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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  με  τίτλο: <<Οι  επικοινωνιακές  δεξιότητες  και  ο

συμβουλευτικός  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  στα  αναλυτικά  προγράμματα  στην

προσχολική  εκπαίδευση>>  εκπονήθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας,

τμήμα Νηπιαγωγών και αποτελεί εργασία βιβλιογραφική η οποία αναλύει το ρόλο του

εκπαιδευτικού, τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά καθώς και την στάση του απέναντι

στους μαθητές. 

Είναι μια εργασία η οποία θα αναδείξει το πόσο σημαντικός και πολυδιάστατος

είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και η

προσφορά  του  ευρύτερα  στην  κοινωνία.  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  μπορεί  να

αναβαθμιστεί  στη  μαθησιακή  διαδικασία  αν  ο  ίδιος  δεν  αποτελεί  μόνο  φορέα

μετάδοσης γνώσεων, αλλά πρότυπο ενεργοποίησης του μαθητή σε όλους τους τομείς

της μάθησης, αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, συσχετίζοντας τα

διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα με την καθημερινή ζωή και στην κατεύθυνση της

ανάπτυξης της πολιτιστικής και κοινωνικής παιδείας.

Από  αυτή  τη  θέση  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τις  καθηγήτριες  μου  Σωτηρία

Τριαντάρη και Ευδοξία Κωτσαλίδου που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ με

ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως αυριανή εκπαιδευτικός θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζω όλα όσα αφορούν έναν

εκπαιδευτικό.  Ο  εκπαιδευτικός  αποτελεί  μέρος  του  σχολείου  και  του  κοινωνικού

συνόλου  που  το  απαρτίζει.  Μέσα  σε  αυτό  το  κοινωνικό  και  πολιτισμικό

πλαίσιο,υπόκειται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Στον

κλάδο της Παιδαγωγικής έχουν εκφραστεί διάφορες θεωρίες για τα χαρακτηριστικά,

το ρόλο και τη προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Από δεοντολογικής άποψης αυτό

που εκφράζεται είναι ότι  θα πρέπει να έχει μια σφαιρική προσωπικότητα, που θα

διακρίνεται  για  τις  παιδαγωγικές  του ικανότητες  και  θα αγαπά τους  μαθητές  του.

Παράλληλα  επειδή  ο  εκπαιδευτικός  κατέχει  σοφία  και  γνώση  θα  πρέπει  να  τις

προσφέρει αυτούσιες στους μαθητές του μαζί με αιώνιες αξίες.

Επίσης, η προσωπικότητα, η ιδιοσυγκρασία, τα βιώματα, οι αξίες, τα πιστεύω, οι

θεωρίες  και  οι  γνώσεις  του  εκπαιδευτικού  παίζουν  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην

αντιμετώπιση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και της προβληματικής συμπεριφοράς

των μαθητών. Ο τρόπος που  βλέπει τον εαυτό του συμπεριλαμβάνοντας τον βαθμό

αυτοεκτίμησης των ικανοτήτων του και της αυτοπεποίθησής του να αντεπεξέλθει στις

όποιες  αντιξοότητες  παρουσιάζει  το  επάγγελμα  και  ταυτόχρονα  λειτούργημά  του,

αποτελούν  τη  βάση  για  τη  σωστή  αντιμετώπιση.  Επίσης,  ο  επιτυχής  ρόλος  του

εκπαιδευτικού εξαρτάται από το πόσο ευέλικτος είναι στις τοποθετήσεις του, αν είναι

διατεθειμένος  να  αναπροσαρμόσει  τον  τρόπο και  τη  μέθοδο  διδασκαλίας  του,  αν

αποδέχεται  τη  βοήθεια  ή  παρέμβαση  ειδικών,  αν  δέχεται  την  κριτική  και  τις

παρατηρήσεις  των  γονιών,  των  συναδέλφων και  των  μαθητών  του.  Επιπλέον,  αν

αγαπά το επάγγελμά του ή αν το βλέπει ως καθαρά βιοποριστικό μέσο, αν αξιολογεί ο

ίδιος την επιτυχία και την αποτυχία του, αν επιδιώκει να είναι ο φίλος, ο μεγάλος

αδελφός, η πατρική ή μητρική φιγούρα ή ο σύμβουλος των μαθητών του. Αν αντιδρά

και  αποστασιοποιείται  από καθετί  καινούριο  και  καινοτόμο και  αν αποφεύγει  την

κοινωνικότητα  με  γονείς  και  μαθητές,  θα  εξαρτηθεί  και  η  επιτυχία  του  ως

εκπαιδευτικός.

     Κατά την γνώμη μου σέβεται και εκτιμά τη διαφορερετικότητα,λειτουργεί στη

διαπολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης.  Ενθαρρύνει  τα παιδιά να ενισχύσουν

την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση τους και τα παρακινεί σε περιβάλλοντα δράσης
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και επικοινωνίας. Στα πλαίσια του συνεργαστικού σχολείου δημιουργεί το κατάλληλο

περιβάλλον  για  την  προώθηση  της  δημιουργικότητας,  της  φαντασίας,της  κριτικής

σκέψης των μαθητών,της καλλιεργείας της γλωσσικής ικανότητας τους,δηλαδή της

ικανότητας να διατυπώνουν τη σκέψη τους με ακρίβεια στο γραπτό και προφορικό

λόγο.

    Σύµφωνα µε την Tagliante (1994:38), «η στάση του εκπαιδευτικού συσχετίζεται µε

την  προσωπικότητά  του  και  βεβαίως  µε  τη  µεθοδολογία  που  αυτός  εφαρμόζει».

Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν ότι  υπάρχουν,  είτε  χαρακτηριστικά γνωρίσματα

του χαρακτήρα του, είτε συμπεριφορές, που μπορούν να βελτιώσουν τη στάση του.

Έτσι  θα  δούµε  καταρχήν  τα  προτερήµατα  και  στη  συνέχεια  τους  ρόλους,  που  ο

εκπαιδευτικός  θα  όφειλε  να  έχει,  µε  σκοπό  τη  βελτίωσή  του.  

 

                                                                                                                                    6



1. Προσχολική εκπαίδευση

1.1 Χαρακτηριστικές ιδιότητες της διδασκαλίας στα παιδικά κέντρα 
και στα νηπιαγωγεία

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 την θεωρία της ελεύθερης αγωγής, που υποστηρίζει την

αυθόρμητη  εκδήλωση  των  παιδικών  ικανοτήτων,  η  επιστημονική  προσχολική

παιδαγωγική  αποδέχεται  ότι  μια  από  τις  πιο  χαρακτηριστικές  ιδιότητες  της

διαδικασίας  της  διδασκαλίας  είναι  η  μελετημένη  και  συστηματοποιημένη

καθοδήγηση  της  παιδικής  δραστηριότητας.  Σε  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 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, όπου και αυτό έχει κάποιο γνωστικό σκοπό, στη διδακτική διαδικασία ή

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.  
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Στο παιδικό κέντρο ή στο νηπιαγωγείο τα παιδιά αναλαμβάνουν συγκεκριμένα

καθήκοντα,  για  την  υλοποίηση  των  οποίων  απαραίτητη  είναι  η  ύπαρξη  ειδικού

διδακτικού  συστήματος.  Είναι  αναγκαίο  να  υπάρχουν  μορφές  και  μέθοδοι

διδασκαλίας,  που θα βοηθούν τη 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 και 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 της εξήγησης, ώστε η προσοχή των παιδιών να μην

αποσπάται  σε  φαινόμενα  δευτερεύουσας  σημασίας.  Η  οργανωμένη  και

αποτελεσματική προσοχή είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Επιτυγχάνεται με την

συγκεκριμενοποίηση  ,  την  πραγματικότητα,  τη  συνεχή  επεξήγηση.  Οι  διδακτικοί

στόχοι,  υποστηρίζει  η  Α.Π.  Ούσοβα [57,112],  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  δω  απορρέει  και  η

αναγκαιότητα του συστηματοποιημένου χαρακτήρα της διδακτικής διαδικασίας.

 1.2 Η σημασία και οι στόχοι της εκπαίδευσης

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
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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, άλλα επίσης διαπλάθεται συνολικότερα η βούληση και ο χαρακτήρας του. Ο

παιδαγωγικός  χαρακτήρας  της  διδασκαλίας  πετυχαίνεται  και  με  την  εκπλήρωση

συγκεκριμένων στόχων με ηθικοπολιτισμικές αξίες, με τη γνωριμία του παιδιού με το

περιβάλλον  του,  με  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.α.  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  στο  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
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εκπαίδευση, χωρίς οργανωμένη διδακτική διαδικασία, η δουλεία στο 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 κολάζ και τη 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.

1.3 Καθορισμός των τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας

Οι  τρόποι  και  οι  μέθοδοι  της  εκπαίδευσης  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  στις

ιδιομορφίες της δραστηριότητας της σκέψης, των αναγκών και των ενδιαφερόντων

των παιδιών. Η πείρα απέδειξε ότι ακόμα και τα παιδιά της μεγαλύτερης προσχολικής

ηλικίας μαθαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία, όταν οι γνώσεις δίνονται με τη μορφή της

συστηματοποιημένης  απασχόλησης  και  συνδέονται  με  την  πρακτική-εικαστική

δραστηριότητα, τις έμμεσες και άμεσες παρατηρήσεις και τη βοήθεια των διδακτικών

παιχνιδιών.  Οι  παιδαγωγικές  μέθοδοι  διακρίνονται  σε  τέσσερις  κατηγορίες,  τις

προφορικές,τις  εποπτικές, τις πρακτικές μεθόδους και τις μεθόδους που θέτουν τα

παιδιά σε προβληματισμό και έρευνα.

α) προφορικές μέθοδοι 

Οι προφορικές μέθοδοι παίζουν πολύ βασικό ρόλο στη μάθηση και την αγωγή των

παιδιών σε όλα τα επίπεδα της προσχολικής ηλικίας. Η επιτυχία αυτών των μεθόδων

εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  ποιότητα  της  γλώσσας  της  ίδιας  της

νηπιαγωγού,από τον παραστατικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδει τις γνώσεις, από την

συναισθηματική εκφραστικότητα των λόγων της και από το κατά πόσο μπορεί να

γίνει προσιτή στα παιδιά. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι για την αγωγή του

μικρού παιδιού δεν αρκούν μόνο οι προφορικές εξηγήσεις. Για να επιδράσει ο λόγος

της  παιδαγωγού,πρέπει  να  στηρίζεται  στην  αισθητηριακή  πείρα  του  παιδιού.

Επομένως οι προφορικές μέθοδοι πρέπει να συνδυάζονται με τις εποπτικές μεθόδους
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της εκπαίδευσης και της αγωγής.

β) εποπτικές μέθοδοι 

Οι  εποπτικές  μέθοδοι  συνίστανται  στην  επίδειξη

αντικειμένων,εικόνων,σλάιτς(διαφανειών),  μεγεθυντικών  μοντέλων,  όπως  και

σχηματικών απεικονίσεων της πραγματικότητας. Η εποπτεία στη μάθηση δεν γίνεται

μόνον οπτικά αλλά και ακουστικά. Γίνεται επίσης και με την αισθητηριακή γνωριμία

των  παιδιών  με  τα  αντικείμενα  που  τα  περιτριγυρίζουν,  πράγμα  που  είναι  πολύ

βασικό,  κυρίως  για  τα  μικρά  παιδιά.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τον  παραστατικό

χαρακτήρα της σκέψης του μικρού παιδιού καταλαβαίνουμε τη σημασία της χρήσης

των εποπτικών μεθόδων(σε συνδυασμό με τις προφορικές)στην προσχολική αγωγή.

Ωστόσο για να μάθουν τα νήπια το καινούριο υλικό, δεν είναι αρκετό να ακούν τις

εξηγήσεις  ρης  παιδαγωγού και  να  το  παρατηρούν παθητικά.  Είναι  απαραίτητο να

ενεργούν και  πρακτικά με τα αντικείμενα.  Με τον τρόπο αυτό,  ανακαλύπτουν τις

χαρακτηριστικές τους ιδιότητες και ιδιομορφίες και εξακριβώνουν τις  μεταξύ τους

συνδέσεις και εξαρτήσεις. Επομένως, οι προφορικές και εποπτικές μέθοδοι πρέπει να

συνδυάζονται με πρακτικές μεθόδους της εκπαίδευσης και της αγωγής.

γ) πρακτικές μέθοδοι

Με τις πρακτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί η νηπιαγωγός στην παιδική διαδικασία

υποβοηθεί την πρακτική δραστηριότητα των παιδιών,μαθαίνοντας το να τροποποιούν

τα  αντικείμενα,  να  δημιουργούν  κάτι  καινούριο(κατασκευές,οικοδομές).  Μαθαίνει

στα  παιδιά  τρόπους  ηθικής  συμπεριφοράς,  τοποθετώντας  τα  σε  ειδικά

δημιουργημένες  παιδαγωγικές  καταστάσεις  και  ωθώντας  τα  σε  ηθικές  πράξεις.  Η

αγωγή δεν είναι μονόπλευρη διαδικασία. Δεν είναι μια επίδραση που ασκείται από

την πλευρά της παιδαγωγού στο παιδί και αυτό την αποδέχεται παθητικά. Η αγωγή

και η εκπαίδευση είναι ανύπαρκτες χωρίς την ενεργοποιήσει του ίδιου του παιδιού. Ο

παιδαγωγός προκαλεί,ενισχύει,υποβοηθεί,και μόνον υπό αυτόν τον όρο είναι δυνατό

να γίνουν δεκτές με επιτυχία οι καινούριες γνώσεις και δεξιότητες, να αναπτυχθούν οι

ικανότητες και να διαμορφωθούν τα ηθικοβουλητικά προσόντα της προσωπικότητας

του  παιδιού.  Με άλλα λόγια,  η  αγωγή  πραγματοποιείται  στη  διαδικασία  της  από

κοινού  δραστηριότητας  παιδαγωγού  και  παιδιού.  Στην  αρχή  της  γνωριμίας  του

παιδιού  με  το  άγνωστο  γι'  αυτό  περιβάλλον,  η  παιδαγωγός,  με  τη  βοήθεια  του
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προφορικού λόγου, με την εποπτική καθοδήγηση, με την οργάνωση των πρακτικών

δραστηριοτήτων και με την καθοδήγηση της ενεργητικότητας του, βήμα προς βήμα,

το κατευθύνει συστηματικά προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου με το

οποίο  γνωρίζεται  και  διαδοχικά  και  σταδιακά  δημιουργεί  σ'  αυτό  καινούριους

τρόπους δραστηριότητας και κανούριες αντιλήψεις. Αργότερα όμως, όταν το παιδί

εξοικειωθεί σε κάποιο βαθμό με το καινούριο υλικό και πάρει ορισμένες γνώσεις για

κάποια  περιοχή,  παρουσιάζεται  η  δυνατότητα  να  του  παραχωρηθεί  μεγαλύτερη

αυτοτέλεια για την πραγματοποίηση  της μιας ή της άλλης δραστηριότητας, η οποία

από κάποιο σημείο και έπειτα επιτρέπει τη δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για

την πολύπλευρη δημιουργική του ανάπτυξη. Αλλά και σε μια τέτοια οργάνωση της

παιδαγωγικής διαδικασίας η παιδαγωγός συνεχίζει να παίζει οδηγητικό ρόλο σ' αυτήν,

αλλάζοντας  μόνο  τις  μεθόδους  της  παιδαγωγικής  επίδρασης  στα  παιδιά  και  το

περιεχόμενο  των  δραστηριοτήτων  τους.  Όλ'  αυτά  αποτελούν  και  τη  βάση  για  τη

δημιουργία μιας ακόμη ομάδας μεθόδων μάθησης και αγωγής στο νηπιαγωγείο και

στο  παιδικό  κέντρο,  η  οποία  εφαρμόζεται  στη  διαδικασία  της  προφορικής,  της

εποπτικής και πρακτικής επίδρασης στο παιδί. Αυτή η ομάδα ονομάζεται << Μέθοδος

προβληματισμού>> ή << Ομάδα προβλημάτων>>.

δ) Μέθοδος προβληματισμού ή ομάδα προβλημάτων   

Η ουσία της μεθόδου αυτής βρίσκεται σε τούτο το σημείο. Ο παιδαγωγός όχι μόνο

θέτει το πρόβλημα στο παιδί( να ζωγραφίσει κάποιο αντικείμενο, να κατασκευάσει

κάτι  με  τους  κύβους,  να  λύσει  ένα  μαθηματικό  πρόβλημα κ.ο.κ.),  αλλά δίνει  και

πρότυπο για τον τρόπο της  ενέργειας,  προσπαθώντας,  στη διαδικασία μιας  σειράς

ασκήσεων, να βοηθήσει το παιδί να μάθει αυτόν τρόπο και να αποκτήσει ορισμένες

συνήθειες  για  τη  ζωγραφική,  την  κατασκευή,  τη  λύση  ορισμένων  μαθηματικών

προβλημάτων  κ.ο.κ.  Η  μέθοδος  αυτή  χρησιμοποιείται  στη  συστηματοποιημένη

απασχόληση  πιο  συχνά  και  πιο  συστηματικά.  Έχει  ιδιαίτερη  σημασία  για  την

πνευματική  αγωγή,για  την  αισθητική  αγωγή(στη  μουσική,στο  τραγούδι,στην

καλλιτεχνική  αφήγηση)και  επίσης  για  την  ηθική  αγωγή(δημιουργώντας  συνήθειες

πολιτισμένης συμπεριφοράς και κίνησης μέσα στην ομάδα και στην κοινωνία). Οι

μέθοδοι  της  <<μάθησης  και  αγωγής  με  προβλήματα>> εφαρμόζονται  ως  εξής:  Ο

παιδαγωγός  θέτει  στα  παιδιά  το  πρόβλημα  και  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να

αναζητήσουν μόνα τους τρόπους για τη λύση του, χρησιμοποιώντας της αποκτημένες
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γνώσεις και δεξιότητες. Μια παραλλαγή είναι: Δημιουργούμε της κατάσταση η οποία

παρέχει μόνη της τους καθορισμένους όρους δράσης. Το παιδί πρέπει μόνο του να

σκεφθεί το πρόβλημα και να βρει τους κατάλληλους τρόπους για τη λύση του. Αυτές

οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως στο νηπιαγωγείο και στο παιδικό κέντρο τόσο

στη συστηματοποιημένη απασχόληση , όσο και στα οργανωμένα παιχνίδια και στην

εργασία των παιδιών. Αυτές οι μέθοδοι δραστηριοποιούν τη σκέψη του παιδιού, το

οδηγούν  στην αυτοτέλεια,  αναπτύσσουν τη  δημιουργική  του πρωτοβουλία.  Κύριο

χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι ότι ο παιδαγωγός δε θέτει στα παιδιά ένα

συγκεκριμένο  πρόβλημα  και  δεν  καθορίζει  άμεσα  τον  τρόπο  για  τη  λύση  του.

Αντίθετα,  προκαλώντας  ενδιαφέρον,  ευνοεί  και  τις  κλίσεις  των  παιδιών.  Η

νηπιαγωγός συμμετέχει στις δραστηριότητες τους ως οργανωτής και προσπαθεί να

πλουτίσει και να αναπτύξει το περιεχόμενο τους, ανάλογα με τους γενικούς σκοπούς

της  αγωγής.  Αυτό  έχει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  οργάνωση  των  παιχνιδιών  των

παιδιών, για την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής ερασιτεχνικής τους δραστηριότητας,

όπως και για την αυτοτέλεια που πρέπει να δείχνουν κατά τη γνωριμία τους με το

περιβάλλον. Αυτός ο τρόπος καθοδήγησης μπορεί να εφαρμοστεί μετά την περίοδο

της <<μεταβατικής>>μάθησης και αγωγής και αφού τα παιδιά αποκτήσουν κάποια

πείρα  και  φθάσουν σ'  ένα  σχετικά  υψηλό επίπεδο ανάπτυξης(στα παιχνίδια,  στην

καλλιτεχνική δημιουργία,  στην πνευματική εργασία,  κ.λπ). Η εφαρμογή αυτής της

μεθόδου  απαιτεί  από  τον  παιδαγωγό  μεγάλη  παιδαγωγική  ευθύνη,  ικανότητα  και

διεισδύει στα ενδιαφέροντα και στις σκέψεις των παιδιών,δεξιότητα να συμμετέχει

στην ερασιτεχνική τους δραστηριότητα και να δίνει την απαραίτητη κατεύθυνση.

Όλες  οι  πιο  πάνω  μέθοδοι  εφαρμόζονται  συνήθως  όχι  μεμονωμένες,  όχι

ξεχωριστά,  αλλά  σε  στενή  σύνδεση  η  μία  με  την  άλλη.  Για  παράδειγμα,όταν

γνωρίζονται τα παιδιά με τη φύση, ο παιδαγωγός οργανώνει την παρατήρηση σε ζώα

και  φυτά,  τους  δείχνει  εικόνες,  τους διηγείται  τη ζωή τους,  τις  ωφέλειες  που μας

προσφέρουν, το πως τα φροντίζει ο άνθρωπος. Επίσης καθοδηγεί την πρακτική τους

δραστηριότητα  στον  κήπο  του  νηπιαγωγείου  ή  του  παιδικού  σταθμού  και  στη

ζωντανή  γωνιά.  Τέλος,  μεγάλο  ρόλο  στη  διαμόρφωση  της  προσωπικότητας  του

παιδιού παίζει ο/η νηπιαγωγός.  Από τα δικά του πνευματικά προσόντα, από τη δική

του  προσωπικότητα,  από  την  παιδαγωγική  του  δεξιοτεχνία  εξαρτάται  το  πως  θα

αισθάνεται  και  το  πως  θα  συμπεριφέρεται  το  παιδί  στο  παιδικό  κέντρο  και  στο
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νηπιαγωγείο. Η διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού πολίτη στην κοινωνία απαιτεί από

τον παιδαγωγό της  προσχολικής  ηλικίας  να  εξελίσσεται  συνεχώς  επιστημονικά,να

αφομοιώνει παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις και να τελειοποιεί τις μεθόδους

της  παιδαγωγικής  του  δουλείας.  Ο  παιδαγωγός  όχι  μόνο  δίνει  στα  παιδιά

καθορισμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και είναι το πρότυπο για μίμηση και, μαζί

μ΄ αυτό οργανωτής της όλης τους ζωής και δράσης.

Πολύ  μεγάλη  παιδαγωγική  σημασία  έχει  το  πως  συμπεριφέρεται  και  ίδιος  ο

παιδαγωγός στα παιδιά και πως επεμβαίνει στη δημιουργία των μεταξύ τους σχέσεων.

Εάν συνδυάζει τη λογική με την αληθινή προθυμία και συμπεριφορά προς τα παιδιά,

εάν συμβάλλει στη διαμόρφωση φιλικών μεταξύ τους σχέσεων που βασίζονται στην

αλληλοβοήθεια και στην υποστήριξη, θα υπάρξει εκείνη η ευχάριστη και αρμονική

ατμόσφαιρα,  στην  οποία  βρίσκουν  έδαφος  να  αναπτυχθούν  ολόπλευρα  οι

δυνατότητες του μικρού παιδιού και πραγματοποιείται με επιτυχία η μάθηση και η

αγωγή  του.  Για  να  γίνουν  πράξη  όλα  αυτά,  είναι  απαραίτητο  όχι  μόνο  να

τελειοποιηθούν οι μέθοδοι παιδαγωγικής δουλειάς, αλλά και να γίνει γνωστός στον

παιδαγωγό ο χαρακτήρας του κάθε παιδιού.  Επίσης ο/η νηπιαγωγός καλό είναι να

φροντίζει και να μαθαίνει τις ιδιομορφίες της κάθε ηλικίας, καθώς και τις ατομικές

διαφορές των παιδιών.

1.4 Η αφήγηση,βοηθητική μέθοδος στην παρατήρηση

Η  βοηθητική  μέθοδος  η  οποία  χρησιμοποιείται  για  την  καλύτερη  διεξαγωγή  της

παρατήρησης είναι η αφήγηση της παιδαγωγού. Στα παιδιά 5-6 ετών, εκτός από τη

συζήτηση, η παιδαγωγός, για να διευρύνει τις γνώσεις, μπορεί να αφηγηθεί για το

αντικείμενο ή φαινόμενο που παρατηρούν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν

άμεσα να αντιληφθούν. Με την αφήγηση, δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και

συγχρόνως πιο γενικευμένη αντίληψη για το καινούριο αντικείμενο. Για παράδειγμα,

τα  παιδιά  παρατηρούν  ένα  συγκεκριμένο  σκύλο.  Ο  νηπιαγωγός  μπορεί  να  τους

διηγηθεί  για  το  τσοπανόσκυλο,  για  κυνηγετικό  σκυλί,  για  το  σκυλί  που έχουν οι

άνθρωποι στις πόλεις, ώστε με τη βοηθητική αυτή μέθοδο να πλουτίζονται οι γνώσεις

των  παιδιών  για  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο.  Κατά  την  παρατήρηση  ενός

αντικειμένου στα παιδιά των 6 ετών μπορούμε να αφηγηθούμε κάτι από το παρελθόν,

χωρίς βέβαια να παρασυρόμαστε σε ιστορικά γεγονότα. Έτσι αυτά θα καταλάβουν
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καλύτερα το παρόν. Για παράδειγμα, όταν γνωρίζονται με την γειτονιά που βρίσκεται

το  παιδικό  κέντρο  ή  το  νηπιαγωγείο  που  πηγαίνουν  και  κοντά  έχει  καινούριες

πολυκατοικίες, ο παιδαγωγός μπορεί να τους αφηγηθεί τι υπήρχε παλαιότερα σ' αυτόν

τον τόπο. Όμως δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση της συζήτησης ή της διήγησης, ακόμα

και αν προξενούν μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια από την πλευρά των παιδιών.

Στην αντίθετη περίπτωση, αντί να ενισχυθεί η άμεση κατάκτηση των γνώσεων και να

προετοιμαστούν τα συμπεράσματα και η γενίκευση, θα αποσπαστεί η προσοχή των

παιδιών από το παρατηρούμενο αντικείμενο, χωρίς να φθάσουν στο ξεκαθάρισμα των

παραστάσεων  και  αντιλήψεων.   Θα  μελετούν  πολλά  πράγματα,  χωρίς  να  γίνει  η

εξατομίκευση  τους,  που  είναι  απαραίτητη  στην  αποτελεσματική  κατανόηση  των

συγκεκριμένων προβλημάτων.

1.5 Μεθοδολογία της παρατήρησης

Αποφασιστικός όρος για τη σωστή και ολοκληρωμένη κατανόηση του περιβάλλοντος

από τα παιδιά  είναι να κατέχουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους παρατήρησης.

Αυτοί οι τρόποι αποκτιούνται στη διαδικασία της παρατήρησης με την καθοδήγηση

του παιδαγωγού. Είναι γνωστό ότι η παρατήρηση ως μέθοδος είναι αποτελεσματική

και αξιόλογη μόνον τότε, όταν ακολουθεί την διαλεκτική οδό της γνώσης, και αυτή

είναι: να αποδέχεσαι το αντικείμενο στο σύνολο του,να ξεχωρίζεις τα μέρη του, να τα

αναλύεις και να τα συνθέτεις και να ξαναγυρίζεις στο σύνολο. Είναι γνωστό επίσης,

ότι, αν το παιδί δεν μάθει να διακρίνει τα βασικά μέρη του αντικειμένου και να τα

συνδέει  σε  ένα  σύνολο,  πιο  δύσκολα  διαμορφώνει  σωστή  αντίληψη  γι'  αυτό  το

αντικείμενο. Για να αφομοιώσουν τα παιδιά το υπόδειγμα του απλού σχήματος του

αντικειμένου ή φαινομένου που μελετούν και συνειδητά να το χρησιμοποιήσουν, η

παρατήρηση πρέπει να πραγματοποιείται με πρόγραμμα που να περιέχει :

Προετοιμασία

Η  προετοιμασία  για  την  παρατήρηση  είναι  σοβαρό  πρόβλημα.  Για  την

αποτελεσματική διεξαγωγή της κάθε παρατήρησης με τα παιδιά,  είναι  αναγκαίο ο

παιδαγωγός  να  επιτελέσει  μια  προκαταβολική προετοιμασία  σε  δύο κατευθύνσεις.

Από τη μια πλευρά, αυτή πρέπει να καθορίσει: 

Τι και για πoιο λόγο θα παρατηρηθεί το αντικείμενο ή το φαινόμενο.
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Πού θα πραγματοποιηθεί η παρατήρηση.

Τι  ακριβώς  από  το  περιεχόμενο  του  αντικειμένου  ή  του  φαινομένου  θα

παρατηρήσουν.

Πόσες φορές θα γίνει η παρατήρηση, μία ή και περισσότερες.

 Στον τόπο της παρατήρησης θα γενικευθούν οι γνώσεις ή η γενίκευση θα γίνει σε

ειδικές ανακεφαλαιωτικές συζητήσεις μετά την παρατήρηση.

Από  την  άλλη  πλευρά,  ο  παιδαγωγός  θα  πρέπει  να  εκπληρώσει  την  παρακάτω

εργασία :

Να προγραμματίσει το περιεχόμενο της προκαταρκτικής συζήτησης με τα παιδιά, για

να  εξακριβώσει  το  μέγεθος  των  γνώσεων  τους  για  το  αντικείμενο  που  θα

παρατηρήσουν.

Να επιλέξει παιδική λογοτεχνία(ποιήματα, διηγήματα, αινίγματα, κ.α.) και εποπτικά

μέσα(ταινίες  μικρού  μήκους,  διαφάνειες,  εικόνες,  φωτογραφίες,  βιντεοκασέτες,

κασέτες κ.α.), με τα οποία θα προκαλέσει στα παιδιά ενδιαφέρον για το αντικείμενο,

το οποίο θα παρατηρήσουν.

Να θέσει στα παιδιά προβλήματα σχετικά με την επικείμενη παρατήρηση(σε σχέση

με το χαρακτήρα του αντικειμένου που θα παρατηρηθεί).

Να  προετοιμάσει  πρόγραμμα  για  την  παρατήρηση  που  θα  γίνει  μια  φορά  και

πρόγραμμα για πολλαπλές παρατηρήσεις στο ίδιο αντικείμενο. Το καθένα από αυτά

τα  προγράμματα  πρέπει  να  περιέχει  πολύ  καλά  μελετημένες  και  διατυπωμένες

ερωτήσεις, με τις οποίες θα κατευθύνεται και θα καθοδηγείται η παρατήρηση των

παιδιών, και ερωτήσεις που θα οδηγήσουν τα παιδιά σε συμπεράσματα.

Να προβλέψει συγκεκριμένη πρακτική εργασία, την οποία τα παιδιά θα εκπληρώσουν

μετά την παρατήρηση(ο χαρακτήρας αυτής της δραστηριότητας καθορίζεται από το

χαρακτήρα της παρατήρησης  του συγκεκριμένου αντικειμένου).

Την  επιλογή  των  προς  παρατήρηση  αντικειμένων  την  κάνει  ο  παιδαγωγός,  ο

οποίος έχει υποχρεώσει να επιλέγει τέτοια αντικείμενα και φαινόμενα, τα οποία είναι

ιδιόμορφα  και χαρακτηριστικά  για τον καθορισμένο τόπο μιας περιοχής της χώρας.

Μαζί με τα τυπικά, χαρακτηριστικά αντικείμενα και φαινόμενα πρέπει να επιλέγουν
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κι άλλα, τα οποία θα αποκαλύψουν στα παιδιά αξιοπερίεργα πράγματα, που θα τα

πλουτίσουν  με  ενδιαφέρουσες  γνώσεις,  θα  τα  τροφοδοτήσουν  και  θα  τα

ενεργοποιήσουν την περιέργεια, τη φιλομάθεια και την παρατηρητικότητα τους.

Το κάθε χωρίο ή πόλη της χώρας μας έχει και τα δικά του τυπικά χαρακτηριστικά,

με τα οποία πρέπει να γνωριστεί και η νέα γενιά, να τα αγαπήσει. Για να μάθει στα

παιδιά να παρατηρούν η ίδια η νηπιαγωγός θα πρέπει να μπορεί να βλέπει τον πλούτο

των φαινομένων , τα χρώματα, τις μορφές,τα σχήματα, να αισθάνεται το άρωμα, τις

κινήσεις από το περιβάλλον.  Πρέπει να μάθει στα παιδιά όχι μόνο να βλέπουν, αλλά

και  να  αισθάνονται  την  ομορφιά  του  περιβάλλοντος,  να  αισθάνονται  χαρά  και

ικανοποίηση  από  αυτήν.   Από  τη  φιλομάθεια  και  την  παρατηρητικότητα  της

παιδαγωγού,  από  τη  δική  της  δημιουργική  πρωτοβουλία  σε  μεγάλο  βαθμό  θα

εξαρτηθεί η επιλογή των προς παρατήρηση αντικειμένων, το ενδιαφέρον των παιδιών

γι'  αυτά,  όπως  και  η  οργάνωση  καιη  διεξαγωγή  της  ίδιας  της  παρατήρησης.  Με

περισσότερο  ενδιαφέρον  και  πιο  αποτελεσματικά  θα  διεξαχθεί  η  καθορισμένη

παρατήρηση,  όταν  είναι  ενεργητική  η  συμμετοχή  των  παιδιών   στη  λύση  των

προβλημάτων  που  έχουν  τεθεί  κατά  τη  διαδικασία  της  παρατήρησης.  Τα  παιδιά

πηγαίνουν  εκδρομή  στη  φύση  και  τίθεται  το  πρόβλημα  να  συγκρίνουν   το

ασπρολούλουδο με τη μαργαρίτα. Στα παιδιά αμέσως παρουσιάζεται η φιλομάθεια

για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από τη σύγκριση.  Η φιλομάθεια, η επιθυμία να

αποκτήσουν  καινούριες  γνώσεις  τα  ωθεί  προς  τη  δραστηριότητα,  αυξάνουν  οι

ικανότητες  τους  για  παρατήρηση.   Για  να  ανακαλύψουν  τις  λεπτομέρειες,  τις

διαφοροποιήσεις  και  τις  ομοιότητες,  είναι  απαραίτητη  η  ενεργητική  πνευματική

δραστηριότητα:  ανάλυση,  σύνθεση,  σύγκριση  και  γενίκευση.  Αυτές  οι  νοητικές

δραστηριότητες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία, εάν μαζί με αυτές δεν

συμπεριληφθούν και βουλητικά προσόντα- βουλητική προσοχή, υπομονή και αντοχή,

στη  διερεύνηση  του  φυτού.  Από  την  άλλη  πλευρά  στη  περίοδο  της  δουλειάς  το

ενδιαφέρον προς αυτήν την έρευνα δυναμώνει από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Από την πλευρά του το αυξημένο ενδιαφέρον επιδρά όχι μόνο στην αντοχή, αλλά και

στις διανοητικές ικανότητες. Εδώ παίζουν ρόλο και άλλα προσόντα. Έτσι μάλιστα και

σε  μια  σχετικά  απλή  δραστηριότητα  διάφορα  προσόντα  της  προσωπικότητας

επιδρούν αμοιβαία.
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1.6 Η συζήτηση ως μέθοδος

Η συζήτηση είναι μέθοδος με την οποία με προμελετημένες ερωτήσεις η παιδαγωγός

ενεργοποιεί  τη  σκέψη  των  παιδιών,  την  κατευθύνει  προς  την  πρόσληψη  των

αντικειμένων  και  φαινομένων  του  περιβάλλοντος.  Συγχρόνως  με  την  βοήθεια

της,ξαναπλάθονται  αντικείμενα,  που  είχαν  γίνει  αποδεκτά

παλαιότερα,συστηματοποιούνται οι κατατκτημένες γνώσεις και τα παιδιά οδηγούνται

σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και γενικεύσης. Στη διαδικασία της συζήτησης, υπό

την άμεση καθοδήγηση της παιδαγωγού, το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τις σκέψεις

του με σωστές κρίσεις  και  συλλογισμούς και  με σωστές,γραμματικά,προτάσεις.  Η

συζήτηση κατευθύνει τη σκέψη των παιδιών και τα μαθαίνει να χρησιμοποιούν το

διάλογο,όταν  συζητούν.  Η  καλά  οργανωμένη  συζήτηση  διαπαιδαγωγεί  τα  παιδιά

ώστα να αντιδρούν σωστά απένατι  στα αντικείμενα και  τα φαινόμενα,  στα οποία

αναφέρεται.  Για  τη  σωστή  χρησιμοποίηση  της  συζήτησης  ως  μεθόδου  για  τη

γενίκευση της αισθητηριακής πείρας, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω

όροι:

Πρώτος και βασικός όρος είναι το παιδί να έχει αποθέματα από εντυπώσεις, οι οποίες

έχουν  αποκτηθεί,  με  παρατηρήσει,  διηγήματα,εικονογραφίσεις,εκδρομές,αφηγήσεις

κ.ο.κ. Χωρίς αυτές  τις εντυπώσεις και χωρίς την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας

από  αισθητηριακές  παραστάσεις  και  αντιλήψεις,  είναι  αδύνατη  η  παραπέρα

συστηματοποίηση και γενίκευση των συγκεκριμένων γνώσεων.

Δεύτερος  όρος:  Πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ιδιομορφίες  των  παιδιών  κάθε

προσχολικής ηλικίας. Η αστάθεια της προσοχής, οι αδύναμες συνειρμικές συνδέσεις,

οι φτωχές παραστάσεις, η ιδιομορφία της γλώσσας και η αδύνατη βούληση θέτουν τη

σφραγίδα τους στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη διδασκαλία της προσχολικής

ηλικίας.  Η  νηπιαγωγός  καθορίζει  τι  είδους  πρέπει  να  είναι  το  περιεχόμενο  της

συζήτησης, στον κύκλο ποιας πραγματικής ύλης θα γίνεται η γενίκευση.

Καθορίζεται  επίσης  η  διάρκεια  της  συζήτησης,  η  συγκεκριμένοποίηση  των

ερωτήσεων και το πιο βασικό: το πόσο γενικά είναι τα συμπεράσματα. Στα παιδιά των

3-4 ετών δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συζήτηση ως μέθοδο μάθησης. Εδώ

χρησιμοποιούμε  συγκεκριμένο  διάλογο.  Με  την  απόκτηση  της  πείρας  και  με  τη

διερεύνηση των παραστάσεων προχωράμε διαδοχικά προς τη συζήτηση, αλλά κυρίως
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με  εποπτικά  μέσα-εικόνες,  μακέτες,  κούκλες,  κ.α.  Για  τα  παιδιά  των  5-6  ετών  η

μέθοδος  αυτή  χρησιμοποιείται  περισσότερο.  Με  τη  συμμετοχή  των  παιδιών  στη

συζήτηση εξασφαλίζεται όχι μόνον η πνευματική αλλά και η ηθική τους ανάπτυξη,

καθώς  διαμορφώνουν  θετικούς  κανόνες  συμπεριφοράς.  Τα  παιδιά  συνηθίζουν  να

συμμετέχουν  στην  ομαδική  δραστηριότητα,να  εκφράζουν  ενδιαφέρουν  στις

συζητήσεις  και  στις  ομιλίες  των  συνομιλήκων τους,  να  εκτιμούν  την  άποψη  των

άλλων   και  να  εκφράζουν  την  δική  τους  άποψη.  Η  συζήτηση  εξασφαλίζει  και

συναισθηματικό  πλούτο  στα  παιδιά,  εφόσον  καλλιεργούνται  σ'αυτά  συγκεκριμένα

συνασθήματα  και  θετική  συμεριφορά  απέναντι  σε  συγκεκριμένα  γεγονότα  και

φαινόμενα. Η συμμετοχή τους στη συζήτηση τα κάνει πιο ομιλητικά, πιο κοινωνικά,

όπως στην ώρα της συστηματοποιημένης απασχόλησης,, έτσι και στη ζωή. Ακόμα και

τα ντροπαλά παιδιά και εκείνα που δεν συμμετέχουν δυναμικά στη διαδικασία της

συζήτησης,  απαλάσσονται  από  τη  συστολή  τους  και  δραστηριοποιούνται.  Στη

διάρκεια της συζήτησης και της ανάλυσης των γεγονότων τα παιδιά βοηθιούνται να

καταλάβουν  την  ουσία  των  φαινομένων,  δηλαδή  να  γενικεύουν  και  να

συστηματοποιούν τις γνώσεις. Στη συζήτηση πρέπει να εκδηλώνουν δραστηριότητα

τα παιδιά και όχι η παιδαγωγός. Αυτά πρέπει να μιλούν περισσότερο απ'αυτήν. Η

συζήτηση είναι μέθοδος και για την ανάπτυξη της γλώσσας, γιάυτό το κάθε παιδί

αποκτά τη δυνατότητα για τη σωστή χρήση της γλώσσας. Στη συζήτηση δεν πρέπει

να γίνονται ερωτήσεις: Ποιος, πότε,τι είναι, που , κ.ο.κ., οι οποίες επαναφέρουν στην

επιφάνεια  παλαιότερες  γνώσεις,  αλλά  οι  ερωτήσεις:  Γιατί,  εξαιτίας,τίνος,για  ποιο

λόγο,  κ.ο.κ.,  οι  οποίες  ενεργοποιούν   τη  σκέψη  των  παιδιών,  τα  βοηθούν  να

αναζητούν  και  να  εξακριβώνουν  τις  αιτίες,  τις  συνδέσεις  των  γεγονότων  και

συστηματοποιούν τις γνώσεις. Πρωταρχική σημασιά στη συζήτηση πρέπει να έχουν

οι  ερωτήσεις  με  ερευνητικό  χαρακτηρά ή  οι  ερωτήσεις  που  θέτουν  τα  παιδιά  σε

προβληματισμό και ασκούν θετική επίδραση στη ανάπτυξη της λογικής ομιλίας. Με

το  να  θέτουμε  στα  παιδιά  ερωτήσεις  που  τα  προβληματίζουν  ,  ικανοποιείται  η

φιλοδοξία τους να μάθουν, να μπορούν. Ο  A.S. Vygotsky  έγραφε, ότι εκεί που δεν

υπάρχουν ερωτήσεις, εκεί που όλα προχωρούν ομαλά, εκεί δεν υπάρχει και αιτία να

δημιουργηθούν σκέψεις. Οι ερωτήσεις είναι μια αντανάκλαση των προβληματισμών,

που εμφανίζονται στη συνείδηση του παιδιού. Μ' αυτές παριστάνεται η πιο αποδοτική

μορφή της σκέψης. Με την εμφάνιση της αρχίζει η ενεργοποίηση της διαδικασίας της
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πνευματικής δραστηριότητας.

2. Αναλυτικά Προγράμματα

 2.1 Σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής

Στη  δεκαετία  του  '60,  τη  βάση  για  νέες  διδακτικές  αναζητήσεις  αποτέλεσαν  οι

ψυχολογικές αντιλήψεις, κυρίως, των  Skinner, Thorndike  και  Bruner,  αλλά και του

Piaget, δηλαδή οι <<μπιχεβιοριστές>> και οι <<γνωστικές>> θεωρίες μάθησης, οι οποίες

έγιναν γνωστές την ίδια περίπου περίοδο.

  Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής είναι εμφανής η

προσπάθεια εφαρμογής των σύγχρονων θεωρητικών και επιστημονικών πορισμάτων

σχετικών με την ανάπτυξη του νηπίου και είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από

τις  γνωστικές  θεωρίες  του  Piaget.  Χαρακτηριστικό  είναι  ακόμη το  γεγονός  ότι  οι

προδιαγραφές  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  με  τη  μορφή  του  Curriculum

τηρούνται θα λέγαμε απαρέγκλιτα. Διατηρούν τα τέσσερα μεταξύ τους αλληλένδετα

δομικά στοιχεία,  δηλαδή τους στόχους και τα περιεχόμενα μάθησης των σχετικών

δραστηριοτήτων, τη μεθόδευση της διδασκαλίας και τον έλεγχο των στόχων μάθησης,

η  οποία  συνίσταται  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  της  παιδευτικής

διαδικασίας.

 Ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνεται σε καθένα από τα στοιχεία αυτά, όπως

τονίσαμε  και  πιο  πάνω,  διαμορφώνονται  και  τα  διάφορα  μοντέλα  αναλυτικών

προγραμμάτων.  Από  το  άλλο  μέρος  η  φιλοσοφία,  ο  ρόλος  που  αποδίδεται  στο

νηπιαγωγείο  και  γενικότερα  η  εκπαιδευτική  πολιτική,  την  οποία  ακολουθεί  κάθε

χώρα,  είναι  προσδιοριστικά  στοιχεία  της  ύπαρξης  αναλυτικού  προγράμματος  στο

νηπιαγωγείο ή οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών και πλαισίων.

  Γι'  αυτό,  τα  διαφορετικά  εκπαιδευτικά  συστήματα  των  χωρών-μελών  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  οι  διαφοροποιημένοι  σκοποί  τους  δημιουργούν  μεγάλες

αποκλίσεις  και  στα  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής,  καθώς  και  στον  τρόπο

διδασκαλίας.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  μερικές  χώρες-μέλη,  όπως  η  Ελλάδα,  το

Βέλγιο, η Γαλλία και η Αγγλία, διαθέτουν αναλυτικό πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία.

Στις  χώρες  αυτές  επεκράτησε  η  άποψη ότι  για  λόγους  διοικητικής  ομοιομορφίας,

αλλά  και  εκπαιδευτικής  δικαιοσύνης  πρέπει  να  εφαρμόζεται  ενιαίο  σύστημα
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διοίκησης  με  παράλληλους  σκοπούς  και  στόχους,  καθώς  και  ενιαίο  αναλυτικό

πρόγραμμα για ολόκληρη τη χώρα.

  Αντίθετα άλλες χώρες αρκούνται στις κατευθυντήριες γραμμές από τους φορείς,

όπως  συμβαίνει  στα  περισσότερα κρατίδια  της  Γερμανίας,  όπου  δεν  τίθεται  θέμα

αναλυτικού  προγράμματος.  Το  πρόβλημα  του  νηπιαγωγείου,  υποστηρίζουν  οι

θιασώτες  αυτής  της  άποψης,  δεν  είναι  να  επιβάλλει  στο  νήπιο  ένα  πρόγραμμα

μάθησης και με αυτό να παρέμβει στη ανάπτυξη του. Περισσότερο στο νηπιαγωγείο

πρόκειται για μία περιοχή ζωής, στην οποία το ανώτατο αξίωμα για το παιδί είναι το

παιγνίδι, επειδή τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο παίζοντας.

  Αρκετά προωθημένη στον τομέα αυτό παρουσιάζεται η πατρίδα μας, η οποία όχι

μόνο διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, αλλά και

βιβλίο για τη νηπιαγωγό, καθώς και βιβλία (βιβλιοτετράδια) για τα νήπια. Στον τομέα

αυτό,  η  χώρα μας  ακολουθεί  τις  χώρες-μέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι  οποίες

έχουν μεγάλη παράδοση στην προσχολική αγωγή, όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, ενώ

άλλες χώρες δεν διαθέτουν τέτοια βιβλία επίσημα αναγνωρισμένα ή εκδιδόμενα από

τα  Υπουργεία  Παιδείας  τους,  αλλά  μόνον  το  πλαίσιο,  οι  βασικές  κατευθυντήριες

γραμμές που παρέχονται και τεκμηριώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου υπάρχει.

