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Το παρόν έντυπο εκδόθηκε σε πρώτη έκδοση τον Αύγουστο 2003 στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και σε δεύτερη έκδοση το 2010 στο πλαίσιο της πράξης "Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας", ΑΠ7: «Ενίσχυση της Διά Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό Δηµόσιο.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ 2010
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Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.)
Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου
Αναπληρώτρια Υπουργός: Φώφη Γεννηματά
Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης είναι ο βασικός επιτελικός δηµόσιος φορέας στον τοµέα εκπαίδευσης ενηλίκων
Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης: Ευθύμιος Μπάκας
Διεύθυνση: Αχαρνών 417, Αθήνα, Τ.Κ.: 11143, Τηλ: 2131311623
Ιστοχώρος: www.gslll.edu.gr , e-mail: gsae@gsae.edu.gr
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι. .ΕΚ.Ε.)
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε βασικό
στόχο την τεχνολογική και επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση.
Διεύθυνση: Αχαρνών 417, Αθήνα, Τ.Κ.: 11143, Τηλ: 2102113204
Ιστοχώρος: www.ideke.edu.gr, e-mail: ideke@ideke.edu.gr
Δ. Σ. Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
Πρόεδρος .Σ.: Γιάννης Β. Γαληνέας
Τηλ.: 2131311690, e-mail: ggalineas@ideke.edu.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιώτης Καπούλας
Τηλ.: 2131311689, e-mail: mdirector@ideke.edu.gr
Αντιπρόεδρος: Μαρία Βασιλειάδου
Μέλος: Αναστάσιος Κουρκούτας
Μέλος: Βασίλης Χρονόπουλος
Μέλος: Ειρήνη Σενετάκη
Μέλος: Μαριέττα Παππά
“Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”
Αγγελική Λύτσιου, Υπεύθυνη Έργου
Τηλ: 2131311509, e-mail: ideke.e2c@gsae.edu.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Ευρωπαϊκή Ένωση-Συγχρηµατοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο

Η εικόνα του εξωφύλλου είναι από το εργαστήρι ζωγραφικής “BODY ART” µε υπεύθυνο το ζωγράφο
Γιάννη Δηµητράκη και µε τη συµµετοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων των Σ.Δ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. στο Ηράκλειο
Κρήτης, τον Ιούνιο του 2002.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Λευτέρης Βεκρής
Ελένη Χοντολίδου

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Λευτέρης Βεκρής
Τασούλα Βερβενιώτη
Δηµήτρης Βεργίδης
Βασίλης Δαγδιλέλης
Zαφειρούλα Καγκαλίδου
Ελένη Κατσαρού
Σπύρος Κρίβας
Χαράλαµπος Λεµονίδης
Γιώργος Μεταξιώτης
Γρηγόρης Πασχαλίδης
Βασίλης Τσάφος
Ευγενία Φλογαΐτη
Κρυσταλλία Χαλκιά
Σωφρόνης Χατζησαββίδης
Ελένη Χοντολίδου
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αδάµ Ευαγγελία
Δηµητρακοπούλου Ασήµω
Ελληνοπούλου Ζαφειρώ
Ζαφείρη Ιωάννα
Κουτσαύτη Αικατερίνη
Κραββαρίτη Ηλιάνα
Λάζου Σωτηρία
Λεονάρδου Αναστασία
Λευθεριώτου Πιέρα
Λύτσιου Αγγελική (Υπεύθυνη Έργου)
Μανώλης Θεαγένης
Μουτσουρούφη Ιωάννα
Μπαλτά Ηρώ
Νικολοπούλου Βασιλική
Πειτζίκα Ειρήνη
Πετρόχειλος Ιωάννης
Πυρένη Κληµή
Σολδάτος Αντώνης
Τσουκαλά Αγγελική
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Εγγραμματοσύνη δεν είναι απλώς και μόνον η ικανότητα να διαβάζει κανείς και να
κατανοεί ένα κείμενο. Εγγραμματοσύνη είναι η ικανότητα να ελέγχουμε τη ζωή και το περιβάλλον μας και η ενασχόλησή μας με τα προβλήματά μας με τρόπο ορθολογικό, δια
του λόγου. Η κριτική εγγραμματοσύνη καθιστά τα άτομα ικανά να συμμετέχουν στην
πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή της κοινωνίας τους. Ακόμη περισσότερο, τους
δίνει τη δύναμη να την αλλάξουν. Από την άποψη αυτή το να είσαι εγγράμματος ισοδυναμεί με το να είσαι πολιτικά χειραφετημένος, με την ευρύτερη και ουσιαστικότερη έννοια του όρου.
Ελεύθερη απόδοση από Τraves, Peter. «Reading: the entitlement to be ‘properly literate’», στο Kimberley Keith, Meek Margaret & Jane Miller eds. (1992). New Readings: contributions to an understanding of literacy. London: A&C Black, σσ. 77–85.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έχουν περάσει δέκα ολόκληρα χρόνια από το 2000, όταν λειτούργησε το
πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Περιστέρι, µέχρι σήµερα, το 2010, που λειτουργούν 57 Σχολεία σε όλη την Ελλάδα και πολλά τµήµατα εκτός έδρας. Δέκα χρόνια πορείας των Σχολείων στη χώρα µας.
Στα χρόνια αυτά 7000 περίπου ενήλικες εκπαιδευόµενοι φοίτησαν στα ΣΔΕ και
απέκτησαν τίτλο σπουδών ισότιµο µε το απολυτήριο του Γυµνασίου, κατορθώνοντας να βελτιώσουν έτσι τη ζωή τους σε πολλά επίπεδα.
Παράλληλα, µέσα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια, πολλοί εκπαιδευτικοί, µόνιµοι και
ωροµίσθιοι, δίδαξαν στα ΣΔΕ, επιµορφώθηκαν για να µπορούν να αντεπεξέλθουν
στο ρόλο τους, τόσο στα ζητήµατα της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και στα θέµατα
διδακτικής της ειδικότητάς τους, και δοκιµάστηκαν σε σηµαντικές καινοτοµίες που περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Σπουδών, µε κυρίαρχη αυτή που θέλει τον εκπαιδευτικό
έτοιµο να ανταποκριθεί σε ποικίλες ανάγκες, να αναλάβει διαφορετικά και πολυεπίπεδα καθήκοντα.
Στη δεκάχρονη πορεία των ΣΔΕ πολλά στοιχεία άλλαξαν και άλλα εξειδικεύτηκαν, συγκεκριµενοποιήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Αλλά οι Προδιαγραφές Σπουδών
παραµένουν κείµενα επίκαιρα και συνεχίζουν να είναι η σταθερή βάση πάνω στην
οποία δοµείται το Πρόγραµµα Σπουδών και η µεθοδολογία του. Γι’ αυτό και πιστεύουµε ότι πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν βιβλίο αναφοράς για κάθε
εκπαιδευτικό ή επιστήµονα που εµπλέκεται στο έργο των ΣΔΕ, καθώς περιλαµβάνουν τα πιο κατάλληλα κείµενα για την κατανόηση της φιλοσοφίας του Προγράµµατος Σπουδών και των καινοτοµιών του.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Λευ τέ ρη ς Βεκρ ής & Ελ ένη Χοντο λίδο υ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αττικής, στο Περιστέρι, µε την ολοκλήρωση του έτους 2000–2001, ολοκλήρωσε και την πρώτη φάση της πιλοτικής του
εφαρµογής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρείχε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στον άξονα προτεραιότητας 1: «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό» και στο µέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών».
Ο πρώτος χρόνος εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος υπήρξε καθοριστικής σηµασίας. Έπρεπε για πρώτη φορά να εφαρµοστεί ένα ολοκληρωµένο καινοτοµικό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που δεν ολοκλήρωσαν την
υποχρεωτική εκπαίδευση και απειλούνται, επειδή δεν έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, να αποκλεισθούν από τις κοινωνικές παραγωγικές
διαδικασίες. Έπρεπε να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο και να αξιοποιηθούν οι
εµπειρίες, ώστε να διαµορφωθεί κατά το δυνατόν ένα αποτελεσµατικότερο Πρόγραµµα Σπουδών. Και τέλος, όλα αυτό το εγχείρηµα να προβληθεί, να διαχυθεί σε
επιλεγµένες πόλεις–στόχους, ώστε να επεκταθεί ο θεσµός, από την επόµενη σχολική
περίοδο 2001–2002, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Μενίδι και, µέχρι
το τέλος του 2006, και σε άλλες οκτώ ελληνικές πόλεις.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρειάστηκε η συνεργασία πολλών
ανθρώπων της Διοίκησης ΓΓΕΕ και ΙΔΕΚΕ, ανθρώπων της επιστήµης, της Τοπικής και
Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Για τη διαµόρφωση µιας πρότασης που θα οριοθετεί
ένα «καταλληλότερο» κατά το δυνατό Πρόγραµµα Σπουδών ΣΔΕ, συγκροτήθηκε, το
καλοκαίρι του 2001, οµάδα εργασίας αποτελούµενη κυρίως από τους συγγραφείς
του παρόντος τόµου, µε συντονιστές το Λευτέρη Βεκρή, φιλόλογο, επιστηµονικό
υπεύθυνο στην οµάδα παρακολούθησης του προγράµµατος «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας», και την Ελένη Χοντολίδου, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τµήµατος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
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Θεσσαλονίκης.
Τα ΣΔΕ, καθώς συνιστούν µία καινοτοµία στον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελούν προνοµιακό πεδίο µεταρρυθµίσεων: σχεδιασµού του Προγράµµατος Σπουδών τους µε παράλληλο σχεδιασµό νέων προγραµµάτων
διδασκαλίας, ακόµη και εισαγωγή νέων αντικειµένων διδασκαλίας. Στο εγχείρηµα
αυτό η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων µας πρότεινε να υιοθετήσουµε τον
προβληµατισµό των γραμματισμών (multiliteracies), µε τον οποίο ούτως ή άλλως τα
περισσότερα µέλη της οµάδας εργασίας ήταν ήδη εξοικειωµένα. Η επιτροπή παρέδωσε την πρότασή της, η οποία και αποτέλεσε το πλαίσιο του πειραµατισµού και των
καινοτοµικών εφαρµογών σε σχέση µε το Πρόγραµµα Σπουδών, κατά τη διετία
2001–2003. Στο τέλος της διετίας όλοι οι διδάσκοντες στα ΣΔΕ και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του προγράµµατος αναστοχάστηκαν τα κείµενα των προδιαγραφών, βασιζόµενοι στη διετή διδακτική εµπειρία τους, για να εµπλουτίσουν τα αρχικά κείµενα και
να επιφέρουν τις αναγκαίες προσαρµογές.
Μετά λοιπόν από διετή βάσανο, δηµοσιεύουµε τις Προδιαγραφές Σπουδών
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µε την εξής δοµή:
Ξεκινούµε τον προβληµατισµό µας από το τι είναι και τι επιδιώκει το ΣΔΕ (Εισαγωγή: το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) και συνεχίζουµε µε το πλαίσιο λειτουργίας
του ΣΔΕ (Η πρόταση λειτουργίας του ΣΔΕ - Το πλαίσιο). Καταρχήν συζητούµε τη σύνδεση του ΣΔΕ µε τις βασικές αρχές της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και της Διά Βίου
Μάθησης και επιχειρούµε να συνδέσουµε κάποιες βασικές αρχές γραµµατισµού µε
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε την προτεινόµενη µεθόδευση διδασκαλίας στα ΣΔΕ, καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων.
Τέλος, παρουσιάζεται η αξιολόγηση των σχολείων, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική. Από τη σκοποθεσία των ΣΔΕ και την επισκόπηση των αρχών της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης προκύπτει µία τοµή. Αυτήν την τοµή
γονιµοποιούµε µε τις αρχές του γραµµατισµού και τις αρχές των Curriculum Studies
καθώς και της Παιδαγωγικής γενικότερα (τόσο ως προς τη µεθόδευση διδασκαλίας
όσο και ως προς την αξιολόγηση), προκειµένου να διαµορφώσουµε το νέο παιδαγωγικό πλαίσιο του ΣΔΕ. Στο εγχείρηµά µας αυτό, προσπαθήσαµε να εκµεταλλευτούµε την παγκόσµια και ελληνική εµπειρία, στο βαθµό που µας ήταν γνωστές και
µπορούσαν να συνδεθούν µε το σκοπό και τη φυσιογνωµία των ΣΔΕ.
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καιρίας), παρουσιάζουµε αναλυτικά τους έξι επιµέρους γραµµατισµούς τους οποίους
θεωρήσαµε ότι οφείλει να καλύψει το ΣΔΕ. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται ο γλωσσικός γραμματισμός (literacy) µε τους δύο κλάδους του: τον ελληνικό και τον αγγλοαµερικανικό γραµµατισµό, ο αριθμητισμός ή μαθηματικός γραμματισμός (numeracy),
ο πληροφορικός γραμματισμός (information technology literacy & computer literacy),
ο επιστημονικός γραμματισμός (o γραµµατισµός στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία -science & technology literacy), ο γραμματισμός στην κοινωνική επικοινωνία
µε δύο επιµέρους τοµείς: το γραμματισμό στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (media literacy) και τον οπτικό γραμματισμό (visual literacy) και, τέλος, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός γραμματισμός.
Τα «µαθήµατα» όµως δεν είναι το άπαν για τα ΣΔΕ: υπάρχει και ο ελεύθερος
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Στο επόµενο κεφάλαιο (Το Πρόγραµµα Σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευ-

χρόνος. Στο τέταρτο κεφάλαιο, λοιπόν, καταθέτουµε τον προβληµατισµό µας για τον
ελεύθερο χρόνο και την ενδεχόµενη αξιοποίησή του από τα ΣΔΕ. Καθώς τα ΣΔΕ είναι
σχολεία ενηλίκων δε θα µπορούσαν παρά να έχουν και µία πρόταση για το πώς
συνδέονται µε την αγορά εργασίας (Η σύνδεση του ΣΔΕ µε την αγορά εργασίας).
Ακολουθεί Παράρτηµα µε κάποια συνοδευτικά κείµενα που είναι ο ιστορικός
γραµµατισµός αντικείµενο που δε διδάσκεται ως αυτόνοµο στα ΣΔΕ, αλλά διαπερνά
τον κοινωνικό γραµµατισµό τουλάχιστον και, όπως πιστεύουµε, γονιµοποιεί τη δουλειά των συναδέλφων στα ΣΔΕ. Ακολουθεί ένα σύντοµο κείµενο για τη λογοτεχνία
στα ΣΔΕ. Και η λογοτεχνία δε διδάσκεται ως αυτόνοµο αντικείµενο στα ΣΔΕ, αλλά
«χρησιµοποιείται» από δύο τουλάχιστον γραµµατισµούς: το γλωσσικό και τον κοινωνικό. Συµπληρωµατικά προς αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται και οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για τη συγκρότηση οµάδων ανάγνωσης, τις οποίες είχε
δοκιµάσει σε µεγάλη έκταση αυτός ο οργανισµός στο παρελθόν µε επιτυχία. Μακάρι
τα ΣΔΕ να στήσουν και να λειτουργήσουν τέτοιες οµάδες ανάγνωσης στο µέλλον.
Ακολουθεί η πληροφορική σελίδα για την οµάδα έργου και τους συγγραφείς
του παρόντος τόµου και, τέλος, παρατίθενται τα ονόµατα των εκπαιδευτικών που
συνεργάστηκαν µε τους θεµατικούς υπευθύνους για τον εµπλουτισµό των Προδιαγραφών Σπουδών στους επιµέρους γραµµατισµούς των ΣΔΕ.
Τα κείµενα αυτά παραµένουν ανοικτά για συζήτηση και εµπλουτισµό. Ωστόσο
περιγράφουν µια δίχρονη εµπειρία που µπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το πλαίσιο
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για ένα ανοικτό ευέλικτο Πρόγραµµα Σπουδών, στο οποίο είναι σεβαστές οι µορφωτικές ανάγκες και η προσωπική ιστορία των ενήλικων εκπαιδευοµένων µας, όπως
είναι εξίσου σεβαστές, η ανάγκη του εκπαιδευτικού για δηµιουργία, επαγγελµατική
εξέλιξη και αναστοχασµό, καθώς και οι προσδοκίες της κοινωνίας µας για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού εξαιτίας της υπο-εκπαίδευσης.
Τα ΣΔΕ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοίχηµα που πρέπει και µπορεί να κερδηθεί από όλους και για όλους µας. Οι ανταµοιβές µας θα είναι πλούσιες, γιατί το
ΣΔΕ δεν είναι µόνο µία δεύτερη ευκαιρία για τους εκπαιδευοµένους του· είναι –χωρίς
υπερβολή– µία δεύτερη ευκαιρία για το ελληνικό σχολείο.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ–Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ
Λευτέρης Βεκρής

Η πρόταση υλοποίησης προγράµµατος µε την επωνυµία Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για πρώτη φορά διατυπώνεται στη Λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Διδασκαλία και µάθηση: προς την κοινωνία της µάθησης», τον Νοέµβριο
του 1995.
Στο κείµενο αυτό διατυπώθηκαν πέντε κύριοι στόχοι:
1. Να ενθαρρυνθεί ο Ευρωπαίος πολίτης στην κατάκτηση νέων γνώσεων
2. Το σχολείο να πλησιάσει περισσότερο και να συνεργαστεί µε τον κόσµο των
επιχειρήσεων
3. Να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός
4. Ο Ευρωπαίος πολίτης να χρησιµοποιεί µε επάρκεια τρεις γλώσσες που οµιλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Η επένδυση στην Εκπαίδευση να θεωρείται ισοδύναµη µε τις άλλες οικονοµικές επενδύσεις.
Για την επίτευξη του τρίτου κυρίως στόχου, της καταπολέµησης δηλαδή του
κοινωνικού αποκλεισµού, προτάθηκε από την κ. Cresson, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συµπεριληφθούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στα προτεινόµενα προς
τα κράτη–µέλη πειραµατικά προγράµµατα (experimental projects). Βασικός στόχος
των Σχολείων η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρµογής νέων
ανθρώπων ανειδίκευτων, µεταξύ 16 και 24 ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την
υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούµενα από την αγορά εργασίας
προσόντα και δεξιότητες.
Το πρόγραµµα στηριζόταν σε τρεις βασικές αρχές:

 Τα εκπαιδευτικά µέσα που θα υιοθετηθούν για την επίτευξη του βασικού στόχου πρέπει να είναι ευέλικτα, ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόµενο στην
προσπάθειά του. Πρέπει να προσαρµόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, προσ-
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δοκίες και δεξιότητες κάθε εκπαιδευόµενου. Για κάθε εκπαιδευόµενο πρέπει να
διαµορφώνεται ένα εξατοµικευµένο σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης που
δε θα τον περιορίζει σε στενά πλαίσια διδακτικών ενοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργή συµµετοχή του στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

 Οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων πρέπει να προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν
µέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδευθούν και να καταρτισθούν, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιµετώπιση
δυσκολιών σε άλλους τοµείς, όπως στην υγεία, στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο, στον άµεσο κοινωνικό περίγυρο. Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων, απαραίτητων για την απρόσκοπτη φοίτηση και εκπαίδευση των
εκπαιδευοµένων, σηµαντικό ρόλο έχει να επιτελέσει η σύµπραξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων.

 Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως ορίστηκαν, απαιτούν ένα πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστηµονικό δυναµικό, εγνωσµένου
κύρους και αξίας, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των
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καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες και κυρίως µε διάθεση για εθελοντική προσφορά.
Δεκατρείς πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν ισάριθµα πιλοτικά προγράµµατα, µεταξύ των ετών 1997 και 1999, µε 4000 µαθητές περίπου... Οι πόλεις είναι:
Μασσαλία (Γαλλία), Χάλε και Κολωνία (Γερµανία), Ληντς (Ηνωµένο Βασίλειο), Μπιλµπάο και Βαρκελώνη (Ισπανία), Χεµεενλίννα (Φινλανδία), Νορτσέπινκ (Σουηδία), Κατάνια (Ιταλία), Αθήνα, Σεϊζάλ (Πορτογαλία), Χήρλεν (Ολλανδία) και Σβέντµποργκ
(Δανία). Τον Ιούνιο του 1999 δηµιουργήθηκε ένας Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος πόλεων
στις οποίες λειτουργεί ΣΔΕ. Οι πόλεις αυτές αποτέλεσαν το πρώτο δίκτυο µε στενή συνεργασία και ανταλλαγή εµπειριών, ώστε να ενισχυθεί και να διαδοθεί η ιδέα των
ΣΔΕ και σε άλλες πόλεις. Οι πόλεις που συµµετέχουν έχουν αυξηθεί ήδη, είναι 24 και
πολλές πόλεις ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα πέντε χρόνια που προηγήθηκαν, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις επιχειρήθηκαν, σχολεία µε διαφορετική φυσιογνωµία και µε διαφορετικές προτεραιότητες διαµορφώθηκαν. Κυρίως η διαφορά έγκειται στην έµφαση που δίδεται στην
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παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, οι τελευταίες αξιολογικές εκθέσεις επαναβεβαίωσαν τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσµού, όπως αυτά διατυπώθηκαν αρχικά, και
προσέθεσαν κάποια άλλα τα οποία συντελούν και αυτά στην επίτευξη του βασικού
στόχου και είναι τα παρακάτω (EU, 2001):

 Η κοινωνική σύμπραξη φορέων για την υποστήριξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τους κοινωνικούς φορείς
από το χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εθελοντικής προσφοράς,
είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος. Η εξασφάλιση
της ανταπόκρισης από τα άτοµα που εντάσσονται στην οµάδα–στόχο, η αποδοχή της φιλοσοφίας του προγράµµατος από την τοπική κοινωνία, η εξασφάλιση οικονοµικών πόρων, η αξιοποίηση υπαρχόντων τοπικών δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

εκπαίδευση ή την κατάρτιση και στην απόσταση από την τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο,

συνεργασίας, η αξιοποίηση της γνώσης επί του προβλήµατος, επιτυγχάνονται
µέσα από τη δηµιουργία ενός εταιρικού σχήµατος µεταξύ των τοπικών κοινωνικών φορέων. Η συνεργασία των φορέων µπορεί να διαµορφώσει κοινό
στόχο και κοινή στρατηγική.

 Η διαφοροποιημένη διδακτική παιδαγωγική προσέγγιση και συμβουλευτική υποστήριξη που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες. Οι εκπαιδευόµενοι είναι εξ ορισµού ενήλικοι που δεν έχουν την ίδια ηλικία, δεν
έχουν τις ίδιες εµπειρίες και γνώσεις, έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες, έχουν
ήδη διαµορφώσει, συνειδητά ή ασυνείδητα, τρόπους να µαθαίνουν και έχουν
πολλές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους πολλαπλούς και ανταγωνιστικούς µεταξύ τους ρόλους. Η εξατοµικευµένη παιδαγωγική προσέγγιση είναι
ικανή χωρίς να διαψεύσει τις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων, χωρίς να
αγνοήσει το µαθησιακό ήθος τους, να τους οδηγήσει στην κατάκτηση ενός κοινωνικού στόχου που είναι η υπέρβαση των δυσκολιών λόγω της ελλειµµατικής εκπαίδευσης, µέσω ενός σχεδιασµένου ευέλικτου Προγράµµατος
Σπουδών.

 Ευέλικτα μαθήματα που στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων και συνδυάζουν τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης. Τα προγράµµατα
σπουδών στο ΣΔΕ κατηγοριοποιούνται στις εξής περιοχές:
1. Βασικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση, αρίθµηση)
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2. Δεξιότητες κατάρτισης
3. Κοινωνικές δεξιότητες («µαθαίνω πώς να µαθαίνω», συν-επιχειρείν, οµαδική
εργασία, επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, συµπεριφορά κ.ά).
4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες.
5. Ξένη γλώσσα.
6. Άλλα ποικίλα (αθλητισµός, τέχνη, πολιτιστική εκπαίδευση, χειροτεχνίες κ.ά.).
Όλα τα προγράµµατα χαρακτηρίζονται για το εύρος τους. Αξιοποιούν, λιγότερο ή περισσότερο, τις παραδοσιακές πρακτικές της τυπικής εκπαίδευσης, την κατάρτιση αλλά και τις άτυπες µορφές µάθησης στο χώρο της εργασίας, στην οικογένεια,
στον ελεύθερο χρόνο. Η διεξαγωγή του προγράµµατος δεν περιορίζεται στο σχολικό χώρο αλλά συντελείται και σε χώρους εκτός σχολείου, σε επιχειρήσεις, σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς κ.ά.

 Η Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες ως βασικό εργαλείο μάθησης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα πολυµέσα, το ηλεκτρονικό διαδίκτυο, είναι µέσα η
χρήση των οποίων θεωρείται απαραίτητη για την αγορά εργασίας. Θεωρούν-

18

ται, επίσης, αποτελεσµατικό εργαλείο για την εξατοµικευµένη µάθηση. Παρόλο
που υπάρχει έλλειψη κατάλληλων λογισµικών υλικών και ελλιπής γνώση ως
προς τη χρήση τους από πλευράς εκπαιδευτών, η χρήση των µέσων αυτών τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα σε όλα τα ΣΔΕ της Ευρώπης.

 Ο τοπικός χαρακτήρας των ΣΔΕ. Στο πρόγραµµα λαµβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγµατικότητα την οποία βιώνουν καθηµερινά οι εκπαιδευόµενοι, καθώς
και οι χώροι µέσα στους οποίους κινούνται. Οι εµπειρίες των εκπαιδευοµένων
από τον κοινωνικό τους περίγυρο αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο που µπορεί
να αξιοποιηθεί, ώστε να αποκτήσουν ένα δυναµικότερο ρόλο στην τοπική τους
κοινωνία για το συµφέρον των ίδιων και της κοινωνίας τους.
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα ΣΔΕ είναι καρπός των πολιτικών της
διά βίου µάθησης και καλούνται να καταστήσουν το αγαθό της µάθησης απτή πραγµατικότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες που εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και, όπως είναι επόµενο, δεν εστιάζουν µόνο στα τεκταινόµενα στην αγορά
εργασίας, αλλά στην όλη προσωπικότητα του εκπαιδευοµένου, στην κριτική του
σκέψη, στην επιχειρηµατικότητά του (να µπορεί να πράττει, να υλοποιεί αυτά που
επιδιώκει), στη µαθησιακή του ικανότητα, στις κοινωνικές του αξίες, ώστε να µπορεί
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πλούς κοινωνικούς ρόλους.

Η φυσιογνωμία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Aττικής
Η Ελλάδα υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σπεύδει µε το
νόµο 2525/97 να θεσµοθετήσει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, µε τον οποίο αναγνωρίζεται το ΣΔΕ ως «εδικό ταχύρυθµο πρόγραµµα δηµοτικής ή γυµνασιακής εκπαιδεύσεως». Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναλαµβάνει την
υλοποίηση του προγράµµατος των ΣΔΕ στην Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 αρχίζουν οι πρώτες προκαταρτικές ενέργειες (προσλήψεις εκπαιδευτών, επιλογή εκπαιδευοµένων, επιµορφώσεις, υποδοµές κ.ά), προκειµένου να λειτουργήσει το
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να ανταποκρίνεται µε επάρκεια στις υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη µε πολλα-

σχολείο από το Σεπτέµβριο του 2000. Παραχωρούνται από το Δήµο Περιστερίου, σε
Λύκειο της περιοχής, έξι αίθουσες για αποκλειστική χρήση. Ο τόπος εγκατάστασης
που επιλέγεται δεν είναι τυχαίος· τα ποσοστά αναλφαβητισµού και ανεργίας στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Νίκαιας και Περιστερίου είναι σηµαντικά
υψηλά σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αθήνας.
Ανταποκρίθηκαν 47 πολίτες, κάτοικοι των γύρω περιοχών, ηλικίας 21– 59 χρόνων, µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων, που θέλουν να βελτιώσουν
το κοινωνικό και εργασιακό τους status. Για τις ανάγκες του προγράµµατος αποσπώνται καθηγητές από τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και επιµορφώνονται 13 εκπαιδευτικοί και ένας διευθυντής, προσλαµβάνονται 2 ψυχολόγοι, µία γραµµατέας
και ένας υπεύθυνος για τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας. Σε 2,8 εκπαιδευοµένους
αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτής, ενώ σε 1,8 εκπαιδευοµένους αντιστοιχεί ένας Η/Υ.
Η διάρκεια του προγράµµατος είναι 18 µήνες και χωρίζεται σε δύο εννεάµηνα,
72 εβδοµάδες µε ωρολόγιο πρόγραµµα 21 ωρών ανά εβδοµάδα.
Το Πρόγραµµα Σπουδών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, στοχεύει κυρίως
στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (40%), κοινωνικών δεξιοτήτων (20%), δεξιοτήτων
στη χρήση Η/Υ, ηλεκτρονικού διαδικτύου (20%) και στη χρήση ξένης γλώσσας (10%)
και δεξιοτήτων κατάρτισης (10%). Περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές περιοχές:
1. Γλώσσα
2. Μαθηµατικά
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3. Αγγλικά
4. Πληροφορική
5. Κοινωνική Εκπαίδευση
6. Πολιτισµική – Αισθητική Εκπαίδευση
7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
8. Τεχνολογία
Στο ωρολόγιο πρόγραµµα προβλέπονται ώρες για Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και ενδυνάµωση της οµάδας. Παρέχεται συστηµατικά συµβουλευτική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευοµένων όσο και των εκπαιδευτών στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν.
Ενθαρρύνονται οι διαθεµατικές προσεγγίσεις, οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων περισσότερο αλλά είναι και πιο αποτελεσµατικές για
την απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων. Το µεγαλύτερο µέρος (κατά 90%) των δραστηριοτήτων συντελείται µέσα στο σχολικό χώρο, ενώ µερικές πραγµατοποιούνται σε
χώρους πολιτιστικής αναφοράς (µουσεία, µνηµεία κ.ά) ή σε χώρους µε περιβαλ-
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λοντικό ενδιαφέρον.
Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο, µε το δικό του ρυθµό
και µε τα µέσα που διευκολύνουν περισσότερο, να φτάσει στους επιδιωκόµενους
στόχους. Οι νέες τεχνολογίες µε την πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα πολυµέσων τον
βοηθούν στην εξατοµικευµένη µάθηση. Το λογισµικό υλικό που έχει παραχθεί για
τα περισσότερα γνωστικά αντικείµενα αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Ενώ οι διδακτικές µέθοδοι διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το υπόβαθρο του κάθε εκπαιδευοµένου, ενθαρρύνεται συγχρόνως η οµαδικότητα
µέσω της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, που ακολουθείται από όλους τους εκπαιδευτές, και των οµαδικών εργασιών, που δίνουν τη δυνατότητα άσκησης στη συνεργασία. Ο εκπαιδευόµενος έχει το χρόνο που χρειάζεται για να αντιµετωπίσει τις
ιδιαίτερες ανάγκες του και, συγχρόνως, συλλειτουργεί µε τους άλλους και συνεργάζεται για την αντιµετώπιση των ίδιων αναγκών.
Η αξιολόγηση της προσπάθειας του εκπαιδευοµένου δεν αρκείται σε αντικειµενικού τύπου διαδικασίες (ερωτηµατολόγια), αλλά επιτυγχάνεται και µε µεθόδους
που ενεργοποιούν τον αξιολογούµενο, όπως είναι ο φάκελος εργασίας (portfolio) και
η αυτοαξιολόγηση.
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τήριο Γυµνασίου.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα κατά τη διετία 2001-2003
Το ΣΔΕ, στο Περιστέρι, αφού ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάµηνο λειτουργίας
του, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών που
παρακολουθούσαν το έργο, παρ’ όλες τις δυσκολίες της έναρξης και τον καινοτοµικό χαρακτήρα του Σχολείου, κατάφερε να θέσει τις προϋποθέσεις για µια καλύτερη συνέχεια.
Πιο συγκεκριµένα, το ΣΔΕ Περιστερίου κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την
κοινή γνώµη και τα ΜΜΕ· τέσσερις ολοσέλιδες παρουσιάσεις στον ηµερήσιο τύπο,
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Η δεκαοκτάµηνη εκπαίδευσή του πιστοποιείται µε τίτλο ισότιµο µε το απολυ-

εκτεταµένη αναφορά από τα τηλεοπτικά µέσα και εκατοντάδες τηλεφωνηµάτων για
πληροφορίες και αιτήσεις στα γραφεία του ΙΔΕΚΕ το µαρτυρούν. Η θετική αντίδραση
του κοινωνικού περίγυρου, η προβολή των εκπαιδευοµένων µέσα από ΜΜΕ, τόνωσαν την αυτο-εκτίµησή τους και έδωσαν κίνητρο για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Οι εκπαιδευόµενοι δεν ένιωσαν στιγµατισµένοι κοινωνικά, αλλά
πρωταγωνιστές µιας σηµαντικής εκπαιδευτικής καινοτοµίας.
Η υλικο-τεχνική υποδοµή των ΣΔΕ, µε τις πλήρως εξοπλισµένες αίθουσες πολυµέσων και µε τις ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες διδασκαλίας, κάλυψε µε επάρκεια τις ανάγκες της διαφοροποιηµένης διδακτικής προσέγγισης και πρόσφερε νέες
δυνατότητες για αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση. Η αµηχανία των εκπαιδευτικών
απέναντι στα νέα εργαλεία ξεπεράστηκε µε γρηγορότερους ρυθµούς του αναµενοµένου και οι εκπαιδευόµενοι εξοικειώθηκαν και πρόθυµα έγιναν δόκιµοι χρήστες
των νέων µέσων. Οι νέες τεχνολογίες έδειξαν ότι θα αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον
σηµείο του προγράµµατος και ότι από τη χρήση τους θα προκύψουν χρήσιµες πρακτικές και εµπειρίες για την εκπαίδευση γενικότερα.
Επίσης, πολύ σηµαντική ήταν η αλλαγή στάσης και νοοτροπίας που σηµειώθηκε σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέµατα· συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και εκπαιδευτικών υλικών στις ανάγκες των
εκπαιδευοµένων, η ανάγκη εφαρµογής καινοτόµων πρακτικών και διδακτικών µεθοδολογιών (οµαδική διδασκαλία, µέθοδος project, εξατοµικευµένη διδασκαλία

21

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 22

κ.ά.), η ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικού κεφαλαίου µέσα από συνεργασίες σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Γενικότερη αίσθηση, ωστόσο, στο χώρο της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης
Ενηλίκων που είναι και ο εποπτεύων φορέας του προγράµµατος, ήταν και είναι ότι
χρειάζεται περισσότερη τόλµη στην προσπάθεια αυτή για τη συνέχεια. Ήταν φυσικό
στην αρχή της καινοτοµίας εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόµενοι και στελέχη της εκπαίδευσης να στηριχθούν στις εµπειρίες της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε συνέπεια το
Πρόγραµµα Σπουδών να παραπέµπει εν πολλοίς στα συστήµατα της τυπικής εκπαίδευσης. Στην πρόσδεση του ΣΔΕ µε τις πρακτικές της τυπικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνέδραµε και η κρατούσα ερµηνεία του νόµου 2525/97. Στο τρίτο
εδάφιο του άρθρου 5 αναφέρεται: «Στα ΣΔΕ εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα ταχύρυθµης δηµοτικής και γυµνασιακής εκπαίδευσης…». Πολλοί ερµήνευσαν ότι το
Πρόγραµµα Σπουδών των ΣΔΕ πρέπει να αντιστοιχεί µε το Πρόγραµµα Σπουδών
του Γυµνασίου ή του Δηµοτικού αναλόγως. Η παραπάνω άποψη ενισχύθηκε από το
γεγονός ότι στο ίδιο άρθρο αναγνωρίζεται ο απολυτήριος τίτλος του ΣΔΕ, ισότιµος µε
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το απολυτήριο Γυµνασίου. Η οργάνωση, η διοίκηση και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες
του ΣΔΕ σχεδιάστηκαν µε τα πρότυπα του γνωστού σε όλους σχολείου.
Ό,τι είναι ισότιµο και οµόβαθµο, δεν είναι αναγκαστικά ίδιο, µπορεί να είναι διαφορετικό. Η ισοτιµία δεν είναι λόγος για να εµµένουµε σε κεκτηµένες συνήθειες και
να µην επιχειρούµε γενναία ανοίγµατα σε χώρους, όπου µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης είναι αξιόλογες και πρόσφορες. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να κινούνται και σε χώρους εκτός σχολείου, στην οικογένεια, σε επιχειρήσεις, σε χώρους
εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς, σε χώρους συνάντησης µε άλλους ανθρώπους
και άλλους πολιτισµούς και να αξιοποιούν τις εµπειρίες και τις γνώσεις που ενδηµούν στους χώρους αυτούς. Η περιορισµένη ευελιξία του Προγράµµατος Σπουδών
στο ΣΔΕ Αττικής είχε ως αποτέλεσµα την περιορισµένη επαφή του σχολείου µε την
τοπική κοινωνία. Στόχος βασικός και απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι βιώσιµα
τα ΣΔΕ είναι η σύµπραξη των κοινωνικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να
αισθανθούν όλοι οι φορείς ότι η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού είναι
κοινωνική υπόθεση. Τα εκπαιδευτικά προβλήµατα, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µας καθηµερινά στο σχολείο, τα προβλήµατα σχολικής διαρροής,
συναρτώνται µε ευρύτερα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα. Κατά συνέπεια, χρει-
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γασία και όχι in vacuum. Με τη δηµιουργική και εντός πλαισίων εµπλοκή των τοπικών φορέων διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία µεταξύ των φορέων, που θα
επιτρέψει την απρόσκοπτη προσπέλαση σε χώρους µάθησης, ώστε ο εκπαιδευόµενος να έχει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και στα µαθησιακά του προβλήµατα
και στα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης. Τέλος, η επιτυχία του προγράµµατος δε θα
κριθεί από τον τίτλο σπουδών, αλλά από την κοινωνική αναγνώριση της προσπάθειας των ατόµων αυτών που κινδυνεύουν να είναι ή είναι ανενεργοί πολίτες.
Οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας από την εκπαίδευση των νέων συναντώνται µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ίδιων των νέων και στα ευέλικτα µαθήµατα
και προγράµµατα σπουδών του ΣΔΕ, που δεν σχεδιάζονται ex ante, αλλά διαµορφώνονται λαµβανοµένης υπόψη της φυσιογνωµίας των εκπαιδευοµένων και των
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άζεται ένα σχολείο που θα αντιµετωπίζει τη µάθηση ως µια σύνθετη κοινωνική διερ-

