,  1986).  Αυτή  μάλιστα  η  συμμετοχή  του  γίνεται  ακόμα

πολυπλοκότερη,  όταν  κινείται  η  ομάδα,  στα  πλαίσια  της  διαφοροποιημένης

διδασκαλίας, σε μικρές επιμέρους ομάδες.

  Όσον  αφορά  στην  καλλιέργεια  της  δημιουργικής  σκέψης,  ο  ρόλος  του

εκπαιδευτικού έγκειται στην προσπάθεια να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που

προκαλούν στους μαθητές προβληματισμούς και γενικά κινητοποιούν τον πνευματικό

τους  κόσμο.  Η  σύνδεση  πολλών  κλάδων  κάτω  από  το  ίδιο  θέμα,  πέρα  από  τις

αναζητήσεις που απαιτεί για ανεύρεση των κοινών σημείων, δίνει στον εκπαιδευτικό,

ιδιαίτερα στις βαθμίδες που προσφέρεται το μάθημα από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων,

ευκαιρία  για  συνεργασία  και  κοινό  σχεδιασμό  στα  πλαίσια  μιας  συνεργατικής

διδασκαλίας <<team teaching>> (D. Lenzen, 1983 – W. Twelmann, 1982).

  Τέλος η Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία απαιτεί από το δάσκαλο διαθέσεις 

και ικανότητες ανάλογες προς τις απαιτήσεις της χειρωνακτικής εργασίας και της 

συνεργασίας με τον κοινωνικό περίγυρο. Μια νηπιαγωγός σχετικά με τα νέα της 

καθήκοντα στα πλαίσια της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας αναφέρει: 

<<Ενώ πριν, κατά το σχεδιασμό, προσπαθούσα να συλλέξω αρκετό υλικό για ένα 

μήνα, τώρα με απασχολεί περισσότερο το πρόβλημα πως θα αντιμετωπίσω πολλές 
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βιωματικές καταστάσεις των παιδιών, τις οποίες επιχειρώ στη συνέχεια να 

διερευνήσω μαζί με τα παιδιά>> (Collberg – Schrader/Krug, 1986). Αυτό βέβαια 

δημιουργεί στον εκπαιδευτικό ανησυχία και αβεβαιότητα από τη μια, αλλά και τη 

χαρά της δημιουργίας και την απελευθέρωση από το τέλμα από την άλλη. Γιατί είναι 

πράγματι πολύ εύκολο να προετοιμάζεις την ύλη ενός μήνα (ακόμα και κατά τον 

καλύτερο τρόπο) και να την προσφέρεις για πολλά χρόνια σε μια μορφή πάγια και 

επαναλαμβανόμενη. Η ευκολία αυτή όμως και η σιγουριά αφαιρούν από το εγχείρημα

τη χαρά του νέου, την αναζήτηση, την ανησυχία και την ολοκλήρωση μιας 

κοπιαστικής προσπάθειας.

  Πολλοί εκπαιδευτικοί προτιμούν πιθανόν, για λόγους κακώς εννοούμενης 

ευκολίας, τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας από μια μορφή εργασίας που απαιτεί 

μεγαλύτερες ανησυχίες και αναζητήσεις. Μια τέτοια προτίμηση όμως αποβαίνει σε 

βάρος τους, αν αποδεχτούμε ως σωστά τα πορίσματα της <<Θεωρίας της 

Συμπεριφοράς>> (K. Lorenz, 1984 – v. Cube/Alshuth, 1986 – M. Csikszentmihalyi, 

1991). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η πιο τραγική παράλειψη που θα μπορούσε να 

κάνει ο εκπαιδευτικός θα ήταν να μην μπορέσει ή να μη θελήσει να εκμεταλλευτεί τα 

αγαθά της δημιουργικότητας. Τα τριανταπέντε χρόνια υπηρεσίας, αν χαρακτηρίζονται

από μονοτονία και παθητικότητα, είναι αβάσταχτα.

4.2 Ο ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τα τρία επιστημολογικά παραδείγματα και οι διδακτικές θεωρίες που στηρίζονται στο

καθένα  από  αυτά  διαμορφώνουν  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  και  του μαθητή

διαφορετικά.  Για  παράδειγμα,  οι  διδακτικές  θεωρίες  θετικιστικής  κατεύθυνσης

απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να διαθέτει πληρότητα γνώσης του αντικείμενου που

καλείται να διεκπεραιώσει,  να κατέχει,  δηλαδή, τις  διδακτικές στρατηγικές και  τη

διαδικασία ταξινόμησης των στόχων μάθησης, προκειμένου να παρέμβει άμεσα στο

μαθητή και να τροποποιεί  ή να κατευθύνει τη συμπεριφορά του. Ο εκπαιδευτικός

λειτουργεί στα πλαίσια συμπεριφοριστικών θεωριών και στρατηγική του επιδιώκει να

αναπτύξει στο μαθητή δεσμούς ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση. 

  Οι  διδακτικές  θεωρίες  ερμηνευτικής  κατεύθυνσης  απαιτούν  από  τον

εκπαιδευτικό παράλληλα  με  τη  γνώση  του  αντικειμένου  που  διδάσκει  και  μια
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προσωπική πληρότητα, με την έννοια ο εκπαιδευτικός να έχει εκείνη την προσωπική

ταυτότητα που εκφράζει συγκεκριμένες αξίες,στάσεις και κριτική σκέψη, και κυρίως

εκείνη την πληρότητα της εν συναίσθησης και αντιμετάθεσης που είναι απαραίτητη

για την ψυχολογική κατανόηση του μαθητή. Έτσι θα είναι σε θέση να κατανοεί το

μαθητή  ,  να  τον  στηρίζει  στην  προσωπική  του  πορεία  και  στις  περιστάσεις  που

προκύπτουν  ή  οργανώνονται  από  αυτόν.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  εκπαιδευτικός

παρεμβαίνει άμεσα στο περιβάλλον, για να επηρεάσει με έμμεσο τρόπο το μαθητή. Ο

εκπαιδευτικός  λειτουργεί  στα  πλαίσια  των  γνωστικών  θεωριών  μάθησης,  όπου

ετοιμάζει  να  διαμορφώνει  το  περιβάλλον, προκειμένου  ο  μαθητής  να  έχει  τη

δυνατότητα της δράσης. Στα πλαίσια της θεωρίας της νοητικής ανάπτυξης κατά τον

Piaget  (  Τριλιανός  1991,  110)  ,  ανάλογα  με  το  πρόβλημα  που  ο  μαθητής

αντιμετωπίζει και την περίσταση, αυτές οι δυνατότητες διακρίνονται σε δυνατότητες

και διαδικασίες προσαρμογής και συμμόρφωσης. 

  Στο  Κοινωνικοκριτικό  Παράδειγμα  και  στην  Κριτική  Επικοινωνιακή

Διδακτική απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να διαθέτει, πέρα από την εξειδίκευση,

προσωπική  ταυτότητα  και  κοινωνική  πληρότητα.  Αυτό  σημαίνει  κατοχή  των

κοινωνικών κανόνων και κοινωνική ευαισθησία που θα τον καθιστά έτοιμο να κρίνει

και  να  συσχετίζει  την  παιδαγωγική και  τη  διδακτική  πράξη  με  το  ευρύτερο

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο όχι μόνο για να εντάξει το μαθητή σε αυτό, αλλά για να

τον  βοηθήσει  να  σκέπτεται,  να  κρίνει  και  να  αποφαίνεται.  Στην Κριτική

Επικοινωνιακή  Διδασκαλία  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  προσδιορίζεται  από  την

υπέρβαση της  αντίφασης  απέναντι  στις  αντίρροπες  δυνάμεις  που  επιβάλλουν  η

απόσταση-προσέγγιση  και  η ελευθερία-δέσμευση  .  Πέραν  αυτών  των  προσόντων

καλείται  ο  εκπαιδευτικός  να  παρέμβει  μαζί  με το  μαθητή  προς  το  περιβάλλον  ,

προκειμένου μέσα από την ενεργό δράση (εργασία) και τη συνεργασία ο μαθητής να

δράσει  τόσο  στα  υπάρχοντα  σ  '  αυτόν  νοητικά  σχήματα  όσο  και  στο υπαρκτό