 Με θεμελιώδεις άξονες την προσωπικότητα και τις ανάγκες του νηπίου, καθώς

και με επίκεντρο τον σεβασμό των δικαιωμάτων του, όπως αυτά καθορίστηκαν το

1959 με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, πρέπει να αναγνωρίζονται στο παιδί οι ποιότητες της

διαφορετικότητας,  του  σεβασμού  και   της  προσωπικής  δράσης,  προκειμένου  να

δομήσει τον εαυτό του και να αναπτυχθεί πολύπλευρα. Η υλοποίηση της αρμονικής

ανάπτυξης  του  νηπίου  εξαρτάται  άμεσα  από  τη  συνεκτίμηση  των  ειδικών

χαρακτηριστικών του σταδίου της ψυχολογικής ανάπτυξης του νηπίου και γι' αυτό η

εκπόνηση  ενός  σύγχρονου  αναλυτικού  προγράμματος  παρουσιάζει  ποικίλες

δυσκολίες.

Βασικό για την εκπόνηση ενός αναλυτικού προγράμματος θεωρείται το κριτήριο

εκλογής της ύλης, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους. Επίσης, σε αντίθεση με

τα προγράμματα των υπόλοιπων βαθμίδων εκπαίδευσης,  το αναλυτικό πρόγραμμα

του  νηπιαγωγείου  πρέπει  να  δίνει  έμφαση,  κυρίως,  στο  συναισθηματικό  και

δευτερευόντως στο γνωστικό τομέα. Πέρα από αυτά, τα προγράμματα προσχολικής

αγωγής, ως γνωστόν, πρέπει να είναι ευέλικτα, ελαστικά και εύκαμπτα. Η ευκαμψία
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επιτρέπει συνεχείς προσαρμογές της ύλης και δεν επιδέχεται να είναι το πρόγραμμα

προκατασκευασμένο μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια ούτε να είναι αυστηρά

δομημένο.  Παράδειγμα  το  ''Εθνικό  αναλυτικό  πρόγραμμα''  της  Αγγλίας,  το  οποίο

εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 1989, καθορίζει το περιεχόμενο, αλλά αφήνει

στο διδάσκοντα ελευθερία να διδάξει με όποιο τρόπο θεωρεί σωστό και μάλιστα σε

ολόκληρη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

  Πέρα από αυτά, σημαντικό θεωρείται ένα πρόγραμμα, όταν διακρίνεται για την

ποιότητα  του.  Το  πρόβλημα  του  καθορισμού  της  ποιότητας  ενός  αναλυτικού

προγράμματος είναι γνωστό. Ωστόσο, το προσδιοριστικότερο στοιχείο του βαθμού

ποιότητας είναι η καταλληλότητα του αναλυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη

των παιδιών στην οποία απευθύνεται. Χωρίς, δηλαδή, να ασκεί πίεση, να λαμβάνει

υπόψη του τις γνώσεις, να παρέχει ευκαιρίες και να δίνει κίνητρα στα παιδιά, στα

οποία  απευθύνεται,  για  να  ανακαλύψουν  τον  κόσμο  που  τα  περιβάλλει  και  να

οικοδομήσουν τη γνώση.

Ειδικότερα  ως  προς  τους  στόχους,  ένα  αναλυτικό  πρόγραμμα  ποιότητας

αποβλέπει  στην  προώθηση  όλων  των  τομέων  ανάπτυξης,  αναγνωρίζει  τη

μοναδικότητα κάθε παιδιού και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας θετικής εικόνας του

παιδιού τόσο για τον εαυτό του όσο και για τη μάθηση.

Το πρόβλημα των αντικειμενικών διδακτικών στόχων, δηλαδή των αναλυτικών

και  συγκεκριμένων  σκοπών  της  διδασκαλίας  απασχόλησε  για  μακρό  χρονικό

διάστημα ειδικούς και μη. Οι σκοποί της αγωγής, γενικοί ή και ειδικοί, είναι γενικοί

και συνεπώς αόριστοι, ασαφείς και όχι σπάνια αμφίσημοι. Οι εκπαιδευτικοί σκοποί

κατατάσσονται  σε  τρία  επίπεδα,  όσα  και  τα  στάδια  του  προγραμματισμού  :  α)

μακροπρόθεσμα-εκπαίδευση,  διατυπωμένοι  στο  Σύνταγμα  και  τους  νόμους,  β)

βραχυπρόθεσμα στη διδασκαλία, διδακτικοί στόχοι ή στόχοι μάθησης. Όσο, δηλαδή,

κατεβαίνουμε προς  τη βάση τόσο ο προγραμματισμός εξειδικεύεται  και  οι  στόχοι

γίνονται αναλυτικότεροι και πιο συγκεκριμένοι. Δε θα μπορούσε, βέβαια, να γίνει και

διαφορετικά, αφού οι γενικοί σκοποί δεν βοηθούν το διδάσκοντα να τροποποιήσει τη

συμπεριφορά  του  παιδαγωγουμένου,  και,  συνεπώς,  δεν  έχουν  κανένα  πρακτικό

αποτέλεσμα.

Η  τάση  της  διατύπωσης  <<λειτουργικών>> διδακτικών  στόχων  στο  αναλυτικό

πρόγραμμα και  τη  διδασκαλία,  όπως εγκαινιάστηκαν από τον  R.  Mager  το  1962,
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γενικεύτηκε. Το πρόβλημα του σκοπού της διδασκαλίας φαίνεται ότι υπερτιμήθηκε

στο παρελθόν, γιατί μόνο έτσι εξηγείται η θέση του Γεωργούλη ότι το πρόβλημα αυτό

<<δεν έχει σπουδαίαν συστηματικήν σημασίαν>>, επειδή η διδασκαλία <<δεν δύναται

να νοηθη ως αυτοτελώς υφιστάμενη έννοια ή ενέργεια>>.

 Η παραδοχή των συγκεκριμένων στόχων σε κάθε διδακτική ενότητα βασίζεται

στην ταξινομία του  Bloom  και αποβλέπει, μέσω της συστηματικής μάθησης, στην

αλλαγή  της  συμπεριφοράς  του  εκπαιδευομένου,  αλλά  και  την  αξιολόγηση  της

διδασκαλίας και των διδασκομένων. Για τους μπιχεβιοριστές συμπεριφορά είναι κάθε

δραστηριότητα που εκδηλώνει ο παιδαγωγούμενος. Είναι κατά τον Bloom οι τρόποι,

με τους οποίους τα άτομα ενεργούν, σκέφτονται και αισθάνονται, όπου βασίζει και

την τριπλή διαίρεση των <<περιοχών>> ταξινόμησης.

Η υλοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον

τρόπο διατύπωσης τους, αλλά από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επενεργούν. <<Η

άποψη ότι αν κατά τη διδασκαλία ξέρεις που πας, θα φτάσεις με βεβαιότητα εκεί,

είναι διδακτικά αφελής. Το κύριο πρόβλημα της διδασκαλίας δεν είναι η θέση των

σκοπών, αλλά η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη τους>>. Η άποψη

αυτή δεν μπορεί  να  αμφισβητηθεί.  Πέρα από αυτό,  όμως,  θα  πρέπει  να λάβουμε

υπόψη  και  τις  πραγματικές  δυσκολίες  μετάβασης  από  τους  γενικούς  σκοπούς  σε

μερικότερους και συγκεκριμένους στόχους.

Ως  προς  τη  διδασκαλία,  ένα  πρόγραμμα  ποιότητας  επιδιώκει  την  εξασφάλιση

παιδοκεντρικής διδασκαλίας, ευνοεί την ατομική ή σε μικρές ομάδες διδασκαλία, η

οποία  επιτρέπει  την  ενεργητική  συμμετοχικότητα  των  παιδιών  και  προωθεί  το

δημοκρατικό διάλογο. Οι καθοδηγητικές οδηγίες, οι οποίες πρέπει να δίνονται μέσω

ενός  σύγχρονου  αναλυτικού  προγράμματος  προσχολικής  αγωγής  ποιότητας  στον

εκπαιδευτικό της προσχολικής αγωγής για τον προγραμματισμό των ενασχολήσεων

και  δραστηριοτήτων  της  εργασίας  σε  ημερήσια  βάση,  πρέπει  να  είναι  έτσι

διατυπωμένες, ώστε να επιτυγχάνουν δύο βασικούς στόχους : α) να μην αποτελούν

<<τροχοπέδη>> για τους νηπιαγωγούς,  και  β) να μη μετατρέπουν το δημιουργικό

έργο  του  νηπιαγωγείου  σε  έργο  ρουτίνας.  Για  να  αποφευχθεί  αυτό  απαιτείται  η

αποφυγή λεπτομερειακού προγραμματισμού και να αφήνει περιθώρια στο νηπιαγωγό

για  δημιουργικό  έργο,  προσαρμοσμένο  τόσο  στα  διαθέσιμα  μέσα  όσο  και  στο

ιδιαίτερο περιβάλλον καθενός νηπιαγωγείου.
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         Πέρα από αυτά, είναι αναγκαίο το αναλυτικό πρόγραμμα να προσανατολίζει

τα  παιδιά  σε  μια  κοινωνικά  αποδεκτή  συμπεριφορά,  να  τους  εξασφαλίζει  πολλές

ευκαιρίες για γλωσσική ανάπτυξη, για προέννοιες, για αισθητική ανάπτυξη, για λεπτή

κινητικότητα,  και  να  διευκολύνει  τι  προσπάθειες  τους  με  τη  χρήση  κατάλληλων

κινήτρων, ώστε να ικανοποιούνται η φυσική περιέργεια και  η επιθυμία του παιδιού

για μάθηση.

Ένα πρόγραμμα ποιότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αγαστή συνεργασία

νηπιαγωγείου και  οικογένειας,  ώστε να εξασφαλίζεται  η αρχή της  συνέχειας στην

οριζόντια διάσταση της. Αυτό το τελευταίο οφείλουμε να πούμε ότι ποτέ και πουθενά

δεν  προσέχθηκε  όσο  θα  έπρεπε.  Τέλος,  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  πρέπει  να

εξασφαλίζει τη διαρκή αξιολόγηση από το νηπιαγωγό σχεδόν αποκλειστικά μέσω της

επιστημονικής παρατήρησης των νηπίων, επειδή οι μέθοδοι ελέγχου επίτευξης των

στόχων εξαντλούνται σχεδόν σε αυτήν.

Η αξιολόγηση της  διδασκαλίας  συνδέεται  άρρηκτα με  τους  σκοπούς  και  τους

συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι διατυπώνονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού

του  προγράμματος.  Σε  κάθε  περίπτωση  καμία  εκπαιδευτική  διαδικασία  δεν  είναι

νοητή χωρίς αξιολόγηση. Η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με τεστ, που

παρατηρείται τελευταία στην πατρίδα μας, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στα

θετικά ενός αναλυτικού προγράμματος ποιότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως και στην

ακαταλληλότητα των δύο <<βιβλιοτετραδίων>> για το νήπιο, τα οποία παρουσιάζουν

ασάφειες και ακατάλληλες εικόνες, για την ηλικία που προορίζονται. Η προσπάθεια

που γίνεται τελευταία, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα, το οποίο

απαιτεί ριζική αντιμετώπιση.

Βιβλία  που  απευθύνονται  σε  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  πρέπει  να  έχουν

καλαίσθητη εμφάνιση, να προσελκύουν το ενδιαφέρον του παιδιού, το οποίο πρέπει

να  χαίρεται  που το  κρατάει  στα  χέρια  του.  Βιβλία,  που  προτείνουν για  τα  νήπια

εφαρμογές, οι οποίες δύσκολα εφαρμόζονται ακόμα και από τους νηπιαγωγούς, είναι

σε κάθε περίπτωση εντελώς ακατάλληλα. Μια σύγκριση των δικών μας βοηθητικών

<<εγχειριδίων>> για τα νήπια με εκείνα που έχει εκδώσει μέχρι τώρα το Υπουργείο

Παιδείας του Βελγίου θα ήταν πολύ χρήσιμη και πιστεύω ότι θα προβλημάτιζε τους

ειδικούς ή κατ' επίφαση ειδικούς.

Σε  κάθε  περίπτωση,  το  νηπιαγωγείο  και  γενικότερα  η  προσχολική  αγωγή  δεν
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ακολουθεί ενιαία τακτική. Το γεγονός ότι η αποστολή του νηπιαγωγείου ποικίλλει

από χώρα σε χώρα, αφού αλλού θεωρείται κοινωνικό ίδρυμα, αλλού εκπαιδευτικό ή

και  τα  δύο,  και  αλλού,  τέλος,  έχει  ανατεθεί  σε ποικιλώνυμους ιδιωτικούς  φορείς,

δημιουργεί μεγάλες παρεκκλίσεις στον προγραμματισμό. Έτσι δικαιολογείται και η

διαφοροποίηση  σε  χώρες,  οι  οποίες  έχουν  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής

αγωγής (νηπιαγωγείου), σε εκείνες που αρκούνται σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές

και  οδηγίες  και  σε  εκείνες,  τέλος,  όπου  κάθε  φορέας  συντάσσει  το  δικό  του

πρόγραμμα.

Περισσότερο πολύπλοκη είναι η κατάσταση στα ομόσπονδα κράτη, όπως πχ. Στις

Η.Π.Α, τη Γερμανία, τον Καναδά κλπ., στα οποία καθένα κρατίδιο έχει και τη δική

του  εκπαιδευτική  πολιτική.  Παρά  την  ιδιομορφία  αυτή,  υπάρχουν  μεταξύ  των

κρατιδίων αρκετά κοινά σημεία, συστήματα αρχών, γνώσεων, σκοπών και μεθόδων.

Για  παράδειγμα  τα  αναλυτικά  προγράμματα  των  κρατιδίων  των  γερμανικών

νηπιαγωγείων  αποβλέπουν  :  <<στην  υποβοήθηση  και  τη  συμπλήρωση  της

οικογενειακής αγωγής των παιδιών, την προσφορά δυνατοτήτων ίσων ευκαιριών όσον

αφορά την ανάπτυξη και τη μόρφωση των παιδιών, την υποβοήθηση των σωματικών

και  των  νοητικών  δεξιοτήτων,  την  προώθηση  της  κοινωνικής  ζωής  μέσα  στην

κοινωνία  και  στις  ομάδες  των  παιδιών  και  την  υποβοήθηση  της  ψυχοκινητικής,

συναισθηματικής και θρησκευτικής ανάπτυξης του παιδιού>>.

   Με τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία αποτελούν ορθολογιστικά

συντεταγμένα σχέδια και σημαντικά μέσα αγωγής, οι επιταγές του Συντάγματος και

των  νόμων  εξειδικεύονται  σε  σκοπούς  υλοποίησης  και  ορίζονται  τα  περιεχόμενα

μάθησης. Σύμφωνα με τον R. Tyler, οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων για

τη  διαμόρφωση  των  διδακτικών  στόχων  είναι  υποχρεωμένοι  να  λαμβάνουν  ως

<<πηγές>> τους :  τον παιδαγωγούμενο, το περιβάλλον του, και το περιεχόμενο των

μαθημάτων. Το νηπιαγωγείο, ως γνωστόν, αντλεί την ύλη του τόσο από το φυσικό, το

πολιτιστικό και το κοινωνικό περιβάλλον, όσο και από τις καταστάσεις, τα βιώματα

και  τα  περιστατικά  της  προσωπικής  και  οικογενειακής  ζωής  του  νηπίου.  Ακόμη,

ορίζονται τα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας, υποδεικνύονται μορφές διδασκαλίας και

προβλέπονται τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης.

  Σε αντίθεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, το << Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το

Νηπιαγωγείο-  Βιβλίο  νηπιαγωγού>>,  χωρίς  να  είναι  δεσμευτικό για  το  νηπιαγωγό,

                                                                                                                                    25



περιέχει  αναλυτικότερες  και  πρόσθετες  πληροφορίες  και  παρέχει  ενδεικτικές

δραστηριότητες,  οι  οποίες  μπορεί  κατά  βούληση  να  αντικαθίστανται  από  το

νηπιαγωγό.

  Στις μέρες μας, σε πολλές χώρες του κόσμου εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα

προγραμμάτων,  με  αποκλίσεις  μεταξύ  τους,  οι  οποίες  οφείλονται  στο

διαφοροποιημένο  θεωρητικό  τους  προσανατολισμό.  Σημαντικό  ρόλο  στη

διαμόρφωση των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής έπαιξαν διάφοροι θεωρητικοί

παιδαγωγοί, όπως η Montessori, η οποία μέσω αυτοδιαρθρούμενων υλικών και σε ένα

σκόπιμα  διαμορφωμένο  περιβάλλον,  απέβλεπε  στην  υποβοήθηση  των  μικρών

παιδιών. Από το άλλο μέρος, τα επηρεασμένα από τη θεωρία του  Piaget  αναλυτικά

προγράμματα προσχολικής αγωγής απέβλεπαν στην υποβοήθηση του παιδιού  << να

οργανώσει τις δικές του γνώσεις μέσα από τη δράση του και μέσα από το δικό του

συλλογισμό>>.  Άλλα  προγράμματα  βασίζονται  στον  Skinner  ή  το  Gagne  και

παρουσιάζουν στα παιδιά συστηματικά προκαθορισμένη  σειρά στόχων. Μια άλλη

κατηγορία  προγραμμάτων  δίνει  ιδιαίτερη  σημασία  στο  περιεχόμενο  μάθησης  και

αποβλέπει  στη  γνωστική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  καθώς  και  στη  ανάπτυξη  των

δεξιοτήτων.

  Στις Η.Π.Α έχουν διαμορφωθεί διάφορα μοντέλα προγραμμάτων προσχολικής

αγωγής ανάλογα με τη συμμετοχή και το ρόλο νηπιαγωγών και νηπίων στις διάφορες

δραστηριότητες, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και με βάση την πρωτοβουλία και

την ανταπόκριση. Αυτή την πληθώρα των μοντέλων προσπάθησε να ταξινομήσει σε

τέσσερις κατηγορίες ο Weikart, τις οποίες παρουσιάζουμε σχηματικά.

Ενδιαφέροντα προγράμματα προσχολικής αγωγής συνέταξαν και οι Kamii και De

Vries.  Τα  προγράμματα  αυτά  είχαν  ως  βάση  τη  θεωρία  του  Piaget,  ήταν

αντισταθμιστικής  αγωγής  και  απέβλεπαν  στη  μείωση  ή  και  εξάλειψη  του

συσσωρευτικού  ελλείμματος  των  παιδιών,  τα  οποία  προέρχονταν  από  << μη

εμπλουτισμένα περιβάλλοντα>>. Βέβαιο είναι ότι η φοίτηση στο νηπιαγωγείο παιδιών,

τα οποία προέρχονται από φτωχό περιβάλλον, ευνοεί την πρόοδο τους. Όμως, << δεν

υπάρχουν ακόμη στοιχεία που να δείχνουν τι  είδους προσχολικό πρόγραμμα είναι

περισσότερο  αποτελεσματικό  στην  αντιστάθμιση  γνωστικών  ελλείψεων  σε  μικρή

ηλικία>>.

  Τέλος,  στο  ερώτημα  ποιο  από  τα  μοντέλα  που  εφαρμόζονται  σήμερα  θα
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μπορούσε να χαρακτηριστεί  ως  το  καταλληλότερο,  θα  απαντούσαμε  <<εκείνο  που

συγκεντρώνει τις  περισσότερες προϋποθέσεις>> :  α) ανταποκρίνεται καλύτερα στις

ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών, β) το κατέχει καλά η νηπιαγωγός και

είναι πεπεισμένη ότι βοηθάει περισσότερο, και γ) να ωφελεί στο μέγιστο βαθμό τη

συγκεκριμένη  ομάδα.  Ακόμη,  <<σύμφωνα  με  τις  Kamii  και  De  Vries(1978),  ένα

προσχολικό πρόγραμμα βασισμένο στη θεωρία του Piaget δεν μπορεί να χωριστεί στα

παραδοσιακά σχολικά μαθήματα, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, η αριθμητική και

οι γλωσσικές ικανότητες, γιατί η γνώση των μικρών παιδιών αναπτύσσεται ως ένα

ενιαίο σύνολο. Ένα άρθρο, επομένως, γραμμένο αποκλειστικά για τη διδασκαλία των

φυσικών  επιστημών,  θα  ερχόταν  σε  αντίθεση  με  τη  θεωρία  του  Piaget,  αφού  οι

επιστήμες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις γενικότερες γνώσεις>>.

2.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1989-Γενική θεώρηση

Στην  πατρίδα  μας,  τα  τελευταία  περίπου  σαράντα  έτη,  σημειώθηκαν  αρκετές

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αντιμεταρρυθμίσεις, οι  οποίες θα μπορούσαν να

κατηγοριοποιηθούν/ταξινομηθούν σε εξωτερικές και εσωτερικές. Οι τελευταίες έχουν

ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τις αλλαγές στην εσωτερική δομή της εκπαίδευσης, και,

κυρίως, στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική αλλαγή (1982-

1985)  ήταν  μία  εσωτερική  αλλαγή,  η  οποία  απέβλεπε  και  στην  αγκαλιά  του

αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

  Ο νόμος 1566/1985 στο άρθρο 3 παράγραφος 9 εδάφιο  (εε)  προέβλεπε την

έκδοση  Προεδρικού  Διατάγματος  για  ''το  εβδομαδιαίο  ωρολόγιο  και  αναλυτικό

πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων'',  το οποίο εκδόθηκε το 1989 και

αποτελεί το ισχύον σήμερα αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Πριν από την

έκδοση  του  σχετικού  Προεδρικού  Διατάγματος,  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  είχε

εκπονήσει  ένα  ''Σχέδιο  νέου  αναλυτικού  προγράμματος  για  το  νηπιαγωγείο''

(Σ.Ν.Α.Π.Ν.),  το  οποίο  εκδόθηκε  από  τον  <<Οργανισμό  Εκδόσεως  Διδακτικών

Βιβλίων>> στην  αρχή  σε  πρόχειρη  και  χωρίς  χρονολογία  μορφή  και  το  1987  σε

''πρώτη έκδοση και σε 8.500 αντίτυπα''.  Το ''Σχέδιο''  εφαρμόστηκε πειραματικά το

σχολικό έτος 1986-87 δοκιμαστικά σε μικρό αριθμό νηπιαγωγείων της Πρωτεύουσας

(10  νηπιαγωγεία)  και  το  επόμενο  έτος  σε  168  νηπιαγωγεία  της  χώρας.  Η  χρήση

δοκιμαστικού  σταδίου  σε  αναλυτικό  πρόγραμμα-ασυνήθιστο  γεγονός  για  την
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ελληνική  πραγματικότητα-  φανερώνει  σοβαρή  πρόθεση,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  και

ευαισθητοποίηση της πολιτείας για την προσχολική αγωγή, κάτι που έλειψε από τα

προγράμματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο σκοπός του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, ο οποίος ισχύει

σήμερα,  είναι  διατυπωμένος  στο  άρθρο  1  του  Π.Δ.  486/1989,  βασίζεται  στον

ισχύοντα  σκοπό  του  νηπιαγωγείου  και  έχει  ως  εξής  :  << Σκοπός  του  αναλυτικού

προγράμματος του νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης

ανάπτυξης  των  νηπίων,  ψυχοκινητικής,  κοινωνικό-συναισθηματικής,  ηθικής  και

θρησκευτικής,  αισθητικής,  νοητικής,  καθώς  και  της  καλλιέργειας  δεξιοτήτων

(κινητικών  και  νοητικών),  μέσα  σε  κλίμα  ελευθερίας,  ασφάλειας  και

προβληματισμού.

  Ειδικότερα :

α) Στον τομέα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να ανακαλύψει και να οργανώσει  το γνωστικό σχήμα του σώματος

του.

– Να οικοδομήσει τις βασικές έννοιες του χώρου και του χρόνου.

– Να δημιουργήσει  ποικίλες  σχέσεις,  στα  πλαίσια των ψυχοκινητικών

δραστηριοτήτων.

– Να προαγάγει τη δημιουργική ψυχοκινητική του έκφραση.

β)  Στον  τομέα  της  κοινωνικό-συναισθηματικής,  ηθικής  και  θρησκευτικής

ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να δημιουργήσει  σωστές προσωπικές σχέσεις  με τα άλλα νήπια,  το

νηπιαγωγό και τους άλλους ενηλίκους.

– Να  ενταχθεί  ομαλά  στην  ομάδα  των  ενηλίκων  του,  ως  ισότιμο,

δραστήριο και δημιουργικό μέλος.

– Να ανακαλύψει τη δύναμη και τη χαρά της συλλογικής προσπάθειας

και να εθιστεί στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

– Να  οικοδομήσει  τις  αξίες  της  κοινωνικής  ζωής  :  υπευθυνότητα,

ειλικρίνεια, συνεργατικότητα, αγάπη προς την πατρίδα, μέσα σε κλίμα ελευθερίας και

αμοιβαιότητας, με απώτερο σκοπό την ηθική του ανάπτυξη και αυτονομία.

– Να έρθει σε επαφή με την ορθόδοξη λατρεία και πίστη και να βιώσει

τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.
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γ) Στον τομέα της αισθητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να προσεγγίσει αισθητικά τη φύση και τα έργα τέχνης, με απώτερο

σκοπό να δημιουργήσει μελλοντικά προσωπικό αισθητικό κριτήριο.

– Να  εκφραστεί  με  τρόπο  δημιουργικό  μέσα  από  διάφορες  μορφές

τέχνης.

– Να  αντιληφθεί,  διαισθητικά,  ότι  η  τέχνη  αποτελεί  κοινό  τρόπο

έκφρασης και επικοινωνίας των λαών.

δ) Στον τομέα της νοητικής ανάπτυξης το νήπιο υποβοηθείται :

– Να είναι  δραστήριο  και  περίεργο,  να  διερευνά  την πραγματικότητα

ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του, και να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη

μάθηση.

– Να  εμπλουτίσει  τις  εμπειρίες  του  από  το  φυσικό  και  κοινωνικό

περιβάλλον  και  να  τις  οργανώνει  με  τη  βοήθεια  της  συμβολικής  λειτουργίας  και

ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας του.

ε) Στον τομέα της καλλιέργειας δεξιοτήτων (κινητικών και νοητικών) το νήπιο

υποβοηθείται :

  -Να  οικοδομήσει  βαθμιαία  τις  βασικές  προμαθηματικές  έννοιες  και

διαδικασίες.

– Να  εισαχθεί   σταδιακά  στην  προγραφική  και  προαναγνωστική

διαδικασία  και  να  αποκτήσει  τις  απαραίτητες  για  το  επίπεδο  ανάπτυξης  του

προγραφικές και προαναγνωστικές δεξιότητες>>.

Από  τη  διατύπωση  του  σκοπού  του  αναλυτικού  προγράμματος  διαπιστώνεται

λεπτομερής  αναφορά  και  κατηγοριοποίηση  των  μορφωτικών  δραστηριοτήτων  του

νηπιαγωγείου κατά τομείς. Η διάκριση μας θυμίζει τις τρεις περιοχές της ψυχής, οι

οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμοειδές, ενώ ο

Πεσταλότσι έκανε λόγο για κεφάλι, δηλαδή το νοητικό, για καρδιά, το συναίσθημα,

και  για  χέρι  (ποιείν),  πράξη.  Σήμερα  οι  μορφές  συμπεριφοράς  του  ατόμου,

ακολουθώντας το παραπάνω σχήμα, χωρίζονται σε τρεις τομείς : α) το γνωστικό, ο

οποίος αναφέρεται στη γνώση, τη σκέψη και την αντίληψη, β) το συναισθηματικό, ο

οποίος περιλαμβάνει τις διαθέσεις και τις στάσεις, και γ) τον ψυχοκινητικό, ο οποίος

αναφέρεται  στις  ψυχοκινητικές  δραστηριότητες.  Οι τομείς  αυτοί  εμφανίζονται  στο

ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα διευρυμένοι σε πέντε τομείς  ανάπτυξης,  όσες και οι
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όψεις  της  προσωπικότητας  των  νηπίων.  Στην  πραγματικότητα,  ο  χωρισμός  των

δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου  κατά  τομείς  γίνεται,  κυρίως,  για  λόγους

λειτουργικούς.

Είναι φανερό ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι επηρεασμένος τόσο από τον Piaget με

τη διαφοροποίηση σε ηθική και γνωστική ανάπτυξη του νηπίου όσο και την ταξινομία

του Bloom σε συναισθηματικούς, γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Σε κάθε

περίπτωση  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  είναι  ψυχολογικής

κατεύθυνσης  και  έχει  ως  βάση  του  τις  αρχές  του  Piaget.  Οι  συντάκτες  του

προγράμματος επεδίωξαν τη μετατροπή των πορισμάτων της εξελικτικής ψυχολογίας

σε διδακτικούς στόχους, χωρίς να το επιτυγχάνουν πάντα. Κάθε τομέας υποδιαιρείται

σε υποτομείς, έτσι ώστε να εξειδικεύονται οι γενικοί στόχοι και με τις πέντε στήλες

κάθε τομέα γίνεται η μετάβαση στους εξειδικευμένους στόχους. Πέρα από αυτό, με

την κλιμάκωση των πέντε στηλών επιχειρείται ο ακριβέστερος προσδιορισμός και η

σαφήνεια  των διδακτικών στόχων,  χωρίς  να  σημειώνεται  η  αναμενόμενη επιτυχία

πάντοτε. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι οι τομείς δράσης βρίσκονται σε στενή σχέση

αλληλεπίδρασης  και  αλληλεξάρτησης.  Έτσι  δικαιολογούνται  και  οι  τεμνόμενοι

κύκλοι, αφού είναι προφανές ότι όταν πχ.  κινητοποιούμε τον ψυχοκινητικό τομέα

μετέχουν, άρα και ευνοούνται και οι υπόλοιποι τομείς, οι οποίοι αλληλοδιαπλέκονται

μεταξύ τους και αλληλοδιαδέχονται ο ένας τον άλλο.

 Από  τους  πέντε  τομείς  κεντρικό  είναι  το  βάρος  που  φέρει  ο  πρώτος,  ο

ψυχοκινητικός.  Αυτό  φαίνεται  από τη  υποδιαίρεση του  σε  πέντε  υποτομείς,  όπου

προηγείται  η  ανακάλυψη  και  δυναμική  οργάνωση  του  σώματος,  ακολουθεί  τη

συσχέτιση  της  ψυχοκινητικής  ανάπτυξης  με  τη  νοητική,  την

κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή και τη δημιουργικότητα του νηπίου, και εξετάζεται

η φυσική αγωγή σε σχέση με τη ανάπτυξη του νηπίου. Στους υπόλοιπους τέσσερις

τομείς  υπάρχει  ένα  γενικό  μέρος  και  ένα  άλλο,  το  οποίο  σχετίζεται  με  τη

δημιουργικότητα. Η τελευταία αποτελεί το βασικό άξονα του προγράμματος, αφού

είναι  παρούσα και  στους  πέντε τομείς  και  συσχετίζεται  με καθέναν ξεχωριστά.  Η

αρχή,  λοιπόν,  της  δημιουργικότητας  είναι  ενσωματωμένη  στο  ισχύον  αναλυτικό

πρόγραμμα ως βασική αρχή της αγωγής και της ανάπτυξης του νηπίου, και, όπως

αποδεικνύεται είναι το νεότερο αίτημα της παιδαγωγικής. Ο ισχύον νόμος 1566/85,

στον οποίο βασίζεται και η σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου
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που μας απασχολεί,  δεν περιέχει τον όρο δημιουργικότητα, αλλά ούτε και άλλους

βασικούς όρους για την προσχολική αγωγή, όπως λχ.  Το παιγνίδι. Από την άποψη

αυτή  ο  ισχύον  νόμος  1566/85  διαφοροποιείται  τόσο  από  τους  προϊσχύσαντες

ελληνικούς νόμους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (προσχολική αγωγή), όσο και

από  τους  σύγχρονους  ξένους.  Χαρακτηριστικό  είναι  ακόμη  το  γεγονός  ότι  ο

συγκεκριμένος νόμος, όταν αναφέρεται στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο κάνει

λόγο για εκπαίδευση, ενώ όταν κάνει λόγο για το νηπιαγωγείο για αγωγή.

Οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί καρπό συλλογικής

εργασίας,  είναι  διατυπωμένοι  εξελικτικά  και  απευθύνονται  σε  όλους  τους  τομείς

εξέλιξης.  Σύστοιχες  με  τους  στόχους  είναι  οι  δραστηριότητες,  οι  οποίες

περιγράφονται  στο  βιβλίο  δραστηριοτήτων.  Πρόκειται  για  το  επίσημο  βιβλίο,  το

οποίο εκδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λειτουργεί ως

συμπληρωματικό  του  αναλυτικού  προγράμματος.  Οι  αναλυμένες  σε  αυτό

δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι ο νηπιαγωγός δε

δεσμεύεται  να  περιοριστεί  μόνο  στην  εφαρμογή  αυτών  των  συγκεκριμένων,

προκειμένου  να  υλοποιήσει  τους  στόχους  του  προγράμματος,  αλλά  έχει  τη

δυνατότητα να αναπτύξει πρωτοβουλία και δημιουργικότητα, επινοώντας και δικές

του.

Ωστόσο,  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  και  τα  μορφωτικά  αγαθά  στα  αναλυτικά

προγράμματα  της  σχολικής  εκπαίδευσης  (δημοτικού  σχολείου),  τα  οποία

συντάχθηκαν μέσα στη δεκαετία του '80 και προηγήθηκαν του ισχύοντος αναλυτικού

προγράμματος της προσχολικής μας αγωγής, έχουν συγκροτηθεί και αυτά σε πέντε

τομείς  μάθησης  ή  ομάδες  συγγενών  μαθημάτων  :  α)  Γλώσσα,  β)  Μελέτη

Περιβάλλοντος, γ) Μαθηματικά, δ) Αισθητική Αγωγή, ε) Φυσική Αγωγή.

 Στο  ίδιο  άρθρο,  οι  δραστηριότητες  διακρίνονται  σε  αυθόρμητες  και

''αναδυόμενες'', καθώς και σε προγραμματισμένες και διατυπώνονται για καθέναν από

τους πέντε τομείς ανάπτυξης γενικές ενότητες, επιδιώξεις, επιμέρους ενότητες, στόχοι

και  περιεχόμενα.  Με το  τρόπο αυτό,  παρέχεται  σημαντική  μεθοδολογική  βοήθεια

προς τους νηπιαγωγούς, αφού περιέχονται ''ενδεικτικές'' δραστηριότητες για τα νήπια,

οι οποίες είναι σύστοιχες με τους στόχους.

 Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες οργανώνονται και κατευθύνονται από το

νηπιαγωγό  και  αποβλέπουν  στην  υλοποίηση  συγκεκριμένων  στόχων  του
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προγράμματος. Συνήθως, απευθύνονται σε ολόκληρη την ομάδα, όμως είναι δυνατόν

να  απευθύνονται  και  σε  υποομάδες.  Οι  αυθόρμητες  δραστηριότητες  προτείνονται

<<από  το  σκόπιμα  οργανωμένο  περιβάλλον>>,  στα  νήπια,  τα  οποία  καλούνται  να

επιλέξουν από αυτές όσες προσιδιάζουν σε καθένα, στην ομάδα ή στην υποομάδα. Με

τα προτεινόμενα δύο είδη  δραστηριοτήτων,  αυθόρμητων και  προγραμματισμένων,

εξασφαλίζεται  η  συνύπαρξη  αγωγής  και  εκπαίδευσης,  ελευθερίας,  αλλά  και

ελαστικότητας,  χαρακτηριστικά,  που  όπως  τονίσαμε,  είναι  απαραίτητα  για  την

εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και η συγκαταβατικότητα.

  Χαρακτηριστικό  του  ισχύοντος  προγράμματος  είναι  και  το  γεγονός  ότι  δεν

περιέχει  περιεχόμενα  μάθησης.  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  νηπιαγωγός  έχει  διακριτική

ευχέρεια επιλογής  και  ακόμη ότι  ως προς το συγκεκριμένο σημείο το πρόγραμμα

ανταποκρίνεται προς τις διεθνείς προδιαγραφές, οι οποίες απαιτούν τα προγράμματα

προσχολικής αγωγής να διακρίνονται για την ευελιξία και την πλαστικότητα τους.

2.3 Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου

Ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζει τα μορφωτικά αγαθά, τα οποία θα διδαχθούν

ολόκληρο  το  σχολικό  έτος  σε  καθορισμένο  χρονικό  διάστημα  της  εβδομάδας,  το

ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει τόσο τις μέρες όσο και τις ώρες της εβδομάδας που θα

λάβουν  χώρα  οι  διάφορες  δραστηριότητες.  Αποτελεί  στην  ουσία  ένα  κώδικα

διεκπεραίωσης των αγωγικών δραστηριοτήτων.

  Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, κάθε νηπιαγωγείο συντάσσει το δικό του

συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται τόσο η έναρξη και το

τέλος  των  δραστηριοτήτων  της  ημέρας,  όσο  και  η  κατανομή  των  <<διδακτικών>>

ωρών,  καθώς  επίσης  και  η  διάρκεια  του  διαλείμματος.  Με  τον  τρόπο  αυτό

προσδιορίζεται ακριβώς το ωράριο εργασίας παιδαγωγών και παιδαγωγουμένων, το

οποίο λαμβάνει υπόψη του το συνολικό χρόνο λειτουργίας του νηπιαγωγείου, όπως

αυτός καθορίζεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

  Ο συντάκτης του ωρολογίου προγράμματος κάθε νηπιαγωγείου λαμβάνει

υπόψη  τις  τοπικές  συνθήκες,  τις  εργάσιμες  ημέρες,  τις  διδακτικές  ώρες  των

εργάσιμων  ημερών,  την  κατανομή  των  αυθόρμητων  και  προγραμματισμένων

δραστηριοτήτων στις εργάσιμες ημέρες, τα διαλείμματα και τις διδακτικές ώρες της

ημέρας.
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  Το  ημερήσιο  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  αποτελείται  από  μία

ισορροπημένη αλληλοδιαδοχή δραστηριοτήτων.  Κατά τη σύνταξη κάθε ωρολογίου

προγράμματος,  το  οποίο  διευθετεί  το  <<σχολικό>> χρόνο,  ακολουθούνται

συγκεκριμένες βασικές αρχές και λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και οι ανάγκες

των νηπίων της συγκεκριμένης ηλικίας, η σωματική και ψυχική τους υγεία, ο βαθμός

δυσκολίας της δραστηριότητας, η δίκαιη κατανομή μεταξύ των μαθημάτων, καθώς

και η σωστή και εναρμονισμένη εναλλαγή τους, ώστε να αποφεύγονται η ανία και η

κόπωση. Πέρα από αυτά, η ηλικία των μαθητών, η ώρα, αλλά και η ημέρα, καθώς και

οι ιδιαίτερες συνθήκες καθενός εκπαιδευτικού ιδρύματος θεωρούνται αποφασιστικής

σημασίας.

  Πρόκειται  για  προϋποθέσεις,  οι  οποίες  προσδιορίζουν  αποφασιστικά  το

βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών αποτέλεσε για

μεγάλο  χρονικό  διάστημα  κεντρικό  σημείο  κατά  τη  σύνταξη  των  ωρολογίων

προγραμμάτων.

  Αυτή η διαδικασία, η οποία στην αρχή ακολουθήθηκε κατά τη σύνταξη των

ωρολογίων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

αποτέλεσε το υπόδειγμα για τη σύνταξη όμοιων προγραμμάτων και στο νηπιαγωγείο

αργότερα. Έτσι, στο πρώτο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του

1896  συναντούμε  όλα  εκείνα  τα  στοιχεία  των  προγραμμάτων  του  δημοτικού

σχολείου,  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  των  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας,  και

ακολουθώντας  περισσότερο φιλελεύθερες  αρχές.  Αποφεύγει,  δηλαδή, τον αυστηρό

και άκαμπτο προγραμματισμό.

  Η διευθέτηση του χρόνου με  το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει  την

ολότητα των παιδιών της τάξης, δηλαδή αποδέχεται σιωπηρά και θεωρεί σχεδόν ως

αυτονόητη  τη  συμμετοχικότητα  όλων  των  παιδιών  και  μάλιστα  στον  ίδιο  βαθμό.

<<Λέγοντας ωρολόγιο πρόγραμμα, εννοούμε τη διάταξη της διδακτέας ύλης, δηλαδή

των μαθημάτων,  και  τη διδασκαλία τους σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας και

ώρες της ημέρας, με διάφορα διαλείμματα και διακοπές>>.

  Το  ωράριο  λειτουργίας  των  νηπιαγωγείων  της  χώρας  μας  είναι  πολύ

περιορισμένο.  Οι  τρεις  ώρες  (9:00'-12:00')  ημερήσιας  λειτουργίας  σε  πενθήμερη

εβδομαδιαία βάση,δηλαδή 15 ώρες εβδομαδιαίως, αποδείχτηκαν λίγες για τη βοήθεια
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των  εργαζόμενων  μητέρων.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  για  τον  οποίο,  τελευταία,

καθιερώθηκε, δοκιμαστικά, το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Η λειτουργία του ολοήμερου

νηπιαγωγείου προβλέπεται να είναι τουλάχιστον οκτώ ώρες ημερησίως και έχει ως

σκοπό την <<ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο>>.

  Σε  άλλες  χώρες,  η  εβδομαδιαία  απασχόληση  των  νηπίων  βρίσκεται  σε

υψηλότερο επίπεδο, απ'  ό,τι  στη χώρα μας. Στη Γαλλία, πχ.,  τα προγράμματα του

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου ρυθμίζονται ομοιόμορφα με τη απόφαση

της 22 Φεβρουαρίου 1995, και η μέση εβδομαδιαία διάρκεια λειτουργίας των δύο

διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ορίστηκε στις 26 ώρες.

  Τέλος,  σε  ό,τι  αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων,  στη  χώρα μας,

υπεύθυνος για αυτά σε κάθε περιφέρεια είναι ο Σχολικός Σύμβουλος.

2.4 Κριτική θεώρηση-Γενικά για το αναλυτικό πρόγραμμα

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συναντούμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός

συγκεντρωτικού συστήματος, όπου οι σημαντικότερες των αποφάσεων λαμβάνονται

στο κέντρο. Από το άλλο μέρος, η διοικητική αποκέντρωση με τα περιφερειακά της

όργανα έχει αναλάβει την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και εφαρμογής,

των  αποφάσεων  της  κεντρικής  διοίκησης.  Ωστόσο,  η  χάραξη  της  εκπαιδευτικής

πολιτικής,  συνεπώς και  της  σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων,  ανήκει  στο

κυβερνών  κόμμα,  στην  κυβέρνηση  και  ουσιαστικά  στις  επιλογές  του  εκάστοτε

Υπουργού Παιδείας.

  Κάθε  αναλυτικό  πρόγραμμα  αντανακλά  μία  φιλοσοφία  και  έχει  ένα

συγκεκριμένο αξιολογικό περιεχόμενο. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλες εγγενείς

δυσκολίες για μία καθολική συναίνεση και γενική αποδοχή, όπως, πχ.,  η απουσία

επιστημονικής θεμελίωσης.

  Η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της

αντικατάστασης της απροσδιοριστίας  των παλαιών προγραμμάτων με ακριβολογία

στόχων και σκοπών.

  Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του 1989 έλαβε υπόψη

του  τα  σύγχρονα  δεδομένα  και  συντάχθηκε  με  ευθύνη  του  Παιδαγωγικού
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Ινστιτούτου.  Είναι  ένα  βασικό  μέσο,  το  οποίο  εκπονήθηκε  για  να  παράσχει

αποτελεσματική βοήθεια στους νηπιαγωγούς, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της

εργασίας τους και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στο ιδιαίτερα σοβαρό έργο τους.

Το έργο κάθε εκπαιδευτικού φέρει  και  την προσωπική του σφραγίδα,  η  οποία το

διαφοροποιεί από το έργο των ομόλογων συναδέλφων του.

  Στα πολύ θετικά του προγράμματος πρέπει να καταχωρίσουμε τη δοκιμαστική

εφαρμογή  του,  όπως  τονίσαμε  πιο  πάνω,  και  ακόμη  τη  νέα  δομή  του,  το  νέο

περιεχόμενο και τις νέες μεθοδολογικές του προσεγγίσεις, χωρίς, βέβαια, να σημαίνει

πως κάθε  <<νέο>> είναι σίγουρα και προοδευτικό. Ο εκπαιδευτικός της προσχολικής

αγωγής για πρώτη φορά αρχίζει τη διδακτική του διαδικασία από τους στόχους και με

βάση  αυτούς  διαμορφώνει  τη  διδακτική  του  δραστηριότητα,  σε  αντίθεση  με  τα

προϊσχύσαντα αναλυτικά προγράμματα, όπου την αρχή αποτελούσαν τα περιεχόμενα,

το συγκεκριμένο θέμα, η ενότητα.

  Θετικό  θεωρείται  ακόμη  το  γεγονός  ότι  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα

επιχειρεί να δώσει απάντηση σε βασανιστικά για το νηπιαγωγό ερωτήματα, σχετικά

με το τρίπτυχο <<τι>>, <<πώς>>, και <<γιατί>>, τα οποία αντιμετωπίζει σε μόνιμη βάση ο

νηπιαγωγός κατά την εφαρμογή της παιδευτικής διαδικασίας.

  Βάση του προγράμματος αποτελεί ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης, όπως είναι

διατυπωμένος στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος του 1975 : << Η παιδεία

αποτελεί  βασικήν  αποστολήν  του  κράτους,  έχει  δε  ως  σκοπόν  την  ηθικήν,

πνευματικήν, επαγγελματικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων, την ανάπτυξιν της

Εθνικής και Θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασιν αυτών ως ελευθέρων και

υπευθύνων πολιτών>>. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση αυτή, ο τελικός σκοπός της

εκπαίδευσης  είναι  το  ιδεώδες  του  <<καλού  πολίτη>>, η  δημιουργία  υπεύθυνου,

ελεύθερου και δημοκρατικού πολίτη.

  Το γεγονός ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

να παρακολουθούν τις εξελίξεις και σε τελευταία ανάλυση <<μορφωμένο>> θεωρείται

το  άτομο,  το  οποίο  είναι  σε  θέση  να  προσαρμόζεται  σε  νέες,  μεταβαλλόμενες

καταστάσεις. Προς την κατεύθυνση του <<καλού πολίτη>> είναι προσανατολισμένοι οι

γενικοί σκοποί αγωγής και άλλων προοδευμένων χωρών.