αναγκών του κοινωνικού περίγυρου. Το Πρόγραµµα Σπουδών πρέπει να είναι ανοικτό στις αναγκαίες προσαρµογές από εκπαιδευόµενο σε εκπαιδευόµενο και από κοινωνία σε κοινωνία. Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι ανοικτά σε προσθήκες και στην
ευρηµατικότητα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων και αποτελούν σχέδιο
µελέτης και όχι µοναδική πηγή ενηµερωτικού ή πληροφοριακού υλικού. H έµφαση
δίνεται τόσο στη µέθοδο διδασκαλίας, όσο και στα περιεχόµενα µάθησης. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες τέτοιες που θα τον βοηθήσουν να οργανώνει ο ίδιος την προσωπική, επαγγελµατική και κοινωνική του ζωή.
Με τις παραπάνω σκέψεις και προβληµατισµούς η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων προχώρησε το φθινόπωρο του 2001 στην επέκταση του θεσµού
σε τέσσερις νέες πόλεις, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα και Αχαρνές Αττικής. Για να δώσει νέα ώθηση και δυναµική στο θεσµό υιοθέτησε τη λογική
των πολυγραµµατισµών, γιατί πίστευε και πιστεύει ότι µέσω των γραµµατισµών:

 O εκπαιδευόµενος καλείται να διευρύνει τις εµπειρίες του µε τη βοήθεια µορφωτικών γεγονότων και πράξεων συµµετέχοντας ενεργητικά

 Ο ενήλικος γίνεται περισσότερο επιδέξιος, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος και των διαφορετικών επικοινωνιακών πλαισίων, µέσα στα οποία καλείται να διαλέγεται αποτελεσµατικά

 Η προσωπικότητα του εκπαιδευοµένου γίνεται σεβαστή ως όλο, στη συγχρονική και ιστορική της διάσταση.
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 Ο εκπαιδευόµενος απελευθερώνεται µέσα από την επίγνωση των µηχανισµών
µάθησης («µαθαίνω πώς να µαθαίνω») και της αξιοποίησης του προσωπικού
και πολιτισµικού κεφαλαίου.
Η διετής πορεία των πέντε σχολείων έδειξε ότι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι βοηθήθηκαν πολύ στην προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη, ενώ οι τοπικές κοινωνίες από την εφεκτική στάση που τηρούσαν στην αρχή έχουν µετατοπισθεί
στην ολοπρόθυµη και αµέριστη στήριξη του θεσµού. Το παρόν συλλογικό πόνηµα
έρχεται να προδιαγράψει αυτό που οραµατίζεται ο φορέας για το θεσµό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και να θέσει το πλαίσιο ενός δηµιουργικού διαλόγου που
θα στηρίζει το θεσµό, τώρα µάλιστα που τα ΣΔΕ είναι περισσότερα (περίπου 20) και
µέχρι το τέλος του 2006 προβλέπεται ότι θα είναι περισσότερα από 40.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕU (1995), Teaching and Learning: towards the Learning Society, Brussels.
EU (2001), The Second Chance Schools, the Results of a European Pilot Project, Brus-
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΕ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Δημήτρης Βεργίδης

Εισαγωγή
Η διά βίου εκπαίδευση αποτελεί ένα σύνολο αρχών που προσανατολίζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές προς νέες κατευθύνσεις, στο πλαίσιο της κοινωνίας της µάθησης και
της πληροφορίας. Κάθε φορά, όµως, που θέτουµε έναν κανόνα ισότητας δηµιουργούµε
µια νέα ανισότητα. Εφόσον πρέπει όλοι να µαθαίνουν διαρκώς, να επικαιροποιούν και να
εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις τους, όσοι δεν έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες/ικανότητες για την επίτευξη αυτού του κοινωνικά αναγκαίου προσόντος, µειονεκτούν και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό.

1. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης
Η διά βίου εκπαίδευση και µάθηση δεν είναι καινούρια ιδέα. Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του ’70, η επιτροπή Edgar Faure διετύπωσε ένα πλέγµα θέσεων για τη διά βίου
εκπαίδευση. Παραθέτουµε ορισµένες από τις κυριότερες:
Θέση 1: Κάθε άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να µαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του. Η ιδέα της διά βίου εκπαίδευσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας της
µάθησης.
Θέση 2: Η ζωντανή εµπειρία πρέπει να διοχετεύεται στην εκπαίδευση, µε την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας στο χώρο και στο χρόνο.
Θέση 3: Η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται και να αποκτάται µε πολλαπλά µέσα.
Το σηµαντικό δεν είναι το µονοπάτι που ακολούθησε το άτοµο, αλλά αυτό που έµαθε ή
οι ικανότητες που απέκτησε.
Θέση 7: Η έννοια της γενικής εκπαίδευσης πρέπει να διευρυνθεί σηµαντικά, ώστε
να συµπεριλάβει γενικές κοινωνικο-οικονοµικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις.
Θέση 8: Η εκπαίδευση, που προετοιµάζει το άτοµο για τον κόσµο της εργασίας και
την ενεργό ζωή, θα πρέπει να στοχεύει λιγότερο στην άσκηση ενός συγκεκριµένου επαγ-
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γέλµατος και περισσότερο στην ανάπτυξη της ικανότητας προσαρµογής του σε µια ποικιλία επαγγελµάτων...
Θέση 9: Η διά βίου εκπαίδευση, µε όλη τη σηµασία του όρου, σηµαίνει ότι οι εµπορικές, βιοµηχανικές και αγροτικές επιχειρήσεις θα αναλάβουν σηµαντικό εκπαιδευτικό
ρόλο.
Θέση 14: Η νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία καθιστά το άτοµο δηµιουργό της πολιτιστικής του εξέλιξης. Η αυτοµόρφωση, ιδιαίτερα η συνεπικουρούµενη αυτοµόρφωση έχει
αναντικατάστατη αξία σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα.
Θέση 16: Η ευρεία και αποδοτική χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση
είναι δυνατή, µόνο όταν µέσα στο ίδιο το σύστηµα γίνουν ικανοποιητικές αλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε τύπο και σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης θα πρέπει να
αναπτύσσονται δεξιότητες που θα περιλαµβάνουν (Δούκας Χ. 2003: 32-33):
 την ανάπτυξη της ικανότητας για µάθηση
 την καλλιέργεια της έφεσης για µάθηση
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 την επίλυση προβληµάτων

 την εργασία σε οµάδες

 την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

 τη συλλογή, ανάλυση και οργάνωση των πληροφοριών

 το σχεδιασµό και την οργάνωση δράσεων

 την ανάπτυξη του ενεργού πολίτη

 την κατανόηση και διαχείριση των πολιτισµικών διαφορών

 την εκµάθηση των βασικών τρόπων σκέψης στα διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα
και της µεταξύ τους συνάφειας.
Η διεύρυνση του περιεχοµένου και των στόχων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη διά βίου εκπαίδευση
δηµιουργούν νέες δυνατότητες και προοπτικές αλλά και νέα προβλήµατα, ορισµένα από
τα οποία συνδέονται µε την υποεκπαίδευση σηµαντικού µέρους των ενηλίκων πολιτών.

2. Η υπο-εκπαίδευση στην Ελλάδα
Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού και, ευρύτερα, της υπο-εκπαίδευσης δεν συγκεντρώνει συνήθως τα φώτα της δηµοσιότητας. Όµως, οι ίδιοι οι υπο-εκπαιδευµένοι αντι-
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Όπως υπογραµµίζεται χαρακτηριστικά από την UNESCO, στις βιοµηχανικές χώρες
«… ο αναλφαβητισµός παρεµποδίζει σε µεγάλο βαθµό την επαγγελµατική ένταξη των
νέων και την επαγγελµατική επανακατάρτιση των ανέργων. Για να παρακολουθήσουν
την εξέλιξη της τεχνολογίας θα πρέπει να διαθέτουν στέρεες βασικές γνώσεις και τη δυνατότητα να τις προσαρµόζουν στις νέες καταστάσεις» (Unesco 1987: 13). Είναι σαφές, ότι
τουλάχιστον στις αναπτυγµένες χώρες, ο αναλφαβητισµός συνδέεται µε την έλλειψη βασικών γνώσεων, µε δυσκολίες στην επαγγελµατική ένταξη και την επαγγελµατική επανακατάρτιση, καθώς και µε την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την
κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.
Ο όρος υπο-εκπαίδευση (Βεργίδης, 1995), εκτός από την ελλιπή φοίτηση στο σχολείο και τον αναλφαβητισµό, συµπεριλαµβάνει στο εννοιολογικό του περιεχόµενο την
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µετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά.

ελλιπή, αποσπασµατική, απλώς στοιχειώδη ή και ανύπαρκτη κατάρτιση των εργαζοµένων, που σχετίζεται µε την περιορισµένη δυνατότητα για βελτίωση και εξέλιξη στην εργασία τους, µε την ευάλωτη θέση τους στην αγορά εργασίας και, τελικά, µε τη συρρίκνωση
των ευκαιριών απασχόλησης.
Η υπο-εκπαίδευση προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, από τέσσερεις κύριες συνιστώσες:

 Την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, πριν από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές, η υπο-εκπαίδευση παρατηρείται κυρίως µεταξύ αυτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κατώτερο κύκλο
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Verhaest D. και Omey E. 2002).

 Την έλλειψη, ή την απλώς στοιχειώδη, ή την χαµηλού επιπέδου, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 Την απαξίωση των παραδοσιακών τεχνικών και κοινωνικο- επαγγελµατικών γνώσεων και την επαγγελµατική αποειδίκευση.

 Την έλλειψη κοινωνικο-πολιτικής εκπαίδευσης.
Σε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου διαπιστώθηκε ότι οι υπο-εκπαιδευµένοι –
σηµειώνουµε ότι σχεδόν το 50% των Ελλήνων ηλικίας 15 ετών και άνω δεν έχει ολοκληρώσει 9 έτη εκπαίδευσης– αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθηµερινή τους
ζωή, οι οποίες δεν αφορούν µόνο τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα: «... η µεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στις συναλλαγές τους µε τις Δηµόσιες
Υπηρεσίες: σχεδόν έξι στους δέκα χρειάζονται συχνά ή μερικές φορές βοήθεια από τρίτους
για να συµπληρώσουν µια αίτηση σε Δηµόσια Υπηρεσία, ενώ ο βαθµός δυσκολίας οξύ-
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νεται όσο χαµηλώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο. Σηµαντικές δυσκολίες παρουσιάζονται επίσης στην κατανόηση των οδηγιών χρήσης των φαρµάκων (42%) ή άλλων προϊόντων
(32,7%), στην κατανόηση των εγγραφών ενός βιβλιαρίου Τράπεζας (30,2%) και στη χρήση
του τηλεφωνικού καταλόγου (28,7%)» (Ε.ΚΕ.ΒΙ. 1998: 16).
Δυστυχώς, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι επειδή έχει θεσµοθετηθεί ήδη από το
1976 η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, το πρόβληµα της υπο-εκπαίδευσης µεσοπρόθεσµα θα επιλυθεί µε τη βιολογική αποχώρηση της «τρίτης» ηλικίας. Συνολικά, όµως,
το 1996 περισσότεροι από 170.000 νέοι ηλικίας 12–21 ετών δεν έχουν ολοκληρώσει την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, γνωρίζουµε ότι στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 περίπου το 10% µιας ηλικιακής οµάδας δεν ολοκλήρωνε την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΟΕΕΚ και Π.Ι. 1996: 20).
Το ποσοστό της σχολικής διαρροής έχει µειωθεί σε περίπου 7% του συνόλου των
µαθητών που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ γυµνασίου, το σχολικό έτος 1997/98 (Παλαιοκρασάς 2001). Όµως, η µείωση αυτή δεν πρέπει να καταλήξει στον εφησυχασµό µας.
Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου διαπιστώνεται
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ότι:
«... στη χώρα µας υπάρχει µια ‘κρίσιµη µάζα’ υπο-εκπαιδευµένων η οποία λιµνάζει,
δεν µπορεί να ανταποκριθεί και κοστίζει στη χώρα, αφού παγιδεύει τις προσπάθειες ανάπτυξης και προόδου. Η ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση, η ροή γνώσεων και πληροφοριών, ο εκσυγχρονισµός και η αύξηση της παραγωγικότητας, η απασχόληση και η
εργασιακή κινητικότητα, οι υπηρεσίες, ο πολιτισµός και η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη
γενικότερα συνδέονται µε την παιδεία και την ‘καλλιέργεια’ του ανθρώπινου δυναµικού
στη χώρα µας» (Ε.ΚΕ.ΒΙ. 1998: 30).
Τέλος, είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι, όπως υποστηρίζεται από τον επιχειρηµατικό κόσµο, στην πορεία για τον εκσυγχρονισµό απαιτείται η στέρεη βασική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, που θα προσδίδει στους αποφοίτους ικανότητες
πρόσληψης νέων γνώσεων, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα προσαρµογής σε μη προβλέψιμες μελλοντικές ανάγκες στην απασχόληση (Περιοδικό Η λέσχη
των εκπαιδευτικών 1996: 10-12).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεσµοί της χώρας µας βρίσκονται µπροστά σε νέες προκλήσεις, που διαφοροποιούν ριζικά τη λειτουργία τους. Απαιτείται, λοιπόν, η διαµόρφωση µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ανταποκρίνεται ή,
ενδεχοµένως, θα αντιπαρατίθεται στις νέες ανάγκες που πολύ συνοπτικά σκιαγραφήσαµε.
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Η αλµατώδης ανάπτυξη όλων των µορφών εκπαίδευσης θέτει δύο βασικά προβλήµατα.
α. Τη συνοχή των διαφόρων µορφών και επιπέδων εκπαίδευσης που παρουσιάζει τα εξής προβλήµατα:

 Προβλήµατα δοµικής και λειτουργικής συνοχής

 Προβλήµατα ουσιαστικής συνοχής. Ένα από τα κυριότερα ζητήµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αυτό το επίπεδο είναι η ουσιαστική σχέση µεταξύ γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης

 Προβλήµατα µεθοδολογικής συνοχής.
β. Το πρόβληµα της συνοχής µεταξύ κοινωνίας και εκπαίδευσης.
Όπως είναι γενικά αποδεκτό, οι άνθρωποι µαθαίνουν –(δια) µορφώνονται– όχι µόνο
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3. Διά βίου εκπαίδευση και προβλήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

συµµετέχοντας σε οργανωµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά και στην εργασία τους,
στις κοινωνικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
στις οποίες συµµετέχουν. Συνεπώς, δεν πρέπει να κρίνεται µόνο το σχολείο για τα µορφωτικά του αποτελέσµατα. Τόσο η εργασία όσο και η ψυχαγωγία πρέπει να συνδέονται
µε τους εκπαιδευτικούς θεσµούς και να αξιολογούνται σε σχέση και µε τις (δια)µορφωτικές διαδικασίες από τις οποίες χαρακτηρίζονται.
Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης αποτελεί µια προσέγγιση των µορφωτικών δραστηριοτήτων όλων των µορφών (τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) και όλων
των επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή
αλληλεπίδραση µε την κοινωνικο-οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική πραγµατικότητα. Ο
στοχασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης µας δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα να κατανοήσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα–προκλήσεις που προαναφέραµε όχι σαν αποσπασµατικές δυσλειτουργίες, αλλά ως ζητήµατα
δόµησης και διακυβεύµατα ενός ενιαίου και διαφοροποιηµένου συστήµατος, που διαπερνάται από τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις, καθώς και τις κάθε φορά αντιπαραθέσεις και
συγκρούσεις της περιβάλλουσας κοινωνίας.
Στο πλαίσιο που συνοπτικά περιγράψαµε, τα ΣΔΕ θα πρέπει να αποτελούν µέρος
του ενιαίου και διαφοροποιηµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, ισότιµο µε την τυπική εκπαίδευση, όχι µόνο θεσµικά αλλά και ουσιαστικά. Θα πρέπει τα ΣΔΕ να λειτουργήσουν ως
διαφορετικά σχολεία υψηλού επιπέδου και όχι ως µηχανισµός συγκάλυψης του προβλήµατος ή απορρόφησης πόρων.
Επίσης, τα ΣΔΕ αναµένεται να δώσουν µια –ελπίζουµε– καινοτόµο, δική τους συµ-
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βολή στη διερεύνηση και στη διαπραγµάτευση της συνοχής των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και της συνοχής µεταξύ κοινωνίας και εκπαίδευσης.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ1
Ελένη Χοντολίδου

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό από τους επιστήµονες στο χώρο του γραµµατισµού (Literacy Studies) ότι η κάθε εποχή καθορίζει µε διαφορετικό τρόπο την έννοια
και το περιεχόµενο του γραµµατισµού της. Κατά καιρούς έχουν γίνει ποικίλες απόπειρες για τη διατύπωση ενός ορισµού, ο οποίος να αποδίδει την έννοια του γραµµατισµού. Κάθε ορισµός, όµως, όντας δηµιούργηµα συγκεκριµένης κοινωνίας
ανθρώπων και συγκεκριµένων ιστορικών συνθηκών, δεν θεωρούνταν αρκετά ικανοποιητικός σε µεταγενέστερες εποχές. Αλλιώς εννούσαµε το γραµµατισµό και τον
εγγράµµατο πολίτη την εποχή του Μεσαίωνα και αλλιώς τον αντιλαµβανόµαστε σήµερα.
Ο γραµµατισµός, ως πολυδιάστατη έννοια, εµπλέκεται τόσο σε κοινωνικούς
θεσµούς, όσο και σε πρακτικές της καθηµερινής ζωής του µέσου ανθρώπου (γεγονότα γραµµατισµού/literacy events). Οι διάφορες πλευρές τoυ οδήγησαν στο να κατονοµασθούν