περιβάλλον. Μέσα, δηλαδή, από την τροποποίηση του περιβάλλοντος αναπτύσσει και

νέα νοητικά σχήματα,  τροποποιεί  τα ήδη υπάρχοντα και  δεν λειτουργεί  μόνο στο

πλαίσιο  δεδομένων καταστάσεων.  Επίσης,τροποποιώντας  τις  συνθήκες  και

αναδιαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις του περιβάλλοντος, δημιουργούνται εκείνα τα

πλαίσια  για  μια  σταδιακή  εποικοδομητική  διαδικασία παρέμβασης.  Τέτοιες

δυνατότητες  προσφέρει  ενμέρει  η  κατασκευαστική  θεωρία  του  Aebli(1985) και

                                                                                                                                    110



Ausubel(1974), όπου αναζητώντας κενά σε καταστάσεις και αποκαθιστώντας γέφυρες

μεταξύ αντιθετικών καταστάσεων ο μαθητής αναπτύσσεται ατομικά (δομές σκέψεις)

και  κοινωνικά (διαδικασίες  παρέμβασης).  Μέσα  σ'  αυτό  το  πλαίσιο  κινείται  ο

παρεμβατικός ρόλος του εκπαιδευτικού.  Ο παρεμβατικός ρόλος του εκπαιδευτικού

στην  Κριτική  Εποικοδομητική  Διδακτική περιορίζεται  στη  συσχέτιση  και  τη

μετατροπή  του  περιεχομένου  σε  διδάξιμη  γνώμη,  μέσα  από  την αναζήτηση  της

παραδειγματικής σημασίας του και της σημασίας για το παρόν και το μέλλον του

μαθητή.  Η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  σταδιακά  στα  πλαίσια  της  Κριτικής

Επικοινωνιακής Διδασκαλίας να πραγματώνεται και με τη συμμετοχή του μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αγωγή ως Ορθολογική Επικοινωνία και, επειδή πέραν

της  απόδοσης  από  το  μαθητή  στο συγκεκριμένο  περιεχόμενο  προσωπικής  και

κοινωνικής αξίας έχει και τη δυνατότητα ο μαθητής να το εκτιμήσει και σε σχέση με

τη  γενικότερη αξία  που  εκφράζει  ή  δεν  εκφράζει.  Με τη  συμμετοχή του μαθητή

έχουμε  τη  γνώση  ότι  μειώνονται  σταδιακά  οι  αντιθέσεις  στις  οποίες  βρίσκεται  ο

εκπαιδευτικός , κινούμενος ανάμεσα στις κοινωνικές απαιτήσεις και στις απαιτήσεις

των μαθητών, ενώ παράλληλα παρέχεται  στο μαθητή η δυνατότητα για  σταδιακή

αυτονομία, ικανότητα απαραίτητη για κρίση, παρέμβαση και απεξάρτηση. 

  Το πρόβλημα που επίσης απαιτεί έναν παρεμβατικό ρόλο του εκπαιδευτικού

επικεντρώνεται στην ενιαιότητα-ομοιομορφία που συνήθως επιβάλλουν τα αναλυτικά

προγράμματα , που παραβλέπουν και αγνοούν τις ατομικές διαφορές των μαθητών.

Ανάμεσα, λοιπόν, στην ομοιομορφία και στην εξατομίκευση ο εκπαιδευτικός καλείται

να λειτουργήσει  με  διαφοροποιημένο πρόγραμμα.  Η παρέμβαση του  στα  σχολικά

εγχειρίδια και τις μορφές εργασίας είναι απαραίτητη και μπορεί να δρομολογηθεί με

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ωστόσο ο ρόλος αυτός θέτει και το πρόβλημα της

κατάρτισης του εκπαιδευτικού, προκειμένου να παρεμβαίνει τόσο στα περιεχόμενα

όσο και  στις  διάφορες  παιδαγωγικές καταστάσεις,  θέτει  δηλαδή το πρόβλημα της

εξειδίκευσης και της παιδαγωγικής κατάρτισης του. 

  Ο εκπαιδευτικός  που  θεωρεί  τον  εαυτό  του  κυρίως  ως  εξειδικευμένο

επιστήμονα  και  ως  διεκπεραιωτή των  αποφάσεων  της  πολιτείας,  ενδιαφέρεται

περισσότερο  για  μια  απρόσωπη  διεξαγωγή  του μαθήματος,  και  δεν  φτάνει  στο

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφού συνήθως οι μαθητές των οποίων οι αδυναμίες δεν

λαμβάνονται υπόψη παραμένουν αμαθείς, πράγμα που αναιρεί την ενιαιότητα. Αυτό
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που  παραμένει  είναι  μια  ομοιόμορφη  και  χωρίς  αποτέλεσμα  αντιμετώπιση  των

μαθητών,  επειδή θεωρεί το μαθητή περισσότερο ως αντικείμενο,τον αντιμετωπίζει

ολοκληρωτικά και ομοιόμορφα, ωσάν να πρόκειται για ένα άτομο. 

  Ο προβληματισμός αναφορικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην

σχετική ελληνική βιβλιογραφία εκφράζεται με διλήμματα του τύπου <<πολυδύναμος

ή εξειδικευμένος εκπαιδευτικός>>. Η αδυναμία να απαντήσει κανείς στο ερώτημα

αυτό τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά οδηγεί σε μια θετική χαρακτηρολογία του

εκπαιδευτικού στην  ελληνική  σχετική  βιβλιογραφία,  όπως

<<αποτελεσματικός>>( Τριλιανός 1992), <<στοχαστικοκρατικός>> (Ματσαγγούρας

1995),  <<αυτοδύναμος και  διαλογιζόμενος>> (Καζαμίας 19955β),  <<διαλογικός>>

(Κοσσυβάκη  1996).  Σε  όλους  αυτούς  τους  χαρακτηρισμούς  μπορεί κανείς  να

εντοπίσει και περιγραφές φετιχιστικού τύπου, αφού αυτές οι περιγραφές εκφράζουν

αυτό που δεν υπάρχει, αλλά και που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί σαν μια

ρεαλιστική ουτοπία-ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση -για το άμεσο ή και απώτερο

μέλλον. Κι αυτό, επειδή από τη μία ο π πρόσφατα εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός δεν

έχει προοπτική να εισέλθει στο χώρο των ενεργών εκπαιδευτικών, ενώ ο εν ενεργεία

εκπαιδευτικός έχει περιοριστεί σε μια πράξη καθαρά διδακτική, με την έννοια της

διεκπεραίωσης των διαδικασιών του σχολικού εγχειριδίου και εν μέρει του βιβλίου

του  δασκάλου.  Για  να  διαμεσολαβήσει,  όμως,  ο  εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να

διασφαλίζεται η παιδαγωγική του ελευθερία, η δυνατότητα για υπεύθυνη και ως ένα

βαθμό αυτόνομη  προετοιμασία,  σχεδιασμό,  διεξαγωγή  και  αξιολόγηση  της

διδασκαλίας. Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο

εκπαιδευτικός  κλείνει  την  πόρτα  της αίθουσας  διδασκαλίας  είναι  κύριος  του

παιχνιδιού, όπως υποστηρίζεται και από τις θεωρίες του παραπρογράμματος (Kronn

1991, 323· Μαυρογιώργος 1986, 135). 