  Από το άλλο μέρος, το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα έθεσε τέρμα σε ένα χαοτικό

παρελθόν, όπου κυριαρχούσε ο αυτοσχεδιασμός, η εφευρετικότητα, η προχειρότητα
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και η ανομοιομορφία. Υπήρχε, δηλαδή δυσαρέσκεια από την πλευρά των νηπιαγωγών

και το έδαφος ήταν κατάλληλο για αλλαγή. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι

οι  Έλληνες  εκπαιδευτικοί  στη  μεγάλη  πλειοψηφία  τους  είναι  συντηρητικοί  και

εναντιώνονται σε εκπαιδευτικές αλλαγές και νεοτερισμούς. Το νέο αναστατώνει για

μεγάλο  χρονικό  διάστημα  τον  τρόπο και  το  ρυθμό  εργασίας  τους  και  δημιουργεί

αμφιβολίες, ανασφάλεια, αλλά και μεγάλη ανησυχία ως προς το αποτέλεσμα. Επίσης,

η αλλαγή του προγράμματος ήταν ευνοϊκή για τις κρατούσες πολιτικές δυνάμεις της

δεκαετίας  του '80,  με την  πολιτική ιδεολογία αλλά και  το γενικότερο πνεύμα της

''αλλαγής''.

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι επηρεασμένο από τις στρουκτουραλιστικές

θεωρίες και δίνει προτεραιότητα σε αυτές,  αφού σύμφωνα με τους συντάκτες του

προγράμματος  η γνώση σχεδόν μόνο οικοδομείται.  Αυτό σημαίνει  ότι  τίθενται  σε

δευτερεύουσα θέση όλοι οι άλλοι τρόποι απόκτησης της γνώσης, όπως η ανακάλυψη,

η βίωση και η μεταβίβαση, οι οποίες μετατίθενται σε δεύτερο πλάνο. Οι αναφορές

όπως : τα νήπια να προσεγγίσουν, να βιώσουν, να γνωρίσουν κλπ., δεν είναι ικανές να

ανατρέψουν  τον  ισχυρισμό.  Από  το  άλλο  μέρος,  τα  πορίσματα  της  Γνωστικής

Ψυχολογίας δεν είναι αρκετά να στηρίξουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα και μάλιστα

τέτοιο, ώστε να '' αποτελεί εγγύηση για μία προσχολική αγωγή'', κατά την έκφραση

των συγγραφέων του '' Βιβλίου δραστηριοτήτων''.

  Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα είναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια.

Όμως, <<ένα αναλυτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλη την επικράτεια, αναμφίβολα

παρουσιάζει  μεγάλη  ομοιομορφία  που  εξυπηρετεί  τον  έλεγχο  των  παρεχόμενων

μορφωτικών  αγαθών,  αλλά  ταυτόχρονα  δεν  επιτρέπει  στις  νηπιαγωγούς  να  το

προσαρμόσουν στις  τοπικές συνθήκες>>.  Το πρόγραμμα του 1989, όπως τονίσαμε,

βασίζεται στα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. Οι διαιρέσεις των

προγενέστερων παραδοσιακών προγραμμάτων του 1962 σε  <<θρησκευτική αγωγή>>,

<<ηθική  και  κοινωνική  αγωγή>>,  <<χειροτεχνικές  ασχολίες>> κλπ.,  και  <<αγωγή

θρησκευτικότητας>>,  <<ηθικότητας>>,  <<κοινωνικότητας>>,  <<αυτονομίας>> κλπ.,  του

1980,  αντικαταστάθηκαν  με  τον  όρο  <<τομείς>> και  <<δραστηριότητες>>,

συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό του αναλυτικού προγράμματος.

  Το πρόβλημα της ύπαρξης αναλυτικού προγράμματος ή γενικών κατευθυντηρίων

γραμμών και πλαισίου στο νηπιαγωγείο είναι ένα άλλο δίλημμα. Ωστόσο, η ύπαρξη
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αναλυτικού  προγράμματος  εντάσσεται  στο  γενικότερο  πλαίσιο  και  τροφοδοτεί  τη

διαφαινόμενη τάση σχολειοποίησης  του νηπιαγωγείου, μαζί με την έκδοση βιβλίων

για το νηπιαγωγό και το νήπιο και τη δημιουργία νομικού πλαισίου για υποχρεωτική

φοίτηση. Οι οδηγίες, οι οποίες παρέχονται για την οργάνωση των δραστηριοτήτων

έχουν  ως  προοπτική  την  εξασφάλιση  ενός  οικείου  περιβάλλοντος  κατάλληλου  να

συμβάλλει στη διευκόλυνση και εύνοια της ολόπλευρης ανάπτυξης κάθε νηπίου.

  Πέρα από αυτά, η εισαγωγή του αναλυτικού προγράμματος με φορμαλιστικές

και  σχεδόν  καθοριστικές  δεσμεύσεις  μέσω  των  συγκεκριμένων  ημερήσιων

δραστηριοτήτων προδίδει τη διαφαινόμενη τάση επέκτασης του δημοτικού σχολείου

προς την προσχολική αγωγή τα τελευταία έτη στην πατρίδα μας. Όμως, πρέπει να

προφυλαχτούμε  από  τον  πειρασμό  να  προετοιμάσουμε  το  παιδί  για  το  δημοτικό

σχολείο, θέτοντας ως αυτοσκοπό την απόκτηση γνώσεων με την επανάληψη τυπικών

ασκήσεων. Ο συναισθηματικός τομέας,  στο παιδί της ηλικίας που μας ενδιαφέρει,

είναι πολύ σημαντικός και δεν επιτρέπεται να παραμεληθεί χάριν του γνωστικού.

  Το νηπιαγωγείο,  ως οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο,  αυθύπαρκτο, ιδιότυπο και

ιδιόμορφο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, έπαψε προ πολλού να έχει ως σκοπό

την άμεση προετοιμασία του νηπίου για το δημοτικό σχολείο. Αυτό το συναντούμε σε

παλαιότερα ρυθμιστικά της προσχολικής αγωγής νομικά κείμενα, ενώ στον ισχύοντα

νόμο  1566/1985  αποφεύγεται  να  γίνει  σε  αυτό  ρητή  μνεία.  Ωστόσο,  από  τη

διασταλτική ερμηνεία των σχετικών με το σκοπό του νηπιαγωγείου νόμων προκύπτει

ότι το νηπιαγωγείο μόνο έμμεσα λειτουργεί ως σχολειοπροετοιμαστικό εκπαιδευτικό

ίδρυμα.

  Εξάλλου,  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου  προωθεί  τη

''διδασκαλία'',  το  ''διδακτισμό''  και  το  ''σχολαστικισμό''  και  περιορίζει  ή  βάζει  σε

δευτερεύουσα  μοίρα  το  παιγνίδι.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  από  το  σκοπό  του

νηπιαγωγείου, όπως αυτός είναι διατυπωμένος στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του νόμου

1566/85 δεν απουσιάζει μόνο η λέξη παιγνίδι. Όπως πολύ σωστά παρατηρήθηκε, δε

γίνεται  αναφορά  <<στις  σχέσεις  ισότητας  των  δύο  φύλων,  στις  αντιαυταρχικές

διαδικασίες, στην αμοιβαιότητα, τη δημιουργικότητα και την ελευθερία της επιλογής

των  δραστηριοτήτων,  αφού  το  νηπιαγωγείο  είναι  ένας  χώρος  δράσης  και  όχι

εγκεφαλικής και αντιληπτικής επικοινωνίας>>. Το παιγνίδι, σε κάθε περίπτωση, είναι

ζωτική ανάγκη του παιδιού. Αποτελεί για το παιδί το φυσικότερο τρόπο μάθησης και
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έκφρασης και γι' αυτό σχεδόν όλες οι δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό.

  Ακόμη,  το  αναλυτικό  πρόγραμμα-  δεσμεύει  με  τις  προγραμματισμένες

δραστηριότητες και περιστέλλει τη διδακτική ελευθερία των νηπιαγωγών, αν και το

περιεχόμενο  διδασκαλίας  είναι  ανοιχτό  σε  πολλούς  τρόπους  προσέγγισης.

Παράλληλα, η τυποποίηση ''ρυμουλκεί'' και χειραγωγεί τη σκέψη του νηπίου. Επίσης,

μηχανοποιεί  την  αγωγική  διαδικασία,  μετατρέπει  τη  διδασκαλία  σε  μονοσήμαντη

υπόθεση, δρα ισοπεδωτικά και  περιορίζει  τη δραστηριότητα, τη φαντασία και την

πρωτοτυπία του νηπιαγωγού,  και,  τέλος,  κάνει  την εργασία του λιγότερο επίπονη,

αλλά τυποποιημένη και μονότονη. Η αντιμετώπιση των νηπίων σε διάφορα γνωστικά

επίπεδα επιφέρει τον κατακερματισμό της γνώσης. Τη μία ώρα απευθυνόμαστε στη

νόηση  και  την  άλλη  στο  συναίσθημα.  Η  προσπάθεια  ενιαιοποίησης  της  μάθησης

μέσω της διαπλοκής των στόχων δεν έφερε επιθυμητά αποτελέσματα.

  Το ίδιο πρόβλημα παρουσίαζαν και τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα

προσχολικής αγωγής, τα οποία ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν στην πατρίδα μας, όμως

σε αρκετά μικρότερο ή και διάφορο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο

γενικό σκοπό του αναλυτικού προγράμματος του 1980, όπως αυτός διατυπώνεται στο

άρθρο 1 του Π. Διατάγματος 476, ορίζεται ότι : <<Ο γενικός σκοπός της προσχολικής

αγωγής εντάσσεται στα πλαίσια της αγωγής του εξελισσόμενου ανθρώπου. Το νήπιο

αντιμετωπίζεται  στο  σύνολο  του  ως  ένα  ον  με  αυτοτέλεια,  ιδιαιτερότητα  και

δυναμισμό>>.  Την  τακτική  που  ακολουθεί  το  ισχύον  αναλυτικό  πρόγραμμα  είχε

ακολουθήσει παλαιότερα και η ιατρική, αλλά την εγκατέλειψε και τώρα η σύγχρονη

ιατρική αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα. Στο σημείο αυτό έγκειται και μία

από  τις  βασικές  διαφοροποιήσεις  του  ισχύοντος  αναλυτικού  προγράμματος  από

εκείνο του 1980.

  Το υπό κρίση αναλυτικό πρόγραμμα δημιούργησε την εντύπωση ότι καταργεί τη

γνώριμη στους νηπιαγωγούς για πολλά χρόνια ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία και

στη  θέση  της  έθεσε  τους  διδακτικούς  στόχους  και  δραστηριότητες  χωρίς

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι, στην αρχή τουλάχιστον, επεκράτησε η άποψη ότι η

ημερήσια  απασχόληση  στο  νηπιαγωγείο  έπρεπε  να  περιέχει  δραστηριότητες  από

διαφορετικούς κύκλους γνώσης, Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται λάθος, αν ο

νηπιαγωγός ακολουθώντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ενέτασσε  όλες τις

δραστηριότητες  στην  ίδια  ενότητα,  αφού  κάτι  τέτοιο  θα  έφερνε  την  ενιαία
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συγκεντρωτική διδασκαλία από την πίσω πόρτα.

  Πολύ σοβαρότερο θεωρήθηκε το ζήτημα, αν χρειαζόταν να ασχοληθούν με την

ίδια θεματική περισσότερο της μιας ημέρας. Από το άλλο μέρος οι διδακτικοί στόχοι

χωρίς  περιεχόμενο  και  σχετική  ένταξη,  όπως  προβλέπονται  από  το  αναλυτικό

πρόγραμμα, δημιουργούν κενό, ασάφεια και μονομέρεια. Γενικά, οι απαιτήσεις του

ισχύοντος  αναλυτικού  προγράμματος  είναι  πολλές  κατά  την  εφαρμογή  του.  Το

γεγονός αυτό δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια

αυτού του κεφαλαίου.

  Τα  ισχύοντα  σήμερα  αναλυτικά  προγράμματα  προσχολικής  αγωγής  στις

διάφορες χώρες, παρά τις ομοιότητες τους, παρουσιάζουν μεταξύ τους μικρότερες ή

μεγαλύτερες αποκλίσεις, ανάλογα με το μοντέλο, στο οποίο καθένα ανήκει και σε

συνδυασμό με το γεγονός ότι κανένα δεν παρουσιάζει μόνο θετικά στοιχεία. Αυτό

είναι, μέχρι ένα σημείο, φυσικό, επειδή οι διαφορές των αναλυτικών προγραμμάτων

οφείλονται  τόσο  στη  διαφοροποιημένη  εκπαιδευτική  πολιτική,  στο  σκοπό  της

αγωγής, όσο στη φιλοσοφία και στο νομικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο καθεμιάς χώρας. Η

αλλαγή περιεχομένου, αλλά και η αλλαγή του πλαισίου αυτού συμπαρασύρουν και

διαφοροποιούν και το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες.

  Αν, τώρα σε αυτά προστεθούν και οι απαράδεκτα καθυστερημένοι διορισμοί των

εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τότε όχι μόνο δικαιολογείται, αλλά και επιβάλλεται η

άσκηση  των  φοιτητών  και  σε  άλλα  μοντέλα  εκτός  του  ισχύοντος  αναλυτικού

προγράμματος.  Η  πρόσφατη  κατάργηση  της  επετηρίδας  θεωρούμε  ότι  θα

λειτουργήσει θετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.

  Στο σημείο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη έστω σύντομη αναφορά στο βελγικό

αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το οποίο εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο της

παρούσας  εργασίας,  επειδή  έχει  επηρεάσει  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  το  αντίστοιχο

ελληνικό. Ο μελετητής του βελγικού αναλυτικού προγράμματος προσχολικής αγωγής

διαπιστώνει  ότι  ως  προς  τη  φιλοσοφία  του  αυτό  βασίζεται  στις  σύγχρονες

ψυχολογικές  και  κοινωνικές  αντιλήψεις  για  την προσχολική  αγωγή και  μέσω των

δραστηριοτήτων παρέχονται ερεθίσματα πρόκλησης του νηπίου για δράση, και από

την άποψη αυτή συμπίπτει με το ισχύον ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα.

  Σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα των μεταβατικών φάσεων του νηπίου τόσο από

το  οικογενειακό  περιβάλλον  στο  νηπιαγωγείο,  όσο  και  από  το  νηπιαγωγείο  στο
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δημοτικό  σχολείο,  η  οποία  μας  απασχόλησε  σε  άλλη  μας  εργασία,  το  αναλυτικό

πρόγραμμα του 1989 δεν έδειξε την απαιτούμενη σημασία. Η συνεργασία όλων των

εμπλεκόμενων  φορέων  στις  φάσεις  αυτές  είναι  επιβεβλημένη  και  αναγκαία.

Απαιτείται  συνεργασία  τόσο  μεταξύ  νηπιαγωγών  και  δασκάλων  όσο  και  μεταξύ

εκπαιδευτικών  και  γονέων.  Οι  τελευταίοι  είναι  από  τη  συστηματική  αγωγική

διαδικασία  και  εκπαίδευση,  μακριά  από  τα  <<τείχη>> της  αίθουσας  και  τη

<<μυσταγωγία>>,  η  οποία τελείται  <<εν  κρυπτώ>>.  Είναι,  όμως,  γνωστό ότι  πλήρης

επιτυχία  στο  έργο  του  εκπαιδευτικού  και  ιδιαίτερα  του  νηπιαγωγείου,  χωρίς  τη

συμμετοχή  των  γονέων,  είναι  αδιανόητη.  Δεν  είναι  χωρίς  σημασία  ότι  η  <<μη

αναμενόμενη  αποτυχία>> των  αντισταθμιστικών  προγραμμάτων  στη  Γερμανία

αποδόθηκε στη μη συμμετοχή των γονέων σε αυτά.

  Σχετικά με τη συνεργασία νηπιαγωγών και δασκάλων στην πατρίδα μας πρέπει

να  τονίσουμε  ότι  δεν  είναι  η  καλύτερη  δυνατή,  δηλαδή  δεν  εφαρμόζεται

αποτελεσματικά  η  << αρχή  της  συνέχειας>> στην  κάθετη  διάσταση  της  και  με  τη

συνεργασία  γονέων-νηπιαγωγών  να  ολοκληρώνεται  ο  οριζόντιος  και  κάθετος

συντονισμός  σύνταξης  αναλυτικών  προγραμμάτων  και  συγγραφέων  διδακτικών

βιβλίων, Όταν, όμως, συντάσσονται αναλυτικά προγράμματα και γράφονται βιβλία

είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια από βαθμίδα σε βαθμίδα, η οποία

μόνο  με  την  αγαστή  συνεργασία  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  όλων  των  βαθμίδων

μπορεί να εξασφαλιστεί.

  Αλλά και το βιωματικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει τη διδασκαλία,

ιδιαίτερα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν είναι στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα

ανάλογο των απαιτήσεων. Πρέπει σε μελλοντική αναδιάρθρωση του προγράμματος

να  προσεχθεί  περισσότερο  το  σημείο  αυτό,  διότι  βίωση  σημαίνει  συμμετοχή  του

συναισθήματος του νηπίου, του συναισθηματικού τομέα, ο οποίος σε αυτή την ηλικία

είναι προσφορότερος από το γνωστικό. Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος διδασκαλίας

πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  δυναμισμό  και  να  υπηρετεί  την  αρχή  της

βιωματικότητας.

  Χαρακτηριστικό του αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο αναφερόμαστε, είναι

το  γεγονός  ότι  δεν  εξασφαλίζεται  πάντα  η  τήρηση  βασικών  στρατηγικών  και

διδακτικών  αρχών,  όπως  :  <<από  τα  εύκολα  στα  δύσκολα  και  από  τα  απλά  στα

σύνθετα>>.  Εξάλλου,  η  παιδοκεντρική  αρχή είναι  η  ασφαλέστερη μέθοδος,  για  το
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σχεδιασμό ενός αναλυτικού προγράμματος με βάση τα μορφωτικά αγαθά, τα οποία

υπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον.

  Σοβαρό μειονέκτημα, εξάλλου, για το πρόγραμμα αποτελεί το γεγονός ότι είναι

σχεδιασμένο για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ηλικίας και όχι για την εξυπηρέτηση

των σκοπών και των στόχων δύο διαφορετικών αλλά συνυπαρχουσών ομάδων, των

μικρών και των μεγάλων νηπίων. Για όσο χρονικό διάστημα θα διατηρείται αυτή η

συνεκπαίδευση και η υποχρεωτική συνύπαρξη των δύο διαφορετικών ομάδων στον

ίδιο χώρο, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα. Βέβαια, η συνεκπαίδευση

αυτή έχει και θετικά στοιχεία,  τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα

φάση.

Ο  μελετητής  του  ελληνικού  αναλυτικού  προγράμματος  του  νηπιαγωγείου

βρίσκεται  σε  αδυναμία  να  δικαιολογήσει  τον  τρόπο ορθοτόμησης των όψεων της

προσωπικότητας του νηπίου σε πέντε τομείς (ψυχοκινητικός, αισθητικός, νοητικός,

κοινωνικό-συναισθηματικός,  και  δεξιοτήτων).  Γιατί  πέντε και  όχι  έξι,  και  μάλιστα

διαφορετικούς  από  εκείνους,  πχ.,  του  βελγικού  αναλυτικού  προγράμματος

(ψυχοκινητικός,  αισθητικός,  νοητικός,  του  λόγου,  μαθηματικών,  και  μουσικών

δραστηριοτήτων)  ;  Διαπίστωσαν  οι  Έλληνες  συντάκτες  του  αναλυτικού

προγράμματος προσχολικής αγωγής, οι οποίοι δέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό επίδραση

από το ομόλογο βελγικό, ότι οι Βέλγοι συνάδελφοι τους είχαν κάνει λάθος, ή μήπως

οι τομείς ανάπτυξης είναι λίγο-πολύ αυθαίρετοι ; Είναι καλύτερος ο χωρισμός στους

πέντε συγκεκριμένους τομείς που κάνουν οι δικοί μας συντάκτες ή μήπως εκείνος του

βελγικού αναλυτικού προγράμματος, τον οποίο είχαν ως πρότυπο οι συντάκτες μας ;

Με  ποια  κριτήρια  συσσωρεύτηκαν  σε  έναν  τομέα  η  κοινωνική,  συναισθηματική,

ηθική  και  θρησκευτική  ανάπτυξη  ου  νηπίου  ;  Βέβαια,  η  κοινωνική,  ηθική  και

θρησκευτική  ανάπτυξη,  έστω  και  αν  παρουσιάζουν  ιδιαιτερότητες  ως  προς  τους

σκοπούς, βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Δε συμβαίνει,

όμως, το ίδιο και με τη συναισθηματική αγωγή. Γιατί οι μουσικές δραστηριότητες του

βελγικού αναλυτικού προγράμματος, αλλά και του κυπριακού, οι οποίες αποτελούν

ξεχωριστό τομέα δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στον αισθητικό τομέα ; Γιατί ακόμη

οι δεξιότητες του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος αποτελούν ξεχωριστό τομέα

και δεν είναι ενσωματωμένες στο νοητικό τομέα ; Γιατί προτιμήθηκε το μοντέλο της

<<ψυχολο-γικής κατεύθυνσης>> και αποκλείστηκαν άλλου είδους μοντέλα, όπως το
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μοντέλο  <<των επιμέρους επιστημονικών κλάδων>> ή το  <<ψυχοπαιδαγωγικό>> κλπ.

Γιατί  η  περιβαλλοντική  αγωγή,  η  οποία  αποτελεί  το  βασικότερο  τομέα

δραστηριοτήτων  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  προσχολικής  αγωγής  της  Γαλλίας

(<<Φυσικές  δραστηριότητες>>)  στο ισχύον πρόγραμμα μας περιορίζεται  μόνο στην

ενταγμένη στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα, και μάλιστα σε επιμέρους ενότητα

:  << Στάση των νηπίων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον>> ;  Μήπως θα έπρεπε να

διαχέεται  η  περιβαλλοντική  αγωγή  σε  όλους  τους  τομείς  δραστηριοτήτων  του

αναλυτικού προγράμματος  <<γιατί  αυτό ανταποκρίνεται  περισσότερο στη συνολική

αγωγική διαδικασία, ευαισθητοποιεί και καθιστά υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς;>>.

Γιατί η αγωγή υγείας, η οποία σε άλλα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής

αποτελεί ολόκληρο τομέα και θεωρείται ότι <<το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι

ιδανικό για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας>>, ενώ στο δικό μας πρόγραμμα είναι

τουλάχιστον  υποβαθμισμένη.  Δεν  υπάρχει  ούτε  σχετικό  υποκεφάλαιο  στο  ισχύον

αναλυτικό πρόγραμμα και  η  αγωγή υγείας  στα  νηπιαγωγεία  μας  γίνεται  <<εκ των

ενόντων>>. 

Στα  παραπάνω  καίρια  ερωτήματα  δεν  θα  επιχειρήσουμε  να  απαντήσουμε.

Θεωρούμε, όμως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να συνοδευόταν το ισχύον αναλυτικό

πρόγραμμα προσχολικής αγωγής με αιτιολογική έκθεση ή τουλάχιστον να υπήρχε μια

εισαγωγή στο << Βιβλίο δραστηριοτήτων>>, η οποία να δικαιολογούσε τον τρόπο, με

τον  οποίο  γράφτηκε  και  να  επιχειρούσε  να  δώσει  απαντήσεις  στα  παραπάνω

ερωτήματα. Αυτό θα διαφώτιζε τον αναγνώστη και θα διευκόλυνε το νηπιαγωγό όχι

μόνο να κατανοήσει τη δομή και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, αλλά

και θα το καθιστούσε περισσότερο χρηστικό.

  Τέλος, πρέπει να κυριαρχούν οι βασιζόμενες στις αρχές του παιδοκεντρισμού

ελεύθερες,  αυθόρμητες  και  αναδυόμενες  δραστηριότητες,  όπως  συμβαίνει  στα

νηπιαγωγεία της Γερμανίας, ή οι προγραμματισμένες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα ;

Είναι,  βέβαια,  διαπιστωμένο  ότι  τις  πρώτες  εβδομάδες  φοίτησης  του  νηπίου  στο

νηπιαγωγείο  πρέπει  να  κυριαρχούν  οι  προγραμματισμένες  δραστηριότητες  και

βαθμιαία να ακολουθούν οι ελεύθερες, αυθόρμητες και αναδυόμενες.

  Συναφές με το τελευταίο ερώτημα είναι και εκείνο του περιεχομένου αλλά και

της  διάρκειας  των  συστηματοποιημένων  και  προγραμματισμένων  απασχολήσεων-

δραστηριοτήτων  του  νηπιαγωγείου,  οι  οποίες,  σύμφωνα  με  το  ισχύον  αναλυτικό

                                                                                                                                    42



πρόγραμμα,  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στο  ημερήσιο  πρόγραμμα  εργασίας  του

νηπιαγωγείου.  Τόσο  το  περιεχόμενο  όσο  και  η  διάρκεια  των  συγκεκριμένων

δραστηριοτήτων  πρέπει  να  είναι  ανάλογα  με  την  ηλικία  του  νηπίου.  Για  παιδιά

ηλικίας 3-4 ετών τα γύρω στα 15 λεπτά της ώρας θεωρούνται ικανοποιητικά, για την

ηλικία των 4-5 ετών τα 20 πρώτα λεπτά και για την ηλικιακή ομάδα 5-6 ετών τα 30

πρώτα  λεπτά.  Διαφορετικά  ορίζεται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  νηπιαγωγείου

(προδημοτικής  εκπαίδευσης  της  Κύπρου,  όπου  ο  χρόνος  για  τις  <<ελεύθερες

δραστηριότητες δωματίου>> ορίζονται στα <<60 περίπου λεπτά>> της ώρας, ενώ για τη

<<λύση προβλήματος (δραστηριότητες και συζήτηση) που αφορούν κάποιο τομέα της

γνώσης>> μέχρι  30  λεπτά  της  ώρας.  Εκτός  αυτών,  η  διάρκεια  των

προγραμματισμένων και συνειδητοποιημένων δραστηριοτήτων εξαρτάται και από το

περιεχόμενο, καθώς και από το βαθμό οργάνωσης και την ποιότητα τους, σε κάθε

περίπτωση, όμως, σε αυτή βασίζεται ο εκπαιδευτικός τομέας του νηπιαγωγείου.

  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δραστηριοτήτων με αφετηριακή βάση τους

διδακτικούς στόχους, που αποτελούν και το νέο τρόπο της διδακτικής προσέγγισης,

δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους νηπιαγωγούς, και παρότι έχουν παρέλθει σχεδόν

δέκα  έτη  εφαρμογής  του  αναλυτικού  προγράμματος  προσχολικής  αγωγής  δεν

φαίνεται να το έχουν συνηθίσει.

  Σε κάθε περίπτωση, ο Έλλης νηπιαγωγός πρέπει να διανύσει πολύ μεγάλο δρόμο

για να βρεθεί  κοντά στο πνεύμα του αναλυτικού προγράμματος με τη μορφή του

Curriculum, δηλαδή να τον ενδιαφέρουν πρώτιστα και να αποτελούν την αφετηρία οι

στόχοι, ενώ το περιεχόμενο της ύλης, η ενότητα να περιέλθει σε δευτερεύουσα θέση.

Να πάψει επιτέλους η διδακτέα ύλη να είναι προσδιοριστική της διδακτέας πράξης.

Προς την κατεύθυνση αυτή δεν φαίνεται να είναι σε θέση να βοηθήσει αποφασιστικά

το  <<Βιβλίο  δραστηριοτήτων>>,  το  οποίο  παρουσιάζει  γλωσσική  δυσκολία

προσέγγισης,  όπως  και  το  καθαυτό  κείμενο  του  αναλυτικού  προγράμματος.

Νομίζουμε ότι  θα μπορούσαν να προσεχθούν περισσότερο τα κείμενα,  όταν είναι

βέβαιο ότι απευθύνονται, κυρίως, σε αμύητους στη γλώσσα του δικαίου.

  Η τάση, η οποία έχει κυριαρχήσει τα τελευταία έτη στον ελληνικό εκπαιδευτικό

χώρο, όπου δάσκαλοι και μαθητές όλων των βαθμίδων να έχουν το ένα και μοναδικό

βιβλίο για κάθε μάθημα,μηχανοποιεί το αγωγικό- διδακτικό έργο και μετατρέπει τον

εκπαιδευτικό σε απλό διαχειριστή, μεσολαβητή και διεκπεραιωτή προκαθορισμένων
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και προετοιμασμένων (έτοιμων και ετοιμοπαράδοτων) γνώσεων.

  Τέλος, στα αρνητικά του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος είναι και το ότι

δεν  έλαβε  υπόψη  και  δεν  διατήρησε  <<τα  θετικά  στοιχεία  του  προηγούμενου

προγράμματος>> του 1980.

  Οι  παραπάνω  απόψεις  μας  δεν  αποτελούν  άρνηση  προς  τις  θέσεις  των

συντακτών  του  αναλυτικού  προγράμματος  προσχολικής  αγωγής  του  1989,  αλλά

στοχεύουν προς την ίδια με αυτούς κατεύθυνση, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη

από το πώς θα βοηθήσουμε αποφασιστικότερα τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και

μελλοντικά πολίτες που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, δηλαδή υπεύθυνοι, ελεύθεροι,

δημοκρατικοί και προπάντων δραστήριοι. Με άλλα λόγια, τέτοιοι πολίτες, οι οποίοι

να  είναι  σε  θέση  να  προσαρμόζονται  εύκολα  σε  διαφορετικά  περιβάλλοντα  και

παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών μας.

3. Ο Παιδαγωγός

3.1 Το έργο του εκπαιδευτικού

Όπως θα φανεί από την βιβλιογραφική προσέγγιση που ακολουθεί,η προσωπικότητα

και  το  έργο  του  εκπαιδευτικού  αποτέλεσαν  ήδη   από  πού  νωρίς  αντικείμενο

συστηματικής μελέτης. Αργότερα το σχετικό ενδιαφέρον φάνηκε να μειώνεται, για να

επανέλθει  στις  πρώτες  δεκαετίες  του  αιώνα  μας,  με  την  εμφάνιση  του

μεταρρυθμιστικού παιδαγωγικού κινήματος. Επισκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία,

όπως διαμορφώθηκε καθ΄ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει διάκριση

ανάμεσα στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α. Εκείνες που έχουν ως αντικείμενο τους την ιδανική μορφή του εκπαιδευτικού.

β. Εκείνες που προσπαθούν να προσδιορίσουν την πραγματική του εικόνα, όπως

έχει διαμορφωθεί και εμφανίζεται στην σχολική πράξη.

γ.  Ανάμεσα  στις  δύο  αυτές  κατηγορίες  παρεμβάλλονται  οι  μελέτες  που

προσπαθούν  να  ομαδοποιήσουν  τους  εκπαιδευτικούς  με  βάση  διάφορα

χαρακτηριστικά και να τους εντάξουν σε κατηγορίες ή τύπους.

Στη σύντομη εισαγωγική ενότητα που ακολουθεί γίνεται μια σύντομη επισκόπηση

των  κυριότερων  αυτών  μελετών  και  επιχειρείται  μια  συνοπτική  περιγραφή  των

κοινωνικό-οικονομικών  συνθηκών  που  επέβαλαν  τη  μετατόπιση  του  ερευνητικού

ενδιαφέροντος κατά περίπτωση. Ακολουθεί επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας
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ανάλογα  με  την  θεματική  της,  χωρίς  να  επιδιώκεται  ούτε  στην  περίπτωση  αυτή

εξαντλητική βιβλιογραφική ενημέρωση ή αναλυτική παρουσίαση των ερευνητικών

πορισμάτων. Με την βιβλιογραφική αυτή αναδίφηση επιδιώκεται διπλός στόχος:

α. Να παρουσιαστούν οι περιοχές στις οποίες κινήθηκε η διεθνής αναζήτηση και

προβληματική  και  να  μνημονευθεί  το  κυριότερο  ερευνητικό  προϊόν  αυτής  της

προσπάθειας.

β.  Να διαφανεί  η επιρροή των διεθνών εξελίξεων στην ελληνική παιδαγωγική

σκέψη  και  να  αποκαλυφθούν  τα  κενά  της  ελληνικής  βιβλιογραφίας  και  έρευνας.

Μέσα από την αναδρομή αυτή θα καταστεί δυνατή η ανάδειξη της προβληματικής και

η διατύπωση των υποθέσεων εργασίας για την παρούσα έρευνα.

Οι  πρώτες  σχετικές  μελέτες  είχαν  βασική  τους  αφετηρία  μια  εξιδανικευμένη

μορφή εκπαιδευτικού, από την οποία στη συνέχεια προσπαθούσαν να αντλήσουν τα

προσόντα  και  τις  αρετές  του.  Στο  πνεύμα  αυτό  έχουν  γραφεί  πολλές,  γερμανικές

κυρίως,  έρευνες,  οι  οποίες  μέσα  από  την  παραπάνω  απαγωγική  διαδικασία

επιχείρησαν να καταδείξουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και να προσδιορίσουν την

ιδανική μορφή προς την οποία όφειλαν να τείνουν οι (νέοι κυρίως) εκπαιδευτικοί. Η

προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος το 389 με το έργο του

<< De magistro>>  σκιαγράφησε τη μορφή του Χριστού  ως το υψηλό πρότυπο για

κάθε δάσκαλό. Με την επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας, λοιπόν,  δεν ήταν

μόνο το περιεχόμενο της διδασκαλίας της που θεωρήθηκε ύψιστο μορφωτικό αγαθό,

αλλά και ο ιδρυτής της χαρακτηρίστηκε ως πρότυπο  του ιδανικού δασκάλου, προς το

οποίο έπρεπε να προσβλέπουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Κατά τον τρόπο αυτό τέθηκαν οι

πρώτες γενικές αρχές και καθορίστηκε το πλαίσιο διαμόρφωσης του παιδαγωγικού

ήθους.

Οι συζητήσεις για το πρόσωπο του εκπαιδευτικού μπήκαν αργότερα σε δεύτερη

μοίρα και  η  παιδαγωγική σκέψη στράφηκε σε  θέματα που κρίθηκαν περισσότερο

αναγκαία, όπως ήταν τα αντικείμενα της μάθησης και η μέθοδος της διδασκαλίας. Η

ερευνητική αναζήτηση γύρω από τα θέματα που αφορούσαν το πρόσωπο και έργο του

εκπαιδευτικού αναζωπυρώθηκε κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, με την

έξαρση του μεταρρυθμιστικού παιδαγωγικού κινήματος. Στον γερμανόγλωσσο χώρο

εμφανίστηκαν και έγιναν την εποχή εκείνη γνωστές πολλές μελέτες, οι οποίες στο
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πνεύμα που αναφέραμε παραπάνω προσπάθησαν να περιγράψουν την εξιδανικευμένη

μορφή δασκάλου.

Σημαντική θεωρείται η εργασία του G. Kerschensteiner <<Η ψυχή του παιδαγωγού

και το πρόβλημα της μόρφωσης των εκπαιδευτικών>> Γράφηκε σε εποχή κατά την

οποία η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελούσε ένα από τα κεντρικά προβλήματα

της γερμανικής εκπαιδευτικής πολιτικής και της παιδαγωγικής σκέψης. Ο συγγραφέας

με  το  έργο  του  αυτό  προσπάθησε  να  περιγράψει  τα  χαρακτηριστικά  του  καλού

δασκάλου προκειμένου αυτά να γίνουν στόχος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Σημαντική  θέση  στη  σκέψη  του  κατέχει  ο  κοινωνικός  τύπος ,  που  οφείλει  να

διακρίνεται από  κλίση  και  κλήση,  να αισθάνεται δηλαδή τη βαθύτερη εσωτερική

ευαισθησία  και  κλίση  προς  το  επάγγελμα  του  εκπαιδευτικού  και  ταυτόχρονα  να

διακατέχεται από έντονη αγάπη για τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, ώστε να θεωρεί

τον εαυτό του προσκεκλημένο από τα ίδια τα παιδιά για να τα υπηρετήσει.

Στο ίδιο πνεύμα έχει γραφεί η εργασία του Friedrich Schneider << Παιδαγωγός και

δάσκαλος>>. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ψυχολογικό σχήμα του εκπαιδευτικού που

επεξεργάζεται ο συγγραφέας, αναφέρονται οι αρετές και τα προτερήματα του καλού

εκπαιδευτικού με αναλυτική περιγραφή των διαφόρων πτυχών  της προσωπικότητας. 

Γίνεται  λόγος  για  σωματικά  και  ψυχολογικά  χαρακτηριστικά,  γα  γνωστικές

ικανότητες, για συστατικά της παιδαγωγικής κατάρτισης κ.λπ. Η διεξοδική αναφορά

στις λεπτομέρειες καθιστά τις αντιφάσεις στην εργασία αυτή αναπόδραστες. Το όψιμο

σχετικά έργο του E.Spranger << Ο γεννημένος Παιδαγωγός>> κινείται επίσης στο ίδιο

πνεύμα.  Κεντρική θέση στη σκέψη του συγγραφέα κατέχει ο παιδαγωγικός έρωτας

, από τον οποίο πρέπει να διαπνέεται ο παιδαγωγός. Απαραίτητη προϋπόθεση γι΄ αυτό

θεωρείται η έντονη αγάπη για το παιδί και η έμφυτη ορμή στο παιδευτικό έργο.

Συνοψίζοντας  τα  βασικά χαρακτηριστικά τα  οποία σύμφωνα με  τις  παραπάνω

μελέτες πρέπει να διακρίνουν τον παιδαγωγό, θα μπορούσε κανείς να συγκροτήσει

τον ακόλουθο πίνακα.

Ο ιδανικός δάσκαλος πρέπει : 

1. Να αγαπά το παιδί και να αφοσιώνεται σε αυτό και στο παιδευτικό του έργο.

2. Να επεκτείνει την παιδευτική του αποστολή και έξω από το σχολείο και να μην

περιορίζεται μόνο μέσα στην αίθουσα και στο συγκεκριμένο ωράριο.

3. Να διαθέτει παιδαγωγική ευαισθησία, να έχει δηλαδή αναπτυγμένη διαίσθηση

                                                                                                                                    46



που θα τον βοηθά να συλλαμβάνει τα προβλήματα του παιδιού και να ανταποκρίνεται

σε αυτά.

4.Να έχει δημοκρατική στάση και ανεκτικότητα.

5. Να έχει ανεπτυγμένες  διδακτικές ικανότητες.

6. Να διακρίνεται από συναισθηματική σταθερότητα.

7.Να είναι δίκαιος και αμερόληπτος.

8. Να είναι ευσυνείδητος και να έχει υπομονή και επιμονή.

9. Να είναι ευδιάθετος και να διαθέτει χιούμορ και αισιοδοξία για την ζωή.

10.Να έχει σωματική αρτιμέλεια, ψυχική και σωματική υγεία.

Όλες  οι  παραπάνω  μελέτες  απορρέουν  κατά  κύριο  λόγο  από  ιδεαλιστικές

αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες έξω και πάνω από τον άνθρωπο υπάρχει το αιώνιο

και  αντικειμενικό  πνεύμα,  το  σταθερό  πρότυπο,  προς  το  οποίο  έχει  χρέος  να

κατατείνει.  Από  την  ερμηνευτική  προσέγγιση  του  σταθερού  αυτού  προτύπου

προέκυψαν  απαγωγικά  τα  κριτήρια  του  ιδανικού  δασκάλου  και  ταυτόχρονα

αναζητήθηκε  η  εξιδανικευμένη  παιδαγωγική  σχέση  η  οποία  θα  οδηγούσε  τον

αναπτυσσόμενο άνθρωπο στην ολοκλήρωση.  Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει  ότι  η

αγωγή ασκείται κατά τρόπο μονοδιάστατο από τον ώριμο προς τον ανώριμο, από τον

δάσκαλο προς τον μαθητή. Θεωρεί δεδομένο ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο με

αρνητικές  ροπές  και  τάσεις,  στις  οποίες  η  αγωγή  πρέπει  να  θέσει  φραγμούς  και

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο να στρέψει το παιδί προς το καλό. Για το σκοπό

αυτό ο δάσκαλος πρέπει να προσφέρει τον εαυτό του ως το ιδανικό πρότυπο, στο

οποίο  οφείλει  να  προσομοιάσει  ο  μαθητής.  Έτσι,  οι  μελέτες  αυτές  θέτουν  σε

εφαρμογή καταφατικά μοντέλα κοινωνικοποίησης και, προσπαθώντας να δώσουν την

αγωγή σίγουρη και σταθερή κατεύθυνση, παραγνωρίζουν τις επιρροές του ευρύτερου

κοινωνικού περιβάλλοντος και αφαιρούν από το παιδί το δικαίωμα να αντιμετωπίσει

κριτικά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μεγάλων και της κοινωνίας γενικότερα. Με

την έννοια αυτή προέκυψε μια Παιδαγωγική που ενδιαφερόταν κατά κύριο λόγο να

μεταδώσουν νόρμες, ρυθμιστικές της συμπεριφοράς δασκάλων και μαθητών.

3.2 Η αυθεντία του εκπαιδευτικού

Με τον όρο <<αυθεντία>> εισερχόμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή της Παιδαγωγικής
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και  των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα,  επειδή το θέμα αυτό αμφισβητήθηκε

έντονα  κυρίως  κατά  τις  δεκαετίες  του  1960  και  1970.  Ο  κοινωνιολογικός  όρος

αυθεντία  υποδηλώνει  την  ιεράρχηση  των  σχέσεων  ανάμεσα  στα  μέλη  ενός

κοινωνικού  συνόλου.  Μέσα  από  τη  δόμηση  αυτή  της  συμπεριφοράς  και  την

ιεράρχηση  των  σχέσεων  ένα  ή  περισσότερα  μέλη  αποκτούν  ηγετικό  και

υποδειγματικό  ρόλο.  Με αυτή  την  έννοια  η  ομάδα αντικατοπτρίζει  την  ευρύτερη

κοινωνία, της οποίας οι σχέσεις είναι επίσης δομημένες. Πρέπει να επισημάνουμε,

ωστόσο , ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αυθεντία όπως την κατανόησε η

παλαιότερη παιδαγωγική και στην αυθεντία όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Για

να  γίνει  όμως  αυτή  όμως  αυτή  η  αισθητή  διαφορά  ,  είναι  ανάγκη  να  γίνει

αντιδιαστολή ανάμεσα στο ουσιώδες και τυπικό κύρος.  Είναι  γνωστό ότι υπάρχουν

άτομα  που  ο  ρόλος  τους  τούς  επιτρέπει  να  δίνουν  οδηγίες  ή  εντολές  και  να

εποπτεύουν για την εφαρμογή τους. Διατηρούν μάλιστα το δικαίωμα να προσφέρουν

αμοιβές ή να επιβάλλουν κυρώσεις. Συχνά όμως οι υφιστάμενοι αγνοούν τις εντολές

και τις οδηγίες τους ή αναγκάζονται να τις εκτελούν,χωρίς ωστόσο να τρέφουν καμία

εκτίμηση για τους δύο. Αντίθετα, υπάρχουν άνθρωποι χωρίς καμία ιδιαίτερη θέση στο

διαρθρωμένο σύστημα σχέσεων των οποίων η άποψη γίνεται εύκολα αποδεκτή και οι

οδηγίες τους εισακούονται με προθυμία. 

Είναι προφανές ότι η πρώτη περίπτωση αφορά το τυπικό κύρος, το οποίο δεν

απορρέει από την προσωπικότητα του προσώπου, αλλά από την θέση που κατέχει

στο ιεραρχημένο σύστημα, ενώ στη δεύτερη  το ουσιώδες κύρος, αυτό που απορρέει

από  την  ίδια  την  προσωπικότητα  του  ατόμου και  την  αίγλη  που  εκπέμπει  με  τη

γενικότερη  παρουσία  του.  Στη  πρώτη  περίπτωση  εντοπίζουμε  την  υπηρεσιακή  ή

συμβατική αυθεντία,  που διακρίνεται  από το  τυπικό κύρος,  ενώ στη  δεύτερη την

ουσιαστική, την γνήσια αυθεντία, που διακρίνεται από ουσιώδες κύρος. Στη δημόσια

ζωή είναι φυσικό να κυριαρχεί η συμβατική αυθεντία, η οποία είναι απόρροια του

τυπικού κύρους που προσδίδουν οι ιεραρχημένες θέσεις. Στον χώρο της επιστήμης το

κύρος  συνοδεύει  κατά  κανόνα  την  επιστημονική  εγκυρότητα  και  την  προσωπική

ακτινοβολία των ανθρώπων. Αυθεντία θεωρείται το άτομο εκείνο που οι γνώσεις του,

οι ικανότητες του και τα επιτεύγματα του στον χώρο της επιστήμης αναγνωρίζονται

από την κοινότητα των ομοτέχνων.

Το ερώτημα που εύλογα τίθεται εδώ είναι από ποιο κύρος και από ποια αυθεντία
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συνοδεύεται  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού.  Είναι  προφανές  ότι  μέσα  σε  μια  σχέση

ανισότητας,  όπως είναι η παιδαγωγική σχέση, το τυπικό κύρος του εκπαιδευτικού

είναι δεδομένο. Ο δάσκαλος έχει δεσπόζουσα και κυρίαρχη θέση στην ιεραρχία της

σχολικής  ζωής,  κάτι  που  του  εξασφαλίζει  την  υπεροχή  και  του  παραχωρεί

αναμφισβήτητα τον ηγετικό ρόλο μέσα στην τάξη. Ταυτόχρονα όμως ο ίδιος είναι (ή

τουλάχιστον οφείλει να είναι) ο ειδικός στα θέματα της αγωγής και της μάθησης  και

γενικά εκείνος με την μεγαλύτερη πείρα  και τις περισσότερες γνώσεις μέσα  στη

σχολική αίθουσα. Μαζί λοιπόν με το τυπικό κύρος ο εκπαιδευτικός διαθέτει και το

πραγματικό, το ουσιώδες. Ποιο από τα δύο αποτελεί το κυρίαρχο στην περίπτωση του

εκπαιδευτικού συναρτάται προφανώς από την εσωτερική του διάθεση  και <<στάση>>

απέναντι στο παιδί.  Παράλληλα όμως αυτό αποτέλεσε  και σημείο αναφοράς της

παιδαγωγικής σκέψης και πράξης. 

Η  παλαιότερη  Παιδαγωγική  ως  πυρήνα  ανάπτυξης  και  διαμόρφωσης  της

προσωπικότητας  του  παιδιού  θεωρούσε  των  ώριμο  άνθρωπο,  τον  οποίο

εκπροσωπούσε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.  Αυτός ακριβώς ήταν και  ο  λόγος για τον

οποίο  ζητήθηκε  η  σκιαγράφηση  του  ιδανικού  εκπαιδευτικού  με  την  έμφυτη

παιδαγωγική κλίση και  την παιδαγωγική ευαισθησία:  για  να δίνει  την  εικόνα του

ανθρώπου προς τον οποίο είχε επιβεβλημένο χρέος να κατατείνει ο μαθητής. Το παιδί

θεωρήθηκε μια σύνθεση από αρνητικές ροπές και τάσεις, τις οποίες ο εκπαιδευτικός

έπρεπε να εμποδίσει με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Οι προσπάθειες που κατέβαλε

λοιπόν  το  σχολείο  είχαν  σκοπό  να  μετατρέψουν  τη  συμπεριφορά  του  παιδιού  σε

συμπεριφορά  ώριμου  ανθρώπου.  Καθ'  όλο  το  διάστημα  που  κυριαρχούσαν  οι

παραπάνω  αντιλήψεις  ,  η  επιστημονική  κατάρτιση  του  εκπαιδευτικού  βρισκόταν

ακόμη σε υποτυπώδη μορφή.