διαφορετικές

µορφές

γραµµατισµού

(πολυγραµµατισµοί

/multiliteracies), µε αποτέλεσµα κάποιοι να µιλούν για την ύπαρξη όχι ενός και µοναδικού γραµµατισµού, αλλά περισσοτέρων. Έτσι, συναντώνται οι όροι: γραµµατισµός των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, πολιτικός γραµµατισµός, γραµµατισµός των
ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.
Στη σηµερινή εποχή γραμματισμός δεν είναι απλώς και µόνον η ικανότητα να
διαβάζει κανείς και να κατανοεί ένα κείµενο. Γραµµατισµός είναι η ικανότητα να ελέγχουµε τη ζωή και το περιβάλλον µας και η ενασχόλησή µας µε τα προβλήµατά µας
µε τρόπο ορθολογικό, δια του λόγου. Ο κριτικός γραμματισμός, επιπλέον, καθιστά τα
άτοµα ικανά να συµµετέχουν στην πολιτιστική, πολιτική και οικονοµική ζωή της κοιΤο κεφάλαιο αυτό βασίζεται και είναι –κατά µεγάλο µέρος– ελεύθερη απόδοση του άρθρου: Τraves, Peter. «Reading: the entitlement to be ‘properly literate’», στο Kimberley Keith, Meek Margaret &
Jane Miller eds. (1992). New Readings: contributions to an understanding of literacy. London: A&C Black,
σσ. 77–85.
1
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νωνίας τους. Ακόµη περισσότερο, τους δίνει τη δύναµη να την αλλάξουν. Από την
άποψη αυτή το να είσαι εγγράµµατος ισοδυναµεί µε το να είσαι πολιτικά χειραφετηµένος, µε την ευρύτερη και ουσιαστικότερη έννοια του όρου.
Ο γραµµατισµός προϋποθέτει την ικανότητα χειρισµού του έντυπου λόγου
στην κοινωνία µας, για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών µας αναγκών. Αυτή δεν
είναι η ύψιστη επιδίωξη του γραµµατισµού, αλλά το σηµείο εκίνησης. Και πάντως,
δεν υπάρχει τίποτε δυσκολότερο και πιο άχαρο από το να επιχειρήσει κανείς να δικαιολογήσει, ακόµη και στις µέρες µας, τον αρκετά µεγάλο αριθµό ατόµων που δεν
είναι σε θέση να χειρίζονται µε άνεση τον έντυπο λόγο. Το ΣΔΕ έρχεται, µεταξύ
άλλων και κυρίως αυτό, να καλύψει την ανάγκη κριτικού γραµµατισµού των εκπαιδευοµένων µέσα από πολλαπλά και σύνθετα γεγονότα γραµµατισµού.
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στις αναγνωστικές απαιτήσεις που έχει από αυτούς η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η κοινωνία. Πολύ συχνά, ως µαθητές, οι εκπαιδευόµενοι του ΣΔΕ αποκλείσθηκαν από
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, επειδή δεν ήταν σε θέση να διαβάζουν µε επάρ-
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κεια. Είναι λυπηρό ότι η ανάγνωση ως διαδικασία και προσέγγιση είναι τόσο παραµεληµένη στην ελληνική εκπαίδευση και, πάντως, συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά µε
την ανάγνωση σχολικών βιβλίων και σπανίως αυθεντικών κειµένων.
Ο κριτικός γραµµατισµός αναγνωρίζει ότι οι αναγνώστες ενεργοποιούν διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης, ανάλογα µε τη φύση και το σκοπό του κειµένου
που διαβάζουν. Αυτό είναι σύµφυτο µε τις απαιτήσεις που έχει το εκπαιδευτικό σύστηµα από τους µαθητές, αλλά δεν είναι µία επίγνωση που αποκτάται µε µαγικό
τρόπο. Από πολύ µικρή ηλικία οι µαθητές θα έπρεπε να εκτίθενται σε ένα εύρος αναγνωστικών εµπειριών και δραστηριοτήτων. Όπου µάλιστα απαιτούνται ιδιαίτερες
αναγνωστικές ικανότητες και όταν µία αυστηρά δοµηµένη πρακτική θα βοηθούσε
στην ανάπτυξη αυτών των πρακτικών, η εργασία αυτή πρέπει να αναλαµβάνεται από
την πλευρά του σχολείου µεθοδικά και όχι ευκαιριακά, όπως γίνεται τώρα στη χώρα
µας, µε δειλά σηµάδια βελτίωσης. Στο ΣΔΕ αυτές οι ποικίλες στρατηγικές ανάγνωσης θα προσφέρονται στους εκπαιδευοµένους µέσα από µία πλούσια σε κειµενικά
είδη και γνωστικά αντικείµενα ποικιλία.
Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν, σε κάποιο βαθµό, τη διαδικασία µέσω
της οποίας παράγεται νόηµα από τον έντυπο λόγο. Παρά ταύτα, µέχρι στιγµής, αυτό
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της λογοτεχνίας ή της ρητορικής. Τα κείµενα επιδιώκουν να έχουν αποτελέσµατα
στους αναγνώστες τους. Ο κριτικός γραµµατισµός θα έπρεπε να σχετίζεται µε την ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς πώς λειτουργεί αυτή η ρητορική.
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του γεγονότος ότι ο έντυπος λόγος είναι φορέας αξιών. Αυτές οι αξίες σχετίζονται µε ευρύτερες ιδεολογικές δοµές. Ο κριτικός γραµµατισµός προϋποθέτει την ύπαρξη εµπιστοσύνης στον
εαυτό µας να διερευνούµε αυτές τις αξίες. Η χαµένη εµπιστοσύνη και η επανάκτησή
της είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα που θέτει το ΣΔΕ για κατάκτηση, όχι µέσω
των γνωστικών αντικειµένων, όσο διατρέχοντας όλα τα αντικείµενα, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις.
Κάθε άνθρωπος έχει µία προσωπική ιστορία ως αναγνώστης. Μέρος της δια-
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αποτελεί γνώση για πολύ λίγους και ειδικούς, θεωρητικούς στο χώρο των θεωριών

δικασίας του κριτικού γραµµατισµού είναι η επίγνωση αυτής της ιστορίας. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να δουν αυτήν την ιστορία να αποτιµάται θετικά αναλύοντάς την
γραπτά και προφορικά, εφόσον βεβαίως το επιθυµούν. Η ιστορία ενός αναγνώστη
δεν είναι απλώς και µόνον ο κατάλογος αυτών που έχει διαβάσει και πότε τα έχει
διαβάσει· αντίθετα, είναι ένα σύνθετο πλέγµα εµπειριών που συνθέτουν την αναγνωστική του µνήµη. Συµπεριλαµβάνει πού διαβάσαµε όσα διαβάσαµε, κάτω από
ποιες συνθήκες, µε ποιον, πώς ανταποκρίθηκαν οι άλλοι κ.ο.κ. Η αποτίµηση της αναγνωστικής ιστορίας των εκπαιδευοµένων πρέπει να γίνεται από πλευράς εκπαιδευτών µε παιδαγωγικό τακτ, υψηλό πολιτικό αίσθηµα και προσωπική ευαισθησία. Θα
δοθούν πολλές ευκαιρίες γι’ αυτό. Το αντικείµενο του γραµµατισµού στη νέα ελληνική, η τοπική ιστορία, τα project που θα γίνουν στο σχολείο, οι γενικότερες συζητήσεις, η ιστοσελίδα του κάθε εκπαιδευοµένου µπορούν να αποτελέσουν µοναδική
ευκαιρία για την εκτύλιξη και την αποτίµηση της αναγνωστικής µας ιστορίας. Εννοείται πως στο πλαίσιο αυτό έχουν θέση οι αναγνωστικές ιστορίες και των εκπαιδευτών.
Η αναγνωστική αυτή ιστορία µπορεί και να κατατεθεί ως γραπτό κείµενο στο
πλαίσιο κάποιου γνωστικού αντικειµένου. Το κείµενο αυτό δεν αξιολογείται αλλά
είναι πολύ χρήσιµο τόσο για τους εκπαιδευοµένους όσο και για τους εκπαιδευτές,
προκειµένου να κατανοήσουν αµφότεροι πώς και γιατί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται ως αναγνώστες. Τα κείµενα είναι άλλοτε απολαυστικά, άλλοτε δηµιουργικά,
άλλοτε ανατρεπτικά… Σκιαγραφούν µε τον καλύτερο τρόπο τις αναγνωστικές προ-
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τιµήσεις των εκπαιδευοµένων και φτιάχνουν ένα πορτραίτο της ελληνικής κοινωνίας
και των συνήθειών της. Ένα σύνολο αναγνωστικών ιστοριών µπορούν να εκδοθούν
µε τον κλασικό τρόπο ή να “κρεµαστούν” στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενδεχόµενος τίτλος θα µπορούσε να είναι: Αναγνωστικές ιστορίες εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ:
πορεία προς τον κριτικό γραμματισμό.
Η ανάγνωση είναι, δυνάµει, πηγή απόλαυσης. Η φύση αυτής της απόλαυσης
ποικίλλει. Είναι πολύ σηµαντικό, το εκπαιδευτικό σύστηµα να θέτει σε προτεραιότητα
το σκοπό της απόλαυσης για την ανάγνωση. Προς το παρόν, πολύ λίγος χρόνος καταναλίσκεται στην ανάγνωση για απόλαυση, ειδικά στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Δεν είναι άξιον απορίας εάν οι εκπαιδευόµενοι του ΣΔΕ δεν αγαπούν το διάβασµα.
Το αντίθετο θα µας προξενούσε κατάπληξη. Η ανάδειξη της ανάγνωσης όµως ως
απόλαυσης δεν είναι το αποκλειστικό καθήκον των φιλολόγων µέσω των φιλολογικών µαθηµάτων και µόνον. Θα έπρεπε ολόκληρο το πρόγραµµα, µέσω διαφορετικών µαθηµάτων, να παρουσιάζει την ανάγνωση ως δυνητική πηγή απόλαυσης.
Αυτό, λοιπόν, προτίθεται να πραγµατοποιήσει το ΣΔΕ µέσω όλων των κειµενικών
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ειδών που θα αποτελέσουν αντικείµενο πραγµάτευσης στην τάξη: λογοτεχνικά και µη
λογοτεχνικά κείµενα, επιστηµονικά και ιστορικά...
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι ριψοκίνδυνοι στα διαβάσµατά τους, τόσο ως προς το τι διαβάζουν όσο και ως προς πώς το διαβάζουν.
Αυτό συνιστά πρόκληση στις στενές αντιλήψεις µας για την καταλληλότητα (τι ταιριάζει σε ποιόν). Θα πρέπει να κάνουµε λιγότερες υποθέσεις για το τι πραγµατικά ενδιαφέρει τους εκπαιδευοµένους διαφόρων ηλικιών και διαφορετικού πολιτιστικού
υπόβαθρου. Οι εκπαιδευόµενοι, µέσω των διαβασµάτων τους, θα έπρεπε να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν αυτήν την αίσθηση ότι γεµίζουν τις “πολιτιστικές τους
αποσκευές”, διευρύνουν τον πολιτιστικό τους ορίζοντα. Τα ΣΔΕ πρέπει να αναπτύξουν στους εκπαιδευοµένους την αίσθηση ότι χρέος έχουν να αψηφούν τα πολιτιστικά σύνορα, πράγµα που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν τη δύναµη της επιλογής
του τι διαβάζουν, βλέπουν, γράφουν, ακούν ή, γενικότερα, παράγουν2.
Ο κριτικός γραµµατισµός θα έπρεπε να εµπεριέχει τη δυνατότητα επιλογής
Η επιλογή να µην διαβάσεις Σεφέρη ή Σαχτούρη, επειδή δεν ευχαριστιέσαι το έργο τους, είναι πραγµατική επιλογή, η επιλογή να µην τους διαβάσεις επειδή πιστεύεις ότι είναι για κάποιους ανώτερους
ή πιό καλλιεργηµένους από σένα δεν συνιστά επιλογή· είναι “πολιτισµική τροµοκρατία”.
2
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πολύ λίγες ή και καθόλου δυνατότητες να επιλέξουν αυτά που θα διαβάσουν (έλλειψη βιβλιοθηκών, συγκεντρωτικό σύστηµα, αυταρχικό σχολείο...). Πώς θα περίµενε κανείς µετά, στη ζωή τους ως ενήλικοι, οι µαθητές να είναι σε θέση να επιλέγουν,
άρα και να κλείνουν ένα βιβλίο ή ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα; Η δυνατότητα επιλογής πηγάζει, µεταξύ άλλων, από την εµπιστοσύνη στον εαυτό µας και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να γίνει πραγµατικότητα στα ΣΔΕ.
Είναι σηµαντικό οι αναγνώστες να σέβονται αυτά που προσκοµίζουν στη διαδικασία της ανάγνωσης, όσον αφορά στη γλώσσα, την κουλτούρα, τη διανόηση και
τις αξίες τους. Χρειάζεται να τους δοθεί η ευκαιρία να στοχαστούν και να ελέγξουν τις
δικές τους πηγές σε σχέση µε αυτές του κειµένου. Η αναγνωστική ιστορία, τα διαθεµατικά project και γενικότερα όλη η εργασία και το ήθος των ΣΔΕ επιδιώκει τον κρι-
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αυτού που διαβάζουµε. Πολύ συχνά, το εκπαιδευτικό σύστηµα δίνει στους µαθητές

τικό στοχασµό και το σεβασµό της προσωπικότητας του άλλου.
Επιπροσθέτως, οι αναγνώστες χρειάζεται να συνδέουν τις αξίες και τις εµπειρίες
τους µε αυτά που διαβάζουν. Η λογοτεχνία πρέπει να υπάρχει ως πλαίσιο και ως δυνατότητα στο σχολείο, µία λογοτεχνία όµως που δεν απευθύνεται σε υποψήφιους
φοιτητές της Φιλολογίας αλλά µία λογοτεχνία µακρυά και πέρα από τα στενά όρια
του λογοτεχνικού κανόνα3, µία λογοτεχνία πραγµατική, σηµερινή, που απευθύνεται
στα προβλήµατα του σύγχρονου ανθρώπου. Ακόµη, είναι απαραίτητο να διδάσκονται και λογοτεχνικά κείµενα τα οποία διευρύνουν τις εµπειρίες και την κουλτούρα των εκπαιδευοµένων και που, ταυτοχρόνως, συνιστούν πρόκληση στις αξίες
τους.
Η εµπειρία της ανάγνωσης στο ΣΔΕ οφείλει να βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους να αποκτήσουν επίγνωση της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης αυτής ανάγνωσης, δηλαδή της ανάγνωσης των εντύπων. Οφείλει, επίσης, να τους βοηθήσει να
αντιληφθούν ότι αυτή η διαδικασία νοηµατοδότησης έχει πολλά κοινά µε άλλες µορφές πολιτιστικών προϊόντων, όπως ο κινηµατογράφος, το θέατρο, η µουσική κτλ.4
Ο κριτικός γραµµατισµός εµπεριέχει όλα τα γλωσσικά επίπεδα και, συνεπώς,
δεν µπορεί να αποχωριστεί από καµία γλωσσική δραστηριότητα. Οι εκπαιδευόµενοι
Αυτό δε σηµαίνει ότι δε διαβάζονται στο σχολείο ποτέ κείµενα που ανήκουν στον κανόνα. Σηµαίνει
όµως ότι τα κριτήρια επιλογής των λογοτεχνικών κειµένων δεν είναι ακαδηµαϊκά.
4
Βλ. και το κεφάλαιο 4 για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
3
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θα πρέπει να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που τους ενθαρρύνουν να δουν τους
εαυτούς τους ως παραγωγούς κειµένων τα οποία θα αναγνωσθούν από αυτούς και
από άλλους. Η γραφή και η ανάγνωση συνιστούν ένα αδιάσπαστο σύνολο. Ο αναγνώστης ξαναγράφει το κείµενο που διαβάζει και ο συγγραφέας διαρκώς διαβάζει
και ξαναδιαβάζει το κείµενο που συνθέτει/συγγράφει. Αυτό µπορεί να γίνει σαφές
στον τρόπο µε τον οποίο ζητούµε από τους εκπαιδευοµένους να εµπλακούν σε δραστηριότητες που συνδέονται µε τη γραφή και την ανάγνωση. Οι συζητήσεις για τις
αναγνώσεις µας, για κείµενα και γενικότερα για την εµπειρία της ανάγνωσης θα πρέπει να είναι πολύ συχνότερες στο ΣΔΕ απ’ όσο είναι σήµερα στο ελληνικό σχολείο
και στις συζητήσεις αυτές θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται ως κείµενα προς ανάγνωσιν και τα κείµενα που έχουν παραχθεί από τους εκπαιδευοµένους–συγγραφείς,
ως νόµιµα και ισάξια µε τα υπόλοιπα, αντικείµενα σοβαρής συζήτησης.
Τελικά, τα ΣΔΕ πρέπει να επιδιώξουν να εµφυσήσουν στους εκπαιδευοµένους
µία αίσθηση δύναµης και ελέγχου της διαδικασίας της ανάγνωσης. Οφείλουµε να
ενισχύσουµε την παραγωγή αναγνωστών που όχι µόνον αντιλαµβάνονται την δυ-
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νατότητα απόλαυσης που µπορεί να προκύψει από το διάβασµα, αλλά που είναι,
επίσης, σε θέση να αντιληφθούν την ανάγνωση ως δύναμη. Ο κριτικός γραµµατισµός
δεν είναι ένα καταληκτικό τέρµα στο οποίο φθάνει κανείς. Είναι µία διαδικασία κατά
την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις µπορούν να αυξήσουν απεριόριστα τις κριτικές και
δηµιουργικές τους ικανότητες ή µπορούν απλώς να είναι παθητικοί καταναλωτές των
προϊόντων κάποιων τρίτων. Εµάς σαφώς µας αφορά η διαπαιδαγώγηση κριτικά σκεπτόµενων ανθρώπων και γι’ αυτό χρησιµοποιούµε τον κριτικό γραµµατισµό ως ένα
µέσο όχι µόνον για µία πλουσιότερη και πληρέστερη ζωή για τον καθένα χωριστά
αλλά και για την κοινωνική ανάπτυξη και τη διεύρυνση της δηµοκρατίας.
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ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Β ασί λης Τ σά φος & Ελένη Χοντ ολί δου