  Στην κατεύθυνση αυτή, μπαίνει το ερώτημα της παιδαγωγικής κατάρτισης

και  της  επιστημονικής  ενημέρωσης  και  εξειδίκευσης  του εκπαιδευτικού.  Μια

απάντηση  στο  ερώτημα  έδωσε  το  8ο  συνέδριο  της  ΔΟΕ/ΠΟΕΔ 1994,  το  οποίο

κατέληξε  στον  πολυδύναμο  με  εξειδίκευση  εκπαιδευτικό.  Στο  πνεύμα  αυτό  ο

εκπαιδευτικός  πρέπει να  έχει  και  τη  γενική  και  την  ειδική  γνώση,  έτσι  ώστε

παρεμβαίνοντας στις καταστάσεις να μειώνει την παρέμβαση του στην καθοδήγηση

του μαθητή. 
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  Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να κινηθεί στο πνεύμα των

παιδαγωγικών αντινομιών,  πρέπει  να αναζητεί  τρόπους και σημεία που μπορεί  να

παρέμβει,  ακόμα  και  εκεί  που  φαίνεται  να  μη  υπάρχει  καμία  δυνατότητα

παρέμβασης(βλ.Μπρούζος/Κοσσυβακη  1995)  .  Αν,  σε  θεωρητικό  επίπεδο  και  στα

πλαίσια του επιθυμητού, ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται με την υπέρβαση

της μονομέρειας ανάμεσα στον πολυδύναμο και εξειδικευμένο επιστήμονα, η εικόνα

της  ρεαλιστικής  πραγματικότητας,  όπως αυτή  προκύπτει  από τις  προτιμήσεις  των

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διαφορετική. Αυτό προκύπτει

από  την  έρευνα  του  Ι.  Πυργιωτάκη  (1995β,53  κ.ε.)  σε  εκπαιδευτικούς ,  και

συγκεκριμένα  :  οι  εκπαιδευτικοί  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  επιδιώκουν  και

επιθυμούν επίμονα  την  εξειδίκευση,  ακολουθώντας  το  παράδειγμα  των

εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  όπου  δηλαδή  επιθυμούν  μια

διδακτική πράξη απογυμνωμένη από στοιχεία αγωγής και ευθύνης και αποκομμένη

από  μια  συνολική  θεώρηση  της  εκπαιδευτικής  πράξης.  Το  αίτημα αυτό  των

εκπαιδευτικών μπορεί να ανάγεται, όπως επισημαίνει ο Πυργιωτάκης , στην άρνηση

του γενικού και απροσδιόριστου , που τους υπαγορεύει η παιδαγωγική επιστήμη, η

οποία δεν έχει το χαρακτήρα του ειδικού και συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, ο

οποίους  θα  τους  ενίσχυε  το επιστημονικό  αυτοσυναίσθημα  και  θα  αύξανε  το

κοινωνικό κύρος και γόητρο (ό.π.,53) . Όμως από αυτή τη στάση των εκπαιδευτικών

και το διδακτικό αντικείμενο. Η απαίτηση για εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό

αντικείμενο αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί ορίζουν την πράξη τους ως διδακτική

πράξη και εντοπίζουν τις δυσκολίες τους προς το διδακτικό αντικείμενο, ενώ η σχέση

τους προς τους μαθητές δεν αποτελεί πρόβλημα, επειδή ως διεκπεραιωτές ετοίμων

προγραμμάτων δεν συσχετίζουν τη δράση τους με το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα

προς  τους  μαθητές.  Το  γεγονός αυτό  φαίνεται  να  μην  απασχολεί  ιδιαίτερα  τους

εκπαιδευτικούς,  πράγμα  που  δυσχεραίνει  ακόμα περισσότερο  τη  δημιουργία  ενός

σχολικού κλίματος που θα επιτρέπει τον εντοπισμό των προβλημάτων των μαθητών,

που δεν ανάγονται τόσο στο αν ο εκπαιδευτικός κατέχει το γνωστικό αντικείμενο,

αλλά  στις  μορφές  τις  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  που  υπάρχουν  και

αναπτύσσονται στη διάρκεια της διδασκαλίας.
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4.3 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θα ήταν ουτοπικά αισιόδοξο να περιμένουμε ότι οι καταπιεστικές δομές και οι τάσεις

για ετεροκαθορισμό που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά σχολεία, θα μπορούσαν να

ανατραπούν  από τη  μια  στιγμή  στην  άλλη και  στη  θέση τους  να  μπουν  ανοιχτά

εκπαιδευτικά συστήματα που θα ενισχύουν την αυτονομία και τον αυτοκαθορισμό.

Ακόμα  και  αν  ήταν  στις  προθέσεις  της  εξουσίας,  πίσω  από  κάθε  εκπαιδευτικό

σύστημα υπάρχουν μια σειρά από αντίρροπες προς τέτοιες κατευθύνσεις δυνάμεις,

εγγενείς του συστήματος, αλλά και δυνάμεις που εκφράζονται από τα πρόσωπα που

το  απαρτίζουν  και  εμποδίζουν  κάθε  βήμα  προς  τα  μπρος.  Για  την  εφαρμογή  της

Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας χρειάζεται να παραμεριστούν τα βασικά

εμπόδια και πριν απ' όλα η βούληση της εξουσίας, που φυσικά θα αποδεικνύεται και

από τις προσπάθειες της να ενισχύσει αυτού του είδους τις διαδικασίες.

  Τεχνικά  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  η  Βιωματική  –  Επικοινωνιακή

διδασκαλία έχει θέση ακόμα και σε εκπαιδευτικά συστήματα που τα χαρακτηρίζει μια

σαφής  οριοθέτηση  του  πεδίου  δράσης  τους,  με  Αναλυτικά  Προγράμματα  που

καταγράφουν αναλυτικά κάθε κίνηση του εκπαιδευτικού στο μάθημα, ακόμα δε και

όταν η καταγραφή αυτή γίνεται πιο άτεγκτη με την παρουσία ενός και μοναδικού

εγχειριδίου  (Μπ.  Νούτσος,  1983  –  Κ.  Χρυσαφίδης,  1991).  Απαιτείται  όμως

προετοιμασία  του  εκπαιδευτικού  για  να  ανακαλύψει  τα  κενά  του  Αναλυτικού

Προγράμματος,  όπου θα  μπορούσε να φιλοξενηθεί  η  Βιωματική – Επικοινωνιακή

διδασκαλία, ώστε να συμμετάσχει συνειδητά και δημιουργικά σε νέες αναζητήσεις. Η

πολιτική  εξουσία  που  διατείνεται  ότι  ενδιαφέρεται  για  ανοιχτές  διαδικασίες  και

δημοκρατικό μάθημα πρέπει να προσπαθήσει με όλα τα μέσα να δημιουργήσει τις

απαραίτητες προϋποθέσεις.

  Η εφαρμογή της Βιωματικής – Επικοινωνιακής διδασκαλίας προϋποθέτει

καθορισμό στόχων που αφορούν την ίδια την αναζήτηση, με αποτέλεσμα να αφήνει

ανοιχτά τα συμπεράσματα της σε σχέση με τους θεσμοθετημένους στόχους. Έτσι τα

αποτελέσματα  δεν  είναι  απαραίτητο  να  ταυτίζονται  με  όσα  διατυπώνονται  στις

επιδιώξεις  των  φορέων  της  εξουσίας.  Το  ζητούμενο  στο  παραδοσιακό  σχολείο

καθορίζεται  από  σκοπιμότητες  πολλές  φορές  αντιφατικές  ή  αντικρουόμενες  από
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μάθημα σε μάθημα. Είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί στη λογική της ομάδας λ.χ. η

διττή  αντιμετώπιση  του  Ιουλιανού  (Θρησκευτικά  και  Ιστορία)  ή  η  χριστιανική

ανεξικακία και τα κατορθώματα του Βουλγαροκτόνου. Τέτοιου είδους περιστατικά

μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν αφετηρία για διερεύνηση, εντοπισμό και κριτική

των διαφόρων ιστορικών προσώπων, ώστε να τοποθετηθούν στην κατά το δυνατό

σωστή τους θέση.