Από την προσωπικότητα του έλειπε το βασικό εκείνο στοιχείο που συνθέτει την

πραγματική  αυθεντία  ,  δηλαδή  το  επιστημονικό  κύρος.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ως

μοναδικό στήριγμα απέμενε το τυπικό κύρος,  το οποίο πρόσφερε η επαγγελματική

ιδιότητα  και οι αρμοδιότητες  που απορρέουν από αυτήν. Συνοδευτικά της αυθεντίας

αυτής θεωρήθηκαν και ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά ,  όπως το  <<σοβαρό>>

ντύσιμο,  η  συναναστροφή και  οι  επαφές  με  άτομα της  <<καλής  κοινωνίας>> κ.λπ.

Έτσι, στη φάση αυτή έχουμε μια αυστηρή μορφή αυθεντίας που δεν έχει καμία σχέση

και  δεν συναρτάται  με την επιστημονική ικανότητα, αλλά προκύπτει  ως συνέπεια
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εξωτερικών στοιχείων, υπηρεσιακών σχέσεων και ιεραρχικών δομών. Πίσω από την

ασθενέστατη  αυτή  <<υπηρεσιακή  αυθεντία>>,  που  παθητικά  και  αδιαμαρτύρητα

έπρεπε να αποδεχθεί ο μαθητής, ο παλαιός δάσκαλος κάλυπτε όλες του τις ελλείψεις

και τις αδυναμίες, όλη την πνευματική του στειρότητα και την ανασφάλεια του. 

Η παιδαγωγική  σχέση  είναι  από  τη  φύση  της   μια  σχέση  ανισότητας.   Αυτή

ακριβώς η διαπίστωση συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να μεριμνά για την

άμβλυνση της ανισότητας  και όχι για τη διερεύνηση των διαφόρων. Παρ' όλα αυτά ο

παλαιός  εκπαιδευτικός,  σύμφωνα  τις  τότε  ισχύουσες  παιδαγωγικές  θεωρίες  και

κατευθύνσεις, έπρεπε να κάνει αισθητή την παρουσία του με βάση τις ιεραρχημένες

σχέσεις,  και  συνεπώς  φρόντιζε  να  διευρύνει  την  ανισότητα  και  να  τονίζει  την

απόσταση. Έτσι, χρησιμοποίησε ως μέσα επιβολής τον εκφοβισμό και την τιμωρία,

φτάνοντας μερικές φορές σε απαράδεκτες ακρότητες. Ήταν απόμακρος και δεν είχε

ουσιαστική επαφή με τους μαθητές του, κρατούσε τη ράβδο στο χέρι, το σύμβολο της

εξουσίας και της δύναμης του( μιας εξουσίας τυπικής και επιφανειακής ), την οποία

εξασθένιζε ακόμη περισσότερο η πνευματική του πενία και η μονοτονία του ανιαρού

διδακτισμού που τον διακατείχε. Κατά συνέπεια, λειτουργούσε συχνά μέσα σε μια

ψυχοφθόρα σχολική ατμόσφαιρα που κάθε άλλο παρά παιδαγωγική θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί. Η συμπεριφορά αυτή γίνονταν ωστόσο αποδεκτή από την οικογένεια

και την ευρύτερη κοινωνία που εκπροσωπούσε τις ίδιες αντιλήψεις και καλλιεργούσε

το ίδιο αυταρχικό κλίμα στο οποίο ήταν δομημένη.  Η μορφή αυτή της  αυθεντίας

οδήγησε  την  παιδαγωγική  πράξη  σε  αποτυχία  και  επέφερε  τον  << εκφυλισμό  της

αγωγής>> .

Για όλους αυτούς τους λόγους η νέα αγωγή άσκησε στις αρχές του 20ού αιώνα

αυστηρότατη  κριτική  στο  σχολείο,  θέτοντας  αυτή  τη  μορφή  αυθεντίας  υπό

σοβαρότατη αμφισβήτηση. Έγινε εμφανές και κατανοητό ότι ο εκπαιδευτικός δεν είχε

κανένα λόγο να τονίζει την παρουσία του εξωγενή εξουσιαστικά στοιχεία. Η μόνη

λύση ήταν να περιέλθει το παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο παιδαγωγός

να  θέσει  τον  εαυτό  του  στην  υπηρεσία  του.  Με τις  νέες  αυτές  αντιλήψεις  έγινε

φανερό  ότι  κάθε  προσπάθεια  του  παιδαγωγού  να  στηριχθεί  αποκλειστικά  στο

υπηρεσιακό του κύρος υπονόμευε τη <<γνήσια αυθεντία>> και προκαλούσε ανάσχεση

στην επιτυχία της αγωγής.

Μέσα από όλο αυτό το μεταρρυθμιστικό κλίμα εκδηλώθηκε μια μετατόπιση από
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την υπηρεσιακή στην γνήσια αυθεντία. Οι νέες αυτές παιδαγωγικές  <<στάσεις>> και

αντιλήψεις  έγιναν  αντικείμενο  μελέτης  στα  πλαίσιο  της  εκπαίδευσης  των

εκπαιδευτικών  και  επιδιώχθηκε  η  κατάλληλη  ψυχολογική  και  παιδαγωγική  τους

προετοιμασία. Έτσι, επήλθε μια ουσιώδης βελτίωση του σχολικού κλίματος και το

σχολείο  έγινε  περισσότερο  προσιτό.  Πρέπει  ωστόσο  να  παραδεχθούμε  ότι  η  όλη

προσπάθεια  δεν  έχει  φτάσει  ακόμη  στο  επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Οι  μέθοδοι

διδασκαλίας εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να παραμένουν δασκαλοκεντρικές και

πολλά στοιχεία της παλαιάς αυθεντίας συνεχίζουν να διατηρούνται στη συμπεριφορά

των εκπαιδευτικών. Στο σύγχρονο σχολείο ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας οφείλει να

διακρίνεται από γνήσια παιδαγωγική αυθεντία και να συμπεριφέρεται έτσι ώστε ο

μαθητής να αποδέχεται την ουσιαστική του υπεροχή, χωρίς εξαναγκασμό ή εξωτερική

καταπίεση.  Επιπροσθέτως,  ο  παιδαγωγός  πρέπει  να  σέβεται  την  ελευθερία  του

παιδιού, να υποβοηθά την αυτενέργεια  του  και να διευκολύνει την ανάληψη της

δικής του πρωτοβουλίας.

Η γνήσια  αυτή  αυθεντία  αποτελεί  ευνοϊκή  προϋπόθεση για  την  επίδραση του

ώριμου  προς  τον  ανώριμο  και  της  οποίας  η  σημασία  παρέμενε,  μέχρι  πριν  από

μερικές  δεκαετίες,  αναμφισβήτητη.  Η άποψη αυτή φαίνεται  να  μην γίνεται  πλέον

ομόφωνα αποδεκτή.  Έτσι,  στα  πλαίσια  της  αντιαυταρχικής  αγωγής  ζητήθηκε  από

οπαδούς των εναλλακτικών σχολείων , με κύριο εκπρόσωπο τον Neill,  η κατάργηση

κάθε μορφής αυθεντίας. Το θέμα αυτό τέθηκε επίσης επιτακτικά από το φοιτητικό

κίνημα, με κορύφωση τις διακηρύξεις του Μάη του 1968. Ωστόσο, ο προσεκτικός

παρατηρητής θα μπορούσε να διακρίνει ότι στους ισχυρισμούς αυτούς δεν υπήρχε

πάντοτε  συνέπεια.  Άνθρωποι  που  επιζητούσαν  την  κατάργηση  κάθε  αυθεντίας

φαίνονταν με τον τρόπο τους να αποδέχονται τα δικά τους αυθεντικά πρότυπα. Οι

νέοι, για παράδειγμα, που αυτοκτονούσαν λόγω του ξαφνικού θανάτου του Elvis είναι

βέβαιο ότι είχαν αποδεχθεί την αυθεντική τους παρουσία και είχαν ταυτιστεί μαζί του.

Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι ο ίδιος ο Neill με την αυταρχική αγωγή δεν εννοούσε

την ελευθερία χωρίς όρια , όπως διευκρίνισε άλλωστε με μεταγενέστερο σύγγραμμα

του.

Ίσως αποδειχθεί λοιπόν ότι η σημερινή κρίση της αυθεντίας δεν ήταν ούτε τόσο

βαθιά ούτε τόσο οριστική και μόνιμη. Μάλιστα έχει κανείς την αίσθηση ότι σήμερα

οι νέοι επιστρέφουν όλο και περισσότερο στην αναζήτηση προτύπων. Εκείνο όμως
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που έχει σημασία είναι η αλλαγή της στάσης που ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος τηρεί

προς τα αυθεντικά πρότυπα. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πρότυπα, που μέχρι

το  τέλος  της  παιδικής  ηλικίας  γίνονταν  αποδεκτά,να  μην  επαρκούν  πλέον  για  να

καλύψουν τις εσωτερικές αναζητήσεις των νέων, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται

κατά την εφηβεία. Έτσι, αντί να κάνουμε λόγο για κρίση της παιδαγωγικής αυθεντίας,

ίσως θα πρέπει  να μας απασχολήσει το πρόβλημα της αντιστοιχίας ανάμεσα στην

αυθεντία του παιδαγωγού και στα πρότυπα που αναζητεί ο νέος. 

3.3 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η προσωπικότητα

Ο εκπαιδευτικός  οφείλει να βοηθήσει τον μαθητή στη διαδικασία της μάθησης . Οι

ενέργειες και οι χειρισμοί στους οποίους προβαίνει ο εκπαιδευτικός, για να βοηθήσει

τον μαθητή στην οικειοποίηση γνώσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνθέτουν

τη διδασκαλία. Η διδασκαλία προϋποθέτει συνεπώς τη συνύπαρξη και συνεργασία

δύο τουλάχιστον  προσώπων : εκπαιδευτικού και μαθητή. Αυτό ακριβώς αποτελεί και

το πρωταρχικό κύτταρο για την ύπαρξη του σχολείου, αφού  << στο σχολείο βασικά

παρέχεται διδασκαλία και παράγεται μάθηση>> . Η παλαιά Παιδαγωγική θεωρούσε

τη διδασκαλία μια ενέργεια που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τον εκπαιδευτικό,

καταδικάζοντας τον μαθητή σε αδράνεια και υποχρεώνοντας τον σε παθητική στάση

και μηχανική μάθηση. Η μορφή αυτή διδασκαλίας δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή και

δεν έχει πλέον θέση στο σύγχρονο σχολείο

Συχνά υπάρχουν ψυχό-κοινωνιολογικοί λόγοι, οι οποίοι μάλιστα δρουν με τρόπο

αδιόρατο και μη συνειδητό. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι η ίδια η κοινωνική

προέλευση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους κατάγονται

από  χαμηλότερα  κοινωνικά  στρώματα(κυρίως  οι  δάσκαλοι,  αλλά  και  πολλές

ειδικότητες καθηγητών) και, όπως έχει δείξει η Κοινωνική Ψυχολογία, τα άτομα από

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα αρέσκονται  κατά κανόνα στη συναναστροφή με

άτομα από υψηλότερα στρώματα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και

το δικό τους γόητρο. Μολονότι τέτοιες αντιλήψεις θεωρούνται σήμερα μικροαστικές

και ξεπερασμένες , δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι να ασκούν επίδραση. 

Ένας  σοβαρός  παράγοντας,  που  επίσης  αποφασίζει  καθοριστικά  τις  σχέσεις

δασκάλου-μαθητή,  είναι  η  κοινωνική  συμπεριφορά  των  παιδιών  από  τα  ανώτερα

κοινωνικά στρώματα.  Όπως αναφέραμε παραπάνω,  τα παιδιά αυτά διαμορφώνουν

ένα κοινωνικό  χαρακτήρα που τους  επιτρέπει  την  άνετη  επικοινωνία  τους  με  τον
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δάσκαλο,  τους  συμμαθητές   και  τα  μορφωτικά  αγαθά.  Αυτή  η  επικοινωνία,  σε

συνδυασμό με την άνετη γλωσσική συμπεριφορά και άλλα ακόμη χαρακτηριστικά

που διακρίνουν τα παιδιά των στρωμάτων αυτών, ερμηνεύεται από τον δάσκαλο ως

υψηλότερη ευφυΐα  και  τον  ωθεί  να  διαμορφώσει  γι'  αυτά  θετικές  προσδοκίες.  Το

γεγονός αυτό επηρεάζει θετικά την επίδοση τους  και μέσα από την διαδικασία της

αμοιβαίας  ανατροφοδότησης  δασκάλου-μαθητή  φτάνουν  σε  υψηλό  βαθμό

αυτοπραγμάτωσης  μέσω  του  σχολείου.  Για  βαθύτερη  κατανόηση  του  παράγοντα

αυτού  κρίνεται  απαραίτητη  η  μελέτη  της  σχολικής  τάξης  και  κυρίως  της

διαπροσωπικής επικοινωνίας.

3.4 Οι επιμέρους ρόλοι του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα  με  τις  τέσσερις  λειτουργίες  του  σχολείου,ο  εκπαιδευτικός  εκπληρώνει

τέσσερις  επιμέρους  ρόλους:  το  ρόλο  του  παιδαγωγού,  του  διδασκάλου,  του

αξιολογητή και του φύλακα.

Παιδαγωγός: Με  βάση  την  ιδεολογική  ή  κοινωνικοποιητική  λειτουργία,  ο

εκπαιδευτικός  είναι  υπεύθυνος  για  την  οργάνωση  των  παιδαγωγικών  διαδικασιών

αλληλεπίδρασης (αγωγή,κοινωνικοποίηση) μέσα από τις  οποίες ο μαθητής έρχεται

αντιμέτωπος  με  <<χαρακτηριστικές>>  κοινωνικοπολιτισμικές  γνώσεις,  δηλαδή  με

αξίες,κανόνες,στάσεις,προσανατολισμούς,πρακτικές  και  προσδοκίες  της

συγκεκριμένης σχολικής πραγματικότητας. Οι διαδικασίες αυτές παίζουν σημαντικό

και  καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της  προσωπικότητας  του μαθητή.  Για τον

λόγο  αυτόν  ο  εκπαιδευτικός  οφείλει  να  διαθέτει   την  ανάλογη  παιδαγωγική

κατάρτιση,που  προσδιορίζεται  από  τις  αντίστοιχες

επιστήμες(αγωγής,ψυχολογίας,κοινωνιολογίας  κ.λπ.).  Με  βάση  την  ιδιότητα  του

αυτήν , ο εκπαιδευτικός, δρα σύμφωνα με τις παιδαγωγικές προδιαγραφές, που έχουν

ως  γνώμονα  το  ειδικό  και  γενικό  συμφέρον  του  αναπτυσσόμενου  ατόμου.

Χρησιμοποιώντας δηλαδή παιδαγωγικά μέσα προσπαθεί να λειτουργήσει με βάση τις

προσωπικές  και  κοινωνικοπολιτισμικές  ιδιαιτερότητες  του  μαθητή(  γνωστικές

ανάγκες, ενδιαφέροντα...) Ωστόσο, σύμφωνα και με τα ισχύοντα <<θεσμικά>> πλαίσια,

ο εκπαιδευτικός  <<εντάσσεται>> στη λογική των σκοπών που διέπουν τα αναλυτικά

προγράμματα και σχολείο γενικότερα. Έτσι, αναφορικά με τις διακηρυγμένες θέσεις

του, το σχολείο αποβλέπει <<στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των
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διανοητικών  και  ψυχοσωματικών  δυνάμεων  των  μαθητών...>>,  <<οι  μαθητές  να

γίνονται  ελεύθεροι,  υπεύθυνοι  και  δημοκρατικοί  πολίτες...,  να  σέβονται  τις

ανθρώπινες αξίες...>> κ.λπ. Ή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ψυχο-παιδαγωγικής

κατεύθυνσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να συμβάλλει, ώστε ο μαθητής να καταστεί

άτομο  <<ώριμο>>,  <<αυτόνομο>>,  <<χειραφετημένο>>,  <<με  δημιουργική  και  κριτική

σκέψη>>, <<ελεύθερο και δημοκρατικό>>, <<υπεύθυνο και συνεπές>>, << να σέβεται την

ταυτότητα των άλλων>> κ.λπ.

Διδάσκαλος : Σύμφωνα με τη τεχνική ή μαθησιακή λειτουργία, ο εκπαιδευτικός

είναι  υπεύθυνος  για  την  οργάνωση  των  διδακτικών  διαδικασιών  μάθησης.  Οι

διαδικασίες αυτές σχετίζονται με τα αναλυτικά προγράμματα(διδακτέα ύλη, γνωστικά

αντικείμενα) και με τα σχολικά εγχειρίδια, μέσα από τα οποία παρέχονται στο μαθητή

γνώσεις και αναπτύσσονται άλλα τεχνικά ή πολιτισμικά στοιχεία, όπως ικανότητες

και  δεξιότητες  γραφής,  ανάγνωσης,  αρίθμησης  κ.λπ.   Για  να  επιτελέσει

αποτελεσματικά το ρόλο του αυτόν, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει την ανάλογη

διδακτική κατάρτιση, δηλαδή γνώσεις  και  εμπειρίες  που σχετίζονται με τη Γενική

Διδακτική(θεωρία στόχων, περιεχόμενο και διαδικασία διδασκαλίας) και την Ειδική

Διδακτική(διδακτική  κάθε  επιμέρους  μαθήματος-θεωρία  στόχων,  περιεχόμενο  και

διαδικασία  διδασκαλίας  κάθε  συγκεκριμένου  μαθήματος   που  διδάσκεται  στο

σχολείο).  Με τον ρόλο του αυτόν ο εκπαιδευτικός  καλείται  από το ένα μέρος να

ικανοποιήσει  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  ατομικές  ανάγκες  του  μαθητή(γνωστικές,

διανοητικές,  συναισθηματικές,κοινωνικοπολιτισμικές)  και  από  το  άλλο  τις

προσδοκίες και τις απαιτήσεις  των διάφορων τομέων  της κοινωνίας( οικονομικών,

εργασιακών,  διοικητικών,  θρησκευτικών  κ.λπ.).  Ο   εκπαιδευτικός  λοιπόν  είναι

επιφορτισμένος  να  οργανώσει  τις  διδακτικές  διαδικασίες,  εξασφαλίζοντας  τις

ανάλογες  συνθήκες(π.χ.  Πειθαρχία)  και  χρησιμοποιώντας  τις  ενδεδειγμένες

στρατηγικές(μεθόδους,  διδακτέα  ύλη,εποπτικά  μέσα  κ.λπ.).  Με  τον  τρόπο  αυτόν

<<εξοπλίζει>> το  μαθητή  με  τα  <<απαραίτητα>> και  <<κατάλληλα>> γνωστικά  και

επαγγελματικά  προσόντα,  που  ανταποκρίνονται  στις  ατομικές  και  κοινωνικές  του

ιδιαιτερότητες.

Αξιολογητής :    Με βάση την επιλεκτική λειτουργία, ο εκπαιδευτικός έχει την

αρμοδιότητα να εκφέρει  αξιολογικές κρίσεις σχετικά με την ποιότητα της επίδοσης

του  μαθητή.  Έτσι,  σύμφωνα  με  την  παιδαγωγική  λειτουργία  της  αξιολόγησης,  ο
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εκπαιδευτικός ελέγχει την επίτευξη ή μη των στόχων της μάθησης, κάνει διάγνωση

των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων,των ενδιαφερόντων,των αναγκών, των ελλείψεων

κ.λπ.του  μαθητή,  καθώς  επίσης  εντοπίζει  ο  ίδιος  τα  μειονεκτήματα  και  τα

πλεονεκτήματα  των  στρατηγών  που  εφάρμοσε  στην  οργάνωση  της  διδακτικής

επικοινωνίας.  Οι  πληροφορίες  που  αντλεί  από  τη  διαδικασία  αυτή  βοηθούν  τον

εκπαιδευτικό  να  λάβει  τα  ανάλογα  υποστηρικτικά  ή  διορθωτικά  παιδαγωγικά  και

διδακτικά μέτρα, που αφενός ενισχύουν και βελτιώνουν τη διαδικασία μάθησης και

αφετέρου ενισχύουν και ενθαρρύνουν τον ίδιο το μαθητή. Παράλληλα, μέσα από την

επιλεκτική λειτουργία, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα, ανάλογα με τις

επιδόσεις των μαθητών, να τους προεπιλέγει και να τους <<ταξινομεί>> με προορισμό

με  συγκεκριμένες  περιοχές  της  επαγγελματικής  και  κοινωνικής  κατηγορίας  ή  και

ιεραρχίας. Για τον σκοπό αυτόν ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει την αντίστοιχη

παιδαγωγική κατάρτηση, έτσι ώστε η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή να έχει

αφενός παιδαγωγικό χαρακτήρα, αφετέρου το αποτέλεσμα της να το χαρακτηρίζει

εγκυρότητα,αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.

Φύλακας:  Σύμφωνα  με  την  κουστωδιακή  λειτουργία,  ο  εκπαιδευτικός  είναι

υπεύθυνος για τη φύλαξη(σωματική ακεραιότητα, υγεία...) και αξιοπρεπή διαβίωση

του μαθητή στο σχολείο. Στα πλαίσια αυτά ο εκπαιδευτικός οφείλει να συμβάλλει

στην  οργάνωση  μιας  σχολικής  ζωής  που  να  παρέχει  στο  μαθητή  μια  ασφαλή,

ενεργητική και ευχάριστη συμμετοχή σ΄ αυτήν.

Παράλληλα  με  τους  επιμέρους  αυτούς  ρόλους,  του  οποίους  μπορούμε  για

πρακτικούς λόγους να τους εντάξουμε στο συμβατικό(τεχνικό) όρο <<επαγγελματίας

παιδαγωγός>>,  ο  εκπαιδευτικός  επιτελεί  και  ρόλο τον  οποίο  επιφορτίζεται  από τη

στιγμή που διορίζεται στο σχολείο ως εκπαιδευτικός.  Είναι ο ρόλος του δημοσίου

υπαλλήλου.  Εντάσσεται  δηλαδή  στην  κατηγορία  των  δημοσίων  (κρατικών)

υπαλλήλων και ακολούθως υπόκειται στη διοικητική νομοθεσία και ιεραρχία. Έτσι, η

επαγγελματική  (υπηρεσιακή)  συμπεριφορά  του  προσδιορίζεται  από  δημοσιο-

υπαλληλικό κώδικα και τη σχολική νομοθεσία. Στο νομικό τους πλαίσιο ορίζονται οι

υποχρεώσεις  και  τα  διακαιώματα  του  εκπαιδευτικού  και  προδιαγράφονται  οι

προσδοκίες που συνδέονται με το ρόλο του και οι οποίες τελικά ρυθμίζουν σε μεγάλο

βαθμό ακόμη και  ορισμένα ζητήματα που έχουν προσωπικό χαρακτήρα.  Επίσης  ο

εκπαιδευτικός <<δεσμεύεται>> από τους σχολικούς κανονισμούς, που υπαγορεύουν τον
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τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η σχολική κοινότητα.

Άλλο  ένα  <<δεσμευτικό>> σημείο  αναφοράς  στο  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  ως

δημοσίου υπαλλήλου είναι τα αναλυτικά προγράμματα, στα οποία περιγράφονται τα

μαθήματα  που  διδάσκεται  κάθε  τάξη,  η  ποσότητα  της  διδακτέας  ύλης  για  κάθε

σχολικό έτος, οι ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα και γενικά οι σκοποί του

σχολείου.  Με τον  ίδιο  τρόπο ορίζονται  η  έναρξη και  η  λήξη των μαθημάτων,  οι

ενδιάμεσες  διακοπές  ή  αργίες.  Με  τις  εγκυκλίους  και  τα  προεδρικά  διατάγματα

ορίζονται  επίσης  οι  εξετάσεις  των  μαθητών  και  ό,τι  έχει  σχέση  με  την

προαγωγή,απόλυση  και  γενικά  τη  φοίτηση  τους,  καθώς  και  άλλες  ρυθμίσεις  που

αφορούν το ρόλο του σχολείου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Τον έλεγχο για τη

<<σωστή>>  εκπλήρωση του δισυπόστατου ρόλου του εκπαιδευτικού (επαγγελματίας

παιδαγωγός και δημόσιος υπάλληλος) έχει αναλάβει η σχολική διοίκηση με άμεσα

πρόσωπα αναφοράς το διευθυντή και τον υποδιευθυντή του σχολείο, το διευθυντή και

τον προϊστάμενο, καθώς και το σχολικό σύμβουλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της

αντίστοιχης  σχολικής  βαθμίδας.  Τα  πρόσωπα  αυτά  εκπροσωπούν  την  κεντρική

υπηρεσία(διοίκηση)  του  Υπουργείου  Παιδείας.  Έτσι  λοιπόν  ο  εκπαιδευτικός  στην

ιεραρχική κλίμακα της σχολικής διοίκησης  <<κατέχει>> την προτελευταία θέση , με

τελευταίο  το  μαθητή.  Ο  έλεγχος  της  σχολικής  διοίκησης  στον  εκπαιδευτικό

εκδηλώνεται  με  την  μορφή  <<επισκέψεων>> στη  σχολική  τάξη,  <<υπηρεσιακών

εκθέσεων>> και  γενικά  αξιολογικών  κρίσεων   των  εκπροσώπων  της.  Και  ενώ  η

παιδαγωγική  <<απόκλιση  >> σε μια συγκεκριμένη σχολική περίσταση (παιδαγωγική

δραστηριότητα)  είναι  δύσκολο  να  αξιολογηθεί  ως  <<παράβαση>> με  βάση  τους

ισχύοντες  κανονισμούς,  κάθε  παράβαση  υπηρεσιακής  (διοικητικής)  προδιαγραφής

από  τον  εκπαιδευτικό  εντοπίζεται  με  <<ευκολία>>,  χάρη  στο  ισχύον  <<ελεγκτικό>>

σύστημα, και συνεπάγεται πειθαρχικό αδίκημα και πιθανή διοικητική δίωξη.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο εκπαιδευτικός είναι δεσμευτικά συνδεδεμένος με

το  κράτος  (διοικητικά  και  οικονομικά),  μέσα  από  ένα  πλέγμα  νόμων,

κανόνων,προγραμμάτων κ.λπ. γεγονός που τον <<υποχρεώνει>> να παίρνει υπόψη του

στη διδασκαλία, στην αγωγή, στην αξιολόγηση και γενικά στην κοινωνικοποίηση του

μαθητή στις  κρατικές  προδιαγραφές  και  υποδείξεις(νομικές,  διοικητικές  κ.ο.κ).  Το

γεγονός αυτό αποτελεί σημείο σύγκρουσης για τον εκπαιδευτικό,που τον οδηγεί σε

διλήμματα αναφορικά με τη παιδαγωγική αυτονομία.
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3.5 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως θεωρία και πράξη

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας ρόλος που έχει διαμορφωθεί στην ιστορική

πορεία της ύπαρξης του. Είναι ένας ρόλος που εξαρτάται από την ίδια την υπόσταση,

τη  δομή  και  τη  μορφή  λειτουργίας  του  σχολείου  ως  κοινωνικού  θεσμού  και

παράλληλα από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που

επικρατούν στο χώρο ύπαρξης του. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αντίληψη ότι ο

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας εξαρτημένος και κατευθυνόμενος ρόλος. Επειδή

λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού συναρτάται άμεσα με τις κοινωνικές λειτουργίες

που επιτελεί το υπαρκτό σχολείο , για το λόγο αυτόν η προσέγγιση που ακολουθεί

στηρίζεται στο δεδομένο αυτό,  μέσα από το οποίο μπορεί κανείς  να διακρίνει  τις

επιμέρους διαστάσεις στο ρόλο του εκπαιδευτικού, δηλαδή  <<  αυτό που οφείλει να

κάνει(εκπληρώνει)>> και <<αυτό που πραγματικά κάνει(εκπληρώνει)>>. 

Ωστόσο  η  μορφή  που  μπορεί  να  πάρει  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  εξαρτάται

επίσης  από  τον  προσωπικό  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  ίδιος  ο  εκπαιδευτικός  ορίζει,

ερμηνεύει  και  επιτελεί  το ρόλο του.  Ασφαλώς σχετίζεται  και  με τη συγκεκριμένα

διαμορφωμένη σχολική πραγματικότητα, στην οποία συμπυκνώνονται οι απαιτήσεις

και  οι  προσδοκίες  των  διάφορων  κοινωνικών  ομάδων.  Κατά  συνέπεια  το  πως  ο

εκπαιδευτικός  επιτελεί  το  ρόλο  του   είναι  αποτέλεσμα  της  συνάρτησης  και  της

αλληλεπίδρασης  μιας  σειράς  από  διαφορετικούς  παράγοντες,  από  τους  οποίους

ξεχωρίζουν : α) Οι κοινωνικές προσδοκίες με τις οποίες συνδέουν το ρόλο του οι

διάφορες κοινωνικές-ομάδες, δηλαδή οι μαθητές, οι γονείς, οι συνάδελφοι, η σχολική

διοίκηση, η κοινή γνώμη κ.λπ. Και οι οποίες είτε δεν εμφανίζονται με τη ίδια μορφή

στις διάφορες περιόδους είτε διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα ή ακόμη και στα

ίδια  τα  μέλη  της  ομάδας.  β)  Η  σχολική  πραγματικότητα,  δηλαδή  οι  περιστάσεις

λειτουργίας   του  σχολείου.  γ)  Η  επαγγελματική  κατάρτιση  και  γενικά  η

κοινωνικοποίηση του εκπαιδευτικού, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ερμηνεία

που δίνει στο ρόλο του.

Οι  περισσότεροι  ρόλοι  στα  επαγγέλματα  που  ασκού  οι  άνθρωποι  είναι,  κατά

κάποιο  τρόπο,  προσδιορισμένοι  με  σαφήνεια,  αναφορικά  με  το  επίπεδο  της

καθημερινής τάξης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όμως διακρίνεται απλό μια ασάφεια

και πολυπλοκότητα στο προσδιορισμό και τη μορφή της υλοποίησης του. Το γεγονός
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αυτό οφείλεται αφενός στο διευρυμένο και σημαντικό ρόλο που παίζει το σχολείο

στις κοινωνίες και αφετέρου, και πιο ειδικά στο πρόβλημα που ανακύπτει, όταν το

γενικό πλαίσιο (  ο προσδιορισμός) του ρόλου μετασχηματίζεται (υλοποιείται)  στις

επιμέρους  διαστάσεις  του.  Επίσης  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  εμφανίζει  μια

δυσχέρεια  υλοποίησης,  εξαιτίας  της  πολυμορφίας  αλλά  ακόμη  και  της

αντιφατικότητας που παρουσιάζουν οι προσδοκίες των φορέων (ομάδων) επιρροής. Η

δυσχέρεια προκύπτει από το γεγονός ότι  ο εκπαιδευτικός καλείται  να εντάξει  στη

παιδαγωγική  δράση και  να  <<εναρμονίσει>> τις  κοινωνικές  προσδοκίες,  που έχουν

οικονομικό, διοικητικό,πολιτικό, θρησκευτικό,, πολιτισμικό κ.λπ. χαρακτήρα και τις

οποίες παρατηρείται διαφοροποίηση όχι μόνο ανάμεσα τις διαφορετικές ομάδες αλλά

ακόμη και στην ίδια την κοινωνική ομάδα. Έτσι, αναφορικά με τους σκοπούς της

αγωγής ή τη μορφή υλοποίησης τους, μπορεί να εμφανιστεί διαφοροποιημένη στάση

ανάμεσα στους γονείς, εξαιτίας π.χ. των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων στις οποίες

ανήκουν αυτοί ή των διαφορετικών αντιλήψεων  από τις οποίες διακατέχονται. Όταν

λοιπόν οι προσδοκίες αυτές δεν εκπληρώνονται στο κοινωνικό σύστημα των ρόλων,

τότε εμφανίζονται συγκρούσεις, που διαταράσσουν την <<κοινωνική ισορροπία>>.

Τα  κυριότερα  ερωτήματα  που  απασχολούν  τον  εκπαιδευτικό  και  βέβαια  τους

εκπαιδευτικούς(παιδαγωγούς  και  κοινωνιολόγους)  έχουν  ως  σημείο  αναφοράς  το

είδος των γνώσεων  που παρέχει το σχολείο, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του

μαθητή και γενικά τα προσόντα με τα οποία πρέπει να <<εφοδιάζονται>> οι μαθητές.

Στο  σημείο  αυτό  εκδηλώνεται  η  δυσκολία  και  παράλληλα  η  ασυμφωνία  στην

εκπλήρωση  του ρόλου για τον εκπαιδευτικό, δεδομένου ότι βρίσκεται μπροστά στο

πρόβλημα να  <<εναρμονίσει>> τον  παιδαγωγικό  << νόμο>>,  δηλαδή τις  ανάγκες,  τα

ενδιαφέροντα,  τις  ικανότητες  του  μαθητή,με  τον  εσωτερικό  σχολικό

<<νόμο>>(εγκύκλιοι, κανονισμοί, αναλυτικά προγράμματα...) και με το  <<νόμο>> της

αγοράς εργασίας (παραγωγή έργου,επίδοση, ανταγωνισμός,επιλογή). Με την έννοια

αυτή λοιπόν προκύπτει ένας αριθμός από ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και

τις ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου νσ εκπληρώνει τον

πολύπλοκο και δύσκολο ρόλο του.

Γύρω  από  το  θέμα  αυτό  υπάρχουν  πολλές  και  διαφορετικές  θεωρητικές

προσεγγίσεις, κυρίως στην ξένη και λιγότερο στην ελληνική παιδαγωγική,ψυχολογική

και  κοινωνιολογική  βιβλιογραφία.  Οι  περισσότερες  διακατέχονται  από  μια
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δεοντολογική  αντίληψη,  που  εξαντλείται  συνήθως  στην  περιγραφή  των

χαρακτηριστικών  τα  οποία  συνθέτουν  <<ρητορικά>> το  ρόλο  ή  γενικά  την

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός στις θεωρίες αυτές απεικονίζεται

με  ιδανικά  και  αρετές  που  προσιδιάζουν  στο  ρόλο  (λειτούργημα)  του  ιερέα  με

πρότυπο  τη  συμπεριφορά  του  Χριστού.  Γίνεται  επίσης  λόγος  για  <<γεννημένο>>

εκπαιδευτικό, για εκπαιδευτικό  <<παιδότροπο>> και  <<λογότροπο>>, για εκπαιδευτικό

<<συνήγορο>>(δικηγόρο) του παιδιού κ.λπ.

Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζουν οι  δεοντολογικές  – και  πολλές  φορές

δογματικές-προσεγγίσεις  συνδέεται  με  το  ερώτημα  κατά  πόσο  είναι  εφικτό  να

συναντήσει κανείς στη σχολική πραγματικότητα έναν τέτοιο εκπαιδευτικό.  Τίθεται

δηλαδή το ερώτημα της πρακτικής εφαρμογής ενός τέτοιου ρόλου. Παράλληλα οι

επισημάνσεις αυτές παραπέμπουν στο επίμαχο πρόβλημα των επιστημών της αγωγής,

που  είναι  η  αντιστοιχία  θεωρίας  και  πράξης,  καθώς  και  η  σχέση  σχολείου  και

κοινωνίας.  Με  άλλα  λόγια  τίθεται  ζήτημα  παραμέτρων  που  σχετίζονται  με  την

υπόσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του ρόλου για τον εκπαιδευτικό. Ποιοι

είναι δηλαδή αυτοί οι παράγοντες που εμπλέκονται στη μορφή που παίρνει ο ρόλος

του εκπαιδευτικού στη σχολική πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός δεν

είναι ένα σύνολο από ιδιότητες που συνιστούν την προσωπικότητα του, αλλά πολύ

περισσότερο ένα άτομο που επιτελεί έναν κοινωνικό ρόλο κάτω από ορισμένες χώρο-

χρονικές , εργασιακές και ατομικές περιστάσεις. Για το λόγο αυτόν η προσέγγιση του

ρόλου  για  τον  εκπαιδευτικό  στηρίζεται  στις  τέσσερις  κοινωνικές  λειτουργίες  του

σχολείου, στις οποίες ο εκπαιδευτικός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

 3.6 Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Με  τον  όρο  αυτό  καταδεικνύουμε  περισσότερο  τον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  της

συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού,  αυτό που οι  Γάλλοι  ονομάζουν  <<style>> και  οι

Γερμανοί  <<Erziehungsstil>>.   Θα  μπορούσε  ίσως  να  τον  αποκαλέσουμε

<<παιδαγωγικό ύφος>> ή <<παιδαγωγικό στυλ>>, προτιμούμε όμως τον γενικότερο όρο

<<συμπεριφορά>>.

α. Είδη συμπεριφοράς

Μέσα από την διερεύνηση των επιμέρους στοιχείων της εκπαιδευτικής πράξης

προκύπτει ότι η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού ασκεί σοβαρή επίδραση όχι μόνο

                                                                                                                                    59



στη  συναισθηματική  κατάσταση  των  μαθητών  και  στη  εικόνα  που  οι  ίδιοι

δημιουργούν για τον εαυτό τους,αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει στη μετάδοση μορφών

και τρόπων εργασίας και συνεργασίας και μεταδίδει ανάλογες μορφές συμπεριφοράς.

Κατά τον ίδιο τρόπο έχει επίσης καθοριστική επιρροή στη σχολική τους επίδοση. Το

θέμα αυτό έγινε αντικείμενο συστηματικής έρευνας στις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως

μετα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Γνωστές είναι οι έρευνες του Kurt Lewin, οι οποίες

μολονότι είναι σχετικά παλαιές, εξακολουθούν να έχουν ενδιαφέρον, αφού κυρίως με

βάση αυτές θεμελιώθηκε η γενική θεωρία για την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών.

Σχετικά  παλαιές,  ωστόσο  αξιόπιστες  και  χρήσιμες,  είναι  οι  έρευνες  του  ζεύγους

Anne-Marie και Reinhard Tausch, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό κινούνται προς την ίδια

κατεύθυνση και  καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα με τις  έρευνες  του  Kurt

Lewin. Στις έρευνες αυτές γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τρία είδη εκπαιδευτικών :τον

αυταρχικό, τον συνεργατικό-δημοκρατικό και τον αδιάφορο.

• Ο αυταρχικός εκπαιδευτικός

Ο αυταρχικός εκπαιδευτικός είναι εκείνος που κατευθύνει ο ίδιος τη διδασκαλία

και καθορίζει τον σχεδιασμό της σε όλες τις φάσεις της. Αυτός θέτει το σκοπό κάθε

διδακτικής ενότητας και δεν θεωρεί απαραίτητο να τον ανακοινώσει στους μαθητές

του. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι πό το σύνολο των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας,

το 76% ανάγεται στους εκπαιδευτικούς και μόνο το 21% στους μαθητές. Γενικά, ο

αυταρχικός εκπαιδευτικός δεν είναι φιλικός, δεν είναι ευγενικός και δεν δείχνει όση

κατανόηση  θα  έπρεπε  στους  μαθητές  του.  Είναι  απαισιόδοξος,  εξοργίζεται

εύκολα,τιμωρεί συχνά τους μαθητές του και δεν δείχνει διάθεση για συμπαράσταση

και βοήθεια.

• O δημοκρατικός εκπαιδευτικός

Ο δημοκρατικός εκπαιδευτικός συνεργάζεται και συζητά με τους μαθητές του για

τον σκοπό της διδασκαλίας και τους επιτρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό

και  τη  διεκπεραίωση  της.  Αν  και  είναι  δραστήριος,  οι  ενέργειες  του  αποσκοπούν

κυρίως στη δημιουργία ευκαιριών για τους μαθητές του προκειμένου να αναπτύξουν

οι ίδιοι πρωτοβουλία. Οι περισσότερες μάλιστα δραστηριότητες του αποβλέπουν σε

αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ευγενικός και αισιόδοξος,  ελαστικός και αυθόρμητος ,

δείχνει κατανόηση στους μαθητές και είναι φιλικός μαζί τους.

• Ο αδιάφορος εκπαιδευτικός

                                                                                                                                    60



Το  είδος  αυτό  του  εκπαιδευτικού  αποσύρεται  εντελώς  και  αφήνει  όλη  τη

διαδικασία του προγραμματισμού και της διεξαγωγής της διδασκαλίας στους μαθητές.

Ο ίδιος αρκείται μόνο στο να απαντά όταν τον ερωτούν. Στην ενέργεια μάλιστα αυτή

ανάγεται το 50% των δραστηριοτήτων του. Κατά τα άλλα, ο αδιάφορος εκπαιδευτικός

δεν  βαθμολογεί,  ούτε  κρίνει  τους  μαθητές  του.  Η συμπεριφορά  αυτή  συναντάται

ενδεχομένως στην οικογένεια, αλλά απουσιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα σχολεία.

Έχουν  γίνει  πολλές  παρόμοιες  προσπάθειες  περιγραφής  και  καθορισμού

συμπεριφοράς, οι οποίες βοηθούν τον δάσκαλο να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να

ασκηθεί σε αυτήν.

  

3.7 Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών

Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί τρεις βασικές θεωρίες. Η πρώτη αποδίδει

τον τρόπο συμπεριφοράς του δασκάλου στις συνθήκες που επικρατούν στη σχολική

πραγματικότητα.  Η  επάρκεια  ή  ανεπάρκεια  του  σχολικού  χώρου,  ο  αριθμός  των

μαθητών  που  αντιστοιχούν  στον  δάσκαλο,  αυτάρκεια  ή  η  έλλειψη  σχολικού

εξοπλισμού και εποπτικών μέσων διδασκαλίας είναι, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι

βασικοί  παράγοντες  που  ρυθμίζουν  τη  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού.

Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές ελλείψεις

επικρατεί  περισσότερο  αυταρχικό  κλίμα.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  αυτή,  εκεί

αποδίδεται και η ελλιπής μόρφωση των δασκάλων.

Η  δεύτερη  θεωρία  αποδίδει  τον  τρόπο  συμπεριφοράς  του  δασκάλου  στην

ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία των διάφορων λαών ή εθνικοτήτων. Έτσι, από συγκριτικές

μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι Γερμανοί δάσκαλοι είναι περισσότερο αυταρχικοί από

τους  Αμερικάνους  συναδέλφους  τους.  Σε  παρόμοια  συγκριτική  αντιπαράθεση

διαπιστώθηκε επίσης η ίδια σχέση για τις μητέρες από τις χώρες αυτές. Οι εν λόγω

διαφορές αποδόθηκαν στην ιδιοσυγκρασία της φυλής, γι αυτό αφορούν όχι μόνο τους

εκπαιδευτικούς και τις μητέρες, αλλά πιθανόν και άλλες ακόμη κατηγορίες.

Μια τρίτη, τέλος, εκδοχή θεωρεί καθοριστικό παράγοντα της συμπεριφοράς τη

δομή της προσωπικότητας του ατόμου. Η θεωρία αυτή αποδίδει μεγάλη σημασία στα

βιογραφικά στοιχεία του εκπαιδευτικού, καθώς τα βιώματα που έχει αποκομίσει ο
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ίδιος από το σχολείο αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι  παραπάνω  θεωρίες  προβάλλουν  απλώς  τρεις  διαφορετικούς  παράγοντες  ο

καθένας από τους οποίους ασκεί τη δική του επίδραση. Κανείς ωστόσο δεν αρκεί από

μόνος του για να εξηγήσει πλήρως το φαινόμενο. Λίγο ή πολύ επιδρούν και οι τρεις,

μολονότι η βαρύτητα του καθενός ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση. Εκείνο

που έχει ιδιαίτερη σημασία και που εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε περισσότερο είναι

ότι  η  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού  είναι  μια  πολιτισμική  κατάκτηση  και  δεν

ανάγεται σε γενετικούς παράγοντες. Προσδιορίζεται κυρίως από την ευρύτερη και τη

στενότερη περιρρεύουσα κοινωνική ατμόσφαιρα, το κλίμα και τις συνθήκες μέσα στις

οποίες ο καθένας έζησε και αναπτύχθηκε. Πιο απλά είναι προϊόν κοινωνικοποίησης.

Αυτό  σημαίνει  ότι  η  συμπεριφορά  είναι  ελέγξιμη  και  τροποποιήσιμη,  αρκεί  να

συνειδητοποιήσει κανείς τα σημεία που επιθυμεί να τροποποιήση και να επιδοθεί σε

αυτό.

3.8 Σημεία στα οποία διαφοροποιείται η συμπεριφορά

• Χρόνος αναμονής και παροχής βοήθειας

Μια  χαρακτηριστική  μορφή  συμπεριφοράς  του  εκπαιδευτικού  προς  τους

αδύνατους μαθητές είναι ότι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην ερώτηση και την

απάντηση είναι γι αυτούς λιγότερος σε σύγκριση με εκείνον που παρεμβάλλεται για

τους καλούς μαθητές. Αυτό βέβαια είναι παράδοξο, αφού οι αδύνατοι χρειάζονται οι

αδύνατοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν. Οι εκπαιδευτικοί όμως

προβαίνουν προφανώς στην ενέργεια αυτή γιατί έχουν προδικάσει το αποτέλεσμα και

πιστεύουν ότι ο μαθητής δεν θα απαντήσει. Είναι συνεπώς περιττό να χάνουν χρόνο.

Η προκατάληψη αυτή διαφαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στη

λαθεμένη απάντηση του αδύνατου μαθητή. Αμέσως μετά την απάντηση διορθώνουν

το λάθος ή ζητούν από κάποιον άλλον να το διορθώσει, ενέργεια που συνοδεύεται

συχνά  από  κάποιο  αρνητικό  σχόλιο  το  οποίο  είναι  ολέθριο  για  τον  μαθητή.  Αν,

αντίθετα,  δώσει  λανθασμένη απάντηση ένας  καλός  μαθητής,  τότε  του  δίνουν την

ευκαιρία να εντοπίσει μόνος του το λάθος και τον υποβοηθούν να το διορθώσει.