Σε ένα σχολείο που, όπως το ΣΔΕ, στοχεύει στην επανένταξη στην εκπαίδευση των
νέων, κυρίως ανέργων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, θα
πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσουµε τη
διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Οφείλουµε, αν όχι να εγκαταλείψουµε, τουλάχιστον να αναµορφώσουµε όλες εκείνες τις διδακτικές πρακτικές που αποµάκρυναν
αυτούς τους νέους από την εκπαίδευση. Κι ακόµη πρέπει να συνυπολογίσουµε ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικοι, οπότε στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης θα προσπαθήσουµε να υπερβούµε παραδοσιακά µοντέλα και να περάσουµε σε πιο ευέλικτα σχήµατα.
Μόνο έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε την εκπαίδευση ως τµήµα της διεργασίας της ζωής
(Rogers 1999: 93-94), που θα επιτρέψει στους εκπαιδευοµένους ενηλίκους να ενταχθούν
στις διαδικασίες της συνεχιζόµενης µάθησης, όχι µόνο καθώς θα αλλάζουν επαγγέλµατα
και κοινωνικούς ρόλους αλλά –και κυρίως τότε– καθώς θα τους δηµιουργούνται νέα προσωπικά ενδιαφέροντα και θα αισθάνονται τη συνεχιζόµενη µάθηση ως προσωπική τους
ανάγκη.
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα είναι δύσκολο να οργανώσουµε ένα αυστηρά προδιαγεγραµµένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα εκπορεύονται από επίσης αυστηρά καθορισµένους στόχους. Τέτοιες, άλλωστε, µαθησιακές πρακτικές προβάλλουν κυρίως το
περιεχόµενο και στοχεύουν να θέσουν τους εκπαιδευοµένους απέναντι σε µια καθορισµένη ύλη. Αντίθετα, σε µια δυναµική προοπτική, εκτός από το ότι ορίζουµε ένα ανοικτό
πλαίσιο δραστηριοτήτων, υπάρχει µια συνεχής επανεκτίµηση, τροποποίηση και αναθεώρηση των στόχων, του περιεχοµένου και των µεθόδων. Τότε µπορούµε να µιλούµε για δυναµική µάθηση, για αναζήτηση, για διερευνητικές πρακτικές, για αυτοµόρφωση, για
ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων και γνωστικών στρατηγικών.
Με δεδοµένο για παράδειγµα ότι ο ενήλικος εκπαιδευόµενος έχει µέσα από την
επαγγελµατική και κοινωνική του δράση ήδη ένα ευρύ φάσµα εµπειριών, µπορεί πολύ
ευκολότερα από τον τυπικό ανήλικο µαθητή να λειτουργήσει αναλογικά και να ακολου-
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θήσει δραστηριότητες δοκιµής και πλάνης. Μπορεί µε περισσότερη άνεση να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα µε συνεχείς δοκιµές, καθώς αυτές είναι απόρροια µιας συσσωρευµένης εµπειρίας που ανακαλείται για να προσαρµοστεί στο συγκεκριµένο πρόβληµα,
ώστε να συντελεστεί η µάθηση. Με τον τρόπο αυτόν, µέσα από παρεµβατικές και συµµετοχικές –αλλά κυρίως διερευνητικές µαθησιακές διαδικασίες– ενσωµατώνει το νέο υλικό
στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά και νοητικά σχήµατα, τα οποία µπορεί έτσι και να τα αναθεωρεί.
Δηµιουργώντας τότε και όχι αποµνηµονεύοντας γνώση, ο ενήλικος κατανοεί και τη
σηµασία αυτής της διαδικασίας, καθώς βρίσκει κλειδιά που τον βοηθούν καταρχήν να ερµηνεύσει και να κατανοήσει την εµπειρία του κι ίσως σε ένα δεύτερο στάδιο να τη µοιραστεί µε τους συνεκπαιδευοµένους, στοιχείο που θα του επιτρέψει να την εµπλουτίσει, να
τη διευρύνει κι ίσως ακόµη να την αντιµετωπίσει και περισσότερο κριτικά. Κι είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τον εκπαιδευόµενο να συναισθάνεται πόσο σηµαντική είναι η εµπειρία του
για την ατοµική του εξέλιξη και να συνειδητοποιεί πως στον εκπαιδευτικό χώρο δεν παραγνωρίζονται οι πολιτισµικές και κοινωνικές του καταβολές (Πασχαλίδης 2000: 22). Σε
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ένα κλίµα τότε αποδοχής, χωρίς έµµεσους πολιτισµικούς αποκλεισµούς, είναι περισσότερο
πρόθυµος να εκφράσει τις ανάγκες του, να παρέµβει δυναµικότερα στη µαθησιακή διαδικασία.
Αυτές οι συνθήκες είναι που θα του επιτρέψουν ακόµη να συνδέσει την τυπική εκπαίδευση, αυτή που για διάφορους λόγους είχε εγκαταλείψει, µε άλλα µη τυπικά ή και
άτυπα περιβάλλοντα µάθησης στη ζωή και την εργασία του. Και η ύλη σχετίζεται άµεσα
µε τις ανάγκες του, στοιχείο που όχι µόνο αποτελεί κίνητρο αλλά και του επιτρέπει να θέτει
προσωπικούς στόχους και να κάνει δική του υπόθεση το θέµα της µάθησης. Όταν, µάλιστα, συνειδητοποιήσουµε ότι έργο των εκπαιδευτών δεν είναι να µεταδώσουν γνώσεις ή
ακόµη και δεξιότητες στους εκπαιδευοµένους, αλλά περισσότερο µε ευαισθησία να τους
στηρίξουν, να τους ενθαρρύνουν και να τους βοηθήσουν να τις αναπτύξουν οι ίδιοι, αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντικό είναι αυτό το στάδιο.
Ίσως, πράγµατι µέσα σε αυτό το κλίµα της δηµιουργικής και περισσότερο προσωπικής-εµπειρικής µάθησης να µην επιτυγχάνουµε την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων για
συγκεκριµένη χρήση, που θεωρείται απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση άλλωστε σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων µέσα από την επεξεργασία συγκεκριµένου περιεχοµένου σπουδών. Η αναγνώριση, όµως, της αξίας του
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στην ανάπτυξη µαθησιακών δεξιοτήτων σηµαίνει ότι θα προσεγγίσουµε κάποιες µόνο διδακτικές ενότητες και, µάλιστα, παραδειγµατικά.
Σε µια µάλιστα πιο µακροπρόθεσµη προοπτική η απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων σε διάφορους τοµείς που µπορούν να εµπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ίσως
να τον βοηθήσουν ουσιαστικότερα σε ένα κόσµο που συνεχώς µεταβάλλει –και µάλιστα
ραγδαία– τις µορφές οργάνωσης της εργασίας. Οι επικοινωνιακές, για παράδειγµα, δεξιότητες ή ο πληροφορικός γραµµατισµός, που καθιστά τον εκπαιδευόµενο ένα ενεργό
µέλος στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας ή, ακόµη, η διεύρυνση των ικανοτήτων
του επιχειρείν και η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, είτε ως αντικείµενο διδασκαλίας
είτε ως µέσο µάθησης, αποτελούν στοιχεία ίσως περισσότερο απαραίτητα για την ένταξη
του εκπαιδευοµένου στην αγορά εργασίας από ότι η κατάρτιση σε έναν περιορισµένο
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προσωπικού ρυθµού µάθησης και η έµφαση στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και

τοµέα.
Αυτό το πλαίσιο αρχών που ορίσαµε µας επιτρέπει να κινηθούµε πιο ελεύθερα
στους τρόπους µε τους οποίους θα οργανώσουµε τη µάθηση σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον των ενηλίκων. Σεβόµενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο τον προσωπικό ρυθµό των εκπαιδευοµένων και αναγνωρίζοντας ότι οι ενήλικοι έχουν αναπτύξει το δικό τους τρόπο
µάθησης, καθώς και τις στρατηγικές που τους ταιριάζουν, θα χρησιµοποιήσουµε ένα ευρύ
φάσµα από µαθησιακές διαδικασίες. Ακόµη, έχοντας επίγνωση ότι δεν έχουµε µια οµογενή
οµάδα εκπαιδευοµένων, δεν θα αναζητήσουµε ένα κοινό µαθησιακό πρόγραµµα, αλλά
θα επινοήσουµε δραστηριότητες που θα επιτρέπουν σε κάθε εκπαιδευόµενο να δοκιµάσει, να αξιοποιήσει, να αναµορφώσει και να επεκτείνει τις δικές του γνωστικές στρατηγικές.
Αυτή η ποικιλία των δραστηριοτήτων και των τρόπων δεν αποκλείει κανέναν. Εµπλέκει
στον κύκλο της µάθησης και τους πιο πρακτικούς και εµπειρικούς αλλά και τους πιο θεωρητικούς, που γοητεύονται και µαθαίνουν από διαδικασίες που τους επιτρέπουν να στοχάζονται.
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα φροντίσει να αξιοποιήσει όλη την ποικιλία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που µπορούν, µε σεβασµό στην πολυµορφία των αναγκών, να
τους κρατήσουν σε εγρήγορση και να τους επιτρέψουν και την περαιτέρω αυτόνοµη µάθηση. Θα στηρίξει τη µάθηση µε βάση την εµπειρία και τη δράση, θα οργανώσει το µαθησιακό επεισόδιο µε τρόπους που επιτρέπουν την ανοικτή διδασκαλία σε οµάδες, θα
εµπλέξει και διαθεµατικές/διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, στο βαθµό που το πρόγραµµα
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διδασκαλίας και η συνεργασία του µε τους συναδέλφους του τού το επιτρέπει. Θα δηµιουργήσει, δηλαδή, ερεθίσµατα που θα επιτρέψουν στον εκπαιδευόµενο να βρίσκεται
µόνος του και να κινητοποιεί τους δικούς του µαθησιακούς τρόπους (εξατοµικευµένη µάθηση), αλλά και θα σχεδιάσει δραστηριότητες που προϋποθέτουν συλλογική δραστηριότητα, κοινή δράση, ποικιλία οπτικών (οµαδοσυνεργατική µάθηση). Κι ακόµη, ανάλογα
µε τις ανάγκες που προκύπτουν, θα δώσει έµφαση σε διερευνητικές µεθόδους, χωρίς
όµως να παραγνωρίζει και την ανάγκη που µπορεί, κάποιες φορές, να εκδηλώσουν οι εκπαιδευόµενοι για πιο καθοδηγούµενη µάθηση. Ο εκπαιδευτής οφείλει τότε να τους στηρίξει είτε µε µια έµµεση καθοδήγηση (σύντοµες εισηγήσεις, παραδείγµατα) είτε µε τη
χρήση των εγχειριδίων, σε µια προοπτική όµως επαναδραστηριοποίησης του εκπαιδευοµένου (άσκηση, πείραµα, έρευνα, παρουσίαση).
Στα ΣΔΕ η µέθοδος διδασκαλίας πηγάζει από το είδος και το σκοπό του συγκεκριµένου αυτού σχολείου, χωρίς όµως να παραβλέπουµε τη µεθοδολογία που επιβάλλουν
(ή υποβάλλουν) οι συγκεκριµένες επιστήµες που στηρίζουν τους επιλεγµένους γραµµατισµούς που επιδιώκει να κατακτήσει το σχολείο. Είναι, στην πραγµατικότητα, η χρυσή τοµή
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µεταξύ αυτών των δύο: της εκπαίδευσης ενηλίκων και των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων. Οι ειδικοί επιστήµονες που συνέγραψαν τους επιµέρους γραµµατισµούς επεχείρησαν να υποτάξουν την επιστήµη τους στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς,
ταυτοχρόνως, να µειώσουν ή να κάνουν εκπτώσεις στην ουσία και τη µεθοδολογία των
επιστηµών τους. Το ζητούµενο είναι πολύ δύσκολο και µένει να διαπιστώσουµε όλοι µας,
στη φάση της υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών, την επιτυχία ή όχι του εγχειρήµατος. Η µετατροπή των επιστηµονικών και παιδαγωγικών σου γνώσεων σε κάτι νέο που να
υπηρετεί ενηλίκους είναι ένα πεδίο ελκυστικό, που µπορεί όµως να σε παρασύρει είτε σε
εύκολες εκλαϊκευτικές λύσεις είτε σε πατερναλιστικές θέσεις. Επιχειρήσαµε µε σύνεση και
σωφροσύνη (µένει να δούµε αν και µε σοφία) τη µέση οδό. Δηλαδή, καταστήσαµε την
πρσέγγιση των αντικειµένων θελκτικότερη µε τη συγκεκριµένη µεθόδευση που προτείνουµε κάθε φορά, αλλά δε µειώσαµε καθόλου τις απαιτήσεις µας για κάλυψη του αντικειµένου και, µάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, το γνωστικό αντικείµενο καλύπτεται µε
τρόπο καλύτερο από αυτόν που προτείνει το ακαδηµαϊκό σχολείο.
Η αντιµετώπιση του προγράµµατος των ΣΔΕ ως “πράξη” και όχι ως εννοιολογική
σύλληψη συνεπάγεται και µία βασική µεθοδολογική προκείµενη, που είναι η µεταφορά
του βάρους από τη διδασκαλία στη µάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των εκπαιδευο-
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καλύτερη µέθοδος που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς µας δεν είναι παρά
η μέθοδος project.
Η µέθοδος project είναι πολύ πρόσφορη για ενηλίκους, καθώς προϋποθέτει την
ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, την ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning), την οµαδική εργασία, την εξατοµίκευση της διδασκαλίας, τη συνέχεια
της εργασίας σε περισσότερη από µία σχολική ώρα, την τελική της παρουσίαση, την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εµψυχωτή της
εργασίας. Με τη µέθοδο project πριµοδοτείται η παραγωγή πρωτότυπου υλικού, η έρευνα
στο “πεδίο” (στην περίπτωση των ΣΔΕ η τοπική κοινωνία είναι το προνοµιακό µας πεδίο: οι
κάτοικοι της πόλης όπου βρίσκεται το ΣΔΕ, από το Δήµαρχο µέχρι τον κάτοικο που έχει
κάτι να προσφέρει στο εκπονούµενο πρόγραµµα) ή στις βιβλιοθήκες, το άνοιγµα του σχο-
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µένων όσο και των εκπαιδευτών τους. Έχοντας ως βάση αυτήν την παιδαγωγική αρχή, η

λείου στην κοινότητα εντός της οποίας αυτό λειτουργεί.
«Το project λειτουργεί ως µικρογραφία της κοινωνίας και βασίζεται σε δύο πολύ σηµαντικές αρχές: αυτήν της κοινωνικής συσχέτισης και αλληλεπίδρασης και αυτήν της διεπιστημονικότητας. Δεν είναι τυχαίο πως η µέθοδς project αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας
του σχολείου εργασίας και χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Χοντολίδου
2000: 51–52).

Είναι ευτύχηµα που η σύλληψη των ΣΔΕ τα συνδέει εξαρχής µε τις τοπικές τους κοινωνίες. Πιστεύουµε ότι η σύνδεση αυτή που ξεχωρίζει εξαρχής τα ΣΔΕ από τα υπόλοιπα
σχολεία που πεισµατικά επιµένουν να υπάγονται σε ένα ασφυκτικό και γραφειοκρατικό
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι µιας µοναδικής τάξεως ευκαιρία να αποκατασταθεί αυτό που είναι σε όλους γνωστό, ότι δηλαδή οι τοπικές ιδιαιτερότητες (µαζί µε τις
προσωπικές του ατόµου που εκπαιδεύεται) είναι µία αναγκαιότητα που τα σχολεία οφείλουν να σεβαστούν. Από την άλλη πλευρά, η τοπική κοινωνία οφείλει να αγκαλιάσει το
σχολείο και να το βοηθήσει στο έργο του. Το σχολείο γκρεµίζει τους τοίχους του και βγαίνει στην κοινωνία και η κοινωνία ανταποκρίνεται στο κάλεσµα. Το σχολείο είναι κοινωνία
ούτως ή άλλως, και για τους εκπαιδευοµένους των ΣΔΕ η κοινωνία έχει υπάρξει το µεγάλο
σχολείο.
Ένα παράδειγµα σύνδεσης της κοινωνίας και του σχολείου µπορεί να είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση project στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό γραµµατισµό. Στο
γνωστικό αυτό αντικείµενο µε διεπιστηµονικό τρόπο συνενώνονται η Ιστορία, η Τοπική
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Ιστορία, η προσωπική ιστορία του κάθε ατόµου, η γνώση του περιβάλλοντος χώρου. Για
τη γνώση όλων αυτών χρειάζονται εκτός από τα µεθοδολογικά εργαλεία της Ιστορίας και
της Τοπικής Ιστορίας, τα εργαλεία της αυτοβιογραφικής µεθόδου, της Φυσικής, της Βιολογίας, των Περιβαλλοντικών Σπουδών, της µελέτης της λογοτεχνίας...
Ας µας επιτραπεί να δώσουµε ένα υποθετικό παράδειγµα τέτοιου προγράµµατος.
Το ΣΔΕ Θεσσαλονίκης δουλεύει σε ετήσια βάση το project της ανεργίας στην πόλη. Φανταστείτε πόσο διαπλέκεται το θέµα αυτό µε τις προσωπικές ιστορίες των εκπαιδευοµένων,
την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης ως εργατούπολης (γενική πολιτική και τοπική
ιστορία), πώς µπορούν να εµπλακούν οι κάτοικοι της πόλης σε µία εθνογραφικού τύπου
µελέτη µε συνεντεύξεις και προσωπική παρουσία στην τάξη, πώς οι φορείς και οι παράγοντες της πόλης µπορούν να συµβάλουν στην εκπόνηση του προγράµµατος. Η Στατιστική θα µας δώσει τις πληροφορίες και το γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών θα
µας βοηθήσει να διαβάσουµε τους δείκτες, η Πληροφορική θα µας βοηθήσει να παρουσιάσουµε καλύτερα το project µας. Φωτογραφίες θα συλλεγούν από το παρελθόν της
πόλης και αναπόφευκτα θα τεθεί το θέµα του περιβάλλοντος και της προστασίας του. Η λο-
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γοτεχνία επικουρικά ως φαντασιακή µαρτυρία έρχεται να πλαισιώσει το πρόγραµµα και
να γεµίσει µε υπαρκτό ανθρώπινο υλικό τα νούµερα και τα στοιχεία της ανεργίας.
Πουθενά αλλού καλύτερα από ότι στο Πρόγραµµα Σπουδών των ΣΔΕ που προτείνουµε δε συναρθρώνονται και δε λειτουργούν διεπιστηµονικά τόσο πολύ και τόσο
καλά διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα. Η διεπιστηµονικότητα αυτή (κατακτηµένη από
τους επιστήµονες ούτως ή άλλως) υλοποιείται στην πράξη µέσα στην αίθουσα, προκειµένου να µεταφέρει στους ενήλικους εκπαιδευοµένους τη βαθύτερη ουσία της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή της συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπινων οµάδων και φορέων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Rogers, Alan (1999), H Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχµιο, Αθήνα.
Πασχαλίδης, Γρηγόρης, (2000), «Γενικές Αρχές του Προγράµµατος», στο Αποστολίδου Βενετία, Καπλάνη Βικτωρία και Χοντολίδου Ελένη, Διαβάζοντας Λογοτεχνία στο Σχολείο: μια νέα πρόταση διδασκαλίας, τυπωθήτω–Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.
Χοντολίδου, Ελένη, (2000), «Παιδαγωγικές αρχές του προγράµµατος», στο Οµάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο: μια νέα
πρόταση διδασκαλίας, Αποστολίδου Βενετία, Καπλάνη Βικτωρία και Χοντολίδου
Ελένη (επιµ.), τυπωθήτω–Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 37–65.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ελέν η Κατσαρο ύ

Το θέµα της αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων είναι κεφαλαιώδες σε κάθε
σχολείο. Σε ένα ΣΔΕ όµως αποκτά ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα, εφόσον αποτελεί
παράγοντα που συνδέεται άµεσα µε τη σχολική διαρροή. Οι τρόποι της αξιολόγησης
του εκπαιδευοµένου συνδέονται άρρηκτα µε τις διδακτικές µεθόδους που επιλέγονται, οι οποίες, ανάλογα µε το πόσο ελκυστική καθιστούν τη µαθησιακή και διδακτική διαδικασία, αποτρέπουν ή οδηγούν σε σχολική διαρροή. Εξάλλου, οι τρόποι
αξιολόγησης που θα επιλεγούν µπορούν να συνδέσουν το σχολείο µε το αίσθηµα
της απογοήτευσης, της ποινής, της αποτυχίας, το κλίµα ενός ατέρµονος ανταγωνισµού, ο οποίος και πάλι µπορεί να οδηγήσει σε σχολική διαρροή. Δεδοµένου µάλιστα ότι οι εκπαιδευόµενοι στο ΣΔΕ είναι άτοµα που ως µαθητές γνώρισαν στο
σχολείο που φοιτούσαν την απογοήτευση, χρειάζεται να δοθεί µεγάλη προσοχή στις
µορφές αξιολόγησης που θα προταθούν.