  Η  κριτική  διάθεση  που  χαρακτηρίζει  τη  Βιωματική  –  Επικοινωνιακή

διδασκαλία είναι φυσικό να προκαλεί ανησυχίες. Σημαντικό είναι τι πρέπει από τα

δύο: η δόμηση χαρακτήρων που έμαθαν να είναι αυτόνομοι, στηριζόμενοι στις δικές

τους  δυνάμεις  ή  να  αποδέχονται  κάθε  <<άνωθεν>>  επιβαλλόμενη  άποψη.  Το

ερώτημα είναι πόσο αντέχει κάθε σύστημα στην κριτική, πόσο πιστεύει στους όρους

δημοκρατία,  ελευθερία  και  έκφραση,  όροι  που  γράφονται  στα  Αναλυτικά

Προγράμματα  με  πολλή  ευκολία,  αλλά  ακρωτηριάζονται  από  τις  συνεχείς

παρεμβάσεις και τις δεσμευτικές προδιαγραφές. Αντιμετωπίζεται η σχολική ομάδα ως

πυρήνας αναζήτησης της αλήθειας ή ως συνάθροιση για αποδοχή προαποφασισμένων

καταστάσεων; Σε τελική ανάλυση είναι μια ευκαιρία να αποδείξει η πολιτεία μέχρι

ποιο βαθμό δίνει στο διαμορφούμενο πολίτη τη δυνατότητα της έκφρασης, γεγονός

που αναμφισβήτητα αποτελεί μια πολύ προκλητική απόπειρα.

  Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Βιωματική – Επικοινωνιακή

διδασκαλία δεν έρχεται να αμφισβητήσει τις απαιτήσεις της εξουσίας στο σύνολο της

ούτε όλες οι αναζητήσεις θα φέρουν οπωσδήποτε αρνητικά προς τις προθέσεις της

αποτελέσματα. Δεν αμφισβητείται πουθενά ότι μια μεγάλη γνωστική περιοχή, που

προδιαγράφεται  από  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα,  επιβάλλεται  από  τις  ανάγκες

δημιουργίας ενός γνωστικού υπόβαθρου, που θα βοηθήσει το άτομο ή την ομάδα να

κινηθεί  στις  παραπέρα  αναζητήσεις  της.  Τις  γνώσεις  αυτές  όχι  μόνο  δεν  θα  τις

αγνοήσουμε, αλλά απεναντίας θα επιχειρήσουμε να τις εντάξουμε κατάλληλα μέσα

στις  αναζητήσεις  και  τους  προβληματισμούς  της  ομάδας.  Είναι  δύσκολο  να

φανταστούμε λ.χ.  ότι  μια ομάδα που αναλαμβάνει  να ολοκληρώσει  ένα έργο, μια

κατασκευή και  δυσκολεύεται  εξαιτίας  θεωρητικών προβλημάτων,  θα αδιαφορούσε

για θεωρητικά ζητήματα πάνω στο θέμα που την απασχολεί.

  Επομένως  η  δυνατότητα  εισαγωγής  της  Βιωματικής  –  Επικοινωνιακής

διδασκαλίας, στα πλαίσια ακόμαι και του παραδοσιακού σχολείου, εξαρτάται από τη
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διάθεση  των  υπεύθυνων  να  σχετικοποιήσουν  δογματικές  αντιλήψεις  που

χαρακτηρίζονται  έτσι  κι  αλλιώς  από  σχετικότητα.  Σε  διδακτικούς  στόχους  με  όχι

εντελώς  ανοιχτό  το  ζητούμενο  -στόχοι  <<ημίκλειστοι>>,  όπως  και  διδακτικούς

στόχους εντελώς <<ανοιχτούς>> (R. Winkel,  1986),  που χρησιμοποιούνται κυρίως

στο  χώρο  των  κοινωνικών  καταστάσεων,  υπάρχει  ποικιλία  αντιμετώπισης  και

ενδεχόμενη διαφοροποίηση.  Σε κλειστούς όμως στόχους,  όπως αυτοί  των θετικών

επιστημών, δεν υπάρχει ασφαλώς καμία αμφιβολία ότι η ομάδα θα καταλήξει στα

αναμενόμενα <<αντικειμενικά>> αποτελέσματα.

5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

5.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στην εφαρμογή ορισμένων μοντέλων

διδασκαλίας με την καθοδήγηση έμπειρης νηπιαγωγού στα πλαίσια της πρακτικής

άσκησης της γραφούσας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

1η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ: 

 Να προβληματιστούν σε σχέση με την Δεινοπατούσαα εκφέροντας την γνώμη

τους για την προέλευση της

 Να παρουσιάσουν το αγαπημένο τους ζωάκι

 Να γνωρίσουν το αγαπημένο ζωάκι των συμμαθητών τους
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 Να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο

 Να συζητήσουν όσα ξέρουν για τους δεινόσαυρους

 Να εκφράσουν όσα θέλουν να μάθουν για τους δεινόσαυρους

 Να σχεδιάσουν τις δικές τους πατούσες

 Να συγκρίνουν τις πατούσες τους με αυτήν της Δεινοπατούσα

 Να αντιληφθούν την έννοια του μεγέθους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Τα παιδιά με την είσοδο τους στην τάξη αντικρίζουν μια μεγάλη πράσινη πατούσα

στην γωνιά της ολομέλειας. <<Τι είναι αυτό; Με τι μοιάζει; Τι σας θυμίζει;  Πως

μπορεί να βρέθηκε εδώ; Τι μπορεί να θέλει από εμάς;>> Στη συνέχεια τους εξηγώ την

ιστορία της πατούσας και τους αναφέρω πως θέλει να μάθει ποια είναι τα αγαπημένα

ζωάκια σε κάθε παιδί (ξεκινώ πρώτη ώστε να πάρουν θάρρος τα παιδιά). <<Τώρα που

η πατούσα έμαθε για τα αγαπημένα μας ζωάκια, εμείς τι θέλουμε να την ρωτήσουμε;

Τι γνωρίζουμε για τους δεινόσαυρους; Τι άλλο θέλουμε να μάθουμε; Στη συνέχεια

γίνεται  ένας  καταιγισμός  ιδεών  των  παιδιών  με  βασικό  ερώτημα  “Τι  θέλουμε  να

γνωρίζουμε για τους δεινόσαυρους;”. Οι ιδέες των παιδιών καταγράφονται σε χαρτόνι

προκειμένου αν είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Έπειτα, κάθε παιδί μπαίνει μέσα στην

πατούσα για να παρατηρήσει το μέγεθος του σε σχέση με αυτήν και να αντιληφθεί το

μέγεθος  των δεινοσαύρων,  ζωγραφίζοντας  οι  συμμαθητές  του  το  αποτύπωμα του.

Αφού έχει μπει κάθε παιδί ξεχωριστά μέσα στην πατούσα και έχει γράψει το όνομα

του στο αποτύπωμα του, μπαίνουμε όλοι μαζί για να δούμε αν μας χωράει.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να αναπτύξουν την κινητικότητα τους

 Να κινηθούν μέσα σε συγκεκριμένο χώρο

 Να διευρύνουν την φαντασία τους

 Να μιμηθούν δεινόσαυρους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Αναπαριστούν τους δεινόσαυρους φορώντας στην πλάτη τους αγκάθια από χαρτόνι.
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Μιμούνται  μεγάλους  και  μικρούς  δεινόσαυρους,  στα δύο και  στα  τέσσερα πόδια,

φυτοφάγους και σαρκοφάγους (τεντώνονται και σέρνονται), περπατούν σύμφωνα με

τον  ρυθμό  του  ταμπουρίνο.  Αναπαριστούν  την  εξαφάνιση  των  δεινοσαύρων

χρησιμοποιώντας  στεφάνια-φωλιές.  Τα  παιδιά  κινούνται  στο  χώρο  ανάμεσα  στις

φωλιές τους, όμως υπάρχει ένα στεφάνι λιγότερο, με το χτύπημα του ταμπουρίνο τα

παιδιά  τρέχουν  να  μπουν  στις  φωλιές  τους  και  όποιο  παιδί  δεν  προλάβει,

“εξαφανίζεται”. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να “εξαφανιστούν” όλα τα παιδιά και

να παραμείνει μόνο ένα το οποίο επειδή δεν είχε παρέα “εξαφανίζεται” κι αυτό.