•  Επιβράβευση και αποδοκιμασία

Εντελώς άδικος είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή της
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επιβράβευσης  και  της  αποδοκιμασίας  ανάμεσα  στους  καλούς  και  τους  κακούς

μαθητές. Παρόλα αυτά η πιο συχνή επιβράβευση των καλών μαθητών είναι λογική,

αφού αυτοί δίνουν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Το άσχημο όμως είναι ότι

επιβραβεύονται πιο συχνά οι καλοί από τους αδύνατους ακόμη κι όταν οι τελευταίοι

δίνουν σωστές απαντήσεις, ενώ αντίθετα ο ψόγος και η αποδοκιμασία εκφράζονται με

μεγαλύτερη  ευχέρεια  στους  δεύτερους.  Η  επίκριση  ωστόσο  ως  αντίδραση  στην

προσπάθεια να προσφέρει κάποιος κάτι αποτελεί απαράδεκτη συμπεριφορά.

Λογικά,  η  λανθασμένη απάντηση θα έπρεπε να θεωρείται  το ίδιο χρήσιμη

όπως και η σωστή. Όπως η σωστή υποδεικνύει πρόσωπα και στοιχεία της διδακτικής

ενότητας  για  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  δυσκολίες  μάθησης,  έτσι  ακριβώς  και  οι

λανθασμένες απαντήσεις υποδηλώνουν τα πρόσωπα και τα σημεία εκείνα στα οποία

υπάρχουν δυσκολίες και για τα οποία πρέπει να συνεχιστεί η επεξεργασία. Με την

έννοια αυτή η λανθασμένες απαντήσεις αξίζουν για την παιδαγωγική πράξη τόσο όσο

και οι σωστές. Οι δάσκαλοι όμως θέλουν, όπως όλοι οι άνθρωποι, να αισθάνονται την

επιτυχία της προσπάθειας τους. Η σωστή απάντηση παρέχει αυτό ακριβώς το αίσθημα

της  επιτυχίας,  ενώ αντίθετα  η  λανθασμένη  προκαλεί  απογοήτευση και  πικρία.  Οι

εκπαιδευτικοί  λοιπόν  επιβραβεύουν  τη  σωστή  απάντηση  που  επιβεβαιώνει  την

επιτυχία τους και αποδοκιμάζουν τη λαθεμένη που τους στερεί αυτή τη χαρά.

• Συχνότητα επικοινωνίας

Σε συνάρτηση με το αίσθημα αυτό της επιτυχίας βρίσκεται προφανώς και η

συχνότητα  με  την  οποία  ο  εκπαιδευτικός  επικοινωνεί  με  τους  μαθητές  του.  Έτσι

εξηγείται  για  πιο  λόγο  επικοινωνεί  συχνότερα  με  τους  καλούς  παρά  με  τους

αδύνατους.  Αυτό  ισχύει  ακόμη  και  για  τη  σιωπηρή  μορφή  επικοινωνίας,  που

εκδηλώνεται με ένα χαμόγελο ή άλλες φιλικές εκφράσεις προσώπου, τη μη λεκτική

μορφή  επικοινωνίας.  Η  κατάσταση  αυτή  φτάνει  πολλές  φορές  σε  ανεπίτρεπτες

ακρότητες. Ο δάσκαλος απομονώνει τους αδύνατους μαθητές σε <<ειδικά >> θρανία,

συνήθως στα τελευταία,  και  τους  εγκαταλείπει  εκεί  αγνοημένους  ,  χωρίς  να τους

προσφέρει  κανένα  κίνητρο  για  συμμετοχή  στις  σχολικές  δραστηριότητες.

Απευθύνεται σε αυτούς μόνο για να τους επιπλήξει και να τους θυμίσει ότι <<δεν είναι

για γράμματα...>>. Ο μαθητής σε σύντομο χρονικό διάστημα αντιλαμβάνεται που τον

έχει κατατάξει ο δάσκαλος. Αντιμετωπίζει την αρνητική στάση του δασκάλου και,

μολονότι επιθυμεί την επαφή, δυσκολεύεται να την αναζητήσει φοβούμενος μήπως
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συναντήσει  ξανά  την  αδιαφορία  και  την  ψυχρότητα.  Είναι  ευνόητο  ότι  αν  η

κατάσταση αυτή συνεχιστεί για πολύ, θα οδηγήσει τη τάξη σε πόλωση, αφού οι καλοί

θα γίνονται συνεχώς καλύτεροι και αδύνατοι ακόμη πιο αδύνατοι.

3.9 Συγκρούσεις στον ρόλο του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος είναι μια κοινωνιολογική έννοια που υποδηλώνει το σύνολο των προσδοκιών

οι  οποίες  αναφέρονται  σε  ένα  συγκεκριμένο  άτομο.  Τα  μέλη  ενός  κοινωνικού

συνόλου διαμορφώνουν συγκεκριμένες προσδοκίες για κάθε μεμονωμένο άτομο και

με βάση αυτές αναμένουν να ρυθμίσει την συμπεριφορά του. Το σύνολο αυτό των

προσδοκιών,  οι  οποίες  απορρέουν  από  συγκεκριμένους  κοινωνικούς

κανόνες(νόρμες) , δομούν τον ρόλο του ατόμου και βρίσκονται σε συνάρτηση με την

κοινωνική του θέση (status).

To  άτομο  όμως  δεν  εμφανίζεται  με  μια  και  μόνη  ιδιότητα.  Για  να  ενταχθεί

δημιουργικά στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να μετέχει σε αυτό με περισσότερες από

μια ιδιότητες(πχ του μαθητή,του συζύγου,του πατέρα,του οδηγού κ.λπ.). Για κάθε μια

από αυτές διαμορφώνονται ιδιαίτερες προσδοκίες, οπότε το άτομο δεν εμφανίζεται με

έναν  και  μόνο  ρόλο,  αλλά  με  ένα  σύνολο  ρόλων,  ένα  <<πλέγμα  ρόλων>>,  όπως

αποκαλείται στην ειδική ορολογία. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε ρόλος διατηρείται

όσο και  η  συγκεκριμένη ιδιότητα και  ερμηνεύεται  μόνο μέσα στον χώρο και  τον

χρόνο  κατά  τους  οποίους  υφίσταται.  Έτσι  δεχόμαστε,  για  παράδειγμα,  να

αφαιρέσουμε την περιβολή μας μπροστά στον γιατρό όταν βρισκόμαστε στο ιατρείο

του, δεν είμαστε όμως πρόθυμοι να πράξουμε το ίδιο σε κάποιο άλλο χώρο. Αυτό

προσέκρουσε στις θεσμοθετημένες νόρμες.

Οι  προσδοκίες  που  διαμορφώνονται  για  τον  φορέα  του  ρόλου  από  διάφορα

πρόσωπα  ή  ομάδες  αναφοράς  δεν  συμπίπτουν  πάντοτε.  Είναι  δυνατόν  να

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή και διαμετρικές αντιθέσεις. Η εκπλήρωση του ρόλου με

ταυτόχρονη  ικανοποίηση  αλληλοσυγκρουόμενων   προσδοκιών  είναι  βεβαίως

δύσκολη. Στις περιπτώσεις αυτές το άτομο βρίσκεται μπροστά σε σύγκρουση ρόλων,

περιέχεται  σε  αμηχανία  και  σύγχυση,  ταλαντεύεται  και  αισθάνεται  ανασφάλεια.

Εκτός  αυτού,  το  άτομο  είναι  φορέας  περισσότερων  ρόλων  και  είναι  δυνατόν  οι

προσδοκίες  που  διαμορφώνονται  για  τους  διαφορετικούς  ρόλους  να  έρχονται  σε
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αντίθεση μεταξύ τους.  Έτσι  επέρχεται  μια νέα μορφή σύγκρουσης με αφορμή τις

αντίθετες  προσδοκίες  διαφορετικών  ρόλων.  Οι  συγκρούσεις  είναι  επομένως  δύο

ειδών :  συγκρούσεις που προέρχονται από τις προσδοκίες διαφορετικών << ομάδων

αναφοράς>> για  έναν  και  τον  αυτό  ρόλο.  (ενδο-ρολική  σύγκρουση,

intrarollenkonflikt)  και  συγκρούσεις  που  προκαλούνται  από  τις  προσδοκίες

διαφορετικών ρόλων (δια- ρολική σύγκρουση, interrollenkonflikt).

3.10 Τυπολογίες των εκπαιδευτικών

Διαφορετική  προσέγγιση  της  προσωπικότητας  και  του  έργου  των  εκπαιδευτικών

αποτελεί η προσπάθεια να καταγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους με βάση αυτά

να  ταξινομηθούν  σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες  ή  τύπους.  Οι  μελέτες  αυτές,

επηρεασμένες  περισσότερο  από  φαινομενολογικά  ρεύματα  και  βασισμένες  σε

επαγωγική  μεθοδολογία,  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  καταλήγουν  σε  πιο  θετικά

αποτελέσματα, με την έννοια ότι επιχειρούν μια πρώτη προσέγγιση της παιδαγωγικής

πραγματικότητας, από την οποία και αντλούν τα δεδομένα τους.  Σε ό,τι αφορά τα

παραπάνω, γνωστή είναι η τυπολογία του  Kerschensteiner.  Ο συγγραφέας στο έργο

του  <<Η έννοια  και  η  μόρφωση του  χαρακτήρα>> κάνει  διάκριση  ανάμεσα  στους

ακόλουθους τύπους εκπαιδευτικών.

α. Οι αγχώδεις εκπαιδευτικοί :Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αρνούνται να αφήσουν

τον  μαθητή  ελεύθερο  να  αναπτύξει  την  δική  του  προσωπική  δράση  και  του

αποστερούν την δυνατότητα πρωτοβουλίας από φόβο μήπως κάνει λάθος.  <<Θέτουν

στον μαθητή συγκεκριμένο στόχο για όλες τις ενέργειες και φροντίζουν ώστε αυτός

να μην μπορεί να παρεκκλίνει ούτε ένα βήμα από την οδό προς τον στόχο αυτό>>.

Αλλά και οι ίδιοι , ανησυχώντας μήπως εξερχόμενοι από την γνωστή παραδοσιακή

οδό  αστοχήσουν,δεν επιχειρούν παρόμοιες εξόδους και δεν αφήνουν περιθώρια στον

εαυτό τους για δημιουργική προσπάθεια.

β.  Οι  αδιάφοροι  εκπαιδευτικοί: Πρόκειται  για  τους  <<μοντέρνους>>

εκπαιδευτικούς που απαξιούν να θέσουν οποιοδήποτε στόχο στο παιδί. Το αφήνουν

να κινείται ελεύθερο σύμφωνα με τις επιθυμίες του και ελπίζουν ότι μέσα από τις

εμπειρίες  που  αποκομίζει  και  μέσα  από  τις  συγκρίσεις  στις  οποίες  προβαίνει  θα

οδηγηθεί  μόνο  του  στο  δρόμο  που  αρμόζει  στην  προσωπικότητα  του,

ανταποκρινόμενο στη δική του ισιοσυστασία και ατομικότητα. Τα παιδιά, κατά τον

συγγραφέα, είναι δυνατόν να ωφεληθούν από τους παιδαγωγούς αυτούς μόνο εφόσον
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αξιοποιούν την ελευθερία που απορρέει από την απραξία τους.

γ. Οι διαμεσολαβητές εκπαιδευτικοί: Βρίσκονται ανάμεσα στους ανήσυχους και

τους αδιάφορους εκπαιδευτικούς και γνωρίζουν να εξισορροπούν την ελευθερία  με

την καθοδηγούμενη δράση. Παρέχουν πρότυπα προς μίμηση στα παιδιά, τα οποία

καθοδηγούν και προτρέπουν σε δραστηριοποίηση και μίμηση τους. Με τον τρόπο

αυτόν αποκτώνται εμπειρίες το οποίο το παιδί επεξεργάζεται, άλλοτε μόνο του και

άλλοτε με την βοήθεια του παιδαγωγού. Σπάνια χρησιμοποιούν ποινές, αλλά και σε

αυτήν  την  περίπτωση  τις  ελαφρότερες.  Ούτε  οι  παιδαγωγοί  αυτοί  παρουσιάζουν

αποκλίσεις  από  τους  γνωστούς  παιδαγωγικούς  κανόνες,  με  τους  οποίους  και

φροντίζουν να εναρμονίζουν τη δράση τους.

δ. Οι συνετοί εκπαιδευτικοί: Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών παρουσιάζει

περισσότερο τα χαρακτηριστικά εκείνων που αργότερα ονομάστηκαν  <<γεννημένοι

παιδαγωγοί>>. Πρόκειται μάλλον για τα χαρισματικά άτομα με τη λεπτή διαίσθηση

που  εμπιστεύονται  τα  παιδιά  και  μέσα  από  τη  σχέση  αυτή  τα  οδηγούν  στην

δημιουργία. Κινούνται από ένα βαθύ κοινωνικό αίσθημα και από την αγάπη για τις

πνευματικές αξίες, τις οποίες επιθυμούν να μεταλαμπαδεύσουν στους νέους.

 Στο σχετικό βιβλίο του ο  Caselmann  επιχειρεί αρχικά μια σύντομη αναδρομή

στην ιστορία των τυπολογιών, από τον Ιπποκράτη μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Στην

συνέχεια  υπογραμμίζει  την  αναγκαιότητα  της  ταξινόμησης  των  δασκάλων  σε

κατηγορίες (τύπους) και με βάση την προσωπική τους εμπειρία από το σχολείο και

τους  εκπαιδευτικούς,  τη  βασική μόρφωση των οποίων υπηρέτησε πολλά χρόνια  ,

κάνει  διάκριση ανάμεσα στην επικοινωνιακή και  την  πραγματολογική πλευρά της

διδασκαλίας. Με βάση τη διαφοροποίηση αυτή επισημαίνει τα κύρια χαρακτηριστικά

της  μιας  και  της  άλλης  πλευράς  και  καταλήγει  σε  δύο  βασικούς  τύπους:  τον

παιδοτρόπο  και  τον  λογοτρόπο.  Τους  βασικούς  αυτούς  τύπους  δασκάλων  ο

Caselmann  τεκμηριώνει  και  αποσαφηνίζει  με  συγκεκριμένα  παραδείγματα  ,

αξιοποιώντας  περιγραφές  των  μαθητών  για  τους  δασκάλους  τους.  Μετά  από

λεπτομερέστερη ανάλυση των στοιχείων διαπιστώνει ότι οι λογότροποι  διακρίνονται

στους θεωριτικό-φιλοσοφικά προσανατολισμένους  και στους προσανατολισμένους

στην  επιστημονική  τους  ειδίκευση.  Οι  πρώτοι,  συνεπαρμένοι  από  τις  ιδέες  τους,

προσκολλώνται  σε  αυτές  και  ξεχνούν  ότι  βρίσκονται  μπροστά  σε  μαθητές,  τους

οποίους  και  συχνά αγνοούν.  Οι  δεύτεροι,  γοητευμένοι  από την επιστήμη και  την
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ειδικότητα τους , την θεωρούν κύριο  ρυθμιστικό παράγοντα των ενεργειών και των

πράξεων τους. Συνεπώς, οι λογότροποί με την μια η με την άλλη έννοια αγνοούν τους

μαθητές  τους,  τις  ανάγκες  και  τα ενδιαφέροντα των οποίων όφειλαν κανονικά να

αξιοποιούν στην οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Σε αντίθεση με τον παραπάνω τύπο εκπαιδευτικού, οι  παιδότροποι  θέτουν στο

επίκεντρο των ενεργειών και των πράξεων τους το ίδιο το παιδί , τα προβλήματα και

τα  ενδιαφέροντα του οποίου αποτελούν γι αυτούς βασικό παράγοντα στην οργάνωση

και  την  διεξαγωγή  διδασκαλίας  .  Κυρίαρχη  θέση  γι  αυτούς  στη  διαδικασία  της

διδασκαλίας έχει η διαπροσωπική σχέση και η συναισθηματική  επικοινωνία:  << Η

σχέση με τους μαθητές τοποθετείται στον τύπο αυτό (του δασκάλου) σχεδόν πάντα

πάνω από την ύλη διδασκαλίας. Ο ίδιος ο Caselmann αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στην

τάξη ακραιφνείς παιδότροποι ή ακραιφνείς  λογότροποι>>. Οι τύποι αυτοί αποτελούν

ακραίες  θεωρητικές  μορφές  :  ο  λογότροπος  προσιδιάζει  περισσότερο  στην

δευτεροβάθμια εκπαίδευση , ενώ ο παιδότροπος στην πρωτοβάθμια. Ο ίδιος συνιστά

επίσης στους εκπαιδευτικούς στου ενός τύπου να προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν

συμπεριφορές και χαρακτηριστικά του άλλου, ώστε να αποφεύγεται η μονομέρεια.

3.11 Βασικές προυποθέσεις για τον εκπαιδευτικό

Ύστερα από όσα αναφέραμε  για  την  ιδεαλιστική  και  την  ρεαλιστική  εικόνα του

εκπαιδευτικού  και  αφού  περιγράψαμε  τους  παράγοντες  που  παρεμποδίζουν  τους

εκπαιδευτικούς στην πραγμάτωση του έργου τους, είναι αναγκαίο να προβούμε σε

μια ανάλυση  των προϋποθέσεων που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία του

εκπαιδευτικού  έργου.  Για  τον  σκοπό  αυτό  προέχει  η  σκιαγράφηση  της  σχολικής

εργασίας και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών με τις οποίες

είναι επιφορτισμένος ο εκπαιδευτικός. Οι εργασίες αυτές μπορούν να διακριθούν σε

κύριες  και  δευτερεύουσες.  Στις  κύριες  κατατάσσονται  το  διδακτικό  του  έργο,  η

προετοιμασία για το έργο αυτό και η αξιολόγηση των μαθητών του. Με τις ασχολίες

αυτές καλύπτεται και το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής του εκπαιδευτικού μέσα

στο σχολείο.

 Με το διδακτικό του έργο ο εκπαιδευτικός φέρνει σε επαφή τους δύο παράγοντες:

τον μαθητή και το μορφωτικό αγαθό. Με τη συνάντηση αυτή δεν επιδιώκεται απλώς

η  μετάδοση  των  γνώσεων  και  η  απλή  γνωριμία  του  μαθητή  με  το  διδακτικό
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αντικείμενο.  Η  διερεύνηση  του  γνωστικού  πεδίου  των  μαθητών  και  η  παροχή

γνώσεων και πληροφοριών έπαψε να αποτελεί σήμερα τον αποκλειστικό σκοπό του

σχολείου. Η διδασκαλία αποβλέπει στην πλήρη αφομοίωση  του μορφωτικού υλικού

από την πλευρά του μαθητή, ώστε να είναι ικανός να τη χρησιμοποιήσει στη ζωή του

όποτε  χρειαστεί.  Ιδιαίτερη  σημασία  για  μια  τέτοια  διδασκαλία  έχει  η  σωστή  και

ολοκληρωμένη προπαρασκευή του δασκάλου, μια προπαρασκευή η οποία σε καμία

περίπτωση δεν  πρέπει  να  είναι  επιφανειακή και  πρόχειρη,  αλλά συστηματική  και

προσεγμένη.  Στο  θέμα αυτό,  λόγω της  ιδιαίτερης  σημασίας  του,  θα  αναφερθούμε

διεξοδικά παρακάτω.

Ως τρίτη βασική ενασχόληση του δασκάλου αναφέραμε την αξιολόγηση. Αυτή

αποτελεί  την  λεπτότερη ίσως  κοινωνική  λειτουργία  που  επιτελεί  ο  εκπαιδευτικός,

αφού η αξιολόγηση και η βαθμολογία του μαθητή είναι καθοριστικοί παράγοντες για

τη  διαδικασία  επιλογής  και  κοινωνικής  τοποθέτησης.  Εκτός  από τις  κύριες  αυτές

δραστηριότητες,  που  αποτελούν  τον  κεντρικό  πυρήνα  του  έργου  κάθε

εκπαιδευτικού,υπάρχει  παράλληλα  πλήθος  άλλων  ενεργειών  και  δραστηριοτήτων,

πολλές από τις οποίες μάλιστα ποικίλλουν από το ένα σχολείο στο άλλο και από τη

μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.  Είναι  προφανές πως για να ανταποκριθεί  ο

εκπαιδευτικός  στον  πολύπλοκο  και  δύσκολο  ρόλο  του,  είναι  απαραίτητα  δύο

τουλάχιστον στοιχεία: η επιστημονική κατάρτιση και η σωστή προετοιμασία.

3.12 Επιστημονική κατάρτιση

Η ιδεαλιστική παιδαγωγική θεώρησε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έμφυτη κλίση,

και  τα  χαρίσματα  του  <<γεννημένου  παιδαγωγού>> έγιναν  αντικείμενο  μελέτης

εμπνευσμένων παιδαγωγών.  Σε αυτόν μάλιστα αποδόθηκε τόση σπουδαιότητα και

αυτή ακόμη η επιστημονική κατάρτιση του δασκάλου περιήλθε σε δεύτερη μοίρα, μια

άποψη  που  δεν  θεμελιώνεται  ωστόσο  από  τα  σύγχρονα  επιστημονικά  δεδομένα.

Ακόμη και αν δεχθούμε την ύπαρξη των  <<γεννημένων δασκάλων>>, θα πρέπει να

κατανοήσουμε  ό,τι  η  επιστημονική  κατάρτιση  θα  συμβάλει  περισσότερο  στη

βελτίωση τους. Η πραγματικότητα άλλων χωρών έχει δείξει ότι  και το πιο γνήσιο

<<διδασκαλικό ένστικτο>>, όπως ονομάζουν πολλοί την έμφυτη παιδαγωγική κλίση,

βελτιώνεται  κάτω  από  τις  συστηματικές  επιδράσεις  μιας  σωστά  οργανωμένης

επιστημονικής μόρφωσης.
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Εξάλλου, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση υπαγορεύεται από τον ίδιο τον ρόλο

του  εκπαιδευτικού  και  συνδέεται  με  πλήθος  λεπτών  λειτουργιών.  Στον  δάσκαλο

φτάνουν  τα  παιδιά  όλων  των  κοινωνικών  τάξεων  και  βαθμίδων  ,  με  όλη  την

διαφορετικότητα που διακρίνει  το καθένα από αυτά.  Τα παιδιά αυτά,  με τις  τόσο

διαφορετικές προϋποθέσεις και αφετηρίες, πρέπει να οδηγηθούν στην εκπλήρωση του

ίδιου  σκοπού  και  στην  προετοιμασία  για  την  ζωή.  Η  επιστήμη  και  η  τεχνική

μεταβάλλουν σήμερα τον ρυθμό της ζωής και καθιστούν δυσχερή κάθε πρόβλεψη.

Κανείς  δεν  είναι  βέβαιος  για  το  εάν  οι  γνώσεις  που  προσφέρουν  τα  σχολεία  θα

ισχύουν ώσπου οι σημερινοί μαθητές να γίνουν ώριμοι πολίτες. Το πρόβλημα γίνεται

ακόμη οξύτερο αν αναλογιστούμε ότι ο ίδιος ο δάσκαλος μορφώθηκε στο παρελθόν,

μορφώνει  στο  παρόν  και  παρέχει  μόρφωση  για  το  μέλλον.  Αυτή  η  τραγικότητα,

εγγενής στον ρόλο του εκπαιδευτικού, οξύνεται ακόμη από τις καθημερινές συνθήκες

και  καθιστά  αναγκαία  την  επιστημονική  του  κατάρτιση.  Για  να  φανούν  οι

επιστημονικοί  τομείς  προς  τους  οποίους  οφείλει  να  στραφεί  η  εκπαίδευση  των

εκπαιδευτικών σήμερα, είναι αναγκαία η παρακάτω σύντομη αναδρομή.

Εξετάζοντας  ιστορικά  τις  ικανότητες  που  θεωρήθηκαν  απαραίτητες  για  τον

δάσκαλο  και  επηρέασαν  την  εκπαιδευτική  πράξη,  διαπιστώνει  κανείς  ότι  αρχικά

επικρατούσε η αφελής αντίληψη πως  << ότι ξέρει κανείς μπορεί και να το διδάξει,

φτάνει μόνο να το ξέρει καλά>>. Αυτό σε συνδυασμό με την εξίσου αφελή αντίληψη

ότι οι μαθητές του Δηνοτικού σχολείου δεν εγείρουν μεγάλες απαιτήσεις από τους

δασκάλους τους, οδήγησε στο να χρησιμοποιηθούν ως δάσκαλοι άτομα με ελάχιστα

προσόντα.

Αργότερα, την εποχή που άρχισε ο σχετικός προβληματισμός, τα Διδασκαλεία, οι

σχολές  εκπαίδευσης  των  δασκάλων,  απέβλεπαν  κυρίως  στη  διεύρυνση   του

γνωστικού  πεδίου  των  μαθητών  τους,  ενώ  ο  παιδαγωγικός  προβληματισμός

περιοριζόταν  στην  αναζήτηση  του  <<πως>>,  δηλαδή  της  μεθόδου  διδασκαλίας.  Η

εναγώνια αυτή αναζήτηση της μεθόδου,  χωρίς προηγούμενη θεωρητική κατάρτιση

και  ψυχοπαιδαγωγική  υποδομή,  οδήγησε  σε  ακραίες  και  επιζήμιες  λύσεις.

Επικράτησε μια μηχανιστική αντίληψη για την κάθε  μέθοδο,  η παντοδυναμία της

οποίας δεν ήταν εύκολο να αμφισβητηθεί. Τόσο η αλληλοδιδακτική, που υιοθετήθηκε

αρχικά  στην  Ελλάδα,  όσο  και  η  μέθοδος  του  Ερβάρτου,  που  την  αντικατέστησε

αργότερα, προσέλαβαν εργαλειακό χαρακτήρα και καταδίκασαν το σχολείο σε άχαρο
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και φορμαλιστικό διδακτισμό.

Η  συνειδητοποίηση  της  αδυναμίας  αυτής,  σε  συνδυασμό  με  την  σταδιακή

ανάπτυξη της  Ψυχολογίας και  της Παιδαγωγικής,  έφεραν στην επικαιρότητα – σε

θεωρητικό  τουλάχιστον  επίπεδο-την  παιδοκεντρική  αγωγή  κατά  τις  τελευταίες

δεκαετίες.  Ωστόσο  είναι  γνωστό  ότι  στην  Ελλάδα  οι  βραχύχρονες  σπουδές  στις

Παιδαγωγικές Ακαδημίες καθώς και ο τρόπος της λειτουργίας τους δεν προσέφεραν

δυνατότητες για ουσιαστικές σπουδές και βαθιά επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, παρά

τη σχετική  βελτίωση,  στην Ελλάδα εξακολουθούσε να  επικρατεί  η  από καθέδρας

διδασκαλία και η μετάδοση γνώσεων.

Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των σχολών αυτών απουσίαζε αναγκαστικά η

δυνατότητα έρευνας  και η ανακάλυψη νέας γνώσης. Οι σχολές περιορίστηκαν σε

απλή μετάδοση εισαγόμενων -κατα κανόνα από τη χώρα σπουδών των διδασκόντων-

γνώσεων, οι οποίες δεν στάθηκαν ικανές να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την

ανάπτυξη  μιας  ελληνικής  παιδαγωγικής  σκέψης.  Στον  πρακτικό  τομέα,  με  τις

υποδειγματικές  διδασκαλίες,  προσφέρθηκαν  έτοιμα  και  ολοκληρωμένα  διδακτικά

μοντέλα για μίμηση και όχι δείγματα διδασκαλιών για συζήτηση και αναζήτηση των

καταλληλότερων  μέσα  από  την  αμφισβήτησή  τους.  Αντί  λοιπόν  ο  μελλοντικός

δάσκαλος  να  οδηγείται  σε  συνεχή  προβληματισμό  και  διαρκεί  αναζήτηση  νέων

μορφών και μεθόδων διδασκαλίας, κατέληγε στην αποδοχή  στατιστικών μοντέλων.

Με  βάση  τα  παραπάνω  διαφαίνεται  μια  τριπλή  εξέλιξη  :  από  τον  διδακτικό

αυτοσχεδιασμό στον διδακτικό φορμαλισμό και από αυτόν στην ημιεμπιστημοσύνη.

Οι  νέες  εξελίξεις  στο  επάγγελμα  του  δασκάλου  συνδέονται  καταρχήν  με  την

εγκατάλειψη των στερεότυπων και εξιδανικευμένων προτύπων, τη θέση των οποίων

πρέπει  να πατά οριστικά η άρτια επιστημονική κατάρτιση. Βεβαίως  τα δύο αυτά

στοιχεία δε βρίσκονται σε σχέση διάζευξης και δεν αλληλοαναιρούνται. Η προβολή

όμως  εξιδανικευμένων  προτύπων  και  ο  τονισμός  ιδεαλιστικών  αντιλήψεων  δεν

επαρκούν  από  μόνα  τους  για  να  προετοιμάσουν  τον  μελλοντικό  δάσκαλο  στην

εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του ρόλου. Ασφαλώς, αποτελούν χρήσιμα στοιχεία,

γιατί  διαγράφουν  ένα  παιδαγωγικό  ήθος  και  χαράσσουν  γενικές  κατευθυντήριες

γραμμές.  Ο  τονισμός  όμως  ιδανικών  προτύπων,  χωρίς  την  παράλληλη  παροχή

βοήθειας για την προσέγγιση τους, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην προαγωγή των

δασκάλων.
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Ο προσδιορισμός της επιστημονικής αυτής κατάρτισης στις λεπτομέρειες της και

η  διαπίστωση συγκεκριμένου προγράμματος  σπουδών δεν  περιλαμβάνονται  στους

σκοπούς της εργασίας αυτής, η οποία περιορίζεται σε μερικές βασικές επισημάνσεις.

Επιστημονικότητα δεν σημαίνει με κανένα τρόπο την εξοικείωση των φοιτητών με

ένα διδακτικό μοντέλο και  την  ικανότητα εφαρμογής  του στη σχολική  πράξη.  Οι

υποψήφιοι  δάσκαλοι  είναι  ανάγκη  να  συνειδητοποιήσουν  σφαιρικά  την

προβληματική  του  σχολικού  θεσμού  και  να  ευαισθητοποιηθούν  προς  όλους  τους

παράγοντες  που  εμπλέκονται  στην  σχολική  πραγματικότητα.  Το  <<τι>>  της

διδασκαλίας(μορφωτικά αγαθά και αντικείμενα μάθησης), το <<πως>> (μεθοδολογία

και οργάνωση της διδασκαλίας) και το σε <<ποιον>> ( αναπτυσσόμενος άνθρωπος)

πρέπει ανεκπροσωπηθούν με συμμετρία στα προγράμματα σπουδών. Επιπροσθέτως,

το επίμαχο πρόβλημα της διαταραγμένης σχέσης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη

είναι  ανάγκη να  αντιμετωπιστεί  στα  πλαίσια  μιας  αρμονικής  εκπροσώπησης  τους

στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Για  μια  πλήρη  και  σωστή  μόρφωση  ο  δάσκαλος  πρέπει  να  εμβαθύνει  στον

ψυχοπαιδαγωγικό  τομέα,  ώστε  να  γίνει  ικανός  να  εκτιμήσει  σωστά  την  ιδιαίτερη

κατάσταση και  την ιδιορρυθμία της προσωπικότητας του κάθε παιδιού,  και  να το

αντιμετωπίσει με ψυχική συμπάθεια και επιστημονική σταθερότητα. Η προετοιμασία

του στην αρχιτεκτονική της μάθησης και στον σχεδιασμό της διδασκαλίας θα τον

βοηθήσει επίσης να αναπτύξει τις διδακτικές του ικανότητες ώστε να οδηγεί σωστά

τους μαθητές του στην αναζήτηση και την κατάκτηση της γνώσης. Απαραίτητο γι

αυτό  είναι  να  κατέχει  ο  ίδιος  την  ύλη  που  διδάσκει  και  να  τη  χειρίζεται  με

επιστημονική ευχέρεια και σταθερότητα.

3.13 Σωστή προπαρασκευή

Η  επιστημονική  μόρφωση  του  δασκάλου  είναι  σπουδαία  και  δεν  μπορεί  να

αμφισβητηθεί από κανέναν. Για να εργαστεί όμως ο δάσκαλος επιστημονικά και να

αυξήσει την αποτελεσματικότητα του στο σχολείο, θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για

επιμελημένη προπαρασκευή,η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην προετοιμασία της

επόμενης μέρας. Η προετοιμασία οφείλει καταρχάς να συμπεριλάβει την κατανομή

της ύλης και τον επιμερισμό της σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Είναι δηλαδή

αναγκαίο να πραγματοποιείται επισκόπηση της προβλεπόμενης ύλης, η διαίρεση της
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σε  μεγάλες  ενότητες  και  στη  συνέχεια  η  κατανομή  της  σε  ευρύτερα  χρονικά

διαστήματα(π.χ. Ως τα Χριστούγεννα, από τα Χριστούγεννα ως το Πάσχα και από το

Πάσχα  ως  το  τέλος  του  σχολικού  έτους).    Μετά  την  προεργασία  αυτή  ο

εκπαιδευτικός  διερευνά  κάθε  μεγάλο  μέρος  της  ύλης  και  τον  χωρισμό  της  σε

μικρότερα τμήματα και διδακτικές ενότητες, τις οποίες και αντιστοιχεί με τις ώρες

διδασκαλίας.

Η  προεργασία  αυτή  επιβάλλεται  να  επαναλαμβάνεται  συχνά  και  να

αναπροσαρμόζεται  στα νέα δεδομένα.  Στη φάση αυτή της προεργασίας θα πρέπει

ταυτόχρονα να γίνεται και ο διαχωρισμός ανάμεσα στα ουσιώδη και τα επουσιώδη,

αφού πρώτα  καθοριστούν  οι  συγκεκριμένοι  στόχοι  της  κάθε  ενότητας.  Οι  στόχοι

αυτοί θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όχι γενικοί και αόριστοι , όπως συμβαίνει

με τους σκοπούς που θέτει  το αναλυτικό πρόγραμμα.   Ακολουθεί η προετοιμασία

κάθε  διδακτικής  ενότητας  που  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  τέσσερις  βασικές

πλευρές.

α. Επιστημονική πλευρά

Στην  πρώτη  αυτή  φάση  της  προετοιμασίας  του  ο  εκπαιδευτικός  εργάζεται  όπως

ακριβώς  ο  ερευνητής  επιστήμονας.  Επιδίδεται   στη  μελέτη  του  διδακτικού

αντικειμένου ανατρέχοντας σε όλες τις πηγές και δεν περιορίζεται μόνο στο σχολικό

εγχειρίδιο. Η ενδελεχής μελέτη των αντικειμένων διδασκαλίας και μάθησης κρίνεται

απαραίτητη, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει

στους μαθητές του όλες τις γνώσεις και πληροφορίες τις οποίες κατέχει ο ίδιος. Αλλά

μόνο όταν ο ίδιος κατέχει πλήρως την ύλη της διδασκαλίας , μπορεί να αισθάνεται

ασφαλής  απέναντι  στους  μαθητές  του.  Τότε  μπορεί  να  επιλέξει  τους  στόχους

διδασκαλίας, την επίτευξη των οποίων θα επιδιώξει,  καθώς και τη μέθοδο με την

οποία θα επιδιωχθεί η επίτευξη τους.

β. Παιδαγωγική πλευρά

Στη  φάση  αυτή  αναζητούνται  τα  παιδαγωγικά  στηρίγματα,  αφού  ήδη  έχουν

διατυπωθεί  και  έχουν  καθοριστεί  οι  στόχοι  της  διδασκαλίας.  Αναζητούνται  τα

στοιχεία εκείνα των αντικειμένων μάθησης τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για

την κατάκτηση των στόχων. Είναι προφανές ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί το γνωστικό
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επίπεδο των μαθητών.

γ. Διδακτική πλευρά

Όταν ο δάσκαλος γίνει κάτοχος της ύλης, διατυπώσει τους στόχους του και εντοπίσει

τα  παιδαγωγικά  στοιχεία  του  διδακτικού  αντικειμένου  και  τα  προσαρμόσει  στο

ψυχοπνευματικό  επίπεδο  των  μαθητών,  είναι  πια  σε  θέση  να  προχωρήσει  στον

σχεδιασμό και της οργάνωση της διδασκαλίας. Η συνάντηση αυτή θα γίνει την ώρα

της διδασκαλίας,  αλλά ο δάσκαλος βασισμένος στη θεωρητική του κατάρτιση και

στην  προηγούμενη  εμπειρία  του  θα  επιλέξει  τη  μορφή  διδασκαλίας  που  θα

εφαρμόσει, τα εποπτικά όργανά και τα άλλα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά

πρέπει  να  ελεγχθούν  με  ακρίβεια,  επειδή  κάθε  έλλειψη  ή  ατέλεια  κλονίζει  την

εμπιστοσύνη των μαθητών και τους διδάσκει την προχειρότητα.

Από  όσα  αναφέραμε  εδώ  φαίνεται  καθαρά  ότι  η  διδασκαλία  πρέπει  να

προετοιμάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια. Η όλη μεθόδευση ωστόσο χρειάζεται να

χαρακτηρίζεται  από  ευελιξία  και  δυνατότητα  αναπροσαρμογής,  επειδή  κατά  την

διάρκεια της  διδασκαλίας είναι  δυνατόν να προκύψουν νέα δεδομένα με βάση τα

ενδιαφέροντα και τις ερωτήσεις των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών του, διαφορετικά περιπίπτει

στην  κατηγορία  των  λογοτρόπων,  σύμφωνα  με  την  ταξινόμηση  του  Caselmann  .

Σταθερός και αμετακίνητος πρέπει όμως να παραμείνει στην εκπλήρωση των σκοπών

και  των  στόχων  του.  Ταλαντεύσεις  και  παλινδρομήσεις  στο  σημείο  αυτό  δεν

επιτρέπονται, παρά μόνο ως σπάνιες εξαιρέσεις.

Εκείνο  που  πρέπει  να  τονίσουμε  είναι  ότι  ο  εκπαιδευτικός  δεν  είναι  απλός

μεσολαβητής ανάμεσα στο μορφωτικό αγαθό του και τους μαθητές τους, ούτε και

απευθύνεται μόνο στο γνωστικό τους τομέα. Μια τέτοια αποστολή θα υποβάθμιζε την

παιδαγωγική διαδικασία και θα αγνοούσε τους λοιπούς τομείς της προσωπικότητας

και  τις  διαπροσωπικές  αλληλεπιδράσεις  της  σχολικής  αίθουσας.  Ο  εκπαιδευτικός

είναι και φορέας αξιών. 

3.14 Παιδαγωγική σχέση

Η παιδαγωγική σχέση είναι από την φύση της μια σχέση ανισότητας. Από τα δύο

σκέλη του παιδαγωγικού ζεύγους, τον δάσκαλο και τον μαθητή, ο δάσκαλος υπερέχει
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από κάθε άποψη: είναι πιο ώριμος, έχει περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη εμπειρία,

υπερέχει σωματικά και πνευματικά. Ο μαθητής καλείται κοντά του ακριβώς  γι αυτό

το λόγο, για  να βοηθηθεί   από αυτόν να μεταβεί  από την ανωριμότητα και  στην

ωριμότητα, από την άγνοια στην γνώση, από την αδυναμία στην αυτοδυναμία και την

αυτάρκεια. Αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι ο εκπαιδευτικός νομιμοποιείται να

καθυποτάξει τους μαθητές του ή δημιουργήσει ανάμεσα σε αυτούς αντίγραφα του

εαυτού του.  Αντίθετα,  έχει  χρέος  να τους  οδηγήσει  στην αυτοαγωγή, έτσι  που να

καταστήσει τον εαυτό του περιττό για τον μαθητή, γιατί έτσι μόνο θα τον βοηθήσει

να ακολουθήσει τη δική του πορεία και θα του επιτρέψει να οδηγηθεί στην αυτάρκεια

και την αυτοτέλεια.

Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η πιο επιτυχημένη ενδεχομένως σχέση δασκάλου

και  μαθητή  όπως  αυτή  εκφράστηκε  διαδοχικά  στα  πρόσωπα  των  τριών  μεγάλων

φιλοσόφων  της  ελληνικής  αρχαιότητας:  του  Σωκράτη,  του  Πλάτωνα  και  του

Αριστοτέλη. Ο Σωκράτης είχε μαθητή του τον Πλάτωνα, τον οποίο δεν επεδίωξε να

κάνει αντίγραφο του εαυτού του, δεν τον μεταμόρφωσε σε <<Σωκρατίσκο>> , παρά τον

άφησε να εξελιχθεί με τον δικό του τρόπο. Έτσι μπόρεσε να ακολουθήσει και εκείνος

τον δρόμο του και να γίνει ο ένας : ο Πλάτωνας. Αλλά και ο ίδιος ο Πλάτωνας , ως

δάσκαλος του Αριστοτέλη αργότερα, έπραξε το ίδιο. Δεν προσπάθησε να τον κάνει

αντίγραφο του εαυτού του,  << Πλατωνίσκο>>, αλλά τον άφησε να ακολουθήσει την

δική του πορεία.  Έτσι μπόρεσε και εκείνος με την σειρά του να γίνει ο ένας :  ο

Αριστοτέλης. Η ανεπανάληπτη αυτή παιδαγωγική σχέση θα πρέπει να εμπνέει κάθε

άνθρωπο που ασκεί αγωγή, μέσα και έξω από το σχολείο.

Ωστόσο ,  ειδικά για τον εκπαιδευτικό που δρα και  ενεργεί  μέσα στο σχολείο,

αφού  τα  δύο  πρόσωπα  του  παιδαγωγικού  ζεύγους  δεν  δρουν  μεμονωμένα  αλλά

έρχονται σε καθημερινή επαφή το ένα με το άλλο και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, θα

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε συστηματικά την παιδαγωγική σχέση που τους

διέπει. Είναι προφανές ότι η σχέση που προκύπτει από την διαρκεί επαφή τους έχει

ιδιαίτερη  σημασία  για  την  αγωγή  και  δεν  πρέπει  να  θεωρηθεί  υπερβολικός  ο

ισχυρισμός  ,  ότι  ακόμη  και  η  πιο  ολοκληρωμένη  προπαρασκευή  ενός  άριστα

καταρτισμένου  εκπαιδευτικού   είναι  δυνατόν  να  μην  οδηγήσει  στα  αναμενόμενα

αποτελέσματα, αν η σχέση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην ψυχοσύνθεση του μαθητή

και στις  απαιτήσεις  τις  παιδαγωγικής διαδικασίας.  Το βασικό στοιχείο λοιπόν που
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πρέπει  να  συνοδεύει  τα  προσόντα του εκπαιδευτικού είναι  η  σωστή παιδαγωγική

σχέση.

3.15 Η παιδαγωγική αγάπη

Η παιδαγωγική σχέση είναι από την φύση της μια σχέση ανισότητας. Από τα δύο

σκέλη του παιδαγωγικού ζεύγους, τον δάσκαλο και τον μαθητή, ο δάσκαλος υπερέχει

από κάθε άποψη: είναι πιο ώριμος, έχει περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη εμπειρία,

υπερέχει σωματικά και πνευματικά. Ο μαθητής καλείται κοντά του ακριβώς  γι αυτό

το λόγο, για  να βοηθηθεί   από αυτόν να μεταβεί  από την ανωριμότητα και  στην

ωριμότητα, από την άγνοια στην γνώση, από την αδυναμία στην αυτοδυναμία και την

αυτάρκεια. Αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι ο εκπαιδευτικός νομιμοποιείται να

καθυποτάξει τους μαθητές του ή δημιουργήσει ανάμεσα σε αυτούς αντίγραφα του

εαυτού του.  Αντίθετα,  έχει  χρέος  να τους  οδηγήσει  στην αυτοαγωγή, έτσι  που να

καταστήσει τον εαυτό του περιττό για τον μαθητή, γιατί έτσι μόνο θα τον βοηθήσει

να ακολουθήσει τη δική του πορεία και θα του επιτρέψει να οδηγηθεί στην αυτάρκεια

και την αυτοτέλεια.

Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η πιο επιτυχημένη ενδεχομένως σχέση δασκάλου

και  μαθητή  όπως  αυτή  εκφράστηκε  διαδοχικά  στα  πρόσωπα  των  τριών  μεγάλων

φιλοσόφων  της  ελληνικής  αρχαιότητας:  του  Σωκράτη,  του  Πλάτωνα  και  του

Αριστοτέλη. Ο Σωκράτης είχε μαθητή του τον Πλάτωνα, τον οποίο δεν επεδίωξε να

κάνει αντίγραφο του εαυτού του, δεν τον μεταμόρφωσε σε <<Σωκρατίσκο>> , παρά τον

άφησε να εξελιχθεί με τον δικό του τρόπο. Έτσι μπόρεσε να ακολουθήσει και εκείνος

τον δρόμο του και να γίνει ο ένας : ο Πλάτωνας. Αλλά και ο ίδιος ο Πλάτωνας , ως

δάσκαλος του Αριστοτέλη αργότερα, έπραξε το ίδιο. Δεν προσπάθησε να τον κάνει

αντίγραφο του εαυτού του,  << Πλατωνίσκο>>, αλλά τον άφησε να ακολουθήσει την

δική του πορεία.  Έτσι μπόρεσε και εκείνος με την σειρά του να γίνει ο ένας :  ο

Αριστοτέλης. Η ανεπανάληπτη αυτή παιδαγωγική σχέση θα πρέπει να εμπνέει κάθε

άνθρωπο που ασκεί αγωγή, μέσα και έξω από το σχολείο.

Ωστόσο ,  ειδικά για τον εκπαιδευτικό που δρα και  ενεργεί  μέσα στο σχολείο,

αφού  τα  δύο  πρόσωπα  του  παιδαγωγικού  ζεύγους  δεν  δρουν  μεμονωμένα  αλλά

έρχονται σε καθημερινή επαφή το ένα με το άλλο και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, θα

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε συστηματικά την παιδαγωγική σχέση που τους
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διέπει. Είναι προφανές ότι η σχέση που προκύπτει από την διαρκεί επαφή τους έχει

ιδιαίτερη  σημασία  για  την  αγωγή  και  δεν  πρέπει  να  θεωρηθεί  υπερβολικός  ο

ισχυρισμός  ,  ότι  ακόμη  και  η  πιο  ολοκληρωμένη  προπαρασκευή  ενός  άριστα

καταρτισμένου  εκπαιδευτικού   είναι  δυνατόν  να  μην  οδηγήσει  στα  αναμενόμενα

αποτελέσματα, αν η σχέση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην ψυχοσύνθεση του μαθητή

και στις  απαιτήσεις  τις  παιδαγωγικής διαδικασίας.  Το βασικό στοιχείο λοιπόν που

πρέπει  να  συνοδεύει  τα  προσόντα του εκπαιδευτικού είναι  η  σωστή παιδαγωγική

σχέση.

Για την αναζήτηση της κατάλληλης σχέσης που θα έπρεπε να ενώνει τον δάσκαλο

με  τον  μαθητή,  η  ιδεαλιστική  παιδαγωγική  ανέτρεξε  στην  οικογένεια  της  οποίας

προέκταση θεωρήθηκε ανέκαθεν το σχολείο. Έτσι, θέτοντας φαινόμενο της σχολικής

αγωγής υπό μια φαινομενολογική θεώρηση, διαπιστώνει κανείς ότι μέσα σε ολόκληρο

το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων και των επιδράσεων που συντελούνται στο

σχολείο  βασική θέση κατέχουν  οι  επιδράσεις  του  ώριμου προς  τον  ανώριμο,  του

ολοκληρωμένου  προς  τον  εξελισσόμενο,  του  δασκάλου  προς  τον  μαθητή.  Για  τη

μορφή αυτή της αλληλεπίδρασης η σχέση δασκάλου-μαθητή πρέπει να λειτουργήσει

με το οικογενειακό πρότυπο, βάσει δηλαδή της σχέσεις που συνδέει τη μητέρα με το

παιδί. 