Ο όρος αξιολόγηση του εκπαιδευομένου
Παραδοσιακά µε τον όρο αυτό εννοούµε την αξιολόγηση του αποτελέσµατος
της διαδικασίας της µάθησης, δηλαδή τη µέτρηση της επίδοσης του εκπαιδευοµένου
κυρίως στο γνωστικό τοµέα. Μια τέτοια αξιολόγηση προϋποθέτει µια διδακτική διαδικασία ισοδύναµη µε µεταβίβαση συγκεκριµένων γνώσεων, στο πλαίσιο της οποίας
ο εκπαιδευόµενος συχνά µετατρέπεται σε παθητικό υποκείµενο (Κουζέλης 1995:
175). Συνέπεια είναι η ρητή ή άρρητη σύγκριση και ιεραρχική τοποθέτηση των µαθητών είτε µεταξύ τους είτε µε βάση νόρµες και κριτήρια που θέτει το Πρόγραµµα
Σπουδών (Σολοµών 1999). Η αδιάκοπη σύγκριση, συνδυασµένη µε τη διάθεση καθηµερινών κατατάξεων που αναπτύσσεται στο σχολείο, τροφοδοτεί τον ανταγωνισµό
και τη διάκριση, δηµιουργώντας αναπόφευκτα επιτυχηµένους και αποτυχηµένους
µαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Η αποτίµηση µιας αποµονωµένης συµπεριφοράς, ως τελικό παρατηρήσιµο
αποτέλεσµα, παραµελεί από τη µια τη διερεύνηση του ρόλου του υποκειµένου (εδώ
του εκπαιδευοµένου) στη διαδικασία σύστασης του αποτελέσµατος και από την άλλη
το ευρύτερο πλαίσιο δράσης του υποκειµένου το οποίο αναµφισβήτητα επηρεάζει
το αποτέλεσµα (Λάµνιας 1997). Εξάλλου, η αξιολόγηση που περιορίζεται µόνο στην
αποτίµηση του αποτελέσµατος που παράγει ο εκπαιδευόµενος οδηγεί σε µια τελική
αξιολόγηση της διδακτικής πράξης, δε δίνει στοιχεία για την ερµηνεία των δυνατοτήτων και αδυναµιών της διδασκαλίας και, εποµένως, δεν εξυπηρετεί καµία προσπάθεια βελτίωσής της. Μια τέτοια αξιολόγηση δε συντελεί στη διαδικασία µάθησης
παρά αρκείται στο να µετρά τα αποτελέσµατά της.
Με δεδοµένα τα µειονεκτήµατα της παραδοσιακής αξιολόγησης που αναφέρθηκαν, για το ΣΔΕ προτείνονται εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων, οι οποίες προβάλλουν τις επιµέρους δράσεις του υποκειµένου στην πορεία
σύστασης της όποιας παιδαγωγικής πραγµατικότητας, καθώς και τις επιρροές του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των δράσεων αυτών (Λάµνιας 1997). Μέσα σε ένα τέ-
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τοιο πλαίσιο η αξιολόγηση παίρνει το χαρακτήρα πολυδιάστατης διαδικασίας. Βασική
επιδίωξή της αποτελεί ο εντοπισµός των ελλείψεων και των ατελειών της διδασκαλίας µε σκοπό τη βελτίωσή της. Ξεφεύγει από τις τυποποιηµένες συγκρίσιµες διαδικασίες και δίνει έµφαση σε διαδικασίες εξατοµικευµένες που αποσκοπούν στον
εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων, καθώς και στην ερµηνεία τους, µε τελικό σκοπό την επανορθωτική παρέµβαση. Η λειτουργία της επιλογής παραµερίζεται –χωρίς να παύει να υπάρχει– και προβάλλεται η παιδαγωγική
λειτουργία, το πώς δηλαδή η αξιολόγηση µπορεί να συντελέσει στην προώθηση
της µάθησης.

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του εκπαιδευομένου
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε δραστηριότητες που απαιτούν σύνθετες νοητικές
διεργασίες. Τέτοιες δοκιµασίες καλλιεργούν την ικανότητα για κριτική και εµβάθυνση,
την αναλυτική σκέψη και την εφευρετικότητα. Έµφαση δίνεται στην ικανότητα του εκπαιδευοµένου να καθορίζει και να επιλύει “προβλήµατα”. Οι εναλλακτικές µορφές
αξιολόγησης δίνουν δυνατότητες και προοπτικές µιας πιο συνολικής ανάπτυξης του
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γηση όχι τόσο στον έλεγχο της γνώσης, αλλά στο βαθµό κατανόησης, καλλιέργειας
κριτικής σκέψης, ικανότητας αιτιολόγησης και ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών εκ
µέρους του εκπαιδευοµένου. Έτσι, δεν ελέγχουν τη δυνατότητα αποµνηµόνευσης
και αναπαραγωγής της γνώσης, αλλά προκαλούν τους εκπαιδευοµένους να δοµήσουν οι ίδιοι τη γνώση και να παράγουν τα εκπαιδευτικά προϊόντα, κάτι που απαιτεί
ερμηνεία, συνθετική και αναλυτική ικανότητα.
Οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και καθοδηγούν τη
µάθηση. Έτσι, δηµιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να
διαµορφώνουν εικόνα του τι µαθαίνουν και πώς το µαθαίνουν. Η µεταγνωστική ικανότητα των εκπαιδευοµένων, λοιπόν, διαρκώς εξελίσσεται και γίνονται ικανότεροι
να σχεδιάζουν συνειδητά, βασισµένοι σε αναµόχλευση παλιών εµπειριών τους, να
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εκπαιδευοµένου (όχι µόνο ανάπτυξης στο γνωστικό τοµέα). Στηρίζουν την αξιολό-

διαµορφώνουν κανόνες και να προσαρµόζουν το σχέδιό τους διαρκώς στα νέα δεδοµένα. Προς την κατεύθυνση αυτή συντείνει ταυτόχρονα η έµφαση που δίνουν τέτοιες µορφές αξιολόγησης στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευοµένων ως µέσο
αναθεώρησης ή τροποποίησης των ενεργειών τους.
Προτιµώνται διαθεματικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που στηρίζονται στη
συνεκτική διεπιστημονική μάθηση. Ανατίθενται στους εκπαιδευοµένους εργασίες που
διαπλέκουν τα γνωστικά αντικείµενα, προκειµένου να συνειδητοποιήσουν ότι τα διάφορα µαθήµατα δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους, αφού
συναποτελούν την πραγµατικότητα γύρω µας κι έτσι προβαίνουν σε µια ολιστική
προσέγγιση της πραγµατικότητας αυτής (Κοσσυβάκη 1997: 174).
Οι τρόποι αξιολόγησης είναι εξατομικευμένοι, αντιπροσωπευτικοί της επίδοσης
του κάθε εκπαιδευοµένου, του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει τον προσωπικό
του χρόνο και τον προσωπικό του τρόπο µάθησης και να ικανοποιεί τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά του. Η πρόοδος του εκπαιδευοµένου δε συγκρίνεται µε αυτήν των
υπολοίπων, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ατοµική του πρόοδο. Η ατοµική αξιολόγηση δίνει στοιχεία σχετικά µε το αν βελτιώνεται η προσπάθεια του εκπαιδευοµένου ή όχι και γιατί. Μια τέτοια αξιολόγηση µπορεί να βασίζεται σε βαθµούς,
αλλά κυρίως εκφράζεται µε σχόλια, κάτι που είναι άλλωστε σύνηθες στην παραγωγή γραπτού λόγου εκ µέρους του εκπαιδευοµένου. Δεν ελέγχεται τόσο η δυνατότητά του να αναγνωρίζει ή να ανακαλεί ό,τι έχει µάθει (προγενέστερες γνώσεις)
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όσο ο βαθµός στον οποίο µπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές.
Ο εκπαιδευτικός δεν ελέγχει απλουστευτικά και υποκατάστατα στοιχεία που
εµµέσως µπορούν να αναδείξουν την ικανότητα του εκπαιδευοµένου να αντεπεξέλθει σε σύνθετες διανοητικές διεργασίες, αλλά τον παρακολουθεί κατά την εµπλοκή του σε αυτές. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι δεν καλούνται απλώς να δώσουν µια
απάντηση ή να επιχειρήσουν µια εφαρµογή ή να παραγάγουν ένα προϊόν, αλλά να
παρουσιάσουν τη συλλογιστική πορεία τους, ακόµη και ενδεχόµενες αναθεωρήσεις,
αιτιολογώντας κάθε φορά τις επιλογές τους. Η αξιολόγηση σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, σε συνδυασµό µε αποτίµηση του αποτελέσµατός της.
Iδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ικανότητα του εκπαιδευοµένου να αναπτύσσει
διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες. H διδασκαλία οργανώνεται πάνω στις διαδράσεις που αναπτύσσονται µέσα στην τάξη.
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Ενδεικτικά παραδείγματα εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης–Μέθοδοι και τεχνικές
Υπάρχει ένα πλούσιο ρεπερτόριο δηµιουργικών τρόπων λειτουργίας της αξιολόγησης µέσα από το οποίο επιλέγουµε και παρουσιάζουµε ενδεικτικά τις ακόλουθες µεθόδους:

Φάκελος υλικού (portfolio assessment):
Είναι φάκελος µε δείγµατα από όλες τις εργασίες κάθε εκπαιδευοµένου, που
δείχνει στον ίδιο ή σε άλλους τις προσπάθειές του ή τις επιτυχίες του σε έναν ή περισσότερους τοµείς. Αποτελεί µια βάση για την αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας κάθε εκπαιδευοµένου, καθώς αποτυπώνει τη διαδικασία µάθησής του, δηλαδή
όχι µόνο τι έχει µάθει, αλλά και πώς εξελίσσεται σταδιακά, πώς σκέφτεται, πώς θέτει
τα ερωτήµατα, πώς αναλύει και συνθέτει, πώς παράγει και δηµιουργεί, καθώς και
πώς συνεργάζεται µε τους άλλους στο πλαίσιο µιας διανοητικής, συναισθηµατικής ή
κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Ο φάκελος υλικού µπορεί να περιέχει διάφορες εργασίες του εκπαιδευοµένου: κείµενα παραγωγής λόγου διαφόρων ειδών (επιστολές, ηµερολόγια, άρθρα
κτλ.), εργασίες σε διάφορα µαθήµατα, δηµιουργίες του εκπαιδευοµένου, όπου ο

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 49

µε αυτά, βεβαίως, υπάρχουν και τα σχόλια που έγιναν από τον εκπαιδευτικό σε κάθε
κείµενο του εκπαιδευοµένου στο πλαίσιο της ατοµικής αξιολόγησης.
Με το φάκελο υλικού οι εκπαιδευόµενοι κρίνουν τη δουλειά τους, σκέφτονται
για τα κείµενα που έγραψαν, επιλέγουν εκείνα που θεωρούν αντιπροσωπευτικά και
τα βάζουν στο φάκελο, αιτιολογούν την επιλογή τους, συγκρίνουν τα νέα γραπτά µε
τα προηγούµενα. Έτσι ο φάκελος γίνεται ένα είδος ‘ιστορίας’ που αφηγείται πώς εξελίχθηκε η σκέψη του εκπαιδευοµένου. Όταν ο καθηγητής µελετά τους φακέλους των
µαθητών του µπορεί να αξιολογήσει κάθε εκπαιδευόµενο όχι µόνο από ένα µεµονωµένο κοµµάτι, αλλά από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της δουλειάς του. Παράλληλα, µπορεί να δει τί έχουν ανάγκη να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι, τί τους
ενδιαφέρει και, εποµένως, τί τους παρακινεί στη µάθηση. Κατά συνέπεια, κατανοεί τί
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γραπτός του λόγος µπορεί να συνοδεύεται από σχέδια, φωτογραφίες, κολλάζ... Μαζί

πρέπει να τους διδάξει βελτιώνοντας έτσι και τη διδασκαλία του. Με τον τρόπο αυτό,
παράλληλα, εξατοµικεύεται η διδακτική διαδικασία, καθώς προσαρµόζεται στις πολύµορφες προσωπικότητες της τάξης.
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Μικρές έρευνες με τη μορφή project–σχέδια δράσης:
Πρόκειται για σύνθετες µορφές διδασκαλίας, µάθησης και αξιολόγησης, µε
αφετηρία προβληµατισµούς, ενδιαφέροντα και ανάγκες µεµονωµένων ατόµων (εκπαιδευοµένου ή εκπαιδευτικού) ή οµάδας εκπαιδευοµένων. Μετά την αρχική ιδέα,
µια οµάδα αποφασίζει για τη µορφή του θέµατος, σχεδιάζει τη διεξαγωγή της έρευνας καθορίζοντας ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια, όλα τα µέλη της οµάδας συµβάλλουν ενεργά στη διεξαγωγή των εργασιών. Επειδή τα θέµατα δε
σχετίζονται µε το σχολείο, αλλά περισσότερο σχετίζονται µε την κοινωνική ζωή, κατά
τη διενέργεια ενός project η κλειστή κοινωνία του σχολείου ανοίγεται προς τον ‘έξω
κόσµο’. Η συνεργασία της οµάδας µε εσωσχολικούς και εξωσχολικούς παράγοντες,
η ενεργός συµµετοχή όλων των µελών και η αυτονοµία στη λήψη αποφάσεων αποτελούν συνθήκες απαραίτητες για τη διεξαγωγή ενός project. Οι εργασίες καταλήγουν σε ένα προϊόν, π.χ. µια έκθεση, ένα περιοδικό, ένα βιβλίο, µια κατασκευή, µια
σχολική εκδήλωση, χωρίς βεβαίως να αξιολογείται µόνο αυτό, αλλά κυρίως η όλη
διαδικασία παραγωγής του.
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Βασικά χαρακτηριστικά κάθε project αποτελούν η διαθεµατική προσέγγιση των
γνωστικών αντικειµένων και η ποικιλία των διδακτικών µεθοδεύσεων. Τέτοια σχέδια
δράσης µπορούν να συνδυάζουν τη γλώσσα µε τα καλλιτεχνικά µαθήµατα, µε τη
λογοτεχνία, µε τις θετικές επιστήµες, µε την επίλυση προβληµάτων κ.ά. Δίνουν την
ευκαιρία στους εκπαιδευοµένους να αξιοποιούν ποικίλα υπάρχοντα στοιχεία για την
παραγωγή νέας γνώσης.

Συνθετικές–δημιουργικές εργασίες:
Είναι εργασίες µικρότερης εµβέλειας από τα projects, µε θέµατα που αντλούνται όχι µόνο από τα καθηµερινά µαθήµατα του σχολείου αλλά και από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή. Ορισµένες φορές µπορεί να αποτελούν το
έναυσµα για διαθεµατική προσέγγιση δύο ή περισσότερων διδακτικών αντικειµένων.
Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν σχεδιασµό, κατανοµή εργασιών/κα-
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θηκόντων, αµοιβαία υποστήριξη και κριτική και καταλήγουν σε ένα αποτέλεσµα/προϊόν στο οποίο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει τη δική του
συνεισφορά µέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο. Απαιτούν επίσης τη δηµιουργικότητα
του εκπαιδευοµένου και την καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας µέσα στην τάξη
(εκπαιδευοµένων–εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων µεταξύ τους), προκειµένου να
ολοκληρωθεί η εκπόνηση της εργασίας. Μπορούν έτσι να συµβάλουν στην καλλιέργεια ενός κλίµατος το οποίο επιτρέπει να αναπτυχθούν µέσα στην τάξη τέτοιες
διαδράσεις που δίνουν τις κατάλληλες µαθησιακές ευκαιρίες σταδιακής ανακάλυψης των γλωσσικών µηχανισµών και λειτουργιών.

Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από συμμαθητές:
Μόλις οι εκπαιδευόµενοι ολοκληρώνουν µια εργασία, ο εκπαιδευτής ζητά από
κάθε εκπαιδευόµενο χωριστά να αξιολογήσει την εργασία του χρησιµοποιώντας ένα
συγκεκριµένο πίνακα κριτηρίων ως οδηγό. Ο εκπαιδευόµενος κρίνει την εργασία
του σύµφωνα µε τα κριτήρια αναφοράς και ωφελείται διπλά: πρώτον επειδή επικοινωνεί µε τον εκπαιδευτή του και έπειτα επειδή συµµετέχει ενεργά στη διόρθωση του
δικού του κειµένου. Όταν κάποιος αξιολογεί µόνος του την πρόοδό του και εντοπί-
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λύτερα τις σχέσεις και τα αίτιά τους και, εποµένως, το πώς να εφαρµόζει τα όσα έχει
µάθει και σε άλλες συνθήκες.
Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτής µπορεί να ζητήσει να εµπλακούν οι εκπαιδευόµενοι σε αξιολόγηση της εργασίας συναδέλφου τους, δραστηριότητα που µπορεί
επίσης να διευρύνει την εµπειρία της µάθησης. Σε αυτήν την περίπτωση οι εκπαιδευόµενοι θα ανταλλάξουν τις εργασίες τους µεταξύ τους και θα τις αξιολογήσουν
µε βάση πάντα τον πίνακα κριτηρίων. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να δουν και να κρίνουν τις εργασίες των άλλων, να µελετήσουν σε
βάθος τα κριτήρια αξιολόγησης, να αποκτήσουν ένα µέτρο σύγκρισης για τις δικές
τους εργασίες και να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν µέσα στην τάξη και να αναλύσουν την εργασία τους, στηρίζοντας την άποψή τους σε συγκεκριµένα κριτήρια
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ζει τις ικανότητες και τις αδυναµίες του µε την κατάλληλη καθοδήγηση, κατανοεί κα-

ποιότητας. Με τον τρόπο αυτόν, αξιολόγηση και διδασκαλία µπορούν να συνδυαστούν πετυχηµένα, εφόσον οι εκπαιδευόµενοι αξιολογούνται µέσα από τη διαδικασία αυτή και ταυτόχρονα µαθαίνουν. Εξάλλου µπορεί ο εκπαιδευτής να ζητήσει από
τους εκπαιδευοµένους να καθορίσουν µαζί τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών
τους. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει είτε µέσα από συζήτηση στην τάξη είτε µέσα από παραδείγµατα ‘πλούσιων’ ή ‘φτωχών’ εργασιών που θα τους µοιράσει και θα τους ζητήσει να αξιολογήσουν, αναγνωρίζοντας ταυτοχρόνως και τα κριτήρια στα οποία
στήριξαν την κρίση τους.
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ελέ νη Κατσαρ ού & Βασίλης Τσάφος

1. Γιατί Εσωτερική Αξιολόγηση
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένας νέος εκπαιδευτικός θεσµός. Η
λειτουργία του για ένα χρόνο στην Αθήνα, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, δεν µας επιτρέπει παρά µόνο να συναγάγουµε κάποια πρώτα έστω πορίσµατα για τις δυνατότητές του. Είναι, δηλαδή, ένας θεσµός, που ουσιαστικά διερευνά την προοπτική του
και βρίσκεται σε µια πορεία αναζήτησης της ταυτότητάς του. Γι’ αυτούς τους λόγους,
έχει ανάγκη από ένα είδος αξιολόγησης που δεν θα εξετάζει τυπικά στοιχεία ούτε
θα βασίζεται στον έλεγχο, αλλά αντίθετα θα επιτρέπει όχι µόνο να διερευνηθούν
δυσλειτουργίες αλλά και να εντοπισθούν στοιχεία που αναδεικνύουν τις προοπτικές του σχολείου αυτού. Θα είναι έτσι ευκολότερο για τους εκπαιδευτές να ορίσουν
ένα πλαίσιο δράσης, που θα είναι υπό συνεχή διαµόρφωση.
Θεωρούµε την Εσωτερική Αξιολόγηση (ΕΑ) κατάλληλη διότι:

 αναγνωρίζει πρωτεύοντα ρόλο στους εκπαιδευτές, που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις δυνατότητες που
προκύπτουν. Το ιδιαίτερα µάλιστα σηµαντικό είναι πως οι όποιες απόψεις δεν
είναι αποτέλεσµα αυθαίρετων γενικεύσεων ούτε στείρου εµπειρισµού αλλά
προκύπτουν µετά από συστηµατική έρευνα, καθώς οι εκπαιδευτές συµµετέχουν στις διερευνητικές διαδικασίες της ΕΑ

 καθώς οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν, να κρίνουν αλλά
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αισθάνονται περισσότερο υπεύθυνοι, συναισθάνονται τις ευθύνες τους ως επαγγελµατίες εκπαιδευτές, που σταδιακά
διευρύνουν τον επαγγελµατισµό τους (Καλαϊτζοπούλου 2001)