2η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να χρησιμοποιήσουν Tablet ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών

 Να  ενημερωθούν  μέσω  της  επαυξημένης  πραγματικότητας  για  τους

δεινόσαυρους

 Να παρατηρήσουν τους δεινόσαυρους

 Να ξεχωρίσουν τα διαφορετικά είδη δεινοσαύρων

 Να  χρησιμοποιήσουν  Η/Υ ως  εργαλείο  αναζήτησης  πληροφοριών  για  την

εξαφάνιση των δεινοσαύρων

 Να συζητήσουν για όσα παρατήρησαν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Ο  Ντίνος  είναι  ένας  μικρός  Τρικεράτοπας  που  μας  ξεναγεί  στον  κόσμο  των

δεινοσαύρων προκειμένου να γνωρίσουμε τον ίδιο αλλά και τους συγγενείς του, 9

διαφορετικούς δεινόσαυρους. Αρχικά ξεφυλλίζουμε το παραμύθι, παρατηρούμε τους

δεινόσαυρους  και  μαθαίνουμε πληροφορίες  για  αυτούς  όπως το  μέγεθος  τους,  τις

διατροφικές τους συνήθειες και τα μέρη που ζούσαν. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε

το Tablet προκειμένου τα παιδιά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας να

δουν ζωντανούς (τρισδιάστατους) τους δεινόσαυρους του βιβλίου, να κινούνται και

να βγάζουν ήχους.

Αφού παρατηρήσουν τους δεινόσαυρους, συγκρίνουν τα διάφορα είδη μεταξύ τους

και εκφράζουν την προτίμηση τους για αυτούς. 
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Έπειτα  τα  παιδιά  χρησιμοποιούν  το  Tablet  για  να  βγουν  φωτογραφίες  με  τους

δεινόσαυρους του βιβλίου.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να συνεργαστούν ομαδικά

 Να αντιληφθούν την διαφορετική υφή των υλικών

 Να κόψουν υλικά για να κάνουν κολάζ

 Να παρουσιάσουν ομαδικά τους δεινόσαυρους που κατασκεύασαν

 Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα τους

 Να δημιουργήσουν τον δικό τους χαρτοπολτό

 Να δημιουργήσουν δικούς τους δεινόσαυρους, δίνοντας μορφή στο υλικό με

τα χέρια τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Τα παιδιά χωρίζονται  με λάχνισμα σε 4 ομάδες.  Σε κάθε ομάδα δίνεται  από ένας

δεινόσαυρος  σχεδιασμένος  σε  χαρτόνι  καθώς  και  από  ένα  υλικό  (χαρτί  γκοφρέ,

φύλλα,  μαλλί,  χαρτόνι  οντουλέ).  Τα  παιδιά  συνεργάζονται,  επικοινωνούν  και

μοιράζουν ρόλους προκειμένου να κόψουν και να κολλήσουν τα υλικά πάνω στους

δεινόσαυρους. Χρησιμοποιούν είτε ψαλίδια είτε τα χέρια τους. Μόλις ολοκληρώσουν

τη δραστηριότητα, κάθε ομάδα παρουσιάζει το δεινόσαυρο της στην ολομέλεια και

γίνεται  συζήτηση  για  τον  τρόπο  που  συνεργάστηκαν,  τις  δυσκολίες  που

αντιμετώπισαν και κατά πόσο τους άρεσε η συνεργασία που είχαν με τα υπόλοιπα

παιδιά.

3η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα τους

 Να δημιουργήσουν τον δικό τους χαρτοπολτό

 Να δημιουργήσουν δικούς τους δεινόσαυρους, δίνοντας μορφή στο υλικό με

τα χέρια τους

 Να παρατηρήσουν εικόνες με απολιθώματα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Γνωρίζοντας  τα  παιδιά  για  την  ανακύκλωση  και  την  επαναχρησιμοποίηση  των

υλικών, φτιάχνουμε στην τάξη τον δικό μας χαρτοπολτό. Κόβουν χαρτιά με τα χέρια

και με ψαλίδι και τα τοποθετούν σε μια λεκάνη. Στη συνέχεια, προσθέτουν νερό και

αρχίζουν να πλάθουν το μείγμα μέχρι να έχει την υφή από ζυμάρι. Ο χαρτοπολτός

θέλει πολλές μέρες για να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, δίνεται

στα παιδιά έτοιμος χαρτοπολτός ώστε να φανταστούν και να τον πλάσουν δίνοντας

ο,τι  μορφή  θέλουν  στους  δεινόσαυρους  τους.  Έπειτα,  χρωματίζουν  τους

δεινόσαυρους,  τους  δίνουν ονόματα,  τους  παρουσιάζουν στην ολομέλεια και  τους

τοποθετούν  σε  μια  μακέτα  που  περιέχει  φύλλα,  δημιουργώντας  ένα  πάρκο

δεινοσαύρων που θα μπορούν να παίζουν στη διάρκεια της ελεύθερης ώρας.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να μετρήσουν τα κόκαλα

 Να συγκρίνουν τα κόκαλα

 Να ταξινομήσουν τα κόκαλα σε φθίνουσα σειρά

 Να ταξινομήσουν τα κόκαλα σε αύξουσα σειρά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Φέρνω στην τάξη φωτογραφίες από αβγά και κόκαλα δεινοσαύρων. “Τι παρατηρείτε;

Πως μοιάζουν; Που μπορούμε να τα δούμε; Ποιος τα βρίσκει; Τους εξηγώ πως αυτή

είναι η δουλειά των παλαιοντολόγων και πως μπορούμε να γίνουμε και εμείς μικροί

παλαιοντολόγοι.  Δείχνω στα παιδιά ένα πλαστικό κρανίο δεινοσαύρου ώστε να το

αγγίξουν  και  να  το  παρατηρήσουν.  Στην  συνέχεια  με  λάχνισμα  χωρίζονται  σε  4

ομάδες. Μοιράζω σε κάθε ομάδα από 16 πλαστικοποιημένα κόκαλα καφέ και μπεζ.

Τα παιδιά συνεργάζονται προκειμένου να τα μετρήσουν, να τα συγκρίνουν και να τα

ταξινομήσουν  σε  φθίνουσα  και  αύξουσα  σειρά.  Έπειτα,  βλέπουν  βίντεο  για  την

εξαφάνιση των δεινοσαύρων και γίνεται σχετική συζήτηση.

4η ΜΕΡΑ
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ΣΤΟΧΟΙ:

 Να συζητήσουν για την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο Φλώρινας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Με  αφορμή  την  επικείμενη  επίσκεψη  μας  στο  Αρχαιολογικό  μουσείο  Φλώρινας,

ακούμε στην τάξη το τραγούδι “Μες στο μουσείο”. Τι λέει το τραγούδι; Τι κάνει ο

ήρωας του τραγουδιού μες στο μουσείο; Τίθεται ο προβληματισμός: Τι πρέπει  να

κάνουμε  εμείς  στο  μουσείο;  Πως  πρέπει  να  συμπεριφερθούμε;  Τι  πληροφορίες

θέλουμε  να  πάρουμε  από  την  αρχαιολόγο;  Έτσι  δημιουργούμε  τους  κανόνες

συμπεριφοράς μας στο μουσείο και τις ερωτήσεις που πρόκειται να θέσουμε στην

αρχαιολόγο.  Φτιάχνουμε  ένα  βιβλίο  με  ζωγραφιές  των  παιδιών,  τις  οποίες  θα

παρουσιάσουν, ως δώρο για τους υπεύθυνους του μουσείου και στο εξώφυλλο τα

παιδιά γράφουν τα ονόματα τους.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο Φλώρινας

 Να παρατηρήσουν τα απολιθώματα του μουσείου

 Να πληροφορηθούν για προϊστορικά ζώα της Φλώρινας

 Να συγκρίνουν τα εκθέματα του μουσείου με αυτά της καθημερινής μας ζωής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Με την προσέλευση μας στο μουσείο δίνεται στα παιδιά μια εικόνα ενός ελέφαντα-

μαμούθ  χωρισμένη  σε  κομμάτια,  σε  μορφή  παζλ,  προκειμένου  τα  παιδιά  να

συνεργαστούν ώστε να τη συνθέσουν σωστά και στη συνέχεια να την αναζητήσουν

μέσα στην αίθουσα του μουσείου.  Τα παιδιά ξεναγούνται  στο χώρο του μουσείου

προκειμένου  να  παρατηρήσουν  και  να  μάθουν  για  την  καθημερινή  ζωή  των

ανθρώπων στην αρχαιότητα αλλά και για να δουν από κοντά απολιθώματα ζώων της

περιοχής που έχουν εξαφανιστεί όπως και οι δεινόσαυροι. Στη συνέχεια θέτουν ο,τι

ερωτήσεις  ή  απορίες  έχουν προς  την αρχαιολόγο και  ζωγραφίζουν αυτά που τους

έκαναν εντύπωση στο μουσείο.