Αναπόσπαστη  προϋπόθεση  για  την  ομαλή  ψυχοπνευματική  και  σωματική

ανάπτυξη του παιδιού, αποτελεί το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που

πρέπει  να  κυριαρχεί  στον συναισθηματικό του κόσμο.  Ωστόσο,  η  δημιουργία  της

ψυχοσυναισθηματικής αυτής κατάστασης προϋποθέτει την εκδήλωση της αγάπης από

την πλευρά των γονέων. Χωρίς αγάπη δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα

αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, η οποία θα φέρει σε ψυχική επαφή τις δύο πλευρές

και θα αποτελέσει, όπως προαναφέραμε, τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή

ανάπτυξη του παιδιού. Από τη σχέση αυτή δικαιολογείται εξάλλου η προσκόλληση

των παιδιών στη μητέρα και η δυαδική σχέση που αναπτύσσετε ήδη από τη βρεφική

ηλικία.

Στο πρότυπο αυτό προσπάθησε η Παιδαγωγική να στηρίξει κάθε δραστηριότητα

της και θεώρησε την ψυχική επαφή του εκπαιδευτικού με τους μαθητές απαραίτητη

στη  διδασκαλία  της  αγωγής.  Η  αφετηρία  της  προσπάθειας  αυτής  θα  πρέπει  να

αναζητηθεί στον παιδαγωγικό έρωτα του Σωκράτη.
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<<Η καθημερινή του απασχόληση ήταν να συχνάζει σε μέρη όπου φοιτούσαν οι

νέοι των Αθηνών και να συζητεί στοχαστικά μαζί τους. Αυτή ήταν πάντα η φλογερή

του επιθυμία και η μεγάλη χαρά της ζωής του>>, γράφει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος

Παπανούτσος. Κι επειδή για την παιδαγωγική αγάπη όπως για κάθε ανθρώπινη σχέση

ισχύει  ο  νόμος  της  αμοιβαιότητας,  η  ανταπόκριση  από  την  άλλη  πλευρά  του

παιδαγωγικού  ζεύγους  ήταν  αμέριστη.  Ο  ίδιος  ο  Παπανούτσος  συνεχίζει:  <<Και

γοήτευε τόσο τους νέους, ώστε εκείνοι τον λάτρευαν κυριολεκτικά>>. Όταν μια φορά

τον γνώριζαν,  δεν μπορούσαν πια να τον αποχωριστούν.  Τη γοητεία του την είχε

βαθιά υποστεί ο Πλάτων και στους διαλόγους του δεν άφηνε ευκαιρία να μην κάνει

κάποιον έμμεσο υπαινιγμό.

Εκείνος όμως που προσπάθησε να αναπλάσει τη σχέση μητέρας- παιδιού και να

στηρίζει σε αυτή την παιδευτική διαδικασία,  όχι πλέον μιας άτυπης κατά κάποιον

τρόπο μορφής της αγωγής,  όπως συνέβη με τον Σωκράτη αλλά στα πλαίσια ενός

οργανωμένου σχολείου, είναι ο προστάτης των πτωχών  Pestalozzi.  Χαρακτηριστικό

είναι το απόσπασμα από ένα κείμενο του  Pastalozzi:  << Έπρεπε τα παιδιά μου να

αναγνωρίζουν από την αρχή της μέρας μέχρι το τέλος της βρασάς και σε κάθε στιγμή

πάνω στο μέτωπο και στα χείλη μου ότι η καρδιά μου ήταν σε αυτά δοσμένη, ότι η

ευτυχία τους ήταν και δική μου ευτυχία και οι χαρές τους χαρές μου>>.

Οι  θέσεις  αυτές  του  Pestalozzi  είναι  χωρίς  αμφιβολία  επηρεασμένες  από  τις

επαναστατικές ιδέες του Rousseau, ο οποίος υποστήριξε με πάθος και σεβασμό στην

προσωπικότητα του παιδιού. Πάνω σε αυτό το πρότυπο στήριξαν την παιδαγωγική

διαδικασία οι κλασσικοί της Παιδαγωγικής. Η θέση αυτή αναγνωρίστηκε ευρύτερα

και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία μιας νέας σχολικής πραγματικότητας με

μεταρρυθμιστικές και ανανεωτικές προσπάθειες που εγκαινιάστηκαν στην αρχή του

20ού αιώνα.

Εκείνος  που  σε  θεωρητικό  επίπεδο  συζήτησε  την  <<παιδαγωγική  σχέση>> και

καθιέρωσε τον νέο αυτό όρο (Padagogischer Bezug)  είναι ο Γερμανός παιδαγωγός

Hermann Nohl. Η σωστή παιδαγωγική σχέση, υποστηρίζει, θεμελιώνεται στην αγάπη

του παιδαγωγού προς το παιδί από τη μια μεριά και στην εμπιστοσύνη του παιδιού

προς  τον  παιδαγωγού από την άλλη.  Χωρίς  αυτή  την αρχέγονη  προϋπόθεση,  την

αμοιβαιότητα δηλαδή των δύο αυτών συναισθηματικών στοιχείων , δεν είναι δυνατόν

να  δημιουργηθεί  η  ζεστή  δημιουργική  σχέση  πάνω  στην  οποία  θα  στηριχθεί  η
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παιδαγωγική  αλληλεπίδραση.  Μέσω  αυτής  της  αμοιβαιότητας  τα  όρια  μεταξύ

διδάσκοντος και διδασκομένου γίνονται χαλαρά και δυσδιάκριτα. Γι αυτόν ακριβώς

τον λόγο, για να δηλωθεί αυτή η σχέση αμοιβαιότητας, προέκυψε η  παιδαγωγική

αγάπη  ως  ειδικός  παιδαγωγικός  όρος.  Σύμφωνα  με  πολλούς  παιδαγωγούς,  η

παιδαγωγική αγάπη θεωρήθηκε ένα από τα πρωταρχικά και σπάνια προτερήματα του

ιδανικού δασκάλου. Έτσι , ο στοχαστικός φιλόσοφος και παιδαγωγός,  E. Spranger,

γράφει:  << Μόνο με τη θέρμη της αγάπης καθίσταται δυνατόν να επηρεάσει κανείς

τους ανθρώπους στην ουσία τους>>.

3.16 Η σχέση δασκάλου και μαθητή

Στο επίκεντρο της Σχολικής Παιδαγωγικής βρίσκεται η σχέση δασκάλου και μαθητή

στις ανθρωπολογικές ,ψυχολογικές,κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις. Η

σχέση αυτή  συνθέτει  ένα  κοινωνικό  γίγνεσθαι  με  διμέτωπες  αλληλεπιδράσεις  και

αλληλεξαρτήσεις.   Κάθε  ερμηνεία  παραποιεί  το  παιδαγωγικό  φαινόμενο  και  τη

διαδικασία αγωγής. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ήταν και είναι προβληματικές, παλιές και

σύγχρονες, παιδαγωγικές αντιλήψεις και θεωρίες, που ξεκινούν αποκλειστικά από το

δάσκαλο, σαν το μοναδικό φορέα του όλου παιδαγωγικού ή διδακτικού γίγνεσθαι, και

αγνοούν  ή  δεν  αξιολογούν  αντίστοιχα  τις  εκδηλώσεις  και  αντιδράσεις  που

προέρχονται από την πλευρά του μαθητή. Φυσικά αρχίζει,  στην παιδική ηλικία,  η

διαδικασία αγωγής και μαθήσεως με την πρωτοβουλία και την ευθύνη του δασκάλου,

ο μαθητής δεν είναι όμως παθητικό 'αντικείμενο' ή απλός μόνο 'δέκτης' διδακτικών

και γενικά παιδαγωγικών ερεθισμών, αλλά συγχρόνως και αφετηρία αντιδράσεων και

συνεπώς ενεργό μέλος στο διπολικό παιδαγωγικό γίγνεσθαι. Στη σχέση δασκάλου και

μαθητή διαπιστώνουμε βασικά διαφορετικές  ενέργειες.  Ο δάσκαλος,  εξοπλισμένος

κατά κανόνα με περισσότερες εμπειρίες και με ένα συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό

ψυχικής, κοινωνικής και ηθικής ωριμότητας, διδάσκει και διαπαιδαγωγεί με στόχο τη

βελτίωση  της  διανοητικής,  συναισθηματικής  και  βουλητικής  συμπεριφοράς  του

μαθητή. Το προβάδισμα αυτό του δασκάλου χαρακτηρίζεται με τους επιστημονικούς

όρους  'παιδαγωγική  αυθεντία'  και  ΄παιδαγωγική  ευθύνη'.  Οι  ενέργειες  και  οι

αντιδράσεις  του  μαθητή  στους  παιδαγωγικούς  και  διδακτικούς  χειρισμούς  του

δασκάλου χαρακτηρίζονται  από τη μεγάλη ικανότητα του μαθητή για μάθηση,  το

λεγόμενο 'δυνατόν της αγωγής', που αποτελεί και την προϋπόθεση των παιδαγωγικών

προσπαθειών του δασκάλου. Στη τελευταία δεκαετία αμφισβητήθηκε πολύ ριζικά η
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αυθεντία του δασκάλου και πρέπει να σημειωθεί πως διατρέχουμε μέχρι σήμερα μια

εποχή κρίσεως στη σχέση του δασκάλου και μαθητή. Το πιο απτό παράδειγμα είναι η

λεγόμενη  'αντιαυταρχική  αγωγή  ή  εκπαίδευση'  ,  που  πήρε  μεγάλη  έκταση  στην

Ευρώπη και στις ΗΠΑ και κλόνισε αισθητά τις σχέσεις δασκάλου και μαθητή σε όλη

την εκπαιδευτική πυραμίδα, από την προσχολική αγωγή μέχρι και το Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της αντιαυταρχικής αγωγής υπάρχουν δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις :

εκτός από το σύστημα του  NEIL (αγωγή στο Σάμμερχιλ) -αποτελεί συνύφανση της

Φυσιολατρικής Παιδαγωγικής του ROUSSEAU με βασικές θέσεις τις ψυχαναλύσεως

του  FREUD  και  υποστηρίζει  κυρίως  την  ελεύθερη  εξέλιξη  του  παιδιού  και  του

εφήβου χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς από την πλευρά των ενηλίκων,-έγιναν

πολύ  γνωστά  διάφορα  'σοσιαλιστικά  συστήματα  αντιαυταρχικής  αγωγής',  που

εκδηλώθηκαν, σαν παιδαγωγική θεωρία και εφαρμογή, με μια έντονη κριτική των

μεθόδων αγωγής και διδασκαλίας της αστικής κοινωνίας (με όλες τις παιδαγωγικές

της  κοινότητες,  κυρίως  την  οικογένεια  και  το  σχολείο,  σαν  ΄πρακτορεία  των

κρατούντων')  γενικό  στόχο  αποτελεί  μια  αγωγή,  που  επιτρέπει  την  ελεύθερη

εκδήλωση  και ικανοποίηση των ορμών , αναγκών και συναισθημάτων του ατόμου

μέσα  στα  πλαίσια  μια  κοινωνίας,  η  οποία  στηρίζεται  γενικά  στις  αρχές  του

ανθρωπισμού,  της ελευθερίας και  της δικαιοσύνης.  Για την αστική κοινωνία είναι

χαρακτηριστική,  σύμφωνα  με  τα  παιδαγωγικά  συστήματα,  μια  αυταρχική  και

καταπιεστική αγωγή,  που καταπνίγει  τον  αυθορμητισμό του παιδιού και  παραλύει

γενικά την ελεύθερη θέληση και το εγώ του, για να δημιουργήσει ανελεύθερους και

υποτελείς  πολίτες.  Σε  αντίθεση  με  την  'Παιδαγωγική  του  κατεστημένου'  ή

'αντιαυταρχική αγωγή' υποστηρίζει την άποψη ότι είναι απαραίτητη μια αγωγή και

μάθηση απαλλαγμένη από τη επιρροή και τις θελήσεις των ενηλίκων. Θεμελιώδης

αρχή της  'σοσιαλιστικής  αντιαυταρχικής  αγωγής'  είναι  ή  με  βάση  την  αγωγή  και

μάθηση μετατροπή της αστικής κοινωνίας σε σοσιαλιστική, ή αντικατάσταση της από

ένα,  θεωρητικά  μόνο  γνωστό,  κοινωνικό  σύστημα  με  αρχή  του  την  απόλυτη

ελευθερία  των ατόμων στο κοινωνικό  σύνολο.  Αγωγή και  μάθηση προετοιμάζουν

δηλαδή  την  κοινωνική  αλλαγή,  εδώ  αντιστρέφονται  οι  σχέσεις  που  επικρατούν

ανάμεσα  στις  κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες  και  στην  αγωγή  σύμφωνα  με  τον

ορθόδοξο  Μαρξισμό-γιατί  υποστηρίζεται  ότι  δεν  υπάρχει  στη  σημερινή  εποχή

'φορέας' ή 'υποκείμενο' επαναστάσεως. Η αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών

                                                                                                                                    79



συνθηκών  δεν  αποτελεί  πια  συνεπώς  την  προϋπόθεση  για  την  αλλαγή  του

παιδαγωγικού συστήματος. Αντίθετα θεωρείται η αγωγή σα δυνατή αφετηρία για την

αλλαγή του κοινωνικού συστήματος. Βασικός στόχος της κριτικής, που ασκούν και οι

δύο κατευθύνσεις της 'αντιαυταρχικής  αγωγής' είναι κυρίως η 'παιδαγωγική αυθεντία'

στην παραδοσιακή της μορφή, σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα μια καταπιεστικής και

ανελεύθερης  γενικά  αγωγής  και  μαθήσεως  στα  πλαίσια  της  σημερινής  κοινωνίας.

Έτσι  προκύπτει  η  ανάγκη  να  εξετάσουμε  πιο  διεξοδικά  την  προέλευση  και  την

παιδαγωγική σπουδαιότητα της αυθεντίας του δασκάλου ή παιδαγωγού στη σχέση

του με το μαθητή. Αυθεντία είναι μια κοινωνιολογική κυρίως έννοια, που ιεραρχεί τις

σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. Σημαίνει ότι σε μια δεδομένη

κοινωνική σχέση το ένα από τα δυο ή περισσότερα μέλη αποκτά δεσπόζοντα και

πρότυπο ρόλο. Από παιδαγωγική σκοπιά πρόκειται για κάτι- στην αρχή της εξελίξεως

του  παιδιού-δεδομένο  και  αυτονόητο  στις  σχέσεις  του  παιδαγωγού  με  τον

τρόφιμο(π.χ.  στη  σχέση  μητέρας  και  παιδιού).  Η  γνήσια  παιδαγωγική  αυθεντία

στηρίζεται όμως στην εκούσια αναγνώριση της υπεροχής του δασκάλου και γενικά

του παιδαγωγού από την άλλη πλευρά του μαθητή ή τροφίμου  και στην εμπιστοσύνη

του στο φορέα της αυθεντίας, κάτι που είναι αποτέλεσμα και όχι προϋπόθεση του

παιδαγωγικού φαινομένου. Οι πρώτες μορφές και φάσεις της αυτονόητης αυθεντίας

του  παιδαγωγού  είναι  ωστόσο  απαραίτητες  για  τη  διαμόρφωση  της  γνήσιας

παιδαγωγικής αυθεντίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελεύθερη θέληση

και την αυθόρμητη συγκατάθεση του τροφίμου. 

Η αυθεντία του δασκάλου στο χώρο του σχολείου στηρίζεται, από την πλευρά του

δασκάλου,  στις  παρακάτω  παιδαγωγικές  προϋποθέσεις  :  στην  εμπιστοσύνη  του

δασκάλου   στην  παιδαγωγική  του  αποστολή  και  στην  πλήρη  κατοχή  των

αντικειμένων  της  διδασκαλίας  και  μαθήσεως,  στην  ειδημοσύνη  του  δασκάλου,

δηλαδή, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θεμελίωση της αυθεντίας κυρίως στη

δεύτερη  βαθμίδα  της  εκπαιδεύσεως  (Μέση Εκπαίδευση).  Επίσης  στην κατανόηση

των  ενδιαφερόντων,  αναγκών  και  προβλημάτων  των  μαθητών,  που  είναι

συνυφασμένα  με  την  εξέλιξη  και  την  διαπαιδαγώγηση  τους.  Η  αυθεντία  του

δασκάλου εξαρτάται τέλος γενικά και σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική ηθική

ακεραιότητα,  την  ηθική  συνέπεια,  και  το  παιδαγωγικό  τάκτ,  που  επιδεικνύει  ο

δάσκαλος στη μεταχείριση των μαθητών και στους παιδαγωγικούς και διδακτικούς
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χειρισμούς, που χρησιμοποιεί γενικά για εύστοχες επιδράσεις πάνω στους μαθητές. Η

αυθεντία, σαν παιδαγωγικό δεδομένο, έχει επίσης σαφείς ψυχολογικές προϋποθέσεις

στην  εξέλιξη  του  παιδιού  και  του  εφήβου.  Κυρίως  είναι  σημαντική  η  πρώτη

αμφισβήτηση του κύρους των γονέων και δασκάλων στην εφηβική ηλικία. Τα μέχρι

τώρα, δηλαδή στην παιδική ηλικία, αυτονόητα πρότυπα αυθεντίας, στην οικογένεια

και  στο  σχολείο,  υποβάλλονται  στην  αρχή  της  εφηβικής  ηλικίας  σε  έλεγχο  και

κριτική. Έτσι γίνεται η σύγκρουση της νέας με την παλιά γενιά- μέχρι  έναν ορισμένο

βαθμό για τα δικά μας τουλάχιστο κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια – από ψυχολογική

άποψη σχεδόν αναπόφευκτη. Από την Ιστορία είναι γνωστές εποχές με εξαιρετικά

έντονες φάσεις στη σχέση των νέων με την προηγούμενη γενιά, τις αξιώσεις και τις

πεποιθήσεις  τους,  δηλαδή  με  τα  'παραδεδομένα'  (Ελληνικός  Διαφωτισμός,

Αναγέννηση,  Δυτικός  Διαφωτισμός  του  18ου  αιώνα)  .  Στις  εποχές  αυτές  ανήκει

αναμφισβήτητα και η δεκαετία 1965-1975. Το περίεργο είναι όμως ότι η σύγχρονη

κρίση της παιδαγωγικής αυθεντίας συμβαίνει σε μια ιστορικόκοινωνική περίοδο, η

οποία  χαρακτηρίζεται  από  την  'απουσία  του  πατέρα'  στο  λειτουργικό  φάσμα  της

αγωγής. Η αντίδραση στο πατρικό στοιχείο, που ήταν μέχρι τώρα καθοριστικό για την

προέλευση  και  αποτελούσε  ψυχολογική  βάση  για  τη  γένεση  της  παιδαγωγικής

αυθεντίας  τις  πατριαρχικές  κοινωνίες,  δε  είναι  πια  τόσο  έντονη  στη  σύγχρονη

κοινωνία.  Και όμως η κρίση είναι τόσο έκδηλη όσο ίσως ποτέ πιο μπροστά στην

ιστορία.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  έχει  αυτή  τη  φορά τις  ρίζες  της  στο  ψυχολογικό

υπόβαθρο της αυθεντίας αλλά κυρίως στη μεταφυσική της θεμελίωση. Η σημερινή

κρίση κλονίζει δηλαδή πολύ έντονα τα θεμέλια της αυθεντίας, είναι στη κυριολεξία

ριζική. Έχουμε ενδείξεις πως πρόκειται για μια εποχή που επιδιώκει την αναθεώρηση

και  αναθεμελίωση  της  παιδαγωγικής  αυθεντίας.  Όλα  τα  παραπάνω  οδηγούν  στο

συμπέρασμα ότι η παιδαγωγική αυθεντία δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά με

βάση παιδαγωγικό-ψυχολογικούς και κοινωνιολογικούς παράγοντες, γιατί είναι πάντα

συνυφασμένη με μια ορισμένη ιεραρχία αξιών που τη θεμελιώνουν. Αυτό σημαίνει

ότι  ιστορικές  εποχές  που  χαρακτηρίζονται  για  αμφισβήτηση  των  παραδοσιακών

ιστορικών αξιών , είναι συγχρόνως και εποχές κρίσεως της παιδαγωγικής αυθεντίας.

Τούτο ισχύει οπωσδήποτε για τη σημερινή ιστορική περίοδο, η οποία  αμφισβητεί

πολύ έντονα κάθε είδους αυθεντία, που δεν είναι προσιτή στον ορθολογικό έλεγχο ή

που δεν ανταποκρίνεται στις  αξιολογικές αναζητήσεις,  στον πίνακα των αξιών τις
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νέας γενιάς. Εδώ είναι οι ρίζες της παιδαγωγικής κρίσεως των ημερών μας, που είναι

έκδηλη σ' όλη την εκπαιδευτική κλίμακα. 

Και η αντιμετώπιση της σύγχρονης κρίσεως θα πρέπει να είναι συνεπώς ανάλογη.

Αυτό σημαίνει πως οι προσπάθειες μας πρέπει να στραφούν στην αποσαφήνιση των

βασικών στόχων της σημερινής αγωγής,  των ιδανικών της παιδείας στη σύγχρονη

εποχή, που είναι στενά συνυφασμένα με τον προορισμό της ανθρώπινης υπάρξεων.

Στο σημείο αυτό επικρατούν  σ' όλο το Δυτικό κόσμο- το ανατολικό μπλόκ είναι έτσι

κι  αλλιώς  δογματικό  και  ιδεολογικά  μονολιθικό-πολλά  προβλήματα  και  πολλές

ασάφειες,  διχογνωμίες  και  κυρίως  ιδεολογικές  έριδες.  Δεν  λύνουμε  όμως  τα

προβλήματα  αυτά  ούτε  με  δογματισμό  ούτε  όταν  αντικαταστήσουμε  απλώς  τα

υπάρχοντα  πρότυπα  παιδαγωγικής  αυθεντίας  με  άλλα  οποιασδήποτε  ιδεολογικής

αποχρώσεως. Η κρίση της παιδαγωγικής αυθεντίας είναι σήμερα, περισσότερο από

άλλες εποχές, στη βάση της ανθρωπολογική και κοσμοθεωρητική.  Στη κατεύθυνση

αυτή πρέπει συνεπώς να διεξαχθεί ο επιστημονικός διάλογος με σύνεση και επιμονή

και να λάβει υπόψη του τα εξής στοιχεία:

α) Πρώτα είναι γεγονός ότι η αγωγή και η μάθηση δεν είναι δυνατές διαδικασίες

χωρίς σαφείς παραστάσεις γύρω από τους σκοπούς του παιδαγωγικού φαινομένου και

συνεπώς  του  προορισμού  του  ανθρώπου.  Είναι  επιτακτική  σήμερα  η  ανάγκη  να

δώσουμε στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά, να καταλάβουν ποια είναι η δική

μας  κοσμοθεωρητική  τοποθέτηση  και  πόσο  συνεπείς  είμαστε  στις  πράξεις  μας

απέναντι  σ'  αυτή.  Ο  έφηβος  ζητά  αποσαφήνιση  του  ιδεολογικού  μας

προσανατολισμού, του πιστεύω μας- δεν ανέχεται υπεκφυγές στο σημείο τούτο- και

απόλυτη συνέπεια ανάμεσα στο πιστεύω μας και στις ενέργειες μας καθώς και στις

αξιώσεις που έχουμε από τους νέους.

β) Ακόμη είναι απαραίτητη η επανεξέταση των μεθόδων αγωγής και διδασκαλίας

και της όλης συμπεριφοράς των παιδαγωγών και δασκάλων απέναντι στα παιδιά και

στους εφήβους. Στο σημείο αυτό ξανά άρχισε μια πλατειά επιστημονική συζήτηση

γύρω από τις μεθόδους, από τα λεγόμενα 'στύλ αγωγής και διδασκαλίας',  η οποία

εξετάζει,  με  εμπειρικό  υπόβαθρο,  τα  αποτελέσματα  και  τις  επιπτώσεις   που  έχει

'αυταρχική  '  και  'δημοκρατική'  μέθοδος  αγωγής  και  διδασκαλίας  στη  νοητική,

συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή και γενικά στην όλη ψυχική

εξέλιξη του. Αυτή η έρευνα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό στόχο της σύγχρονης
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Παιδαγωγικής του Σχολείου και έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της

μορφώσεως των εκπαιδευτικών λειτουργών. Οι σχετικές έρευνες διαπιστώνουν και

αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι ανάμεσα στη συμπεριφορά των παιδαγωγών (γονέων

και  δασκάλων)  και  στη  σχολική  επίδοση των  μαθητών  υπάρχουν  στενές  σχέσεις.

Επισημαίνουν επίσης τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στις μεθόδους αγωγής των

παιδαγωγών  και  στην  κοινωνικοοικονομική  τους  θέση.  Η  σχολική  επίδοση  των

μαθητών, η νοητική και κοινωνική τους εξέλιξη και συμπεριφορά των παιδαγωγών

απέναντι  τους  δεν  είναι  συνεπώς  αποκλειστικά  απότοκα  κληρονομικών

προδιαθέσεων- η αιτιολογία αυτή δεν ευσταθεί πια ούτε είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας ή

νοοτροπίας,  αλλά  συγχρόνως  και  κυρίως  αποτέλεσμα  ορισμένων  ιστορικών  και

κοινωνικών παραγόντων. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει όλη η σύγχρονη έρευνα

περί  κοινωνικοποιήσεως  του  παιδιού  και  είναι  καιρός  να  αξιολογήσει  και  η

Παιδαγωγική την έρευνα αυτή  κάτω από το δικό  της  πρίσμα,  χωρίς  ιδεολογικούς

φραγμούς  και  προκαταλήψεις.  Αγωγή  και  μάθηση,  σε  συνάρτηση με  κοινωνικούς

παράγοντες,  αποκτούν,  μεγάλη  βαρύτητα  στη  διαμόρφωση  και  εξέλιξη  μιας

σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.

γ) ¨Έγινε σιγά-σιγά συνείδηση ότι η σχέση δασκάλου και μαθητή δεν αποτελεί ή

τουλάχιστον δεν πρέπει να αποτελεί 'κυριαρχική' σχέση.  Η αυθεντία του δασκάλου

και η ελευθερία του μαθητή αλληλοσυνδέονται,  αποτελούν μια διαλεκτική σχέση.

Αυτό σημαίνει ότι οι παιδαγωγικές ενέργειες του δασκάλου οφείλουν να σέβονται τα

περιθώρια δράσεως και ελεύθερης βουλήσεως του μαθητή. Αλλιώς καταλήγουν σε

καταπίεση ή κοινό δαμασμό. Μόνο στα πλαίσια αυτά  μπορεί να τοποθετηθεί σωστά

η παιδαγωγική εφαρμογή στο σχολείο ή σε άλλους παιδαγωγικούς χώρους.

δ)  Η  αυθεντία  του  παιδαγωγού  δεν  είναι  έμφυτο  το  'χάρισμα',  ούτε  κάτι  το

αναμφισβήτητο, αλλά αποτέλεσμα παιδαγωγικής εμπειρίας, δοκιμασμένης στη σχέση

του  παιδαγωγού  με  τους  τροφίμους  και  προσιτής  στην  ορθολογική  κριτική.  Η

παιδαγωγική αυθεντία προϋποθέτει πάντα την ελεύθερη συγκατάθεση του μαθητή.

ε)  Η  αγωγή  επιδιώκει  να  δημιουργήσει  γενικά  ελεύθερους  ανθρώπους,  'που

βγαίνοντας από το σχολείο να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους 'αυθυπάρητοι' . Δεν

θέλει δηλαδή, αν σέβεται  την αποστολή της,  να δημιουργήσει υποτελείς δούλους ,

καταπνίγοντας κάθε ελευθερία και κάθε αυθορμητισμό των παιδιών. Το παιδί θα το

μορφώσουμε  κυρίως  'με  την  προσωπική  των  κρίση  με  αυτενέργεια  και  όχι   με
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δογματισμό, κρατώντας το σε στάση παθητική'.

Αυτά  όλα  σημαίνουν  βαθμιαία   καθοδήγηση  του  παιδιού  και  του  εφήβου  με

σκοπό  να  αποκτήσει  συναίσθηση  της  ευθύνης  και  του  καθήκοντος  μέσα  στο

κοινωνικό σύνολο. Να κινείται δηλαδή με δική του πρωτοβουλία, στο  βαθμό που του

επιτρέπει η ψυχική και κοινωνική του εξέλιξη και οι εμπειρίες του, μέσα στα γενικά

πλαίσια  που  χαράζει  ο  παιδαγωγός  με  τη  συναίσθηση  της  ευθύνης  του.  Έτσι

διαχωρίζεται  η  αγωγή από τον  κοινό  δαμασμό,  έτσι  διαπαιδαγωγούμε ελεύθερους

ανθρώπους  και  όχι  'υποκριτές  με  διοικητική  διάθεση'  και  έτσι  γίνεται  το  σχολείο

εστία εργασίας και χαράς και όχι φυλακή σε ατμόσφαιρα 'κατήφειας και φόβου'. Αυτή

είναι η γνήσια παιδαγωγική ατμόσφαιρα, που ενώνει το δάσκαλο με το μαθητή στη

διαδικασία της αγωγής και μαθήσεως. Με την έννοια αυτή δεν υπάρχει αγωγή χωρίς

αυθεντία, όπως αντίθετα αποτελεί κάθε καταπίεση της ελευθερίας και πρωτοβουλίας

του μαθητή εκφυλισμό της αγωγής. Κάθε παιδαγωγική ενέργεια είναι συνυφασμένη

με την ελευθερία και αυτοτέλεια του τροφίμου και του μαθητή αυτός είναι ο τελικός

σκοπός της αγωγής. 

3.17 Τα μορφωτικά αγαθά

Στη σχέση δασκάλου και μαθητή προστίθεται ένας τρίτος ουσιώδης παράγοντας, ο

οποίος αφορά την ύλη  διδασκαλίας και μαθήσεως, δηλαδή τα λεγόμενα 'μορφωτικά

αγαθά'.  Με  τη  συμπλήρωση  αυτή  προκύπτει   το  γνωστό  από  την  Ιστορία  της

Παιδαγωγικής 'διδακτικό τρίγωνο'. Η παιδαγωγική θεωρία και πράξη, που αφορούν

την  οργανωμένη   και  μεθοδευμένη  διδασκαλία  και  μάθηση,  κινούνται  δηλαδή

ανάμεσα στις τρεις γωνίες ενός τριγώνου  και τον εξής τρόπο: ο δάσκαλος διδάσκει

και ο μαθητής μαθαίνει  αντικείμενο της διδασκαλίας και  μαθήσεως είναι  σε κάθε

ιστορική  περίοδο ορισμένα μορφωτικά αγαθά. Κάτω από το σύγχρονο επιστημονικό

πρίσμα είναι το διδακτικό τρίγωνο μόνο υπό την προϋπόθεση νοητό-ότι η διαδικασία

αγωγής και μαθήσεως πραγματοποιείται σε σχέσεις κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Με την έννοια αυτή συνδέουν τα μορφωτικά αγαθά το δάσκαλο με το μαθητή στη

παιδαγωγική σχέση.  Ο δάσκαλος μεταδίδει  στο μαθητή,  με  βάση τις  ψυχολογικές

συνθήκες που διέπουν την εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου, διδακτικά κατά τον

καλύτερο  τρόπο  προπαρασκευασμένα  και  μεθοδευμένα  τα  μορφωτικά  αγαθά.  Η

προπαρασκευή, μεθόδευση και μετάδοση των μορφωτικών αγαθών είναι αντικείμενο
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της διδασκαλίας και βασική αποστολή του δασκάλου, ο οποίος στη διδακτική του

σχέση με το μαθητή διακρίνεται για την υπεροχή του σ' ότι αφορά τις γνώσεις του και

τη  μεθοδευμένη  οργάνωση  της  διδασκαλίας(μια  διάσταση  της  παιδαγωγικής

αυθεντίας).

Η εγκυκλοπαιδική μόρφωση του δασκάλου ανήκει πια αμετάκλητα στο παρελθόν

και  είναι  αναχρονιστική  ,  αν  θέλουμε  να  κάνουμε  τη  νέα  γενιά  ικανή  να

αντιμετωπίσει  κατά  τελεσφόρο  τρόπο  τις  επιταγές  που  προβάλλει  ο  σύγχρονος

τεχνολογικός  πολιτισμός.  Η  ειδίκευση  του  δασκάλου,  σ΄  όλες  τις  βαθμίδες  της

εκπαιδευτικής πυραμίδας, είναι συνεπώς  αναγκαία και αναπόφευκτη. Δεν αρκεί όμως

η λύση αυτή, είναι απαραίτητες και σημαντικές περικοπές στη διδακτέα ύλη. Αυτό

σημαίνει ανασύνταξη και εκσυγχρονισμό του προγράμματος των σχολείων, αφαίρεση

περιττών στοιχείων και προσθήκη άλλων. Με πια κριτήρια θα καθορίσουμε όμως τι

είναι ουσιώδες και τι περιττό ; Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τη 'παραδειγματική

διδασκαλία',  που πρέπει  να  τεκμηριώσει  τα κριτήρια  με  τα  οποία  προβαίνει  στην

επιλογή  της  ύλης  και  την  μεταδίδει  στους  μαθητές  με  'αντιπροσωπευτικά

παραδείγματα' . Στα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την παρακάτω γενική απάντηση.

Τα μορφωτικά αγαθά απορρέουν από τους σκοπούς και το ιδεώδη της αγωγής κάθε

κοινωνικής  ομάδας  και  ιστορικής  εποχής.  Η  ιεράρχηση  και  ταξινόμηση  των

μορφωτικών αγαθών είναι δυνατή συνεπώς μόνο σε συνάρτηση με τους σκοπούς της

αγωγής .  Κάθε προσθήκη ή περικοπή στο πρόγραμμα διδασκαλίας  και  μαθήσεως

πρέπει να ενταχθεί δηλαδή στην επιστημονική συζήτηση για τον καθορισμό και την

αποσαφήνιση των σκοπών αγωγής.  Αν ληφθεί  όμως  υπόψη ότι  το  πρόβλημα των

σκοπών της  αγωγής  είναι  από τα  πιο  επίμαχα στη  σύγχρονη  Παιδαγωγική,  τότε

γίνονται  έκδηλες  οι  προβληματικές  διαστάσεις  του  όλου  θέματος.  Οι

μεταρρυθμιστικές  τάσεις  παρακάμπτουν  συχνά  δυστυχώς  το  όλο  πρόβλημα  ή  το

αγνοούν  στις  πραγματικές  του  διαστάσεις.  Παραγνωρίζουν  έτσι  το  γεγονός  ότι

αλλαγές στο φάσμα των μορφωτικών αγαθών σημαίνουν μεταβολές σ' ολόκληρο το

εκπαιδευτικό οικοδόμημα.

3.18 Αποστολή και ο ρόλος του του δασκάλου

Οι πρώτοι κυρίως παιδαγωγοί του παιδιού είναι οι γονείς του κυρίως η μητέρα-που

αποτελούν  για  λαούς  με  απλή  κοινωνιολογική   και  πολιτιστική  δομή  και  τους
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μοναδικούς.  Με  αυξανόμενη  όμως  διαφοροποίηση  του  κοινωνικοπολιτικού

συστήματος δημιουργείται η ανάγκη οργανωμένης αγωγής και διδασκαλίας, γιατί δεν

επαρκεί πια το απλό 'παιδαγωγικό ένστικτο' των γονέων  Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σιγά-

σιγά στη δημιουργία του θεσμού των επαγγελματιών παιδαγωγών, δηλαδή η αγωγή

γίνεται επάγγελμα. 

Η εξέλιξη και τα προβλήματα που αφορούν ειδικά την οργάνωση των ιδρυμάτων

μορφώσεως  των  εκπαιδευτικών  λειτουργών  δεν  θα  αποτελέσουν  εδώ αντικείμενο

εξετάσεως. Ένα θέμα όμως που έχει στα πλαίσια αυτά μεγάλη σπουδαιότητα αφορά

τις  ΄παιδαγωγικές  αρετές'  και  την  προσωπικότητα  γενικά  του  παιδαγωγού  ή  του

δασκάλου. Οι απόψεις και οι προτεινόμενες λύσεις ποικίλουν : αρχίζουν από τη στενή

συνύφανση του λειτουργήματος του κληρικού και του δασκάλου(με πρότυπο μορφή

του Χριστού στο Χριστιανισμό), συνεχίζονται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του

λεγόμενου 'κοινωνικού τύπου' (με κριτήριο κυρίως τον παιδαγωγικό έρωτα) , όπως

τον φαντάζονταν ο PESTALOZZI και καταλήγουν σε νεώτερες θέσεις που θέλουν το

δάσκαλο 'φίλο΄  ή  'σύμβουλο'  του παιδιού.  Οι  γενικές  αυτές  θέσεις  και  προτάσεις

απορρέουν από θρησκευτικές,φιλοσοφικές ή γενικά κοσμοθεωρητικές τοποθετήσεις

και πεποιθήσεις και καθιστούν φυσικά δύσκολη μια γενικά αποδεκτή λύση, ιδιαίτερα

στη  σημερινή  'πλουραλιστική΄  εποχή.  Οι  ιδιότητες  του  λεγόμενου  'ιδανικού

δασκάλου' αποτέλεσαν όμως συχνά και αντικείμενο της επιστημονικής παιδαγωγικής

έρευνας  .  Τα  ευρήματα  ποικίλλουν  ανάμεσα  στο  'γεννημένο  δάσκαλο'  του

SPANGER  ,  στις  τυπολογίες  του  KERSCHENSTEINER,  του  FEISCHER  (ο

δάσκαλος ως 'κοινωνικός τύπος') του CASELMANN (' παιδότροπος και 'λογότροπος'

δάσκαλος) και άλλων και σε διεξοδικούς καταλόγους ιδιοτήτων του δασκάλου, που

προέκυψαν από εμπειρικές ερευνητικές διαδικασίες.

Σα γενικό συμπέρασμα μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής: οι σπουδαιότερες

αρετές,  που  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  την  προσωπικότητα  του  παιδαγωγού,  είναι

κυρίως η αγάπη του προς τον τρόφιμο η διαισθητική ικανότητα του σ' ό,τι αφορά τα

συναισθήματα, τις ανάγκες και τα προβλήματα του τελευταίου ('το παιδαγωγικό του

τάκτ')  και  οι  διδακτικές  του  ικανότητες.  Κάθε  παιδαγωγική  ενέργεια  είναι  γενικά

συνυφασμένη με το χαρακτήρα του παιδαγωγού, με όλο το είναι του. Η γνησιότητα

της συμπεριφοράς του και η συνέπεια ανάμεσα στις αξιώσεις και στις πράξεις του

συνθέτουν  συνεπώς  το  κριτήριο,  τη  ΄λυδία  λίθο΄  της  'παιδαγωγικής
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προσωπικότητας'.Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις για το παιδαγωγικό λειτούργημα

είναι  βασικά  ορθές,  περιορίζονται  όμως  στην  απλή  διερεύνηση  του  λεγόμενου  '

ιδανικού δασκάλου'. Στην πραγματικότητα συνδέεται η αποστολή του δασκάλου  με

πολύ συγκεκριμένα κοινωνιολογικά προβλήματα σχετικά με το ρόλο του στο σχολείο

μέσα  στο  κοινωνικό  σύνολο,  την  κοινωνική  του  τοποθέτηση  και  την  εικόνα  που

διαμορφώνει  ο  ίδιος  για  το  γύρω  του  κοινωνικό  πλαίσιο.  Το  θέμα  τούτο,  που

αποτέλεσε  στα  τελευταία  χρόνια  το  επίκεντρο  της  σχετικής  έρευνας,  θα

προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε με αδρές γραμμές, αποσαφηνίζοντας συγχρόνως

και τη δική μας θέση.   

α) Σύμφωνα με σύγχρονες κοινωνιολογικές απόψεις ερμηνεύεται η αποστολή και

το  έργο  του  δασκάλου  σαν  κοινωνικός  ρόλος  στα  πλαίσια  ορισμένων  πάντα

προσδοκιών  και  αξιώσεων  ,  που  προέρχονται  από  την  οικογένεια  (γονείς  και

μαθητές),  τις  προϊστάμενες  δημόσιες  υπηρεσίες,  συναδέλφους   και  άλλους

παράγοντες (εκκλησία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οικονομικοί οργανισμοί). Αυτό

σημαίνει πως ο καθορισμός της αποστολής και του ρόλου του δασκάλου γίνεται με

βάση  τα  παραπάνω  δεδομένα  και  πολύ  συχνά  οδηγεί  σε  διλήμματα,  επειδή  οι

κοινωνικές ομάδες,  και οι απαιτήσεις που προβάλλουν δεν είναι πάντα ομοιογενείς ή

εναρμονίσιμες.  Για  μας  είναι  επίσης  προβληματική  γενικά  η  άποψη  ότι  το

εκπαιδευτικό  λειτούργημα  μπορεί  να  ερμηνευθεί  αποκλειστικά  και  μόνο  από

κοινωνιολογική  άποψη,  δηλαδή  σαν  κοινωνικός  ρόλος,  ο  οποίος  ρυθμίζεται  κάθε

φορά με βάση τις προσδοκίες και αξιώσεις των κοινωνικών ομάδων, που περιβάλλουν

το σχολείο και το δάσκαλο. Είναι όμως αναμφισβήτητα  μια ορθή διάσταση του όλου

θέματος,  σα  συμπλήρωση  του  παραδοσιακού  καθορισμού  της  αποστολής  του

δασκάλου με βάση μόνο ηθικές επιταγές και αξιολογικούς πίνακες χωρίς της εξέταση

της  κοινωνικής  πραγματικότητας.  Σήμερα και  στο  μέλλον  πρέπει  οπωσδήποτε  να

εξετάσουμε τη συμβουλή του δασκάλου στην αναπαραγωγή του κοινωνικού συνόλου.

β) Ένα άλλο βαρυσήμαντο θέμα αποτελεί η γενική εικόνα που έχει ο δάσκαλος σ

ό,τι  αφορά  το  κοινωνικό  σύνολο.  Σύμφωνα  με  σύγχρονα  εμπειρικά  ευρήματα

χαρακτηρίζει το δάσκαλο γενικά μια συντηρητική νοοτροπία, δηλαδή η αντίληψη για

ένα  'αρμονικό  κοινωνικό  σύνολο',  χωρίς  ανταγωνισμό  διαφόρων  απόψεων  και

ομάδων,  και  για  μια  ιεραρχική,  εκ  των 'άνω'  διαρθρωμένη,  δομή του  κοινωνικού

συστήματος. Με την παραπάνω νοοτροπία είναι συνυφασμένη η αρνητική στάση του
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δασκάλου απέναντι σε μεταρρυθμιστικές τάσεις και αλλαγές στο χώρο του σχολείου,

που  είναι  επίσης  χαρακτηριστική  σε  γενική  εικόνα.   Ένα  σαφές  χαρακτηριστικό

γνώρισμα είναι η τάση του δασκάλου να ερμηνεύει τη σχολική επίδοση των μαθητών

σαν  αποτέλεσμα  αποκλειστικά  και  μόνο  ενδογενών  παραγόντων.  Τούτο  είναι  ένα

σοβαρό σφάλμα, κυρίως για τις συνέπειες του στη παιδαγωγική εφαρμογή, που δεν

δικαιολογείται, γιατί εδώ και πολλά χρόνια σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην

επιστημονική  έρευνα  σχετικά  με  το  πρόβλημα  'κληρονομικότητα  και  αγωγή'.  Η

παραπάνω  νοοτροπία  είναι  ιδιαίτερα  αρνητική  ,  αν  ληφθεί  ακόμη  υπόψη  ότι  οι

προσδοκίες  του  δασκάλου επηρεάζουν  οπωσδήποτε  την  επίδοση των μαθητών.  Η

αιτιολογία για τον παραπάνω τρόπο σκέψεως του δασκάλου πρέπει να αναζητηθεί και

στην ανεπαρκή επαφή του με την Παιδαγωγική Επιστήμη ή στη συχνά αρνητική του

στάση  απέναντι  στην  παιδαγωγική  έρευνα  (χαρακτηριστική  κυρίως  για  τους

δασκάλους της Μέσης Εκπαιδεύσεως). 

γ) Από τις σχετικές έρευνες απορρέει επίσης ότι η εκτίμηση που αποδίδεται στο

δάσκαλο  από  τα  μέλη  του  κοινωνικού  συνόλου  είναι  αντιφατική  ή  παρουσιάζει

τουλάχιστο μια πολύ συγκεχυμένη εικόνα. Από τη μια πλευρά βρίσκεται το κύρος του

δασκάλου, σε σύγκριση με άλλους επαγγελματικούς τομείς- κυρίως στην ύπαιθρο και

στα  κατώτερα  κοινωνικά  στρώματα-  σε  υψηλό  επίπεδο.  Από  την  άλλη  πλευρά

επιδρούν όμως στην εικόνα, την οποία διαμορφώνει για τον παιδαγωγό το κοινωνικό

σύνολο, προκαταλήψεις και παραδοσιακά 'κλισέ' που συνθέτουν στο σύνολο τους μια

εικόνα  του  'κοινωνικά  ατελούς'.  Αυτά  ,  που  ήταν  ήδη  θεωρητικά  γνωστά,

επαληθεύτηκαν και τεκμηριώθηκαν από εμπειρικές έρευνες σχετικές με τα ελατήρια

της εκλογής του δασκαλικού επαγγέλματος από απόφοιτους Γυμνασίου. Σύμφωνα με

τα  πορίσματα  των  εμπειρικών  αυτών  ερευνών,  μόνο  η  ειδικευμένη  εκπαίδευση

αποτελεί  χαρακτηριστικό  επιστημονικής  καταρτίσεως-κάτι  που  παίζει  ρόλο  στην

επιλογή  του  επαγγέλματος.  Η  εκπαίδευση  του  δασκάλου  (κυρίως  της  πρώτης

βαθμίδας  της  Παιδείας)  θεωρείται  αντίθετα  σαν  περισσότερο  γενική  και

εγκυκλοπαιδική.  Σ'  αυτό  συντελεί  το  γεγονός  ότι  το  κοινωνικό  σύνολο

αντιλαμβάνεται  την  αποστολή  του  δασκάλου  γενικά  σαν  εκλαϊκευμένη  μετάδοση

επιστημονικών  γνώσεων.   Συνεχής  επαφή  του  δασκάλου  με  τα  παιδιά  προσάπτει

επίσης στο δάσκαλο το χαρακτηριστικό του 'παιδοτροπισμού',  κάτι που ενισχύεται

ακόμη περισσότερο από το σχετικά μεγάλο ποσοστό του γυναικείου φύλου (με τα
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μητρικά  του αισθήματα)  στο  εκπαιδευτικό  λειτούργημα.  Τέλος,  παίζει  εδώ ακόμη

σημαντικό ρόλο η κοινωνική καταγωγή και προέλευση του δασκάλου, κυρίως της

δημοτικής  εκπαιδεύσεως, αν και στον τομέα αυτό σημειώθηκαν ορισμένες μεταβολές

στα τελευταία χρόνια.   Οι δάσκαλοι  δεν προέρχονται  δηλαδή αποκλειστικά,  όπως

παλιότερα, από οικογένειες γεωργών και μικρών βιοτεχνών, αλλά και από κύκλους

αστικών υπαλλήλων και επιστημόνων. Ένα 'στερεότυπο'  γνώρισμα που αποδίδεται

στο  δάσκαλο  είναι  π.χ.  ο  χαρακτηρισμός  του  ως  'τιμωρού  των  μαθητών',  σαν

εκδήλωση ισχύος ενός κατά τα άλλα ανίσχυρου υπαλλήλου. Αντίθετα όμως επικρατεί,

κυρίως σήμερα , η αντίληψη πως ο δάσκαλος αποφασίζει για τις τύχες των μαθητών

και την ένταξη τους στην αυριανή κοινωνία και αποκτά έτσι συνεπώς ουσιαστικές

αρμοδιότητες με καθοριστικό χαρακτήρα και θέση ισχύος. Από τις αντιφατικές αυτές

διαπιστώσεις  προκύπτει  μια  ανασφάλεια  του  δασκάλου  στην  εκτίμηση  και

αξιολόγηση του παιδαγωγικού του λειτουργήματος, που κάνει ο ίδιος, και έχει σα

συνέπεια συγκεχυμένες προσδοκίες και αξιώσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων

απέναντι στο δάσκαλο και στην αποστολή του.