 ενθαρρύνει τη διερεύνηση πλήθους τοµέων και µε ευέλικτες διαδικασίες επι-
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τρέπει στους εκπαιδευτές, ανάλογα µε τον τύπο του σχολείου και τις ανάγκες
που κάθε φορά προκύπτουν, να αυτενεργήσουν επεκτείνοντας τους δείκτες
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και διευρύνοντας ή ακόµη και αναµορφώνοντας τις διαδικασίες της ΕΑ

 µπορεί να ενισχύσει τη συλλογικότητα και να δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεργασίας, που είναι απαραίτητο τόσο για τη συστηµατική έρευνα όσο και για τη
λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του σχολείου.
Ιδιαιτέρως µάλιστα σε ένα σχολείο όπως το ΣΔΕ, η ανάπτυξη διαδικασιών ΕΑ:

 επιτρέπει τη συστηµατική και επιστηµονική διερεύνηση του ρόλου και της φυσιογνωµίας του και, παράλληλα, προσδίδει ένα διερευνητικό χαρακτήρα στο
επιτελούµενο σε αυτό εκπαιδευτικό έργο

 επιτρέπει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε επίπεδο σχολείου,
κάτι που θεωρείται αναγκαίο για ένα σχολείο που αναζητά τη φυσιογνωµία
του και βρίσκεται υπό διαµόρφωση. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να διερευνηθούν όλοι εκείνοι οι τοµείς που αφορούν στη λειτουργία του.
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2. Στόχοι της Εσωτερικής Αξιολόγησης
Με αυτό το αξιολογικό πλαίσιο καθορίζονται και οι εξής στόχοι εφαρµογής της
ΕΑ:

 να διερευνηθεί η φυσιογνωµία του ΣΔΕ, να αναδειχθούν και να συνειδητοποιηθούν κάποιες από τις προοπτικές του, καθώς και να επισηµανθούν και να
ερµηνευθούν κάποιες βασικές δυσλειτουργίες

 να κινητοποιηθούν και να αναπτυχθούν οι σχολικές µονάδες που θα λειτουργήσουν, ώστε να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε όσους από τους εκπαιδευτικούς
τοµείς φαίνεται να υπάρχει ανάγκη επέκτασης ή αναµόρφωσης

 να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτές απέναντι στα προβλήµατα του ΣΔΕ και
να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για µια συλλογική, ουσιαστική και συστηµατική διερεύνηση, ώστε να στηρίζουν επιστηµονικά τις όποιες απόψεις τους,
τα αιτήµατα, τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις τους

 να αντιληφθούν οι εκπαιδευτές του σχολείου το ρόλο τους µέσα σε αυτό, να
ερµηνεύσουν τη στάση τους και, σταδιακά, να συνειδητοποιήσουν την προ-
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 συναισθανόµενοι τις ευθύνες τους αλλά και τις δυνατότητές τους να προχωρήσουν στη διαµόρφωση ενός πλαισίου δράσης, το οποίο σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική θα αφορά όσο γίνεται περισσότερους εκπαιδευτικούς τοµείς

 σε ένα πιο διευρυµένο πλαίσιο δράσης θα υπάρξει µια συνεχής συνεργασία
ανάµεσα στα ΣΔΕ, κάτι που θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων, την προβολή διαφορετικών οπτικών και την ανάδειξη προβληµάτων, αλλά θα τους
παράσχει και νέες υποθέσεις δράσης για την επίλυσή τους.

3. Οργάνωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης
Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης που
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σωπική τους εκπαιδευτική θεωρία1

προτείνουµε βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στο Πειραµατικό Πρόγραµµα «Εσωτερική
Αξιολόγηση και Προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα»,
που εφαρµόστηκε υπό την εποπτεία και την επιστηµονική ευθύνη του Ιωσήφ Σολοµών στο πλαίσιο του Έργου ΣΕΠΠΕ (Σολοµών 1999, Τσατσαρώνη & Κότσιρα 2001).
Το γενικό οργανόγραµµα µπορεί να είναι το ακόλουθο:

 Οι εκπαιδευτές κάθε σχολείου, σε εθελοντική πάντοτε βάση, αποτελούν την
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σε αυτήν την οµάδα µπορεί να συµµετέχει
και ο Διευθυντης του Σχολείου ως µέλος ισότιµο µε τους υπολοίπους, χωρίς
δηλαδή να είναι ιεραρχικά ανώτερος από τους εκπαιδευτές ούτε να ελέγχει τη
διαδικασία και τα αποτελέσµατα της ΕΑ.

 Ένα µέλος αναλαµβάνει το ρόλο του Συντονιστή της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ένας εκπαιδευτής συντονιστής των διαδικασιών της ΕΑ σε κάθε ΣΔΕ).

 Υπάρχει µια κεντρική Συντονιστική Επιστημονική Ομάδα ΕΑ, µε ρόλο να υποστηρίζει επιστηµονικά τις διαδικασίες που αναπτύσσονται, αλλά και να συντονίζει τη δράση των σχολικών µονάδων ή την επικοινωνία µεταξύ τους.

«Το περιεχόµενο της προσωπικής θεωρίας αποτελείται από αντιλήψεις, πεποιθήσεις, εικόνες, µεταφορές, αξίες, και στάσεις που αναφέρονται, µεταξύ των άλλων, στους σκοπούς της εκπαίδευσης, στον
τρόπο µάθησης, στη φύση του µαθητή, στους ρόλους του εκπαιδευτικού και του µαθητή, στην πειθαρχία, στο περιεχόµενο και τον προσανατολισµό του αναλυτικού προγράµµατος, στη φύση της γνώσης… Η προσωπική θεωρία έχει τη βάση της στις εµπειρίες που απέκτησε ο εκπαιδευτικός ως
διδάσκων και ως µαθητής, καθώς και στην κυρίαρχη διδακτική κουλτούρα, και παραµένει σε µεγάλο
βαθµό σε λανθάνουσα και ασυστηµατοποίητη µορφή» (Ματσαγγούρας 1998: 176).

1
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 Τα µέλη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιστημονικής Ομάδας ΕΑ πραγµατοποιούν τακτές συνατήσεις µε την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης κάθε ΣΔΕ και,
παράλληλα, υποστηρίζουν εξ αποστάσεως το έργο της (µέσω τηλεφώνου, fax,
e-mail κ.ά.). Προτείνονται ακόµα δύο τουλάχιστον συναντήσεις όλων των εκπαιδευτών που συµµετέχουν στις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης σε όλα
τα ΣΔΕ, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών, όπως και τη συζήτηση γύρω από τα προβλήµατα που προέκυψαν και τους τρόπους µε τους
οποίους αντιµετωπίστηκαν. Άλλωστε, η ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών µπορεί να διευρύνει την οπτική των εκπαιδευτών και τον προβληµατισµό τους,
όπως και να περιορίσει τη µοναξιά τους στο έργο της αυτο-αξιολόγησης.

 Προτείνεται οι διαδικασίες ΕΑ να αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου και, συγκεκριµένα, σε τρεις σχολικές χρονιές. Έχει διαπιστωθεί από την εµπειρία µας σε
ανάλογα προγράµµατα ότι, σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα, δεν µπορούν
οι διαδικασίες να αναπτυχθούν ουσιαστικά ούτε να επέλθει σηµαντική αλλαγή
στο σχολείο.
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 Παράλληλα µε τις διαδικασίες της ΕΑ που θα αναπτύσσονται σε κάθε ΣΔΕ, χρειάζεται απαραίτητα να συλλέγονται στοιχεία από την Κεντρική Συντονιστική Επιστημονική Ομάδα ΕΑ για τη διαµορφωτική αξιολόγηση των διαδικασιών του
προτεινόµενου υλικού και να γίνονται ταυτόχρονα οι αναµορφώσεις/βελτιώσεις που θα θεωρούνται απαραίτητες κάθε φορά.

4. Οι διαδικασίες της Εσωτερικής Αξιολόγησης
4.1. Πρώτες επιμορφωτικές συναντήσεις
Θα πρέπει στην αρχή της σχολικής χρονιάς να υπάρξει µια πρώτη συνάντηση
των εκπαιδευτών µε την κεντρική Συντονιστική Επιστηµονική Οµάδα ΕΑ, για να πραγµατοποιηθούν επιµορφωτικά σεµινάρια, να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτές για τις διαδικασίες της ΕΑ και να προµηθευτούν το έντυπο/βιβλίο µε το προτεινόµενο
εκπαιδευτικό υλικό (Σολοµών 1999).
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αποτελεί, βεβαίως, µία µόνο πρόταση για ΕΑ του
εκπαιδευτικού έργου, στην οποία οι εκπαιδευτές µπορούν να παρέµβουν και να την
τροποποιήσουν ανάλογα µε τα δεδοµένα και τις ανάγκες του σχολείου τους.
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χουν διαφοροποιήσεις. Μπορεί, λοιπόν, να διευρυνθούν και να επαναδιαµορφωθούν σε κάποιο βαθµό οι δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Για ένα
σχολείο, για παράδειγµα, που στοχεύει στην ένταξη των εκπαιδευοµένων στα δίκτυα
της διά βίου µάθησης–κατάρτισης (Δούκας 2001) και απευθύνεται κυρίως σε άνεργους νέους οφείλουµε να επαναπροσδιορίσουµε και τα κριτήρια των δεικτών αλλά
και την ίδια την οργάνωσή τους. Ίσως ακόµη κριθούν αναγκαίες και κάποιες διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες ανάπτυξης της Εσωτερικής Αξιολόγησης. Οι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικοι, οπότε µπορούν να παρέµβουν και να ενταχθούν περισσότερο
δυναµικά από τους µαθητές ενός τυπικού σχολείου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των αξιολογικών διαδικασιών.
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Είναι, άλλωστε, φυσικό, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του ΣΔΕ, να υπάρ-

4.2. Διαγνωστική φάση
Στη συνέχεια, µέσα σε ένα πλαίσιο έρευνας δράσης (Carr & Kemmis 1997), οι
εκπαιδευτές θα επιχειρήσουν µια συνολική εκτίµηση της κατάστασης που βιώνουν
στο σχολείο τους, θα προσπαθήσουν να δώσουν µια συνολική εικόνα του τρόπου
µε τον οποίο αισθάνονται να λειτουργεί το συγκεκριµένο σχολείο, του εκπαιδευτικού
κλίµατος που υπάρχει και αυτού που φαίνονται να προσδοκούν οι ίδιοι.
Πιο συγκεκριµένα:
Σε ένα πρώτο στάδιο κάθε ΣΔΕ, σε ολοµέλεια ή κατά οµάδες, προσπαθεί να
εκτιµήσει συνολικά την κατάσταση του σχολείου ως προς τα “δεδοµένα”, τις διαδικασίες που αναπτύσσονται και τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτή
τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης του σχολείου µπορούν να συµβάλλουν οι
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόµενοι. Δεν θεωρείται απαραίτητη η οµοφωνία, καθώς
βασική αρχή ενός προγράµµατος Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι ο σεβασµός των
διαφορετικών απόψεων. Γι’ αυτό πρέπει να καταγράφονται όλες οι διαφορετικές θέσεις.
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές κάθε ΣΔΕ ιεραρχούν τις θεµατικές περιοχές, µε
κριτήριο τα προβλήµατα που προκύπτουν ή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουν
αυτές για τους ίδιους και επιλέγουν τους δείκτες που θα διερευνήσουν συστηµατικά
κατά την επόµενη φάση, τη διερευνητική.
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Η διαδικασία αυτή της διαγνωστικής φάσης δεν πρέπει να υπερβεί τις 4 εβδοµάδες.

4.3. Διερευνητική φάση
Κατά τη διερευνητική φάση, η οποία εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτές σε συνεργασία µε τους εκπαιδευοµένους, επιχειρούν
µια πιο συστηµατική διερεύνηση και αποτίµηση των δεικτών ποιότητας που έχουν
επιλέξει. Η φάση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει 2 ή 3 κύκλους διερεύνησης. Για τη
διερεύνηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κάθε υποοµάδα:

 Διαµορφώνει κριτήρια διερεύνησης του δείκτη (τα στοιχεία, δηλαδή, που θεωρούν ότι πρέπει να µελετήσουν για να διαµορφώσουν µια σε βάθος και όσο
γίνεται πληρέστερη απεικόνιση του δείκτη)

 Θέτει τους στόχους της διερεύνησης και διαµορφώνει τα ερευνητικά ερωτήµατα (ποιες, δηλαδή, πληροφορίες θέλει να συλλέξει)
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 Στη συνέχεια, επιλέγει τα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηµατολόγιο, παρατήρηση,
συνέντευξη, ανάλυση περιεχοµένου…), τα οποία θεωρεί κατάλληλα για τη
συγκεκριµένη διερεύνηση

 Ακολουθεί η εκπόνηση/κατασκευή των εργαλείων, συγκεντρώνονται και καταγράφονται συστηµατικά οι πληροφορίες, για να αρχίσει η επεξεργασία και η
ανάλυσή τους.
Σηµαντική θεωρείται σε όλη αυτή τη διαδικασία η φάση της ερµηνείας των δεδοµένων και η διατύπωση συµπερασµάτων, καθώς οι εκπαιδευτές προσπαθούν να
στοχαστούν σχετικά µε τις αιτίες των προβληµάτων, να κρίνουν τις διαδικασίες αλλά
και τη στάση τους ή τις αντιλήψεις τους, να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν διαφορετικές ερµηνείες κι άλλες θεωρήσεις ή εκπαιδευτικές αξίες.

4.4. Προγραμματισμός δράσης
Η αξιολογική διαδικασία δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά στοχεύει στη δραστηριοποίηση των παραγόντων του ΣΔΕ για τη βελτίωση του παρεχόµενου από τη
σχολική µονάδα εκπαιδευτικού έργου. Πρωταρχικός αποδέκτης των αποτελεσµάτων της ΕΑ είναι το ίδιο το ΣΔΕ που τη διενήργησε και µε βάση αυτά θα προγραµ-
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Οι εκπαιδευτές–µέλη της Οµάδας ΕΑ, αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν από την ΕΑ, καταρτίζουν πρόγραµµα δράσης για την επόµενη σχολική
χρονιά. Ο προγραµµατισµός αυτός ουσιαστικά επεκτείνει τις αξιολογικές κρίσεις και
τις εκτιµήσεις, καθώς η ίδια η σχολική µονάδα επιλέγει τους τοµείς στους οποίους
πρέπει να παρέµβει για τη βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. Στην
οµάδα της κατάρτισης του σχεδίου δράσης και της εφαρµογής του καλό θα ήταν να
συµµετέχουν και εκπρόσωποι των εκπαιδευοµένων. Το σχέδιο δράσης και η διαδικασία εφαρµογής του είναι απαραίτητο να διακρίνονται από ευελιξία και να αναπροσαρµόζονται διαρκώς από τους συµµετέχοντες ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε
φορά.
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µατίσει και θα αναλάβει τη δική του δράση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Carr, W. & Kemmis, St. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία: εκπαίδευση, γνώση
και έρευνα δράσης, µετ. Αλεξάνδρα Λαµπράκη–Παγανού, Ευανθία Μηλίγκου
και Κώτια Ροδιάδου–Αλµπάνη, Κώδικας, Αθήνα.
Δούκας, Χρήστος (2001), «Δεύτερη Ευκαιρία στη Μάθηση και τη Ζωή», Τα Νέα, 2– 7–
2001.
Καλαϊτζοπούλου, Μαρία (2001), Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, Τυπωθήτω–Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.
Ματσαγγούρας, Η. (1998), Θεωρία και πράξη της Διδασκαλίας. Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο–κριτικής Ανάλυσης, Gutenberg, Αθήνα.
Σολοµών, Ιωσήφ (επιµ.) (1999), Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.
Τσατσαρώνη, Α. και Κότσιρα, Α. (2001), «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραµµατισµός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα. Μεθοδολογία της Μελέτης για την Αποτίµηση του Προτύπου», στο Μπαγάκης Γ. (επιµ.), Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου, Μεταίχµιο, Αθήνα.

61

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 62

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 63

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δημήτρης Βεργίδης

Εισαγωγή
Όπως γνωρίζουµε, στην εξωτερική αξιολόγηση προγραµµάτων οι αξιολογητές είναι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες, που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα
που υλοποιεί το πρόγραµµα.
Η διαµορφωτική αξιολόγηση αποσκοπεί στη διερεύνηση και στη µελέτη της
εξέλιξης ενός προγράµµατος, µε σκοπό την αναπροσαρµογή και τη βελτιωσή του,
σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα των αξιολογητών για τα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η αξιολόγηση αυτού
του τύπου διεξάγεται, λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος
και αποβλέπει στη λήψη αποφάσεων, που αξιοποιούν τα συµπεράσµατα τα οποία
προκύπτουν για την πορεία του προγράµµατος.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στη σκοπιµότητα και στα επίπεδα της εξωτερικής διαµορφωτικής αξιολόγησης του Προγράµµατος ΣΔΕ, στους αναλυτικούς στόχους της και στη µέθοδο που προτείνουµε.

Ι. Σκοπιμότητα και επίπεδα αξιολόγησης
Το Πρόγραµµα ίδρυσης και οργάνωσης Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση της υποεκπαίδευσης και µπορεί να συµβάλλει θετικά
σε πολλαπλά επίπεδα (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονοµικό), εφόσον αξιοποιηθούν
τα αποτελέσµατα από την περίοδο πειραµατικής λειτουργίας τους. Προϋπόθεση
αυτής της προοπτικής αποτελεί η συστηµατική διαµορφωτική αξιολόγηση του Προγράµµατος ΣΔΕ, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Η εξωτερική διαµορφωτική αξιολόγηση σχεδιάστηκε σε δύο επίπεδα:
1. Στο επίπεδο του Προγράµµατος, όσον αφορά:
α. τη διερεύνηση διαστάσεων της υπάρχουσας κατάστασης που σχετίζονται

µε

την αναπαραγωγή της υποεκπαίδευσης και µε την αντιµετώπισή της,
β. την εκπόνηση κριτηρίων επιλογής της οµάδας στόχου στην οποία απευθύνεται το Πρόγραµµα,
γ. τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευοµένων και των προτεραιοτήτων
στη λειτουργία των ΣΔΕ,
δ. την επιµόρφωση των συντελεστών των ΣΔΕ,
ε. τη λειτουργία και το έργο της επιστηµονικής επιτροπής,
στ. τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος.
2. Στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΔΕ, όσον αφορά:
α. την κτιριακή υποδοµή των ΣΔΕ,
β. τις συνεργασίες µε την τοπική κοινωνία,

64

γ. τους συντελεστές των ΣΔΕ (διευθυντές/τριες, εκπαιδευτικούς, συµβούλους κ.ά.),
δ. τις επικείµενες δράσεις,
ε. το εκπαιδευτικό υλικό,
στ. τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις.