5η ΜΕΡΑ

                                                                                                                                    121



ΣΤΟΧΟΙ:

 Να χρησιμοποιήσουν Η/Υ για να ακούσουν παραμύθι σε ψηφιακή μορφή

 Να φανταστούν τη συνέχεια του παραμυθιού

 Να  συνεργαστούν  σε  ζευγάρια  προκειμένου  να  δώσουν  ένα  τέλος  στο

παραμύθι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Ακούμε σε  ψηφιακή μορφή το  παραμύθι  “Ο μικρός  δεινόσαυρος”.  Σταματάμε το

παραμύθι πριν την ολοκλήρωση του και θέτουμε προβληματισμό στα παιδιά για τον

τρόπο  που  μπορούμε  να  το  συνεχίσουμε.  Τα  παιδιά  χωρίζονται  σε  ζευγάρια

προκειμένου να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με το ταίρι τους για το τέλος του

παραμυθιού.  Στη  συνέχεια  κάθε  ζευγάρι  παρουσιάζει  το  δικό  του  τέλος  στην

ολομέλεια.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να δημιουργήσουν δικούς τους παπύρους

 Να αναπτύξουν τον γραπτό τους λόγο

 Να αξιολογήσουν όσα κάναμε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Τα  παιδιά  φτιάχνουν  δικά  τους  πτυχία.  Χρησιμοποιούν  κόλλες  Α4,  βαμβάκι  και

στιγμιαίο καφέ για να φτιάξουν παπύρους. Κόβουν το βαμβάκι,το βουτάνε στον καφέ

και  στιγματίζουν  την  κόλλα  προκειμένου  να  πάρει  το  χρώμα  του  παπύρου.  Στη

συνέχεια σχεδιάζουν στην κόλλα ο,τι έμαθαν και τους έκανε εντύπωση σε σχέση με

τους δεινόσαυρους. Γράφουν τη λέξη “Πτυχίο” και το όνομα τους. Παρουσιάζουν τα

πτυχία τους στην ολομέλεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
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1η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να κατανοήσουν τους στίχους του τραγουδιού

 Να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο

 Να διατυπώσουν χαρακτηριστικά του φθινοπώρου

 Να ανακαλέσουν στην μνήμη τους το φθινόπωρο

 Να καταθέσουν εμπειρίες και γνώσεις για το φθινόπωρο

 Να συγκρίνουν το φθινόπωρο με το καλοκαίρι

 Να τραγουδήσουν το τραγούδι του φθινοπώρου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

 Κατά  την  διάρκεια  της  ελεύθερης  ώρας  αλλά  και  στην  ολομέλεια  ακούμε  το

“Τραγούδι του φθινοπώρου” προσεκτικά και συζητάμε. “Τι λέει το τραγούδι; Τι είναι

το φθινόπωρο; Τι γνωρίζουμε για αυτό; Τι συμβαίνει στην φύση το φθινόπωρο; Τι

διαφορές έχει με το καλοκαίρι; Ακούμε αρκετές φορές το τραγούδι μέχρι να μάθουμε

να το τραγουδάμε.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να κάνουν κολάζ με φύλλα πάνω σε χαρτόνι

 Να χρησιμοποιήσουν υλικά της φύσης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Σήμερα  είναι  η  τελευταία  μέρα  του  φθινοπώρου,  πως  μπορούμε  να  το

αποχαιρετήσουμε;”  Δημιουργούμε  το  χαλί  του  φθινοπώρου  ώστε  να  το

αποχαιρετήσουμε καθώς αυτό πρόκειται να πετάξει μακριά για να πάρει την θέση του

ο χειμώνας. Τα παιδιά κάνουν κολάζ χρησιμοποιώντας φύλλα για να δώσουν ώθηση

στο χαλί του φθινοπώρου να πετάξει.

2η ΜΕΡΑ
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ΣΤΟΧΟΙ:

 Να ανακαλέσουν στην μνήμη τους τον χειμώνα

 Να καταθέσουν εμπειρίες και γνώσεις για τον χειμώνα

 Να συζητήσουν για την χειμέρια νάρκη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Υποδεχόμαστε με τραγούδι την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη και του χειμώνα. “Τι λέει

το τραγούδι; Τι νομίζετε είναι ο Δεκέμβρης; Τι γιορτάζουμε τον Δεκέμβρη;  Τι είναι ο

χειμώνας; Τι ρούχα φοράμε τον χειμώνα; Τι γλυκά τρώμε τον Δεκέμβρη; Διαβάζω

στην τάξη το κείμενο “Χειμέρια νάρκη”. “Τι λέει το κείμενο; Σε ποιους αναφέρεται;

Τι κάνουν οι άνθρωποι τον χειμώνα; Τι παθαίνουν τα πουλιά και τα ζώα;

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να παρατηρήσουν τις εικόνες

 Να συγκρίνουν τις εικόνες

 Να εντοπίσουν διαφορές σε κάθε εικόνα ανάλογα με την εποχή

 Να ταξινομήσουν τις εικόνες σε κάθε εποχή

 Να κατασκευάσουν κάρτες για τον χειμώνα

 Να αναπτύξουν τον γραπτό λόγο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Αρχικά εμφανίζω στην ολομέλεια 4 εικόνες για να τις παρατηρήσουν τα παιδιά και να

διαχωρίσουν σε ποια εποχή αναφέρεται η κάθε εικόνα. Έπειτα μοιράζω στα παιδιά

και  άλλες  εικόνες  για  να  τις  παρατηρήσουν,  να  τις  συγκρίνουν  και  να  τις

ταξινομήσουν στην σωστή θέση σύμφωνα με την εποχή που αναφέρονται (χρονική

σειρά).  Δίνονται  στα  παιδιά  χαρτόνια  Α4  για  να  φανταστούν  και  δημιουργήσουν

κάρτες  για  τον  χειμώνα.  Κάθε  παιδί,  όπως  μπορεί  γράφει  μια  ευχή  για  το

καλωσόρισμα του χειμώνα και παρουσιάζουν τις κάρτες τους στην ολομέλεια.

3η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:
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 Να μετρήσουν τα αξεσουάρ

 Να ταξινομήσουν τα αξεσουάρ βάσει το είδος

 Να αντιστοιχίσουν τα αξεσουάρ σε κάθε παιδί

 Να προσεγγίσουν την έννοια του διπλασιασμού

 Να διαχωρίσουν τα ζεύγη από τα αξεσουάρ

 Να κινηθούν στον ρυθμό της μουσικής

 Να χορέψουν σε ζευγάρια

 Να δραματοποιήσουν βιώματα-εμπειρίες του χειμώνα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Συγκεντρώνουμε  στην  ολομέλεια  όλα  τα  αξεσουάρ  του  χειμώνα  και  τα  μετράμε.

“Πόσα  μπουφάν  αντιστοιχούν  σε  κάθε  παιδί;  Πόσα  σκουφάκια;  Πόσα  κασκόλ;”

Μετράμε τα γάντια και τα μποτάκια. “Γιατί είναι πιο πολλά από εμάς; Πόσα γάντια

έχει  κάθε  παιδί;  Γιατί;”Στην  συνέχεια  ακούμε  μουσική  και  χορεύουμε  με  τα

αξεσουάρ.  Κάνουμε  πως  κρυώνουμε,  γλιστράμε,  φτιάχνουμε  χιονάνθρωπο.