δ) Όλα τα εμπειρικά πορίσματα, που αναφέραμε σύντομα παραπάνω, αποτελούν

ένα  σπουδαίο  κεφάλαιο  της  Παιδαγωγικής  Κοινωνιολογίας  και  έχουν  μεγάλη

βαρύτητα για την αξιολόγηση του παιδαγωγικού λειτουργήματος και την ένταξη του

στα  κοινωνικά  πλαίσια.  Συμβάλλουν  οπωσδήποτε  σημαντικά  στη  διαφώτιση  των

κοινωνικών ομάδων  που βρίσκονται σε επαφή και συνεργάζονται με το σχολείο, και

στην αποφυγή προκαταλήψεων ή εσφαλμένων απόψεων. Προκύπτει κυρίως από τα

παραπάνω  ότι  οι  παραδοσιακές,  μονόπλευρα  ανθρωπολογικά  προσανατολισμένες,

θεωρίες για τον 'ιδανικό δάσκαλο' δεν επαρκούν πια και πρέπει να συμπληρωθούν ή

και να διορθωθούν, ένα θέμα που τοποθετήθηκε στα τελευταία χρόνια οπωσδήποτε

στην ορθή του βάση. Οι απαγωγικές έρευνες με αφετηρία το δάσκαλο και το πρότυπο

'οποίος τις πρέπει να είναι διδάσκαλος' (στην Ελλάδα έργο του ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ)

ανήκουν αμετάκλητα στο παρελθόν. Εδώ και πολλά χρόνια άρχισε μια σημαντική

εμπειρική  έρευνα  για  την  προσωπικότητα  και  τον  ρόλο  του  δασκάλου (π.χ.

ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στους μαθητές κτλ.) , που δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.

Στην Ελλάδα το έδαφος είναι όμως τελείως παρθένο, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη

σχετικές έρευνες. Τα παραπάνω επιστημονικά ευρήματα έχουν επίσης διαφωτιστικό

χαρακτήρα  για  τον  εκπαιδευόμενο  δάσκαλο-κάτι  που  θα  επηρεάσει  οπωσδήποτε
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μελλοντικά  την  εκτίμηση  του  κοινωνικού  συνόλου  σ'  ό,τι  αφορά  το  παιδαγωγικό

λειτούργημα- και πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως των δασκάλων.

Η εκπαίδευση τους, όπως γίνεται σήμερα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην

Ελλάδα,  δεν  ανταποκρίνεται  στην  για  κάθε  κοινωνία  αποφασιστικής  σημασίας

αποστολή του εκπαιδευτικού. Δεν εξοπλίζει δηλαδή το δάσκαλο με τα απαραίτητα

επιστημονικά  εφόδια  για  την  ορθολογική  εκτίμηση  της  αποστολής  του  μέσα  στο

κοινωνικό  σύνολο  και  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  είναι

συνυφασμένα με αυτά. Σχετικά με τα θέματα αυτά διαθέτει η σύγχρονη Εμπειρική

Κοινωνιολογία ένα πλήθος από σχετικές έρευνες, που πρέπει να αξιολογηθούν και να

γίνουν  αντικείμενο  διδασκαλίας  και  μαθήσεως  στην  εκπαίδευση  των  δασκάλων.

Επιβάλλονται  οπωσδήποτε  ορισμένες,  ενιαίες  για  όλους  τους  εκπαιδευτικούς

λειτουργούς, μεταρρυθμίσεις στο σύστημα και στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως τους.

3.19 Ο έπαινος και η αποδοκιμασία- Η αμοιβή και η ποινή

Η παιδαγωγική  έχει  διαπραγματευτεί  ως  επί  το  πλείστον  την  αντενέργεια  ως  μια

πλευρά του ρόλου που παίζουν στην αγωγή τα  εννοιολογικά ζεύγη  <<έπαινος  και

αποδοκιμασία>> και  <<αμοιβή  και  ποινή>>.  Οι  έννοιες  αυτές  εξετάζονται  και  στις

παιδαγωγικές πραγματείες και στα λεξικά κατά ζεύγη και σε απλή παραλληλία των

δύο ζευγών. Επίσης, η απόδοση τους με όρους της καθομιλουμένης γλώσσας οδηγεί

εύκολα  στην  παρανόηση  ότι  δεν  πρόκειται  για  συγκεκριμένης  φύσεως  αντίθετα

ζεύγη, όπως λ.χ. είναι τα ζεύγη << θερμό και ψυχρό>> ή <<μακρύ και βραχύ>>, τα οποία

ορίζονται  αμοιβαίως  ,  αλλά  για  πολύ  διαφορετικά  ψυχολογικά  και  παιδαγωγικά

φαινόμενα,  τόσο  όσον  αφορά  τον  τρόπο  εφαρμογής  τους  όσο  και  τον  τρόπο

επεξεργασίας τους από το παιδί. Έτσι, στην Παιδαγωγική αμφισβητείται  αν η ποινή,

που σε αντίθεση με την αμοιβή παίζει μεγάλο ρόλο στη δημόσια ζωή  και το δίκαιο,

ανήκει εν γένει στα <<μέσα>> της αγωγής ή αν αποτελεί, πέραν αυτού που ονομάζουμε

αγωγή, το <<έσχατο μέσο>> των ενηλίκων κατά τη διαμάχη τους με το παιδί. Όμως και

η αμοιβή είναι από παιδαγωγική άποψη προβληματική. Η αμοιβή και η ποινή, όπως

ήδη έχει πει ο  Gaudig ,  δημιουργούν στο παιδί την επιθυμία της ανταμοιβής(ή τον

ψυχρό  υπολογισμό  για  αμοιβή),  καθώς  και  το  φόβο  της  τιμωρίας.  Δημιουργούν

δηλαδή  κίνητρα,  τα  οποία  δεν  προσφέρονται  για  την  ενίσχυση-  στην  ουσία  την

παρεμποδίζουν- της αυτοδυναμίας και  του πραγματικού συμφέροντος του παιδιού.
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Επίσης, δεν μπορούμε να σταθούμε πολύ στη συμβουλή του μπιχαβιοριστών συνεχώς

να  ανταμείβουμε  μόνο,  επειδή  αυτό  έχει  ως  κατάληξη  το  ένα  να  αμείβεται

περισσότερο  και  το  άλλο λιγότερο,  δηλαδή να  χρησιμοποιείται  η  διαβάθμιση της

ανταμοιβής ως μέσο διαφοροποίησης.  Όμως και στις δύο περιπτώσεις η επίδραση

παραμένει: το παιδί συμπεριφέρεται με κίνητρο την αμοιβή και όχι αυθόρμητα και

χάρη της ουσίας. Η ανταμοιβή δεν πρέπει να συγχέεται με τον έπαινο, δηλαδή με την

αναγνώριση και την ενίσχυση του παιδιού για δράση και δημιουργία. Και εδώ πάλι ο

μπιχαβιορισμός οδήγησε σε ασάφειες, ονομάζοντας  <<ενισχύσεις>> όλες τις θετικές

ενέργειες, όπως π.χ. το να χαρίζουμε σοκολάτες, το να δίνουμε καλούς βαθμούς , το

να  μοιράζουμε  επαίνους.  Η  ικανότητα  του  ενήλικα  να  καταλαβαίνει  τις

εξωτερικεύσεις  του  παιδιού,  να  τις  αποδέχεται  και  να  τις  αντιμετωπίζει  θετικά,  ,

καθώς και να αφήνει το παιδί να νιώθει αυτό, δεν είναι βέβαια από ποιοτική άποψη το

ίδιο με το να παίρνει το παιδί ένα κομμάτι σοκολάτες ως ανταμοιβή για την καλή

συμπεριφορά που έδειξε ή για το καλό σχολικό βαθμό που πήρε.  Το πρώτο είναι μια

πράξη της επικοινωνίας, της προσωπικής επιβεβαίωσης και της βοήθειας, το δεύτερο

παίρνει εύκολα το χαρακτήρα της πληρωμής, με την οποία μπορεί να εξοφληθεί η

οφειλή  και  να  καταστεί  σχεδόν  απρόσωπη.  Η  υλική  ανταμοιβή  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί το πολύ πολύ στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δε θα είχε κανείς

να αντιτείνει κάτι κατά της πληρωμής. Ο έπαινος απεναντίας, είναι ένα ευαίσθητο

σημείο  της  επικοινωνίας.  Ελέγχεται  για  την  ειλικρίνεια  του  και  απορρίπτεται,

ενδεχομένως ,  όταν είναι  φαινομενικός.  Ισχύει τότε μόνο,  όταν αυτός που επαινεί

αποδίδει  στον επαινούμενο κάποια  αξία.  Έχει  πιθανώς  για  τους  άλλους,  δυσμενή

αντίκτυπο,  όταν απονέμεται  ενώπιον  τρίτων.  Ο έπαινος  μπορεί  να  κάνει  κάποιον

ευτυχή  και  να  τον  ανυψώσει,  αλλά μπορεί  και  να  τον  πιέσει  ψυχικά  και  να  τον

απομονώσει από τους άλλους. Μια άλλη σημασία έχει επίσης και η αποδοκιμασία,

που και αυτή είναι ένα ευαίσθητο μέσο. Και η αποδοκιμασία προϋποθέτει κάποια

προσωπική  σχέση.  Προϋποθέτει  την  αναγνώριση  αυτού  που  αποδοκιμάζει,  την

αναγνώριση  τουλάχιστον  της  εξορισμού  εξουσίας  του,  χωρίς  την  οποία  η

αποδοκιμασία από το ένα αυτί θα έμπαινε και από το άλλο θα έβγαινε. Η σχέση αυτή

επηρεάζεται αρνητικά προπαντός όταν η αποδοκιμασία είναι μόνιμη ή τέτοια που να

υποτιμά το σύνολο όταν, αντί να κατονομάζει τις ατέλειες μιας εργασίας μια μια και

να τις  συγκρίνει,  όπου είναι  δυνατόν,  με άλλα σημεία της που έχουν αξιολογηθεί
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καλύτερα,  υποβιβάζει  την  εργασία  στο  σύνολο  της  .  Η  αποδοκιμασία  είναι  από

παιδαγωγική άποψη χρήσιμη, όταν, παραβλέποντας το επίπεδο των απαιτήσεων που

έχουν  τεθεί  σε  μια  εργασία,  περιέχει  την  παρότρυνση  και  τη  δυνατότητα  για

διόρθωση,  δηλαδή  όταν  δεν  αποθαρρύνει,  αλλά  υποδεικνύει  τον  τρόπο  της

βελτίωσης.  Και  η  <<αντενέργεια>> στο  σημείο  αυτό  είναι  παιδαγωγικώς  χρήσιμη

μόνον  αν  συνυπάρχει  με  τη  σύμπραξη,  με  τη  βοήθεια  για  βελτίωση  και  για

αυτοδιόρθωση.        

Με το να αμφισβητείται η <<ποινή>> ως παιδαγωγικό μέσο και με το να θεωρείται

η  <<αποδοκιμασία>> ως  λίγο  αποτελεσματική  ,  δεν  σημαίνει  βέβαια  ότι  έχει

εξαντληθεί όλο το εύρος της αυτενέργειας .  Μια άλλη έννοια, με την οποία μπορεί να

συζητηθεί σε βάθος η προβληματική σχετικά με τους περιορισμούς στους οποίους

πρέπει να υπόκειται το παιδί, είναι η <<οριοθέτηση>>. Καταρχάς, περιορισμοί πρέπει

να μπαίνουν στα παιδιά εκεί που σαφώς τα απειλούν κίνδυνοι. Σχετικά, έγινε λόγος,

όταν εξετάσαμε την <<προστασία>>. Βέβαια το πόσο στενά ή πλατιά θα είναι τα όρια

των περιορισμών αυτών εξαρτάται, όπως γνωρίζουμε , από τις αντιλήψεις και τους

προσωπικούς φόβους των ενηλίκων. Τα παιδιά πρέπει να αποτολμούν κάτι. Τελείως

έξω από τη ζώνη κινδύνων δεν είναι δυνατόν να μείνουν ποτέ. Το να υπενθυμίζει

κανείς συνεχώς στα παιδιά τους κινδύνους αυτούς, προκαλώντας τους αντίστοιχους

φόβους μόνο και μόνο επειδή θέλει να απαλλάξει από την απαγόρευση, δεν είναι

ασφαλώς  ο  ενδεδειγμένος  τρόπος  αγωγής.  Αντ'  αυτού  ,  μπορεί  κανείς  να  τους

εξηγήσει  την  απαγόρευση.  Στο  σημείο  αυτό  όμως  πρέπει  να  επιμείνει,  ώστε  η

απαγόρευση , με το να είναι αντικειμενική και θεμελιωμένη, να θέτει εκ προοιμίου

και με σαφήνεια τα όρια στα πλαίσια οφείλουν να κινηθούν τα παιδιά, για να μην

χρειαστεί να μάθουν πρώτα τι δεν πρέπει να κάνουν από το ατύχημα που θα τους

συμβεί. Δεύτερον, η οριοθέτηση είναι απαραίτητη εκεί όπου χωρίς αυτήν οι άνθρωποι

θα πληγώνονταν, θα βασανίζονταν και θα προσβάλλονταν. Τα παιδιά, δυστυχώς, δε

συμβαίνει να συμπεριφέρονται πάντοτε με ανεκτό τρόπο προς τους ενήλικες και τους

ανήμπορους. Δεν είναι επίσης αλήθεια ότι μπορούν πάντοτε να διευθετήσουν μόνα

τους τις μεταξύ τους διενέξεις και τις κοινωνικές εξαρτήσεις τους.( Αυτό είναι ένας

ισχυρισμός  των  <<αντιαυταρχικών>>,  ο  οποίος  εκφράζει  το  επιθυμητό  και  όχι  το

πραγματικό). Μεταξύ των παιδιών δεν υπάρχει μόνον εξάρτηση και τυραννία αλλά

δυστυχώς  και  σαδιστικά  βασανιστήρια  και  φοβερή  καταπίεση  ,  εκδηλώσεις  που
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πρέπει ο ενήλικας να εμποδίζει, όταν τις διαπιστώνει. Μόνον όποιος δεν έχει ζήσει

κατά  την  παιδική  του  ηλικία  τέτοιες  βιαιότητες  και  δεν  έχει  δει  σε  τι  είδους

ασφυκτική πίεση είναι σε θέση να υποβάλλουν τα παιδιά το ένα στο άλλο, μπορεί να

μιλά ασφαλώς για <<αυτορρύθμιση>>, δηλαδή να υποστηρίζει ότι τα παιδιά μπορούν

μόνα  τους  να  ρυθμίζουν  σωστά  τη  συμπεριφορά  τους.  Η  διαλεύκανση  των

παραγόντων  που  οδηγούν  στην  εκδήλωση   μια  βίαιης  συμπεριφοράς  και  η

προσπάθεια  για  πιθανή  βελτίωση  της  μπορεί  πράγματι  να  αποτελέσουν  το  πιο

μακροπρόθεσμο και το πιο σημαντικό έργο του παιδαγωγού. Αλλά επί του παρόντος

πρέπει να δράσει. Και στο σημείο, αυτό, επίσης, αποδεικνύεται ότι το ελεύθερο πεδίο

δράσης, το οποίο θέλει να εξασφαλίσει στα παιδιά η μη-αγωγή (η Αντιπαιδαγωγική)

και η επιφυλακτικότητα των ενηλίκων να επέμβουν, τροφοδοτείται ενδεχομένως με

την απειλή της ελευθερίας και την κακοποίηση από πηγές ξένες προς το παιδί.  Η

τάξη, τα οποία δημιουργεί ο παιδαγωγός με τη θέση εκ των προτέρων κοινωνικών

κανόνων, καθώς επίσης και με τη φροντίδα του να τηρούνται οι ρυθμίσεις που έχουν

αποφασίσει τα ίδια τα παιδιά, είναι απαραίτητη γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα παιδιά

θα περιέπιπταν σε άλλους είδους εξαναγκασμούς και σε άλλους τρόπους άσκησης

βίας, οι οποίοι είναι δυνατόν να επιφέρουν πολύ χειρότερη ανελευθερία. 

3.20 Επίκαιρα θέματα σχετικά με την οργάνωση και μεταρρύθμιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα

Η μόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των βαθμίδων της εκπαιδεύσεως

απαιτεί  ιδιαίτερη  προσοχή.  Πρέπει  οπωσδήποτε  να  ενταχθεί  στο  σύνολο  της  στα

πλαίσια  των  ιδρυμάτων,  όπου  γίνεται  έρευνα  και  επιστημονικά  θεμελιωμένη

διδασκαλία και να βρίσκεται σε άμεση σχέση με την αντίστοιχη πράξη και εφαρμογή

στο  σχολείο.  Η  μόρφωση  των  λειτουργιών  της  προσχολικής  βαθμίδας  πρέπει  να

ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα για την προσχολική αγωγή

και την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αυτό επαρκεί σπουδές επαρκεί σε χρόνο και

μεθοδευμένη  μύηση  στα  επιστημονικά  πορίσματα  και  κυρίως  στην  παιδαγωγική

πράξη  της  προσχολικής  ηλικίας.  Οι  γενικοί  αυτοί  στόχοι  προϋποθέτουν  φυσικά

κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, αντίστοιχο επιστημονικό εξοπλισμό και προσεκτική

επιλογή των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας. Στον τομέα αυτό απέχουμε βέβαια

πολύ από την εμπειρία και τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
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Σχετικά  με  την  εκπαίδευση  των  δασκάλων  της  Στοιχειώδους  Εκπαιδεύσεως

πρέπει να διατυπωθεί το ερώτημα αν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες στη σημερινή τους

μορφή είναι σε θέση να δώσουν στον αυριανό δάσκαλο επιστημονική εκπαίδευση.

Εφοδιάζονται δηλαδή οι δάσκαλοι μόνο με οδηγίες και συνταγές σαν 'τεχνίτες της

αγωγής'  ή εκπαιδεύονται και μυούνται πράγματι στα πορίσματα της Παιδαγωγικής

Επιστήμης σαν 'λειτουργοί της Παιδείας'  με έφεση για γνώση και  με πνευματικές

ανησυχίες;  Το  ερώτημα  αυτό  είναι  σήμερα  βασικό,  γιατί  βρισκόμαστε  πάλι  στα

πρόθυρα  μιας  αναδιοργανώσεως  της  εκπαιδεύσεως  των  δασκάλων.  Πρέπει  να

τονιστεί  σχετικά ότι  σκοπός της  διδασκαλικής  μορφώσεως δεν είναι  να εφοδιάζει

μόνο  τους  μέλλοντες  εκπαιδευτικούς  λειτουργούς  με  φόρτο  γνώσεων  αλλά  να

αφυπνίζει σ' αυτούς παράλληλα το επιστημονικό και κυρίως το παιδαγωγικό ήθος.

Η  παιδαγωγική  πρέπει  να  αποτελεί  συνεπώς  τον  πυρήνα  στις  σπουδές  των

δασκάλων  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαιδεύσεως.  Η  εκπαίδευση  τους  αυτή  θα

μπορούσε να υλοποιηθεί ικανοποιητικά σε Παιδαγωγικές Σχολές των Πανεπιστημίων,

απόλυτα εξοπλισμένες και στελεχωμένες με επιστημονικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει

κυρίως επάνδρωση με ικανό και πλήρες βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό, κατά το

πρότυπο των άλλων Σχολών του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και εμπλουτισμό των

παιδαγωγικών  βιβλιοθηκών  και  πειραματικών  εργαστηρίων.  Σημαίνει  ακόμη

αυτόνομη διοίκηση κατά το σύστημα των Ανωτάτων Σχολών. Σημαίνει τέλος γενική

στροφή  από  τη  στείρα  απαγωγή  και  τον  υπέρμετρο  δογματισμό  στην  επαγωγική

θεώρηση  της  παιδαγωγικής  πραγματικότητας,  δηλαδή  τα  εμπειρικά  θεμέλια  της

Παιδαγωγικής . Οι Παιδαγωγικές αυτές Σχολές στα Πανεπιστήμια θα αποτελέσουν

έτσι τα κατ'  εξοχήν κέντρα έρευνας στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και

τους  φορείς  της  διδασκαλίας  για  την  μόρφωση  και  την  επιμόρφωση  των

εκπαιδευτικών  λειτουργιών  της  χώρας  σ'  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαιδευτικής

πυραμίδας.  Έτσι θα συγκεντρωθούν οργανωτικά για πρώτη φορά όλα τα ιδρύματα

μορφώσεως των εκπαιδευτικών στελεχών με κέντρο την παιδαγωγική τους αποστολή.

Είναι  καιρός  πια  να  στρέψουμε  την  προσοχή  μας  στην  κατεύθυνση  αυτή  και  να

ξεπεράσουμε παλιές προκαταλήψεις και φραγμούς, που προέρχονται βασικά από ένα

εσφαλμένο συναίσθημα γοήτρου των εκπαιδευτικών. 

Σχετικά  με  την  εκπαίδευση  των  δασκάλων  για  όλες  τις  βαθμίδες  του

εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να τονίσουμε  ότι ο εκπαιδευτικός γενικά αποτελεί
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αποφασιστικό παράγοντα στη διαπαιδαγώγηση και πνευματική ανάπτυξη του λαού

κάθε χώρας.  Αυτό ισχύει  πολύ περισσότερο για την δική μας  εποχή, που έχει  σα

χαρακτηριστικό  γνώρισμα  τη  συνεχώς  αυξανόμενη  σπουδαιότητα  των  'τεχνιτών'

παιδαγωγικών  ομάδων  και  των  εξωσχολικών  παραγόντων.  Ο  εξοπλισμός  του

δασκάλου  με  τα  απαραίτητα-  στα  πορίσματα  της  σύγχρονης  επιστημονικής

παιδαγωγικής  ψυχολογικής  και  κοινωνιολογικής  έρευνας  ανταποκρινόμενα-εφόδια

και η στενή επαφή του με την οργανωμένη παιδαγωγική εφαρμογή στο σχολείο είναι

επιτακτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε το δάσκαλο ικανό να

εκπληρώσει τη δύσκολη αποστολή του. 

4.  Ο ρόλος του Παιδαγωγού στην εφαρμογή των
αναλυτικών προγραμμάτων

4.1 Το πρόγραμμα και ο ρόλος του νηπιαγωγού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και πολύ περισσότερο του νηπιαγωγού, δεν περιορίζεται

μόνο στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επεκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό,

όπως, πχ., στη μετάδοση πανανθρώπινων αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της

δημοκρατίας  και  της  ηθικής  κλπ.   Προς  τις  οποίες  πρέπει  να  προσανατολίζεται

αταλάντευτα ο μικρός  μαθητής  και  αυριανός  πολίτης.  Επίσης,  αρκετά σημαντικές

θεωρούνται οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες και οι καλλιεργούμενες στάσεις στο παιδί

προσχολικής ηλικίας, οι οποίες βιώνονται και εσωτερικεύονται.

  Ο ρόλος και η στάση του νηπιαγωγού προσδιορίζονται τόσο από τη γνώση των

νηπίων  όσο  και  από  τη  φιλοσοφία  της  εκπαίδευσης  και  τις  ειδικές  αρχές  του

νηπιαγωγείου.  Σε  ό,τι  αφορά  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  τις  οδηγίες  του

νηπιαγωγού, πρέπει να τονιστεί  από την αρχή ότι οι προσανατολισμοί του δεν πρέπει

να εμφανίζονται με την αναμενόμενη ακρίβεια και σταθερότητα, που παρουσιάζουν

εκείνα των δημοτικών σχολείων.

  Ο  νηπιαγωγός  είναι  υποχρεωμένος  να  προβλέπει  και  να  προσδιορίζει  το

πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, να

προγραμματίζει,  δηλαδή,  μακροπρόθεσμα,  μεσοπρόθεσμα  και  βραχυπρόθεσμα.

Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  την  εφαρμογή  του  αναλυτικού  προγράμματος  και

ειδικότερα την αποτελεσματικότερη υποβοήθηση των νηπίων, που αποτελεί και τη

σημαντικότερη  αποστολή  του  νηπιαγωγού,  ο  ρόλος  του  είναι  αποφασιστικός  και
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σχεδόν αποκλειστικός. Αυτός, έχοντας ως άξονες τους στόχους, οι οποίοι πηγάζουν

αλλά και στοιχούνται είτε προς τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος είτε προς

τα αναδυόμενα ερεθίσματα των νηπίων, θα συντάξει τα ημερήσια προγράμματα. Τα

προγράμματα  αυτά,  για  να  είναι  κατάλληλα,  πρέπει  να  περιλαμβάνουν

δραστηριότητες από όλους τους τομείς, για να εξασφαλίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη

του νηπίου, που αποτελεί και το βασικό σκοπό του νηπιαγωγείου.

  Πέρα όμως από την ολόπλευρη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ισόρροπη

ανάπτυξη  του  νηπίου.  Συνεπώς,  ο  νηπιαγωγός  στη  σύνταξη  των  ημερησίων

προγραμμάτων  οφείλει  να  διαπλέκει  τους  στόχους  των  διάφορων  τομέων  του

αναλυτικού προγράμματος. Από το άλλο μέρος, η προσπάθεια εξασφάλισης <<ίσων

ευκαιριών>>  για  όλα  τα  νήπια  υπαγορεύει  την  καθολική  εμπλοκή  τους  στους

προβλεπόμενους  από  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  κύκλους  εμπειριών  και  μάθησης.

Ωστόσο, και οι ανάγκες όλων των νηπίων δεν είναι ίδιες, αλλά και τα ενδιαφέροντα

τους παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Έτσι, προβάλλει το αίτημα και η ανάγκη

εκτός  από την εμπλοκή του νηπιαγωγού στην αγωγική/παιδευτική  διαδικασία  στο

σύνολο της ομάδας και  σε υποομάδες,  αλλά και σε εξατομικευμένη αντιμετώπιση

ορισμένων νηπίων.

  Για να έχει η αγωγική/εκπαιδευτική προσπάθεια συνέχεια και συνάφεια είναι

ανάγκη ο νηπιαγωγός να διαπλέκει την ενεστωτική μάθηση με την παρελθοντική και

τη  μελλοντική.  Πέρα από  αυτά,  ο  νηπιαγωγός  στην  οργάνωση της  συστηματικής

παιδαγωγικής/αγωγικής  διαδικασίας  σε  ημερήσια  βάση  είναι  υποχρεωμένος  να

λαμβάνει υπόψη του την αναγκαιότητα της παροχής δυνατοτήτων στα νήπια, ώστε να

οικοδομούν αυτοδύναμα τις γνώσεις και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Πρέπει

ακόμη  να  έχει  υπόψη  του  ότι  η  συστηματική  αγωγή  και  εκπαίδευση  αποτελεί

αναφαίρετο  ανθρώπινο δικαίωμα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των οποίων η

συμμετοχή οφείλει να είναι εθελοντική και αβίαστη.

  Στο νηπιαγωγό, εξάλλου, ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει το

περιβάλλον της τάξης έτσι, ώστε μέσα από τις γωνιές δραστηριοτήτων και γενικότερα

μέσα από την οργάνωση του χώρου και  του υλικού να δημιουργήσει  κατάλληλες

συνθήκες, οι οποίες να παρέχουν πλούσια ερεθίσματα στα νήπια, και να δημιουργούν

τις  απαραίτητες  καταστάσεις  προβληματισμού,  τέτοιες  που  να  συμβάλλουν

αποφασιστικά  στην  κινητοποίηση  της  σκέψης  των  νηπίων,  στην  ανάπτυξη  της
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φαντασίας τους, καθώς επίσης και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας τους.

  Όσα αναφέραμε παραπάνω για το ρόλο του νηπιαγωγού στην εφαρμογή του

αναλυτικού προγράμματος δεν είναι ικανά να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη

υποβοήθηση  των  νηπίων,  αν  ο  νηπιαγωγός  δεν  είναι  σε  θέση  να  δημιουργεί

κατάλληλο  παιδαγωγικό  κλίμα  και  εκείνη  την  αγωγική  ατμόσφαιρα,  η  οποία  θα

συντελεί  στη όσο το δυνατόν καλύτερη εξασφάλιση των προϋποθέσεων μάθησης.

Αυτός  δημιουργεί  κατάλληλες  συνθήκες  ενεργητικής  συμμετοχής  των  παιδιών,

κατευθύνει την αγωγική/εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχει την εξέλιξη της και βοηθά

τα  παιδιά  που  συναντούν  δυσκολίες.  Η  δημιουργία  από  το  νηπιαγωγό  του

ευνοϊκότερου για καθένα νήπιου δυνατού και σκόπιμα οργανωμένου περιβάλλοντος

αποβλέπει  στη  μεγιστοποίηση  των  δυνατοτήτων  ανάπτυξης  του.  Ο  νηπιαγωγός,

εξάλλου, παρωθεί το νήπιο και το οδηγεί σε νέους προβληματισμούς. Αυτός πρέπει να

αξιολογεί,  μετά  την  ολοκλήρωση  μιας  διδακτικής  ενότητας,  και  να  αξιοποιεί  τα

αποτελέσματα, συμπληρώνοντας και ανατροφοδοτώντας την αγωγική διαδικασία. Η

αξιολόγηση  θα  τον  οδηγήσει  στον  επαναπροσδιορισμό  των  στόχων,  στη  τυχόν

διαφοροποίηση  των  διδακτικών  προσεγγίσεων  και  θα  είναι  προσδιοριστική  της

επιλογής της ύλης.

  Η  δημιουργία  κατάλληλου  παιδαγωγικού  κλίματος  εγγράφεται  στην

αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  νηπιαγωγού,  επειδή  ο  προσδιοριστικότερος

παράγοντας της παιδευτικής ατμόσφαιρας είναι η συμπεριφορά του.

  Το ερώτημα, αν στη συστηματική και μεθοδευμένη αγωγική διαδικασία το παν

εξαρτάται από το διδάσκοντα ή τίποτε δεν εξαρτάται από αυτόν, το οποίο συνδέεται

άμεσα  με  το  ρόλο  του,  έχει  απασχολήσει  ειδικούς  και  μη  στο  παρελθόν.  Θα

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τίποτε από τα δύο δεν ισχύει και ότι ένα τέτοιο

δίλημμα είναι ψευτοδίλημμα, διότι ακόμη και όταν αναφερόμαστε στην ποιότητα της

διδασκαλίας,  τα  πάντα  δεν  εξαρτώνται  από  το  διδάσκοντα.  Η  επιτυχία  του

φαινομένου της αγωγής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, χωρίς αυτό να μειώνει το

ρόλο  του  εκπαιδευτικού,  ο  οποίος  είναι  αναμφισβήτητος.  Παρόλα  αυτά,  η

υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα, η δυναμική της ομάδας και ιδιαίτερα το πρόγραμμα

παίζουν καθοριστικό ρόλο.
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4.2 Αναλυτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικός

 Παιδαγωγική και πολιτική διάσταση των αναλυτικών 
προγραμμάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα αφορά στην οργάνωση της εκπαίδευσης και πηγάζει από

την ανάγκη να οριοθετηθεί ο χώρος μέσα στον οποίο επιβάλλεται και επιτρέπεται να

κινηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου αφενός να τίθεται η βάση για την

αρχή  της  ενιαιότητας  για  όλους  τους  εκπαιδευόμενους  και  αφετέρου  να

διαμορφώνονται   οι  δυνατότητες  για  κοινή  αξιολόγηση  και  νομιμοποίηση   των

διαδικασιών της.  Θεωρητικά το αναλυτικό πρόγραμμα εκφράζει  την ποιότητα της

σχέσης  μεταξύ  παιδαγωγικής  και  πολιτικής  που  δρομολογείται  στο  εκπαιδευτικό

σύστημα. Συνήθως το εκπαιδευτικό σύστημα αντανακλά τις αρχές πάνω στις οποίες

βασίζεται  η  διακυβέρνηση  της  χώρας  και  παρέχει  πολιτική  σταθερότητα  που

επιτρέπει  τη  διατήρηση  και  συνέχιση  της  υπαρκτής  πολιτικής  και  κοινωνικής

πραγματικότητας. Η δομή επομένως και η λειτουργία του συστήματος  συνδέονται

άμεσα με  τη συγκρότηση της  κοινωνίας  και  τη δομή της  εξουσίας.  Το αναλυτικό

πρόγραμμα  στο  πνεύμα  αυτό  προδηλώνει  και  χαρακτηρίζει  το  αποτέλεσμα  μιας

διαδικασίας  μέσω της οποίας η πολιτεία επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της με

την εισαγωγή και την ενσωμάτωσης της επερχόμενης γενεάς σ' αυτή. Πρόκειται για

ένα προϊόν που έρχεται έξω από το σχολείο, από ένα επίπεδο ανώτερο, του οποίου η

εγκυρότητα  των  φορέων  και  των  διαδικασιών  συγκρότησης  δεν  αμφισβητούνται

έντονα ( Βρεττός/Καψάλης 1994, 14), τουλάχιστον από τους αποδέκτες του προϊόντος

,  δηλαδή  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  μαθητές.  Αυτό  όμως  δεν  ισχύει  σε

επιστημονικό επίπεδο. Για παράδειγμα,  στην Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική τα

αναλυτικά προγράμματα διακρίνονται στα ιδεατά, στα επίσημα και στα ανεπίσημα-

παραπρογράμματα  (Winkel  1986,  86),  όπου  τα  επίσημα  αναλυτικά  προγράμματα

υφίστανται κριτική σε σχέση με τις αξίες που αυτά εκφράζουν και τις δυνατότητες

που παρέχουν στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές για δράση και παρέμβαση σ' αυτά.

Στο  πλαίσιο  αυτό  η  επικοινωνιακή  διαδικασία  δρομολογείται  μεταξύ

εκπαιδευτικών  και  μαθητών  κατά  την  κριτική  ανάλυση  των  αναλυτικών

προγραμμάτων. Αυτή η κριτική ανάλυση, προκειμένου να πραγματωθεί η μετάβαση

από την υπαρκτή στην επιθυμητή κατάσταση, από τα επίσημα στα ιδεατά αναλυτικά

προγράμματα, μέσα από την αναζήτηση του εφικτού, κινείται σε δύο επίπεδα. Το ένα
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επίπεδο της κριτικής ανάλυσης αφορά στις δυνατότητες που παρέχουν τα αναλυτικά

προγράμματα για συμμετοχή της σχολικής ομάδας στη διαδικασία διαμόρφωσης του

διδακτικού πλαισίου. Το άλλο αναφέρεται στις ευκαιρίες που παρέχουν τα γνωστικά

αντικείμενα και τα περιεχόμενα, προκειμένου να εκπροσωπούνται και να εκφράζονται

μέσα από απ' αυτό οι διάφορες γνωστικές περιοχές και οι διάφορες κοινωνικές και

πολιτισμικές ομάδες.

 Στο πρώτο επίπεδο η διαδικασία της ανάλυσης μπορεί να πάρει την παρακάτω

μορφή:

Στην ιδανική τους μορφή τα αναλυτικά προγράμματα θα έπρεπε να παρέχουν σε

εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  ίσες  δυνατότητες  και  ίσες  ευκαιρίες  συμμετοχής  και

δράσης.

Στην  πραγματικότητα  οι  εκπαιδευτικοί  μόνο  έχουν  συνήθως  μεγαλύτερες

δυνατότητες  να  παρέμβουν,ενώ  οι  μαθητές  και  οι  τελικοί  αποδέκτες  τόσο  των

προθέσεων της πολιτείας που εκφράζονται με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα όσο

και  εκείνων  του  εκπαιδευτικού  που  εκφράζονται  με  το  παραπρόγραμμα

(  Μαυρογιώργος  1986· Χρυσαφίδης  1994,  57).  Είναι  προφανές  ότι  αυτές  οι

δυνατότητες αναφέρονται στους ρόλους και στη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών και

παραπέμπουν κυρίως στη μεθοδολογίας της διδασκαλίας.

Στα πλαίσια του εφικτού εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν

χώρους  μέσα  από  τους  οποίους  μπορούν  να  παρέμβουν  σε  μια  πορεία

μετασχηματισμού του επίσημου αναλυτικού προγράμματος προς το ιδεατό, έτσι ώστε

να συμμετέχουν ενεργά και κριτικά τόσο στις διαδικασίες που δρομολογεί όσο και

στα περιεχόμενα που εκφράζει το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι διαδικασίες που

μπορεί να ακολουθήσουν είναι η ανάλυση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος, η

αποκάλυψη των αναλυτικών στοιχείων, ο εντοπισμός των θετικών και προσδιορισμός

της  διαδικασίας  παρέμβασης,  δυνατότητα  που  αφορά και  προσφέρει  ο  διδακτικός

σχεδιασμός. 

Στο  δεύτερο  επίπεδο  τίθεται  το  ερώτημα  της  ενιαιότητας  του  αναλυτικού

προγράμματος που κατατίθεται με μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής

πράξης τόσο σε επίπεδο μεθόδων όσο και  ιδιαίτερα σε επίπεδο περιεχομένων.  Τα

αναλυτικά  προγράμματα  διέπονται  από  την  τάση  να  εκφράζουν  μια  γενικευμένη

περίπτωση μαθητή ή ομάδας μαθητών που δεν υπάρχει με την ίδια ακρίβεια στην
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πραγματικότητα.  Το  γενικευμένο  πλαίσιο,λοιπόν,  παραγνωρίζει  την  αρχή  της

διαφορετικότητας των μαθητών σε σχέση με τις ατομικές (ανθρωπογενετικές) και τις

κοινωνικές (κοινωνικοπολιτισμικές) προϋποθέσεις τους. 

Στην ιδανική τους μορφή τα αναλυτικά προγράμματα θα έπρεπε να διασφαλίζουν

σε όλους τους μαθητές την αρχή της διαφορετικότητας, στην πραγματικότητα όμως

παρέχουν ελάχιστες(κλειστά) έως και απεριόριστες(ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα)

δυνατότητες  στον  εκπαιδευτικό  να  παρέμβει.  Στην  περίπτωση  των  ανοικτών

αναλυτικών προγραμμάτων ο μαθητής θεωρητικά έχει τη δυνατότητα σεβασμού της

διαφορετικότητας  του,  η  οποία  ωστόσο  εξαρτάται  από  το  στιλ  διδασκαλίας  του

εκπαιδευτικού.  Στα  πλαίσια  του  εφικτού  εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  θα  πρέπει  να

αναζητήσουν  χώρους  και  μορφές  παρέμβασης,  προκειμένου  από  τη  μια  να

διατηρείται  η  ενιαιότητα  και  από  την  άλλη  να  διασφαλίζεται  η  αρχή  της

διαφορετικότητας.

 Το είδος της παρέμβασης, όμως, καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το είδος

του αναλυτικού προγράμματος, αν πρόκειται για παραδοσιακό, κλειστό ή ανοικτό(

Kronn 1991, 327),  και εξαρτάται από τις  προθέσεις  και  τις  μορφές αλλαγής στην

κοινωνία που επιθυμεί, επιδιώκει και επιβάλλει η πολιτεία.

Η νεότερη θεωρία κοινωνικής αλλαγής( Habermas 1988) διακρίνει στη σημερινή

κοινωνία δύο βασικά πεδία κοινωνικής δράσης: το χώρο ζωής (ιδιωτική σφαίρα) και

το σύστημα. Η επικοινωνιακή δράση, στον μεν χώρο ζωής είναι προσανατολισμένη

στα σύμβολα, στη γλώσσα και στην επικοινωνία που προωθεί τόσο τη συνεννόηση

όσο  και  την  κατανόηση  μεταξύ  των  επικοινωνούντων.  Αντίθετα,  το  σύστημα  ως

γραφειοκρατικός  οργανισμός  εξουσίας  αποτελείται  από  τα  υποσυστήματα  της

οικονομίας  και  του  κράτους,  τα  οποία  δρομολογούν  μια  επικοινωνία  που

χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία μιας ορθολογικής ως προς το σκοπό πράξης, τα μέσα

εδραίωσης της οποίας είναι η δύναμη του χρήματος και η τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο

αυτών  των  πεδίων  οι  άνθρωποι  έχουν  την  δυνατότητα  στο  μεν  χώρο  ζωής  να

συνεννοούνται  και  να  επικοινωνούν  έχοντας  ως  μέτρο,  αντικείμενο  και  στόχο

συζήτησης  γεγονότα,  βιώματα  και  αξίες  και  επικρατεί  η  επικοινωνιακή  λογική,

δηλαδή η ικανότητα που έχουν οι άνθρωποι να συμφωνούν ή να διαφωνούν μέσα από

διαλεκτικές και διαλογικές διαδικασίες, όπου οι προοπτικές είναι ανοικτές. Ωστόσο

υπάρχει  το  ενδεχόμενο  στην  επικοινωνιακή  δράση  να  κυριαρχούν  τα  ίδια  πάντα
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πρόσωπα.  Αντίθετα,  στο  σύστημα  οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να

συμφωνούν και  να αναζητούν τις  αξίες,  επειδή επιβάλλει  το ίδιο το σύστημα μια

ορθολογική ως προς το σκοπό πράξη, στην οποία οι επικοινωνούντες υποτάσσονται,

επειδή οι διαδικασίες επιβάλλονται από άλλους και δεν παρέχεται η δυνατότητα να

τις αλλάξουν. Στο σύστημα, δηλαδή, επικρατεί η ορθολογική λογική και το κοινωνικό

λογικό  αξίωμα,  όπου  οι  διαδικασίες  είναι  κλειστές  και  η  κατεύθυνση

προαποφασισμένη.

Για να αλλάξει, επομένως, ο χώρος ζωής και το σύστημα πρέπει να υπάρξει μια

αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  δύο.  Στον  κοινωνικό  χώρο  αυτό  συμβαίνει  επειδή  το

σύστημα όπου εισέρχεται στην ιδιωτική σφαίρα επιφέρει αναταραχή, συγκρούσεις,

έτσι ώστε να επέρχεται  αλλαγή τόσο στο χώρο ζωής όσο και  στο σύστημα. Στην

περίπτωση αυτή ο χώρος ζωής αντιδρά και υπερασπίζεται τον εαυτό του, και αποτελεί

την ελπίδα για μετάβαση και κοινωνική αλλαγή στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης

καλύτερων συνθηκών ζωής. Στο χώρο του σχολείου συναντάται το σύστημα με το

χώρο ζωής. Η δυνατότητα για να αλλάξει το σύστημα μέσα από τα πρόσωπα έγκειται

στη διαμόρφωση ανοικτών διαδικασιών και διαδικασιών συστηματικής παρέμβασης,

έτσι ώστε οι διάφοροι κοινωνικοί χώροι ζωής να εισέρχονται σ΄ αυτό, και παράλληλα

το σύστημα να παρεμβαίνει στους χώρους ζωής και να αποκαλύπτεται. Το ρόλο της

αλληλεπίδρασης μπορεί να δρομολογήσει το αναλυτικό πρόγραμμα και να υλοποιήσει

ο εκπαιδευτικός τόσο με τις παρεμβάσεις του προς αυτό όσο και με τις μεθόδους

διδασκαλίας.

Επομένως, σε σχέση με τη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων εμφανίζονται

θέματα και  προβλήματα που προκαλούν αντιφάσεις  και  αντιθέσεις  οι  μπορούν να

διατυπωθούν με τις παιδαγωγικές αντινομίες που προκαλούνται ανάμεσα

• στη  δέσμευση,  σταθερότητα,  ενιαιότητα  και  στην  ευελιξία,

ανοιχτοσύνη και διαφορετικότητα. Η ανάγκη της δέσμευσης και η αναγκαιότητα της

ευελιξίας προκαλούν τις αντινομίες ανάμεσα

• στο παρελθόν και στο μέλλον, 

• στη διατήρηση-παράδοση και στην αλλαγή ανανέωση,

• στο παιδί και στην κοινωνία,

• στην καθοδήγηση και στην ελευθερία, χειραφέτηση,

• στην  ενήλικη  και  στην  ανήλικη  γενιά,  στον  εκπαιδευτικό  και  στον
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μαθητή.

Οι  αντινομίες  αυτές  επιχειρήθηκε  κατά  καιρούς  να  ξεπεραστούν  με

μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  που  απέβλεπαν  από  τη  μια  στην  εξωτερική

αναδιοργάνωση  του  σχολείου,  διαμορφώνοντας  και  διαφορετικές  βαθμίδες

εκπαίδευσης και τάξεις με μαθητές μιας ηλικίας ή με μαθητές διαφόρων ηλικιών, και

από  την  άλλη  οι  προσπάθειες  μεταρρύθμισης  επικεντρώθηκαν  στην  αλλαγή  της

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου και συγκεκριμένα στην αλλαγή

των αναλυτικών προγραμμάτων. Η προσπάθεια επομένως μιας κυρίως εσωτερικής

μεταρρύθμισης του σχολείου, μεταρρύθμισης με διαφορετικές επιδιώξεις, προκάλεσε

τη  διαμόρφωση  διαφόρων  αναλυτικών  προγραμμάτων.  Το  γεγονός  αυτό

διαπιστώνεται  από  τη  πορεία  που  ακολουθήθηκε  στη  διαμόρφωση  και

αναδιαμόρφωση  των  αναλυτικών  προγραμμάτων,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από

μονομερείς προσπάθειες, όπως φαίνεται από το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα,

που απέδιδε εξουσίες στον εκπαιδευτικό, από το κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα , που

περιόριζε το ρόλο του εκπαιδευτικού σε διεκπεραιωτή έτοιμων προγραμμάτων, για να

καταλήξει  στην  πρόταση  του  ανοικτού  αναλυτικού  προγράμματος,  που  παρέχει

δυνατότητες  αλλά  επιβάλει  και  όρια  στο  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  (Kronn  1991,

326).Στα προγράμματα αυτά ελάχιστα γίνεται αναφορά για το ρόλο και τη συμμετοχή

του μαθητή στη διδακτική διαδικασία.