Βρίσκουμε ένα παιδί και αγκαλιαζόμαστε για να μην κρυώνουμε. Έπειτα χορεύουμε

μια παραλλαγή του τραγουδιού “Χόκι πόκι” που λέγεται “Με το ένα γάντι εδώ” και

ακολουθούμε τους στίχους του τραγουδιού.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να αναγνωρίσουν εύκολα σύμβολα

 Να συνεργαστούν για να φτιάξουν κουλουράκια

 Να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα τους

Να αναπτύξουν την φαντασία τους δημιουργώντας σχήματα με το ζυμάρι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Θυμόμαστε ξανά στην τάξη τα γλυκά του χειμώνα. Δείχνω στα παιδιά μια συνταγή

για  κουλουράκια  που  περιέχει  εικόνες  από  κάθε  υλικό  που  πρόκειται  να

χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορούν να το αναγνωρίσουν. Διαβάζουμε την συνταγή

και στην συνέχεια τα παιδιά τοποθετούν τα υλικά σε λεκάνες και ανακατεύουν μέχρι
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να γίνει ζυμάρι. Έπειτα πλάθουν ο,τι σχέδια και σχήματα θέλουν και τα τοποθετούν

σε δίσκους.

4η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να κατανοήσουν το περιεχόμενο του γράμματος

 Να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο

 Να συγκρίνουν τον εαυτό τους με την Αργυρώ

 Να φανταστούν και να ζωγραφίσουν την Αργυρώ

 Να επιχειρηματολογήσουν πως φαντάζονται την Αργυρώ

 Να παρατηρήσουν την εικόνα της Αργυρούς

 Να συγκρίνουν τις ζωγραφιές τους με την Αργυρώ

 Να εντοπίσουν διαφορές τις Αργυρούς με τις ζωγραφιές τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Κατά  την  διάρκεια  που  βρισκόμαστε  στην  ολομέλεια,  φτάνει  στην  τάξη  ένας

φάκελος. “Τι είναι αυτό; Τι μπορεί να έχει μέσα; Ποιος μπορεί να μας τον έστειλε; Τι

θέλει να μας πει; Πως μπορούμε να μάθουμε;” Ανοίγουμε τον φάκελο προκειμένου να

δούμε τι περιέχει, ποιος είναι ο παραλήπτης αλλά και τι θέλει να μας πει ή να μας

δείξει. Ο φάκελος περιέχει ένα κείμενο από την Αργυρώ που μιλάει για τις συνήθειες

της σαν μικρό παιδί. Αναφέρει πως “ Η Αργυρώ γελάει, η Αργυρώ τραγουδάει.

Η  Αργυρώ  στα  χέρια  του  μπαμπά  πετάει,

η  Αργυρώ  κάνει  κούνια  και  χαμογελάει.

Η  Αργυρώ  είναι  καλή,  η  Αργυρώ  είναι  πονηρή,

η  Αργυρώ  είναι  χαρούμενη,  η  Αργυρώ  είναι  λυπημένη.

Η Αργυρώ χορεύει, η Αργυρώ ιππεύει...”. Τα παιδιά αφού ακούσουν και συζητήσουν

για το περιεχόμενο του κειμένου, ζωγραφίζει το καθένα πως φαντάζεται την Αργυρώ

και την παρουσιάζει στα υπόλοιπα παιδιά.

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να παρατηρήσουν εικόνες Ατόμων με Αναπηρία
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 Να συζητήσουν για αυτά που παρατήρησαν

 Να αναπτύξουν τον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα

 Να αναπαραστήσουν Άτομα με Αναπηρία

 Να σχηματίσουν γράμματα στη νοηματική γλώσσα

 Να αγγίξουν τις κουκκίδες του κώδικα Μπράιγ σε ένα κουτί από χάπια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Αφού έχουμε αναλύσει το γράμμα της Αργυρούς και κάθε παιδί έχει ζωγραφίσει πως

την φαντάζεται,  παρατηρούμε πως στον φάκελο υπάρχει  και  μια φωτογραφία της

Αργυρούς. Βλέπουμε την φωτογραφία και συζητάμε “Πως είναι; Τι διαφορές έχει από

τις  ζωγραφιές  σας;  Γιατί  είναι  σε  καροτσάκι;  Ποιοι  άνθρωποι  βρίσκονται  σε

καροτσάκι;  Γιατί  δεν  μπορούν  να  περπατήσουν;”  Συζητάμε  για  τα  Άτομα  με

Αναπηρία και  βλέπουμε εικόνες  με  τυφλούς  και  μέσα που χρησιμοποιούν (ραβδί,

σκύλος-οδηγός)  “Γιατί  χρησιμοποιούν  αυτά  τα  μέσα;  Πως  διαβάζουν;”  Βλέπουμε

εικόνα με τον κώδικα Μπράιγ. Δίνω στα παιδιά ένα κουτί από χάπια (ντεπόν) για να

αγγίξουν τις  κουκκίδες. Βλέπουμε εικόνα από κωφό. “Γιατί φοράει ακουστικό; Αν

κάποιος δεν μπορεί να ακούσει και να μιλήσει πως συνεννοείται με τους υπόλοιπους

ανθρώπους;”  Δείχνω  εικόνα  με  το  αλφάβητο  στη  νοηματική  και  κάθε  παιδί

σχηματίζει  με τα χέρια του όποιο γράμμα θέλει.  Βλέπουμε εικόνες  με τις  ράμπες

αναπήρων και συζητάμε “Γιατί χρησιμοποιούν τις ράμπες;

5η ΜΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

 Να γυμναστούν και να χορέψουν καθισμένοι στα καρεκλάκια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η ώρα:

Βλέπουμε εικόνες Ατόμων με Αναπηρία που χορεύουν. “Τι παρατηρείτε; Θεωρείται

πως είναι  εύκολο ή δύσκολο να χορεύουν με  αναπηρικά καροτσάκια;  Γιατί;  Πως

μπορούμε  να  το  μάθουμε;”  Ακούμε  μουσική  και  χορεύουμε/κάνουμε  γυμναστική

καθισμένοι  στα  καρεκλάκια  προκειμένου  να  μπούμε  στην  θέση  των  Ατόμων  με

Αναπηρία.
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ΣΤΟΧΟΙ:

 Να  συνεργαστούν  για  να  δημιουργήσουν  μια  ζωγραφιά  σε  ζευγάρια

κρατώντας έναν μαρκαδόρο

 Να συνεργαστούν ώστε να κινηθούν στον χώρο ως τυφλοί

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η ώρα:

Βλέπουμε εικόνα από έναν ζωγράφο που δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί το στόμα

του για να ζωγραφίσει. “Παρατηρείστε αυτόν τον άνθρωπο. Πως είναι; Τι έχει στο

στόμα  του;  Γιατί  δεν  χρησιμοποιεί  τα  χέρια  του;  Θεωρείτε  πως  είναι  εύκολο  ή

δύσκολο να ζωγραφίζει κάποιος χωρίς χέρια; Γιατί; Πως μπορούμε να το μάθουμε;

Είναι επικίνδυνο να βάλουμε τον μαρκαδόρο στο στόμα μας, πως αλλιώς μπορούμε

να ζωγραφίσουμε;” Τα παιδιά συνεργάζονται σε ζευγάρια για να δημιουργήσουν από

κοινού μια ζωγραφιά κρατώντας έναν μαρκαδόρο. Χρησιμοποιούν το αντίθετο από το

“καλό” τους χέρι ώστε να βρίσκουν ισορροπία με το ζευγάρι τους. Συνεργάζονται και

επικοινωνούν  προκειμένου  να  αποφασίσουν  από  κοινού  τι  θα  ζωγραφίσουν,  τι

χρώματα  θα  χρησιμοποιήσουν,  από  που  θα  ξεκινήσουν,  πως  θα  κινούν  τον

μαρκαδόρο. Μόλις ολοκληρώσουν την εργασία τους παρουσιάζουν στην ολομέλεια

και συζητάμε στην τάξη πως τους φάνηκε η εμπειρία, αν τους δυσκόλεψε κάτι και

πως  συνεργάστηκαν  με  το  ζευγάρι  τους.  Στην  συνέχεια  κάνουμε  μια  κινητική

δραστηριότητα  σε  ζευγάρια  τυφλός-οδηγός  χρησιμοποιώντας  μαντήλια  για  να

κλείσουμε τα μάτια των παιδιών. Ένα παιδί αναπαριστά τον τυφλό και το ζευγάρι του

προσπαθεί να τον οδηγήσει στον χώρο με ασφάλεια. Έπειτα αλλάζουν οι ρόλοι των

παιδιών.

5.2 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ολοκληρώνοντας  την  πρακτική  άσκηση  και  με  την  εφαρμογή  των  παραπάνω

διδακτικών  μοντέλων,  έγινε  φανερό  πως  παρά  το  γεγονός  ότι  επιτεύχθηκε  το

ενδιαφέρον των παιδιών, η συμμετοχή, η συνεργασία, ο ενθουσιασμός τους, καθώς

και η επαφή και γνωριμία τους με πρωτόγνωρες συσκευές νέας τεχνολογίας, τα ίδια

τα παιδιά κατάφεραν να αποκτήσουν πληροφορίες και γνώσεις πάνω στις θεματικές

ενότητες των διδακτικών μοντέλων που εφαρμόστηκαν.
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Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  που  αποδεικνύει  τον  αναστοχασμό  της

γραφούσας  και  κατ'  επέκταση  τη  χρησιμότητα  των  διδακτικών  μοντέλων  είναι  η

χρήση tablet,  μέσω της οποίας τα νήπια ενημερώθηκαν και έλαβαν πληροφορίες για

τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες των δεινοσαύρων. Η χρήση νέας τεχνολογίας και

κυρίως το tablet κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς ήταν η πρώτη φορά που

τα  περισσότερα  από  τα  παιδιά  ήρθαν  σε  επαφή  και  γνώρισαν  τη  συγκεκριμένη

συσκευή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το συναίσθημα της χαράς της

ανακάλυψης  που  οδήγησε  τα  παιδιά  στη  βιωματική  γνωριμία  τους  με  τις  νέες

τεχνολογίες,  καθώς  αρχικά  μέσω  της  επαυξημένης  πραγματικότητας  έλαβαν

πληροφορίες και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα ίδια τη συσκευή για να τραβήξουν

φωτογραφίες.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναγκαιότητας

της ύπαρξης και εφαρμογής των διδακτικών μοντέλων στην προσχολική αγωγή. Η

μεταβίβαση  και  εφαρμογή  των  διδακτικών  μοντέλων  από  έμπειρες  νηπιαγωγούς

στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν στο βιογραφικό τους λίγα

χρόνια  υπηρεσίας  είναι  απαραίτητη  διότι  μέσω  αυτής  μεταδίδονται  εφαρμοσμένα

διδακτικά  μοντέλα  τα  οποία  ενισχύουν  και  βοηθούν  την  πορεία  ενός  νέου

νηπιαγωγού.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε  καμιά  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρθηκαν  σχετικά  με  τη  διαδικασία  της

επικοινωνίας  δεν  φαίνεται  η  διάθεση να μειωθεί  η  σημασία της  στα  πλαίσια των

διανθρώπινων σχέσεων και φυσικά στα πλαίσια του μαθήματος. Όλοι συμφωνούν με

την πρώτη θέση του  G.H. Mead  που αναφέρεται στην ανθρώπινη επικοινωνία, ότι

δηλαδή <<ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην επικοινωνεί>> (Α. Γκότοβος, 1990), που

σημαίνει  ότι  επικοινωνία  και  άνθρωπος  ταυτίζονται  ή  ότι  δεν  είναι  νοητός  ο

άνθρωπος χωρίς την επικοινωνία. Λόγοι επιστημολογικής τοποθέτησης, δηλαδή λόγοι

ιδεολογικοί,  οδηγούν  τις  διάφορες  επιστημολογικές  κατευθύνσεις  να  δίνουν

διαφορετικό νόημα στη διαδικασία της επικοινωνίας και φυσικά της αναθέτουν μια

άλλη αποστολή.  Έτσι  από τη μονόδρομη επίδραση του Ιδεαλισμού περνούμε στη
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διερεύνηση  της  ίδιας  της  διαδικασίας,  στα  πλαίσια  της  Κυβερνητικής  για  να  την

εντάξουμε  στη  συνέχεια  σε  κοινωνικές  επιδιώξεις  και  προθέσεις  στα  πλαίσια  του

Μαρξισμού και της Κριτικής Θεωρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη σε

θέματα αυτονομίας και χειραφέτησης.

  Ενδεχόμενα  οι  απόψεις  της  Κριτικής  Θεωρίας  για  τη  σημασία  της

επικοινωνίας  να  μην  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  των  οπαδών  του  Κριτικού

Ορθολογισμού,  σχετικά  με  την  επιστημονική  κατοχύρωση  των  πορισμάτων,  δεν

παύουν  όμως  να  αποτελούν  μια  πρόκληση  ότι  η  ενίσχυση  των  επικοινωνιακών

σχέσεων στο μάθημα οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση του, είτε δημιουργώντας νέες

γνώσεις είτε απλώς διευρύνοντας το χώρο αναζήτησης με τη δημιουργία ενός πεδίου

συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Γι' αυτό το λόγο όλες σχεδόν οι σύγχρονες

παιδαγωγικές  θεωρίες  συνηγορούν  για  μια  όσο  το  δυνατό  πιο  έντονη  εισαγωγή

επικοινωνιακών διαδικασιών στο σχολείο (Λ. Αθανασίου, 1993).

Στα πλαίσια της Κριτικής  Επικοινωνιακής Διδασκαλίας και  έχοντας  υπόψη

την  ελληνική  σχολική  πραγματικότητα  η  πορεία  προς  τον  εξανθρωπισμό  και  τον

εξορθολογισμό της παιδαγωγικής και της διδακτικής πράξης μπορεί να πραγματωθεί

μέσα από μια συνολική θεώρηση του φαινομένου της διδασκαλίας και με σταδιακή

παρέμβαση του εκπαιδευτικού και  των μαθητών.  Από τη μία  να έχει,  δηλαδή,  το

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης ως στόχο την παροχή ανοικτών διαδικασιών σε

επίπεδο περιεχομένων, μεθόδων και σχέσεων, και από την άλλη, με βάση αυτές τις

ανοικτές  διαδικασίες,  οι  παράγοντες  της  εκπαιδευτικής  πράξης να οδηγηθούν στη

δέσμευση και στην ανάληψη ευθυνών.

Είναι  λοιπόν  αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι  η  αγωγή,  η  εκπαίδευση  και  η

μάθηση  και,  γενικότερα,  η  εξέλιξη  των  δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου  δεν

συντελούνται στο κενό. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από τις

εκάστοτε  κοινωνικοπολιτισμικές  συνθήκες  εμπλέκονται  πλήθος  παραγόντων,  που

βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική θέση με το περιβάλλον,

ανάμεσα στους οποίους πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν ο ανθρώπινος παράγοντας, ο

υλικός παράγοντας και η μέθοδος διδασκαλίας. Τέτοια ζητήματα έχουν σχέση με τη

διδακτική,  τη διδασκαλία  και  τη μεθοδολογία.  Πιο συγκεκριμένα,  η διδακτική ως

επιστήμη συνδέεται άμεσα τόσο με τη θεωρία όσο και με την πράξη. Στο κομμάτι

αυτό περιλαμβάνονται τα διδακτικά μοντέλα που <<αποτελούν εφαρμογή στην πράξη
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της  Προσχολικής  Αγωγής>>  και  εξετάζουν  τα  ίδια  θέματα  με  τη  διδακτική

(διδασκαλίας  και  μάθησης),  προσαρμοσμένα,  όμως,  στις  ανάγκες  και  στις

ιδιαιτερότητες της νηπιακής ηλικίας. Έτσι, το κάθε εφαρμοσμένο διδακτικό μοντέλο

διαφοροποιείται  ή  μετατρέπεται  από  τον  εκάστοτε  νηπιαγωγό  προκειμένου  να

καλύπτει τις ανάγκες της σχολικής ομάδας, να την εξελίσσει και να εξελίσσεται. 

Κλείνοντας,  είναι  απαραίτητη  η εφαρμογή των διδακτικών μοντέλων μέσα

στη σχολική μονάδα εφόσον ο κάθε νηπιαγωγός έχει  τη δυνατότητα να συγκρίνει

δικές  του  στρατηγικές  διδασκαλίας  και  να  τις  αναπροσαρμόζει  τροποποιώντας  τη

συμπεριφορά του πάνω στο έργο και τον παιδευτικό του ρόλο.
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