Ανάλογα με τη δομή τους και  τις  επιδιώξεις  τους,  τα αναλυτικά προγράμματα

διακρίνονται στα παραδοσιακά και στα σύγχρονα , τα αποκαλούμενα και Curricula.

Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα αποτελούν μια απλή καταγραφή της

ύλης που πρέπει να διδαχτεί, η οποία συνοδεύεται από γενικόλογες αρχές εθνικού,

θρησκευτικού κ.λ.π.  Περιεχομένου,  και  δεν  παρέχει  δυνατότητες  συσχετισμού της

γνώσης  με  την  πραγματικότητα  ,  ενώ  τα  σύγχρονα  αναλυτικά  προγράμματα

αναφέρονται τόσο στους σκοπούς και στους στόχους όσο και στα περιεχόμενα και

στις μεθόδους διδασκαλίας  (  Βρεττός/ Καψάλης 1994, 17· Καψάλης 1995). Ωστόσο

τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στα

κλειστά και στα ανοικτά. Στα κλειστά αναλυτικά προγράμματα συμπεριλαμβάνονται

λεπτομερώς οι διαδικασίες της διδασκαλίας, όπου, δηλαδή,  καταγράφονται τόσο οι

σκοποί  και  οι  στόχοι  όσο  και  τα  περιεχόμενα  και  οι  μέθοδοι,  ενώ  στα  ανοικτά
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αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνονται  οι  σκοποί,  τα γνωστικά αντικείμενα και

θεματικοί  κατάλογοι  περιεχομένων από τους  οποίους  ο εκπαιδευτικός  καλείται  να

επιλέξει.

4.3 Ο εκπαιδευτικός στα αναλυτικά προγράμματα

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό,

ασφαλές,  φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα

και  προϋποθέσεις  μάθησης  για  όλα τα  παιδιά.  Οργανώνει  ελκυστικές  μαθησιακές

εμπειρίες  που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά  μέσα σε πνεύμα

συνεργασίας,  ενθάρρυνσης,  εμπιστοσύνης,  αποδοχής,  αγάπης  και  επιμερισμού  της

εργασίας  και  των  ρόλων.  Υποστηρίζει  την  προσέγγιση  της  γνώσης  μέσα  από  το

παιχνίδι,  τη  διερεύνηση,  την  αξιοποίηση  διαφόρων  πηγών  πληροφόρησης,  τη

συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών. Επιδιώκει

την  αβίαστη  συμμετοχή  κάθε  παιδιού  στις  καθημερινές  δραστηριότητες  του

προγράμματος  σύμφωνα  με  το  δικό  του  τρόπο  και  ρυθμό.  Αξιοποιεί  τις

προϋπάρχουσες  γνώσεις,  τα  βιώματα  και  τις  εμπειρίες  των  παιδιών  ως  σημείο

εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους. 

Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  καθοριστικός  καθώς  βοηθά,  συνεργάζεται,

διαμεσολαβεί και διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία. 

Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί συστηματικά το παιδί στη διάρκεια του χρόνου.

Αρχικά διαπιστώνει το επίπεδο των εμπειριών,  βιωμάτων,  γνώσεων,  ενδιαφερόντων

του παιδιού (αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση)  και προσπαθεί να προσαρμόσει τις

μαθησιακές διαδικασίες στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Στη  συνέχεια  ελέγχει  την  πορεία  κάθε  παιδιού  (σταδιακή  ή  διαμορφωτική

αξιολόγηση)  καθώς  αναπτύσσει  νέες  αντιλήψεις,  στάσεις,  αξίες  και  δεξιότητες.

Σκοπός  είναι  να  εξαχθούν  οι  απαραίτητες  πληροφορίες  για  το  σχεδιασμό  των

κατάλληλων παρεμβάσεων. 

Τέλος,  εκτιμάται η συνολική επίτευξη των στόχων του προγράμματος  (τελική ή

συνολική  αξιολόγηση).  Ουσιαστικά  συγκρίνεται  το  αποτέλεσμα  της  μαθησιακής

διαδικασίας στην ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του παιδιού τόσο σε ατομικό

όσο και σε επίπεδο ομάδας. Το μαθησιακό επίπεδο του κάθε παιδιού συγκρίνεται σε

σχέση  με τον εαυτό του κι όχι σε σχέση  με τους συμμαθητές του και η ομαδική

εργασία  των  παιδιών  της  τάξης  αξιολογείται  σε  σχέση  με  τις  προσδοκώμενες
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επιδιώξεις 

Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν διάφορες αυθόρμητες δραστηριότητες των

παιδιών όπως η ζωγραφική,οι κατασκευές, τα σχεδιαγράμματα, ο χορός, η κίνηση, το

συμβολικό παιχνίδι, ως τρόπους αναπαράστασης και επικοινωνίας, και όχι απλώς ως

τρόπους  διασκέδασης  και  έκφρασης,  αναδεικνύουν  τον  επικοινωνιακό  τους

χαρακτήρα.  Ενισχύοντας  μάλιστα  τέτοιες  δραστηριότητες,  υποστηρίζουν  την

ανάπτυξη  της  επικοινωνιακής  ικανότητας  των  μικρών  παιδιών.  Τα  περισσότερα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας δείχνουν ενδιαφέρον για διάφορες μορφές έντυπου

λόγου  (κείμενα,  αριθμούς  και  εικόνες)  που  συναντούν  στο  περιβάλλον  τους,  ενώ

συχνά εξοικειώνονται, και με άλλα μέσα, όπως είναι τα τεχνολογικά (π.χ. Η/Υ, κινητά

τηλέφωνα, ψηφιακές κάμερες), όταν τα χρησιμοποιούν μαζί με τους γονείς τους για

επικοινωνιακούς σκοπούς. Ωστόσο, είναι πιθανόν να μην έχουν εξοικειωθεί όλα, μέσα

από  το  οικογενειακό  τους  περιβάλλον,  με  τις  ίδιες  πρακτικές  επικοινωνίας.  Οι

εκπαιδευτικοί  χρειάζεται  να  τους  παρέχουν  συνεχώς  ευκαιρίες  να  εξερευνούν  τις

διάφορες μορφές επικοινωνίας, οικείες και μη και να ανακαλύπτουν τις συμβάσεις και

τους  κώδικές  τους  και  να  ενισχύουν  την  τάση  των  παιδιών  να  χρησιμοποιούν

συμβατικά σύμβολα.  Αυτό μπορεί  να συμβεί  όταν τα ενθαρρύνουν να  εκφράζουν

ιδέες,  σκέψεις,  γνώσεις  και  συναισθήματα  αρχικά  με  τα  μέσα  επικοινωνίας  που

γνωρίζουν και προτιμούν και σταδιακά με νέα και διαφορετικά μέσα. Ο εκπαιδευτικός

ενθαρρύνει  τα παιδιά να  προτείνουν ή να εφεύρουν τεχνικές  και  εργαλεία για να

συλλέξουν δεδομένα για το πιο δημοφιλές βιβλίο, φαγητό, παιχνίδι στην τάξη τους ή

να δείξουν ανακοινώσουν τα συμπεράσματά τους σε μια άλλη ομάδα παιδιών μετά‐

από πειραματισμούς με υλικά, τεχνικές και διαδικασίες.

  Χρησιμοποιεί  διάφορα  μέσα,  όπως  έργα  των  ίδιων  των  παιδιών,  (σχέδια,

διαγράμματα,  καταγραφές  και  σημειώσεις,  κατασκευές,  φωτογραφίες,  ατομικούς

φακέλους των παιδιών κ.ά.), για να τα διευκολύνει να συνειδητοποιήσουν την πορεία

της  σκέψης  τους  ή/και  να  την  αξιολογήσουν:  Περιγράφουν  τις  πληροφορίες  που

μάζεψαν για τα φύλλα των δέντρων της αυλής,  την ιστορία που κρύβει το σχέδιό

τους,  τον  τρόπο  που  σκέφτηκαν  κατά  την  επίλυση  ενός  λεκτικού  προβλήματος

πρόσθεσης, τι ήταν εύκολο και τι δύσκολο από αυτά που έκαναν, ή αυτά που έμαθαν

από την έρευνα τους.

  Μοντελοποιεί μεταγνωστικές στρατηγικές (π.χ. διατύπωση ερωτήσεων, έλεγχος,

                                                                                                                                    104



αυτοαξιολόγηση)  και  χρησιμοποιεί  το  λεξιλόγιο  που  επιθυμεί  να  υιοθετήσουν  τα

παιδιά (π.χ.  σκέψη,  δοκιμή,  στρατηγική,  προετοιμασία,  έρευνα,  επιλογή,  υπόθεση,

πρόβλεψη, επαλήθευση, παρατήρηση, αξιολόγηση).

4.4 Διδασκαλία τόπος συνάντησης του εκπαιδευτικού με τους 
μαθητές

Στην κατεύθυνση μιας συνολικής θεώρησης του φαiνομένου <<διδασκαλία>> το πεδίο

ενασχόλησης της Διδακτικής συμπεριλαμβάνεται την αγωγή και την εκπαίδευση του

ανθρώπου,  και  είναι,  επομένως,  ένας  τομέας  των  επιστημών  της  αγωγής  που

διαμεσολαβεί  ανάμεσα στην παιδαγωγική θεωρία και  την παιδαγωγική πράξη. Με

βάση τη παραδοχή ότι η αγωγή και η εκπαίδευση δεν υπάρχουν για την επιστήμη,

αλλά  η  επιστήμη  υποχρεούται  να  υπηρετεί  τον  υπερκείμενο  στόχο,  που  είναι  η

μόρφωση και η χειραφέτηση του ανθρώπου, οι διαδικασίες της διδασκαλίας και της

μάθησης  και  γενικά  της  συνάντησης  των  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  είναι

παράλληλα και  κυρίαρχα  διαδικασίες  παιδαγωγικές,  με  την  έννοια  της  σταδιακής

προώθησης  του  μαθητή  στον  εξανθρωπισμό  και  στην χειραφέτηση  του.  Αυτές  οι

διαδικασίες, ενώ εκφράζουν το διαχρονικό φαινόμενο της αγωγής, έχουν περισσότερο

χαρακτήρα  πολιτισμικό  και  πολιτικό,  γεγονός  που  επιβάλλει  να  συνεξετάζεται

παράλληλα  με  τις  διαδικασίες  αυτές  και  το  ευρύτερο  ιστορικό  και  κοινωνικό

πλαίσιο(συγκείμενο), που επηρεάζει και επηρεάζεται τόσο μέσα από τα περιεχόμενα

διδασκαλίας και μάθησης όσο και από τους τομείς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ,

γεγονός  που  επιβάλλει  μια  κατάρτιση  του  εκπαιδευτικού  πολυδύναμη  με  με

εξειδίκευση.

Το παιδαγωγικό και κοινωνικό φαινόμενο  <<διδασκαλία>> είναι σχεδόν σε όλους

τους ανθρώπους και σε όλες τις κοινωνίες γνωστό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει

βιώσει αυτό το φαινόμενο από την πλευρά του μαθητή ή και του φοιτητή. Όμως η

διδασκαλία ή, όπως αυτή επικράτησε να λέγεται, το <<μάθημα>>, είναι μια διαδικασία

και ένα γεγονός όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  επικοινωνούν, συνδιαλέγονται

και αναπτύσσουν μια σχέση μέσα σε από συγκεκριμένους τρόπους, σε συγκεκριμένες

συνθήκες και από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επομένως, μια από τις

πιο  σημαντικές   αποστολές  των  σπουδών  των  φοιτητών-εκπαιδευτικών,  που

προορίζονται  ιδιαίτερα  για  την  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  εστιάζεται  στο  να

πραγματοποιήσουν, τόσο στον τρόπο σκέψης τους όσο και στη συμπεριφορά τους,
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εκείνη την αλλαγή  και τη μεταστροφή που θα τους επιτρέψει και θα τους καταστήσει

ικανούς να κατανοήσουν  και να αξιολογήσουν το σχολείο, το μάθημα, και γενικά το

σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού.

Στη  διαδικασία  συνδυάζονται  και  συναντώνται  η  σκέψη  και  η  δράση  του

εκπαιδευτικού  με  τη  σκέψη  και  τη  δράση  του  μαθητή  σε  μια  συγκεκριμένης

ποιότητας παιδαγωγική εργασία και πράξη.  Τονίζουμε ιδιαίτερα την παιδαγωγική και

κριτική διάσταση του μαθήματος, επειδή -στην περίπτωση  του δημοτικού σχολείου-

το μάθημα δεν είναι απλά μια μορφή οργάνωσης δραστηριοτήτων πληροφόρησης.

Στο δημοτικό σχολείο το μάθημα αποτελεί το πιο ενδεδειγμένο μέσο που θα συμβάλει

στην  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  και  ευρύτερα  στην  παιδεία  ενός

ολοκληρωμένου,δηλαδή,νοητικά,κοινωνικά,συναισθηματικά  και  ηθικά  αυτόνομου

ανθρώπου, και δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Η διδασκαλία κατά συνέπεια δεν

μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, δεν πρόκειται

για μια απλή μετάδοση ή κατάκτηση της γνώσης. Το πρόβλημα της διδασκαλίας δεν

περιορίζεται, επομένως, μόνο στο ερώτημα πως μπορεί κανείς να μεταδώσει στους

μαθητές κάτι, ούτε πως μπορεί κανείς να καταφέρει να διδάξει την προβλεπόμενη από

το  αναλυτικό  πρόγραμμα  διδακτέα  ύλη,  ούτε  ακόμα πως  μπορεί  να  μάθει  κανείς

καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Ένας από τους βασικότερους και πιο σημαντικούς

προβληματισμούς  που  αφορούν  στη  διδασκαλία  εμπεριέχεται  στο  ερώτημα   των

τρόπων,  των  διαδικασιών,  των  επιλόγων  και  των  αποφάσεων  που  πρέπει  να

δρομολογηθούν  προκειμένου  να  συμβάλλουν  στην  αγωγή  και  στην   παιδεία  του

ανθρώπου, που θα στηρίξουν το μαθητή στο να αναπτύξει μια ελεύθερη,δημοκρατική

και  αυτόνομη  προσωπικότητα.  Στην  περίπτωση  που  κατά  τη  διδακτική  και  τη

μαθησιακή  διαδικασία  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  συνολική  προσωπικότητα,  δεν

αγγίζεται  και  δεν  αφυπνίζεται  ο  συνολικός  πυρήνας  της  ανθρώπινης  υπόστασης  ,

όταν, δηλαδή, το ενδιαφέρον της διδασκαλίας επικεντρώνεται στην εξεύρεση τρόπων

εκμάθησης γνωσιολογικών ενοτήτων , τότε το μάθημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί

και παιδαγωγικό γεγονός ή φαινόμενο, αφού προωθεί κυρίως τη μάθηση και όχι την

αγωγή  και  τη  παιδεία.  Στην  περίπτωση  επίσης  που  η  Διδακτική  ως  κλάδος  της

Παιδαγωγικής επιστήμης,  ενώ καλείται  να διαμεσολαβεί  ανάμεσα στη θεωρία της

αγωγής και στην παιδαγωγική  πράξη, ακολουθεί μονόπλευρα τις θεωρίες μάθησης,

εφαρμόζει  πολλές φορές διαδικασίες που είναι αντίθετες με βασικές παιδαγωγικές
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θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα περιορίζεται σε μια τυπική, ομοιόμορφη  και

στατική διαδικασία,όπου, πιθανόν , φαίνεται να λειτουργούν φαινομενικά τα πάντα

στην εντέλεια, αλλά διαφεύγει το ουσιαστικότερο, δηλαδή η εσωτερική και κοινωνική

αφύπνιση της προσωπικότητας.  Κατά συνέπεια,  η διδασκαλία μπορεί να θεωρηθεί

παιδαγωγικό φαινόμενο μόνο στο βαθμό που προωθεί την αγωγή και την παιδεία στον

άνθρωπο(  Bohm 1983)  και δεν περιορίζεται σε απλές διαδικασίες μετάδοσης της

γνώσης ή σε διαδικασίες ελέγχου και τροποποίησης της συμπεριφοράς του παιδιού. Η

αγωγή ως διαδικασία και η παιδεία ως περιεχόμενο είναι κοινωνικά φαινόμενα , που

επιβάλλεται  να  εμφανίζονται  ως  τα  πιο  σαφή  προσδιοριστικά  στοιχεία  και

χαρακτηριστικά  της  διδασκαλίας,  τα  οποία  υποβοηθούνται   με  την  εκμάθηση

περιεχομένων, την απόκτηση από το μαθητή ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων,

προκειμένου  αυτός  όχι  μόνο  να  λειτουργεί  κοινωνικά  αλλά  και  να  παρεμβαίνει

κριτικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Με τις παρατηρήσεις αυτές το αντικείμενο της επιστήμης της Διδακτικής πρέπει

και μπορεί να αναφέρεται στο <<ποιος και σε ποιον διδάσκει>>, στο τι και πως της

διδακτικής  και  μαθησιακής  διαδικασίας,  καθώς  επίσης   και  στο  ευρύτερο

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο των συνθηκών και των προϋποθέσεων μέσα στο οποίο

εντάσσονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο και διαμορφώνουν το αρχικό

πλαίσιο συνάντησης. Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών (συγκείμενο) επηρεάζει

και τροποποιεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του σχολείου, καθώς

επίσης  και  τις  διαδικασίες  αγωγής  και  μάθησης του παιδιού.  Στο  πλαίσιο  αυτό η

Διδακτική είναι ανθρωπιστική και κοινωνική επιστήμη και επιχειρεί να επιλύσει τα

προβλήματα διδασκαλίας και  μάθησης που προκαλούνται αφενός με την απομόνωση

του παιδιού από τη ζωή των ενηλίκων, από τον εγκλεισμό του παιδιού μέσα σε <<μη

φυσικούς>>( Flitner 1987,208· Oelkers 1991, 234) χώρους για το ίδιο το παιδί, όπως

είναι  το  σχολείο  .  Αφετέρου,  οφείλει  να  συμβάλει  στην  αντιμετώπιση  των

προβλημάτων  που  προκαλούνται  από  τις  συνεχώς  πολλαπλάσιαζόμενες

εξειδικευμένες  κοινωνικές  απαιτήσεις  και  επιταγές  που  επιβάλλει  η  τεχνολογική

εξέλιξη,  η  παραγωγή,  και  ιδιαίτερα  η  κατανάλωση.  Στο  πνεύμα  ιδιαίτερα  του

Κοινωνικοκριτικού Παραδείγματος ,  η βελτίωση της παιδαγωγικής πράξης και της

κοινωνικής πραγματικότητας πρέπει να είναι μια από τις επιδιώξεις των επιστημών

της  αγωγής  και  της  Διδακτικής.  Η  προσπάθεια  αυτή  μπορεί  στα  πλαίσια  της
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διελεύκανσης της θεωρίας και της πράξης της διδασκαλίας να συμβεί στα παρακάτω

τρία  επίπεδα που ούτως ή άλλως  λαμβάνουν χώρα μέσα από την αλληλεπίδραση

μεταξύ θεωρίας και πράξης.( Heid 1991, 950 κ.ε).

Η πράξη σ' ένα πρώτο επίπεδο παριστάνει και εκφράζει το περιεχόμενο και τα

πορίσματα  των  επιστημών  της  αγωγής.  Κατά  συνέπεια,  η  παιδαγωγική  πράξη

εκφράζει και σε πρώτο στάδιο τις απόψεις των επιστημών της αγωγής , οι οποίες

ωστόσο  στηρίχθηκαν  στο  φαινόμενο  της  αγωγής.  Η  πράξη  αυτή  αφορά  στη

διαχρονικότητα του φαινομένου της αγωγής.

Η  πράξη  σ'  ένα  δεύτερο  επίπεδο  αποτελεί  όχι  πλέον  το  περιεχόμενο  των

επιστημών της αγωγής αλλά το στόχο και το αντικείμενο έρευνας της επιστημονικής

δράσης  της  παιδαγωγικής  επιστήμης.  Κατά  συνέπεια,  είναι  μια  πράξη  που

προετοιμάζει  τους  φοιτητές  για  το  εκπαιδευτικό  τους  έργο  και  το  επάγγελμα.  Η

θεωρητική, λοιπόν, ενημέρωση των φοιτητών αποτελεί στην ουσία μια επιστημονική

πράξη που θα προετοιμάσει τους φοιτητές για μια υπεύθυνη και κατάλληλη διδακτική

δράση,  που θα εμπεριέχει  τόσο το  στοιχείο  της  θεωρίας  όσο και  το  στοιχείο  της

πράξης. Η πράξη αυτή αφορά στις διαδικασίες της αγωγής και στο διαμεσολαβητικό

ρόλο του επιστήμονα  ανάμεσα στην πράξη και στη θεωρία.

Η πράξη σ' ένα τρίτο επίπεδο συνιστά εκείνη την παιδαγωγική πραγματικότητα,

όπου ο φοιτητής ως εκπαιδευτικός πλέον εφαρμόζει την θεωρία και την πράξη στους

μαθητές  με  τη  διδασκαλία.  Η  πράξη  αυτή  αποτελεί  την  καθημερινή  κοινωνική,

παιδαγωγική  και  επαγγελματική  πράξη  ,  η  οποία  γίνεται  πλέον  το  αντικείμενο

έρευνας των επιστημών της  αγωγής ,  προκειμένου να βελτιωθούν οι θεωρίες,  και

συγκροτεί  το  περιεχόμενο  της  επιστήμης  της  Διδακτικής.  Βασικοί  στόχοι  των

επιστημών της αγωγής και της Διδακτικής είναι η αναθεώρηση των θέσεων σχετικά

με την ηθική και σωστή παιδαγωγική δράση, στους οποίους στόχους στα πλαίσια της

Κριτικής  Επικοινωνιακής  Διδακτικής  συμπεριλαμβάνεται  και  η  δημιουργία

αυτόνομων  φοιτητών,  προκειμένου  αυτοί  να  γνωρίζουν  και  να  αποφασίζουν,

δημιουργώντας  αντίστοιχα  και  αυτόνομους  μαθητές.  Αναφέρεται  κυρίως  στον

παρεμβατικό ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στη θεωρία και

στην πράξη της  αγωγής,  προκειμένου να  βελτιώνεται  η  σχολική  και  η  κοινωνική

πραγματικότητα , μέσα από τις διαδικασίες συνάντησης και επικοινωνίας μαθητών

και εκπaιδευτικών.  Ωστόσο για την πραγματική καταγραφή της υπαρκτής σχολικής
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πραγματικότητας  επιβάλλεται  ο  εκπaιδευτικός να  γνωρίζει  τις  διαδικασίες

καταγραφής  της  πραγματικότητας  μέσα  από  εμπειρικές  μεθόδους  έρευνας,  αλλά

ιδιαίτερα  επιβάλλεται  να  γνωρίζει  τη  μέθοδο  της  Ερμηνευτικής  Κατανόησης

προκειμένου να μπορεί να ξεφεύγει από τα αυτονόητα. Σε κάθε εποχή και κοινωνία ,

σύμφωνα με τον O.F. Bollnow(1983,1986) , υπάρχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για

τη ζωή  και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει τον κόσμο. Στην αντίληψη

αυτή εντάσσεται και το φαινόμενο της αγωγής, γεγονός που σημαίνει ότι η αγωγή δεν

ξεκινάει  από  μηδενική  βάση.  Πριν,  δηλαδή,  από  κάθε  παιδαγωγική  θεωρία  που

αναπτύσσεται υπάρχει και μια αντίληψη για την ουσία της αγωγής, για τους στόχους

και  τις  διαδικασίες,  τα  ιδρύματα  και  τους  χώρους  μέσα  στους  οποίους  αυτή

πραγματώνεται. Αυτή η αντίληψη για την αγωγή και τη διδασκαλία, που διαθέτει μια

κοινωνία,με το πέρασμα του χρόνου διαταράσσεται, επειδή υπεισέρχονται σ' αυτή την

αντίληψη νέα στοιχεία που επηρεάζουν και προκαλούν δυσκολίες και διαταραχές στις

διαδικασίες  αγωγής  και  διδασκαλίας.  Για  να  ξεπεραστούν  οι  δυσκολίες  αυτές  ,

διαμορφώνονται διάφορες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές εκφράζουν το αποτέλεσμα

ερευνητικών προσπαθειών (θεωριών) προκειμένου να εντοπιστούν, να διαλευκανθούν

και  να  ξεπεραστούν  τα  νεοεμφανιζόμενα  προβλήματα.  Μέσα   από  τη  θεωρητική

αντιπαράθεση,  που  αναφέρεται  στην  αντιμετώπιση των  δυσκολιών,  διευρύνεται  η

αντίληψη που διαθέτει ο άνθρωπος για τη ζωή,  και επί του προκειμένου για την

αγωγή και τη διδασκαλία. Οι δυσκολίες και οι διαταραχές αυτές προκαλούνται από

την εισαγωγή και τη  εισβολή του νέου  στο παλιό και είναι εύλογο αυτή η συνάντηση

να προκαλεί αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, πράγμα που μπορεί να μετατρέπει την

αγωγή σε πιο παραγωγική διαδικασία, να την εμπλουτίζει και να την εντάσσει σε

ιστορικά πλαίσια. Η αντιπαράθεση διαμορφώνει τη θεωρία, η οποία είναι ιστορικό

και κοινωνικό προϊόν.   Το φαινόμενο της αγωγής και  της διδασκαλίας,  επομένως,

υπόκειται, ως ιστορικό γεγονός, σε διαταραχές. Ακόμα και η καλύτερη δυνατή αγωγή

εμπεριέχει  το στοιχείο  της  απογοήτευσης  και  της  αποτυχίας,  οι  οποίες  μπορεί  να

οφείλονται στο παιδί, που είτε έμεινε πίσω από τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού,

είτε  γιατί  αυτό  αντιστέκεται  στις  παράλογες  για  το  ίδιο  παιδαγωγικές  απαιτήσεις.

Αυτό  γίνεται  ιδιαίτερα  αντιληπτό  κατά  τη  διδακτική  διαδικασία  ,  όπου  ο

εκπαιδευτικός  και  οι  μαθητές  βρίσκονται  συχνά  αντιμέτωποι  με  τέτοιου  είδους

διαταραχές. 
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5. Συμπεράσματα- Αξιολόγηση

5.1 Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου

Σε  μια  διαδικασία  διαμορφωτικής  αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού  έργου  είναι

απαραίτητο  να  προσδιοριστεί  το  περιεχόμενο  του,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  η

διδασκαλία και η συναρτώμενη με αυτή αγωγή και κοινωνικοποίηση, η στήριξη και η

αξιολόγηση του μαθητή, η προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών στην σχολική ζωή και

εκπαίδευση.  Αναλυτικότερα,  το  εκπαιδευτικό  έργο  (Ziegenspeck  1976,  21  κ.  ε.  ·

Κωσταντίνου 1994, 78 κ.ε.) το συναπαρτίζουν :

➢ Η  διδασκαλία,  που  περιλαμβάνει  τις  διαδικασίες  του  διδακτικού

σχεδιασμού της διεξαγωγής και της αξιολόγησης της διδακτικής και της μαθησιακής

διαδικασίας. Με τις δραστηριότητες αυτές ο εκπαιδευτικός στοχεύει:

➢ στην παροχή, κατάκτηση ή παραγωγή γνώσεων , ανάπτυξη ικανοτήτων

και δεξιοτήτων από τους μαθητές,

➢ στην  πρόκληση  ενδιαφέροντος  και  προβληματισμού  των  μαθητών

σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα,

➢ στην  εισαγωγή  των  μαθητών  σε  διαδικασίες  διερεύνησης  και

ανακάλυψης της γνώσης και στη δημιουργική και παραγωγική σκέψη,

➢ στην  εισαγωγή  των  μαθητών  σε  συνεργατικές  μορφές  εργασίας,

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,

➢ στη διαφοροποίηση και προσαρμογή των περιεχομένων μάθησης, στις

δυνατότητες, ανάγκες, ικανότητες΄, κλίσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών.

➢ Η αγωγή  και  η  κοινωνικοποίηση  των  μαθητών  που  επικεντρώνεται

κυρίως:

➢  στην  προσφορά βοήθειας  στους  μαθητές  για  αυτοπραγμάτωση και

αυτοκαθορισμό,

➢ στη δημιουργία κλίματος και συνθηκών για υπεύθυνη και αυτόνομη

εργασία των μαθητών, δηλαδή σταδιακή μείωση των καθοδηγητικών διαδικασιών με
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αντίστοιχη παραχώρηση υπευθυνότητας στους μαθητές(χειραφέτηση).

➢ Στη  δημιουργία  προϋποθέσεων,  που  προωθούν  στους  μαθητές

συμμετοχικές και αλληλέγγυες διαδικασίες,

➢ στην  ανάπτυξη  και  προώθηση  του  κριτικού  και  ερευνητικού

πνεύματος,

➢ στην  ανάπτυξη  στους  μαθητές  κριτικής  στάσης  στα

πολιτισμικά,πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

➢ Η  αξιολόγηση  των  μαθητών  με  στόχο  την   παροχή  βοήθειας  και

συμβουλών και κατά την οποία απαιτείται:

➢ η αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών με στόχο την διάγνωση και

τη βελτίωση και όχι την ταξινόμηση τους,

➢ αποφυγή των συνδρόμων που λαμβάνουν χώρα κατά την αξιολόγηση

και την βαθμολογία,

➢ συλλογή  πληροφοριών  για  καλύτερη  διαπίστωση  των

προβλημάτων,δυνατοτήτων,ικανοτήτων και κλίσεων του μαθητή,

➢ προσφορά συμβουλευτικών και  ενισχυτικών μέτρων σε μαθητές  και

γονείς,

➢ συνεργασία  με  γονείς  και  ιδρύματα,  παροχή  συμβουλών  για  να

επιλύονται προβλήματα των μαθητών.

➢ Η προσπάθεια νεωτεριστικών τάσεων και δημιουργικής πρωτοβουλίας,

με την οποία διαπιστώνεται:

➢ η επιθυμία αυτοβελτίωσης και αυτοενημέρωσης του εκπαιδευτικού,

➢ η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας,

➢ η συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια,

➢ η κριτική επεξεργασία μεθόδων και η ανάλυση περιεχομένων,

➢ η συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες διδακτικές και οργανωτικές

του  σχολείου,  και  η  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  κοινωνία  στη  βάση

παρεμβατικών διαδικασιών.

Όλα  τα  παραπάνω  συγκροτούν  το  εκπαιδευτικό  έργο.  Η  συμβολή  του

εκπαιδευτικού στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι απαραίτητη και μπορεί να
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χαρακτηριστεί ως επίδοση του στο εκπαιδευτικό του έργο.

Η  επίδοση  όμως  κάθε  ανθρώπου,  και  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  του

εκπαιδευτικού, στο έργο του προσδιορίζεται ( Ziegenspeck1976, 22 κ.ε.) από:

• την  ικανότητα  επίδοσης:  Αυτή  εξαρτάται  αφενός  από  την  κατοχή

γενικών  και  ειδικών  γνώσεων  ,  που  αποκτώνται  με  την  βασική  εκπαίδευση,

εξάσκηση,  εμπειρία,  επιμόρφωση,  αυτομόρφωση,  και  αφετέρου  από  τις  ειδικές

ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού στους διάφορους

τομείς:

• τη στάση του εκπαιδευτικού στο επάγγελμα του: Αυτή εξαρτάται από τη

διάθεση του εκπαιδευτικού, την οποία προσδιορίζουν :

-   ο  βαθμός  ταύτισης  του  με  την  εργασία  που  κάνει,  κατά  πόσο  είναι

ευχαριστημένος, αισθάνεται ένοχος ή είναι αδιάφορος,

- η αποδοχή του στο χώρο εργασίας,

- το συνεργατικό κλίμα που υπάρχει,

- οι συλλογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και η δυνατότητα ασφάλειας για

τη διατήρηση της θέσης του·

• τα κίνητρα:

- αποδοχή του έργου του από τον κοινωνικό περίγυρο

- αποδοχή του από τους μαθητές, συναδέλφους, γονείς και προϊσταμένους,

-ικανοποιητική μισθολογική αμοιβή,

-δυνατότητες επιμόρφωσης και προοπτικές ιεραρχικής ανέλιξης στον κλάδο·

• τις  προϋποθέσεις  στον  εργασιακό  χώρο,που  εξαρτώνται  από  την

ποιότητα της εργασίας, όπως αριθμός μαθητών κατά τάξη, η υλικοτεχνική υποδομή

και οι δυνατότητες αναζήτησης συμβούλων και βοήθειας, και από το κλίμα και τις

γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας, όπως άνετες αίθουσες με

φωτισμό, θέρμανση και καθαριότητα.

 Ανάμεσα,λοιπόν, στην ικανότητα του εκπαιδευτικού, στη στάση, στα κίνητρα και

τις προϋποθέσεις υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Όμως βασική

προϋπόθεση για να πετύχει ο εκπαιδευτικός  στο έργο του είναι καταρχήν να γίνει

αποδεκτός  από  τους  ίδιους  του  μαθητές  και  την  κοινωνία,  ότι  αυτός  προσφέρει

ουσιαστικό έργο, και να μην επισκιάζεται από το παρασχολείο (φροντιστήρια παντός

είδους).

                                                                                                                                    112



Στην κατεύθυνση αυτή μια πρώτη και απαραίτητη ενέργεια είναι να ανοίξουν οι

πόρτες του σχολείου κάθετα και οριζόντια προς την κοινωνία. Όσο παραμένουν οι

πόρτες του κλειστές απομονώνεται από τον κοινωνικό περίγυρο και τις απαιτήσεις ή

τις δυνατότητες που παρέχει η ίδια η κοινωνία, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην

έχουν όρεξη να μάθουν , δηλαδή να προβαίνουν συνειδητά σε <<απεργία μάθησης>>

ή να μαθαίνουν πράγματα που δεν θα τους χρησιμεύσουν ή που θεωρούν ότι δεν θα

τους χρησιμεύσουν σε τίποτα στη ζωή τους. Επιβάλλεται, δηλαδή, να υπάρξει μια

κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και αλληλεπίδραση εντός του χώρου του σχολείου

και προς την κοινωνία. Το πρώτο βήμα αποτελεί το άνοιγμα των θυρών ανάμεσα στις

παράλληλες τάξεις, με βάση την παραδοχή ότι η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι

ιδιωτική υπόθεση του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος κλείνει την πόρτα της αίθουσας

διδασκαλίας και μόνο οι μαθητές γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει. Ωστόσο, το

κλείσιμο της πόρτας της αίθουσας διδασκαλίας σημαίνει παιδαγωγική,κοινωνική και

επαγγελματική  απομόνωση.  Απαιτείται  ,  δηλαδή,  η  απεμπλοκή  από  την

συναισθηματική φόρτιση στην οποία ο εκπαιδευτικός βρίσκεται, θεωρώντας ότι δεν

ανταποκρίνεται στο έργο του, και προβαίνει στην αυτοαπομόνωση  προκειμένου να

μην αποκαλυφθούν ενδεχόμενα σφάλματα του,  ανεξάρτητα από την επίδραση που

έχουν  αυτά  στους  μαθητές.  Αυτό  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  καταρχήν  με  την

οριζόντια επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα στο ίδιο το σχολείο και ανάμεσα στα

σχολεία  της  περιοχής.  Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας  παράλληλης

τάξης  (Team-Teaching)  και  όλων  των διδασκόντων  ενός  σχολείου με  Projekt  στη

συνέχεια θα μπορούσε να οδηγήσει:

• τον  κάθε  εκπαιδευτικό  στην  αυτογνωσία-αυτοαξιολόγηση  και

αυτοκαθορισμό του,

• στον εντοπισμό των ιδιαίτερων ικανοτήτων και γνώσεων που διαθέτει

ο κάθε εκπαιδευτικός προς κοινό όφελος,

• στην  ανάληψη  κοινών  προσπαθειών  και  προγραμμάτων  των

διδασκόντων μιας τάξης για μια δυναμική παρουσία στο χώρο του σχολείου και της

κοινωνίας· στον  προγραμματισμό  και  υλοποίηση  κάποιων  Projekts  με  συμμετοχή

γονέων και ειδικών από τον κοινωνικό περίγυρο,

• στη διατύπωση κοινών προτάσεων και λύσεων από το σύλλογο των

διδασκόντων  κάθε  σχολείου·  στη  συνεργασία  με  τους  σχολικούς  συμβούλους  οι
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οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες για την καλύτερη επίτευξη τους.

Η  αξιολόγηση  στην  προκειμένη  περίπτωση  αποτελεί  ευκαιρία  για

ανατροφοδότηση  και  ταυτόχρονα  δυνατότητα  εκμετάλλευσης  των  ιδιαίτερων

ικανοτήτων  κάθε  εκπαιδευτικού.  Για  να  αξιολογηθεί,λοιπόν,  η  επίδοση  και  η

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο έργο τους θα πρέπει να αποφεύγονται η

μία και η μοναδική αξιολόγηση μέσα στο χρόνο, δηλαδή μόνο στην αρχή, κατά την

διάρκεια ή στο τέλος του σχολικού έτους, ανάλογα με τις διαθέσεις και το χρόνο του

σχολικού  συμβούλου.  Στα  πλαίσια  της  διαμορφωτικής  και  συγκεντρωτικής

αξιολόγησης  επιβάλλεται  η  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου  να  γίνεται  σε

επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας, περιφέρειας σχολείων, νομού, και μάλιστα σε τρία

στάδια:

Στην  αρχή  του  διδακτικού  έτους  να  γίνεται,  με  βάση  την  εκτίμηση  της

υπάρχουσας κατάστασης, ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο

παράλληλων τάξεων, σχολείου και περιφέρειας.

Στο  ενδιάμεσο  στάδιο,  στο  οποίο  να  διαπιστώνεται  η  πορεία  του

προγραμματισμού  και  των  εκπαιδευτικών  διαδικασιών  σε  επίπεδο  τάξεων  και

σχολείου και να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Στο τέλος του διδακτικού έτους μπορεί να γίνεται ο απολογισμός , προκειμένου

να  ληφθούν  τα  απαραίτητα  διορθωτικά  μέσα  για  το  επόμενο  διδακτικό  έτος  σε

επίπεδο σχολείου, περιφέρειας και επικράτειας.

Σήμερα , με την εξέλιξη της Τεχνολογίας που μπήκε στη ζωή μας, ο ρόλος του

σχολείου  και  του  εκπαιδευτικού  εμπλουτίζεται  με  γνώσεις  και  συγκεκριμένες

παραστάσεις.  Ο  εκπαιδευτικός  δεν  μπορεί  να  είναι  πλέον  ο  απλός  εφαρμοστής

κάποιων οδηγιών ενός βιβλίου, όσο αξιόλογες και να είναι αυτές. Η Διδακτική σε

γενικές  γραμμές  είναι  προσανατολισμένη  στον  εκπαιδευτικό,  δηλαδή  θεωρεί  το

σχεδιασμό, τη διεξαγωγή  και την  αξιολόγηση της διδασκαλίας ως αποστολή, ευθύνη

και έργο συνήθως μόνο του εκπαιδευτικού. Στην Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία

οι παραπάνω διαδικασίες θεωρούνται υπόθεση και έργο τόσο του εκπαιδευτικού όσο

και  των  μαθητών,  επειδή  αυτές  οι  από  κοινού  διαδικασίες  διευκολύνουν  την

επικοινωνία  μεταξύ  της  σχολικής  ομάδας.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  μπορούσε

ευκολότερα να διαλευκάνουν τη σχολική και  την κοινωνική πράξη ,  αφού τέτοιες

διαδικασίες  αφυπνίζουν  το  μαθητή  ατομικά  και  κοινωνικά.  Στα  πλαίσια  μιας
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συμμετοχικής  και  συλλογικής  διαδικασίας  αξιολόγησης  μπορεί  η  αξιολόγηση  της

διδασκαλίας  να  αποτελέσει  μια  επικοινωνιακή  διαδικασία  με  δυνατότητες

ανατροφοδότησης πάνω στο διδακτικό έργο και στην προσπάθεια που καταβάλλει η

σχολική ομάδα-τάξη. Αποτελεί, δηλαδή, μια μεταγνωστική  και μεταεπικοινωνιακή

διαδικασία. Βασικός ρόλος της αξιολόγησης της διδασκαλίας είναι να διαπιστώσει τι

προσφέρει  στις  πραγματικές  ανάγκες  των  μαθητών  και  πως  τις  καλύπτει  ή  τις

μετατρέπει σε προσπάθεια και δημιουργία.

5.2 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Ο εκπαιδευτικός είναι αναμφισβήτητα ο κυριότερος συντελεστής στη διαδικασία της

αγωγής,  της  μάθησης,  της  κοινωνικοποίησης  και  γενικά  της  εκπαίδευσης  των

μαθητών. Στη σημερινή εποχή, που οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται και διακινούνται

με καταπληκτική ταχύτητα και φυσικά επηρεάζουν άμεσα και τη εκπαίδευση, κανείς

δεν επιτρέπεται να πιστεύει πως είναι ολοκληρωμένος και επαρκής, όση πείρα και

κατάρτιση να  διαθέτει.  Υπάρχει  έτσι  η  αναγκαιότητα μιας  συνεχούς  ενημέρωσης,

επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση του έργου του

εκπαιδευτικού  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  μια  διαδικασία  ενημέρωσης  και

επιμόρφωσης. Ωστόσο ο όρος αξιολόγηση που αναφέρεται στο μαθητή και ιδιαίτερα

στον  εκπαιδευτικό(  Ingenkamp  1977)  έχει  αρνητική  απήχηση,  ίσως  γιατί  τα

συστήματα αξιολόγησης που επικράτησαν ήταν υποκειμενικά, γίνονταν επιπόλαια και

δεν αποτελούσαν θετική ανατροφοδότηση για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Γι' αυτό το

λόγο δεν είναι καθόλου παράξενο που στο χώρο των εκπαιδευτικών η αξιολόγηση

του εκπαιδευτικού αμφισβητείται για την αποτελεσματικότητα της και θεωρείται από

προβληματική έως απαράδεκτη. Αυτού του είδους η αξιολόγηση θεωρείται επιπλέον

και  ύποπτη,  γιατί  σημαίνει  <<  έλεγχο>>  και  <<ποινή>>,  αποκτά  δε  ιδιαίτερα

αρνητική χροιά όταν πρόκειται για έλεγχο, επειδή αυτός εμπεριέχει και το αρνητικό

και δυσάρεστο, πολύ περισσότερο όταν αναφέρεται στο ήθος του εκπαιδευτικού και

όχι στο μετασχηματισμό των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που του παρέχονται σε

παιδαγωγική και διδακτική πράξη.

Σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και  τη βαθμολογία του βρίσκει

κανείς σχεδόν αποκλειστικά αρνητικές εμπειρίες, και στη συνείδηση του κλάδου των

εκπαιδευτικών  επικρατεί  η  άποψη  του  <<κακού>>,  του  <<άδικου>>,του  <<ανίδεου>>

επιθεωρητή ή σχολικού συμβούλου, οι οποίοι υπήρξαν φορείς που επέφεραν πολύ
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περισσότερο αρνητικές παρά θετικές επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι η

αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση οφείλεται τόσο στο

γραφειοκρατικό-συμμορφωτικό-συγκεντρωτικό  (  Μαυρογιώργος  1984)  σύστημα

αξιολόγησης  που  εφαρμόστηκε  ,  το  οποίο  στόχευε  στην  αξιολόγηση  του

εκπαιδευτικού ως προσώπου και μόνο.

Σε αντικατάσταση του συμμορφωτικού συστήματος αξιολόγησης του προσώπου

του  εκπαιδευτικού  προτείνεται  από  την  Κριτική  Επικοινωνιακή  Διδασκαλία  το

διαμορφωτικό  σύστημα  που  παρουσιάζεται  ως  διαγνωστική,  συμβουλευτική,

ανατροφοδοτική και δυναμική διαδικασία( Μαυρογιώργος, ό.π), επειδή στοχεύει στη

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικά των εκπαιδευτικών πραγμάτων .

Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει σ' αυτή τη διαδικασία ενεργά ως υποκείμενο και η όλη

διαδικασία  στηρίζεται  στην  εμπιστοσύνη  και  τη  συνεργασία  αξιολογητή  και

αξιολογημένου. Γίνεται προσπάθεια πρόκλησης, ενίσχυσης και προσφοράς ευκαιριών

στον  εκπαιδευτικό  για  αυτοαξιολόγηση,  αυτοπροσδιορισμό,  στα  πλαίσια  μιας

συλλογικής  ανάληψης  πρωτοβουλιών,ευθυνών  και  απολογισμού,  ενώ  παράλληλα

αποδεσμεύεται η μισθολογική προαγωγή από την αξιολόγηση.

Με το  διαμορφωτικό σύστημα αξιολόγησης διαμορφώνεται  ένα  πλαίσιο,  όπου

όπως υπογραμμίζει ο Γ. Μαυρογιώργος (ό.π.) οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν

όχι μόνο να επιζητούν την αξιολόγηση αλλά και να την απαιτούν και να ζητούν και

ευθύνες από τους φορείς της σχετικά με τις δυνατότητες ενημέρωσης και παροχής

συμβόλων  που  δέχτηκαν.  Διαμορφώνεται,δηλαδή,  το  πλαίσιο  για  μια  κάθετη  και

οριζόντια επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον αντίστοιχο επιμερισμό και ανάληψη

ευθυνών. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε στην ελληνική εκπαίδευση μια τέτοια στροφή

με  την  καινοτομία  που  εισήχθη,  με  την  αντικατάσταση   του  επιθεωρητή  από  το

σχολικό  σύμβουλο.  Με  βάση  τη  σημερινή  εποχή  που  απαιτεί  συνεχή  μόρφωση,

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανυπαρξία στην παιδαγωγική και διδακτική

πράξη των σχολικών συμβούλων υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής σε πρακτικές του

επιθεωρητή.

Από την άλλη πλευρά, στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία συναντάται ένα

πλήθος εργασιών που αναφέρονται στην αξιολόγηση του μαθητή (Κασσωτάκης 1989·

Μπέλλας 1995· Χιωτάκης 1993), ενώ σπάνια γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση της

διδασκαλίας  ως  μιας  μεταγνωστικής  και  μεταεπικοινωνιακής  διαδικασίας  που  θα
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συμβάλει  στη  βελτίωση  του  εκπαιδευτικού  έργου  του  εκπαιδευτικού  και  των

μαθητών.
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