ΙΙ. Αναλυτικοί στόχοι
Η αποσαφήνιση των στόχων και πιο συγκεκριµένα των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και των γενικότερων επιπτώσεων από τη θεσµοθέτηση και τη λειτουργία
των ΣΔΕ θα συµβάλλει αφενός στη συγκεκριµενοποίηση των δράσεων, αφετέρου
στην επεξεργασία κριτηρίων και δεικτών για τη διερεύνηση του βαθµού επίτευξής
τους.
Ειδικότερα σχεδιάστηκε να µελετηθεί:

 ο βαθµός αντιστοιχίας των παρεµβάσεων µε τους σκοπούς και τους στόχους,
 ο βαθµός επίτευξης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων,

 ο βαθµός συνοχής των παρεµβάσεων µε τα διαθέσιµα µέσα και πόρους,
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Διευκρινίζουµε ότι τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού προγράµµατος µπορεί να είναι:

 άµεσα ή/και έµµεσα,

 βραχυπρόθεσµα ή/και µακροπρόθεσµα,
 µετρήσιµα ή/και µη µετρήσιµα,

 αναµενόµενα ή/και µη αναµενόµενα.
Συνεπώς, η εξωτερική διαµορφωτική αξιολόγηση του Προγράµµατος ΣΔΕ δεν
θα περιορισθεί στη συλλογή και ανάλυση µόνο ποσοτικών, µετρήσιµων δεδοµένων. Θα πραγµατοποιηθούν και ποιοτικές αναλύσεις των εκπαιδευτικών δράσεων,
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 η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.

στο πλαίσιο µιας πολυ-µεθοδικής προσέγγισης. Επίσης, στην εφαρµογή καινοτοµικών προγραµµάτων όπως τα ΣΔΕ, ιδιαίτερη σηµασία και ενδιαφέρον έχει η ανάλυση
των µη αναµενόµενων αποτελεσµάτων.

65
ΙΙΙ. Μέθοδος
α. Κριτήρια αξιολόγησης
Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης (βλ. σχήµα 1) θεωρούµε:

 την καταλληλότητα των στόχων ως προς τις ανάγκες, τα προβλήµατα και τα
διακυβεύµατα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,

 την αποτελεσµατικότητα ως προς τους στόχους,
 την αποδοτικότητα των πόρων,

 τη χρησιµότητα των προϊόντων, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, ως προς τις
ανάγκες, τα προβλήµατα και τα διακυβεύµατα που διαπιστώθηκαν.
Επίσης, γενικά κριτήρια αξιολόγησης είναι και τα παρακάτω:

 η βιωσιµότητα και η διάρκεια των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων,
 η συνοχή τους,

 η συνέργεια των δράσεων,

 η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσµάτων.
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9 ƴƧ Σελίδα
ƷƱƧƳƩƬƼƴƧƴơ
ƴƹƭ ưƱƯƺƼƭƴƹƭ, ơưƯƴƥƫƥƳƬƜƴƹƭ ƪơƩ ƥưƩưƴƾƳƥƹƭ, ƹƲ
ưƱƯƲ ƴƩƲ ơƭƜƣƪƥƲ, ƴơ ưƱƯƢƫƞƬơƴơ ƪơƩ ƴơ ƤƩơƪƵƢƥƽƬơƴơ ưƯƵ
ƤƩơưƩƳƴƾƨƧƪơƭ.

12:36 µµ
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ƆưƟƳƧƲ, ƣƥƭƩƪƜ ƪƱƩƴƞƱƩơ ơƮƩƯƫƼƣƧƳƧƲ ƥƟƭơƩ ƪơƩ ƴơ ươƱơƪƜƴƹ:
9 Ƨ ƢƩƹƳƩƬƼƴƧƴơ ƪơƩ Ƨ ƤƩƜƱƪƥƩơ ƴƹƭ ơưƯƴƥƫƥƳƬƜƴƹƭ ƪơƩ ƴƹƭ
ƥưƩưƴƾƳƥƹƭ,
9 Ƨ ƳƵƭƯƷƞ ƴƯƵƲ,
9 Ƨ ƳƵƭƝƱƣƥƩơ ƴƹƭ ƤƱƜƳƥƹƭ,
9 Ƨ ưƯƫƫơưƫơƳƩơƳƴƩƪƼƴƧƴơ ƴƹƭ ơưƯƴƥƫƥƳƬƜƴƹƭ.

Σχήµα
ƓƷƞƬơ 1
ƄƥƭƩƪƜ
ƪƱƩƴƞƱƩơ
Γενικά κριτήρια αơƮƩƯƫƼƣƧƳƧƲ
ξιολόγησης
ƆƫƫƧƭƩƪƞ
ƪƯƩƭƹƭƟơ
ƪơƩ
ƥƪươƩƤƥƵƴƩƪƼ
ƳƽƳƴƧƬơ

- ƂƭƜƣƪƥƲ
- ƑƱƯƢƫƞƬơƴơ
- ƅƩơƪƵƢƥƽƬơƴơ
ưƯƵ ƳƷƥƴƟƦƯƭƴơƩ
Ƭƥ ƴơ Ɠ.ƅ.Ɔ.

ƓƴƼƷƯƩ

ƆƭƝƱƣƥƩƥƲ
ƖƯƱƥƟƲ ƅƱƜƳƧƲ

ƆưƩưƴƾƳƥƩƲ
ƂưƯƴƥƫƝƳƬơƴơ

ƑƼƱƯƩ

ƑơƱơƤƯƴƝơ

ƋơƴơƫƫƧƫƼƴƧƴơ

ƂưƯƤƯƴƩƪƼƴƧƴơ
ƂƮƩƯƫƼƣƧƳƧ

ƂưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƴƧƴơ
ƗƱƧƳƩƬƼƴƧƴơ
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Πηγή: Προσαρμογή
πίνακα απόưƟƭơƪơ
το Commission
structurelsFonds
communautaires
ƑƧƣƞ: ƑƱƯƳơƱƬƯƣƞ
ơưƼ ƴƯEuropeenne.
CommissionFonds
Europeenne.
structurels (1999),
συλλογήcommunautaires
MEANS, τομ. 1,(1999),
σελ. 73.
ƳƵƫƫƯƣƞ MEANS, ƴƯƬ. 1, Ƴƥƫ. 73.

Ƣ. ƅƼƬƧƳƧ ƴƧƲ ƤƩơƬƯƱƶƹƴƩƪƞƲ ơƮƩƯƫƼƣƧƳƧƲ
ƢƞƬơ
β. Δόμηση1Ư της
διαμορφωτικής αξιολόγησης
9 ƑƱƯƳƤƩƯƱƩƳƬƼƲ ƴƹƭ ơƩƴƟƹƭ ƪơƩ ƴƯƵ ƬƥƣƝƨƯƵƲ ƴƹƭ ưƱƯƢƫƧƬƜƴƹƭ ƳƴƧƭ
1ο βήµα ƥưƟƫƵƳƧ ƴƹƭ ƯưƯƟƹƭ ƨơ ƳƵƬƢƜƫƫƥƩ ƴƯ ƑƱƼƣƱơƬƬơ ƓƅƆ
9 ƆƮƝƴơƳƧτων
ươƱƼƬƯƩƹƭ
ưƱƯƣƱơƬƬƜƴƹƭ
 Προσδιορισµός
αιτίων και
του µεγέθους των προβληµάτων στην επίλυση

των οποίων θα συµβάλλει το Πρόγραµµα ΣΔΕ

 Εξέταση παρόµοιων προγραµµάτων

48

 Αιτιολόγηση και αποσαφήνιση των προϋποθέσεων του Προγράµµατος.
Ειδικότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση είναι:

 Το κοινωνικο-οικονοµικό, πολιτισµικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο των προβληµάτων και των αναγκών στην αντιµετώπιση των οποίων θα συµβάλλει το Πρόγραµµα ΣΔΕ.

 Οι διαστάσεις των προβληµάτων και των αναγκών αυτών.

 Οι υπάρχουσες και οι αναµενόνενες επιπτώσεις των προβληµάτων.

 Οι προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
και των αναγκών.
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Σύνδεση του σκοπού και των στόχων (ειδικών και επιχειρησιακών) του Προγράµµατος µε τα παραδοτέα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τις ευρύτερες επιπτώσεις (βλ. σχήµα 2). Ειδικότερα ζητήµατα που θα εξεταστούν είναι:
 η σύνδεση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων µε την ήδη υπάρχουσα εµπειρία,

 οι διαδικασίες εκπόνησης και χρήσης των παραδοτέων,

 η συµβολή των αρµοδίων φορέων στην υλοποίηση των στόχων του Προγράµµατος,

 η εµπλοκή τοπικών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.
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2ο βήµα

ƋƽƪƫƯƲ ƳƷƥƤƩơƳƬƯƽ
Σχήµα 2 ƴƯƵ ƑƱƯƣƱƜƬƬơƴƯƲ

Κύκλος σχεδιασµού του Προγράµµατος

67

ƕưƜƱƷƯƵƳơ ƪơƴƜƳƴơƳƧ
1. ƂƭƜƣƪƥƲ
2. ƑƱƯƢƫƞƬơƴơ
3. ƅƩơƪƵƢƥƽƬơƴơ
ưƯƵ ƳƷƥƴƟƦƯƭƴơƩ Ƭƥ ƴơ Ɠ.ƅ.Ɔ.

ƄƥƭƩƪƯƟ ƳƪƯưƯƟ

ƂƭơƬƥƭƼƬƥƭƥƲ ƥưƩưƴƾƳƥƩƲ

ƆƩƤƩƪƯƟ ƳƴƼƷƯƩ

ƂƭơƬƥƭƼƬƥƭơ ơưƯƴƥƫƝƳƬơƴơ

ƆưƩƷƥƩƱƧƳƩơƪƯƟ ƳƴƼƷƯƩ

ƑƱƯƢƫƥưƼƬƥƭơ ươƱơƤƯƴƝơ
(ưƱƯƺƼƭƴơ)
x
x

ƑƼƱƯƩ
ƑƫƝƣƬơ ƥƶơƱƬƯƣƞƲ
ƴƯƵ ƑƱƯƣƱƜƬƬơƴƯƲ
(dispositif)

Πηγή: Προσαρμογή πίνακα από το Commission Europeenne. Fonds structurels communautaires (1999),
συλλογή ƑƧƣƞ:
MEANS, ƑƱƯƳơƱƬƯƣƞ
τομ. 1, σελ. 92.ưƟƭơƪơ ơưƼ ƴƯ Commission Europeenne. Fonds structurels

communautaires (1999), ƳƵƫƫƯƣƞ MEANS, ƴƯƬ. 1, Ƴƥƫ. 92.

3Ư ƢƞƬơ
ƓƵƣƪƝƭƴƱƹƳƧ ƪơƩ ƥưƥƮƥƱƣơƳƟơ ƳƴƯƩƷƥƟƹƭ ƣƩơ ƴƧƭ ưƯƱƥƟơ ƴƯƵ
ƑƱƯƣƱƜƬƬơƴƯƲ. ƓƴƯ ƳƴƜƤƩƯ ơƵƴƼ ưƥƱƩƫơƬƢƜƭƥƴơƩ:
9 Ƨ ƳƽƭƴƯƬƧ ưƥƱƩƣƱơƶƞ ƴƹƭ ƤƱƜƳƥƹƭ: ƴƹƭ ƳƴƼƷƹƭ, ƴƹƭ ơƭơƬƥƭƼƬƥƭƹƭ
ơưƯƴƥƫƥƳƬƜƴƹƭ ƪơƩ ƴƹƭ ươƱơƤƯƴƝƹƭ,
9 ƳƵƭƥƭƴƥƽƮƥƩƲ ơưƼ ƴƯƵƲ ƳƵƭƴƥƫƥƳƴƝƲ ƴƯƵ ƑƱƯƣƱƜƬƬơƴƯƲ,
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3ο βήµα
Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την πορεία του Προγράµµατος.
Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνεται:

 η σύντοµη περιγραφή των δράσεων: των στόχων, των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και των παραδοτέων,

 συνεντεύξεις από τους συντελεστές του Προγράµµατος,

 ο εντοπισµός κρίσιµων περιστατικών στα ΣΔΕ και σε κεντρικό επίπεδο,

 ο προσδιορισµός των δράσεων που είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία
του Προγράµµατος,

 ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων στην υλοποίηση του Προγράµµατος,

 η εκπόνηση ενδιάµεσης έκθεσης.
4ο βήµα
Καθορισµός δεικτών, οι οποίοι θα βοηθήσουν την επιστηµονική οµάδα να

68

γνωρίζει έγκυρα και έγκαιρα την εξέλιξη του Προγράµµατος ανά ΣΔΕ σε τακτές χρονικές περιόδους.
5ο βήµα
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων από τη λειτουργία των
ΣΔΕ και του Προγράµµατος στο σύνολό του. Ειδικότερα θα εξετάσουµε:
 τα αποτελέσµατα του έργου,
 τους επωφελούµενους,

 τις δυνατότητες επέκτασης,
 τις πιθανές καινοτοµίες,

 τα πιθανά ορόσηµα του Προγράµµατος,
 τα παραδοτέα,

 τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
6ο βήµα
Συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης, διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για τη βελτίωση και την επέκταση του Προγράµµατος.
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Συνήθως, η εξωτερική διαµορφωτική αξιολόγηση είναι διαχειριστικού τύπου,
στο βαθµό που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υλικών πόρων ενός
προγράµµατος και στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού.
Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι οι εκπαιδευτικοί θεσµοί είναι χώροι κοινωνικών αντιπαραθέσεων και συνεπώς, παρά την επιστηµονική θεµελίωση των µεθόδων αξιολόγησης, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε την εξωτερική διαµορφωτική αξιολόγηση
ως κοινωνικά ουδέτερη. Υποστηρίζουµε ότι η αποτελεσµατικότητά της συναρτάται
µε την ανάπτυξη της συµµετοχής των συντελεστών του Προγράµµατος στη συλλογική καταγραφή και στην επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στη διαδικασία υλοποίησής του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η µελέτη αξιολόγησης αποβλέπει
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IV. Από τη διαχειριστική στη συμμετοχική αξιολόγηση

στην καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηµατολογίων και των προβληµάτων που θέτουν οι ίδιοι οι συντελεστές που Προγράµµατος. Οι απαντήσεις
που προσπαθούµε να διατυπώσουµε στα ερωτήµατα και στα προβλήµατα αυτά, µε
βάση την ανάλυση ερευνητικών δεδοµένων, διευκρινίζουµε ότι αποτελούν προτάσεις προς συλλογική επεξεργασία από όλους τους εµπλεκόµενους: φορείς και επιστηµονικό προσωπικό του Προγράµµατος σε κεντρικό επίπεδο και στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βεργίδης Δ., (1999), Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση, στο Βεργίδης Δ., Καραλής Θ., Εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση Προγραμμάτων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα.
Βεργίδης Δ., (2000α), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η συµβολή του
προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός» στην αντιµετώπιση των
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ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ελένη Χοντολίδου

Στα ΣΔΕ, σύµφωνα µε τη θεωρία των Literacy Studies, υιοθετείται η αντίληψη
των πολυγραμματισμών (multiliteracies), δηλαδή, της αντίληψης ότι ο σηµερινός εγγράµατος πολίτης είναι εγγράµµατος σε αντικείµενα /επιστηµονικούς χώρους πέραν
της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθµητικών υπολογισµών· ο σηµερινός
πολίτης οφείλει να γνωρίζει πώς να κινείται σε διάφορους τοµείς/επιστηµονικούς
χώρους δραστηριοτήτων, συνεπώς, οφείλει να γνωρίζει και να είναι εξοικειωµένος
µε τις “γλώσσες” των χώρων αυτών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση των ΣΔΕ, αποφασίσαµε ότι ο βασικός πυρήνας γραµµατισµού συγκροτείται από τρείς επιµέρους
γραµµατισµούς, οι οποίοι υπηρετούνται αντίστοιχα από τα εξής τέσσερα αντικείµενα:
γλωσσικός γραμματισμός (literacy), µε εξειδίκευση στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα, αριθμητισμός (numeracy), που υπηρετείται από το αντικείµενο των Μαθηµατικών και Πληροφορικός γραμματισμός (information technology literacy & computer literacy), που υπηρετείται από την Πληροφορική.
Εκτός από αυτόν το βασικό κορµό αντικειµένων, τα ΣΔΕ αποσκοπούν και σε
άλλους γραµµατισµούς· αυτοί είναι ο επιστημονικός γραμματισμός (Science literacy),
µε βασικά στοιχεία από τις Φυσικές Επιστήµες, κυρίως από τη Φυσική, ο γραμματισμός στην κοινωνική επικοινωνία (audio–visual literacy: Media literacy & visual literacy), ο οποίος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων στα εικονικά
σήµατα καθώς και στη γλώσσα των ΜΜΕ, o κοινωνικός και περιβαλλοντικός γραμματισμός (social and environmental literacy), µε αντικείµενα την Τοπική Ιστορία και την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Τέλος, η προβληµατική του ελεύθερου χρόνου και της αντίστοιχης διαχείρισής
του διατρέχει ολόκληρο το πρόγραµµα των ΣΔΕ. Η λογοτεχνία, από την άλλη, είναι
παρούσα στο πρόγραµµα του ΣΔΕ σε κάθε ευκαιρία (στο γλωσσικό γραµµατισµό,
στην Τοπική Ιστορία, στα διαθεµατικά project που θα γίνονται στο σχολείο, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου), αλλά δε συνιστά από µόνη της ένα ξεχωριστό γνω-
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στικό αντικείµενο.
Η άθληση των εκπαιδευοµένων προβλέπεται στο πλαίσιο της διαχείρισης του
ελεύθερου χρόνου και είναι καλό να επιδιώκονται λύσεις από κάθε ΣΔΕ στο πλαίσιο και µε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας.
Όλα τα γνωστικά αντικείµενα στοχεύουν στον κοινωνικό γραμματισμό στον
οποίον εντάσσεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και η κοινωνία των πολιτών, η αντιρατσιστική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων, η ευαισθητοποίηση, τέλος, απέναντι
στα κοινωνικά προβλήµατα. Όλα τα γνωστικά αντικείµενα, επίσης, επιδιώκουν τη συστηµατική καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων µε την παράλληλη πιστοποίησή
τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την κατοχύρωση των εκπαιδευοµένων.
Η διαφορά µεταξύ των πολυγραµµατισµών και του κλασικού ακαδηµαϊκού
προγράµµατος διδασκαλίας είναι πολύ σηµαντική. Στο κλασικό πρόγραµµα διδασκαλίας λανθάνει η αντίληψη ότι οι συγκεκριµένες επιστήµες είναι πολύ σηµαντικές
και για το λόγο αυτό παιδαγωγικοποιούνται και µετασχηµατίζονται σε γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στο σχολείο, συνοδευόµενα από το αντίστοιχο κύρος και
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τη βαρύτητα των επιστηµών τους. Λανθάνει, επίσης, η αντίληψη ότι η γνώση παράγεται µόνον από τις δυτικές κοινωνίες, η τέχνη και η κουλτούρα είναι µόνον αυτή των
δυτικών κοινωνιών. Το πρόγραµµα διδασκαλίας δεν αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό
και πολιτισµικό προϊόν, αντίθετα υπάρχει σε αφθονία µία απέραντη φλυαρία περί
αντικειµενικής επιστήµης, ουδέτερης παιδαγωγικής σύλληψης και αντικειµενικών
στόχων (sic!). Οι ανάγκες των µαθητών δεν υπάρχουν στο πεδίο σύλληψης του προγράµµατος αυτού, πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν οι ανάγκες της κοινωνίας, ούτε
βεβαίως και οι επιταγές της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριµένος χρόνος είναι σαν να
µην υπάρχει στο ακαδηµαϊκό σχολείο, τις περισσότερες φορές, και το µάθηµα σαν να
διεξάγεται σε χρονικό και πολιτισµικό κενό. Η αφετηρία εδώ είναι η επιστήµη και βασικός σκοπός η εξοικείωση των µαθητών µε τα αντικείµενα των επιστηµών αυτών µε
στόχο τη γνώση. Η γνώση αντιµετωπίζεται ως προνόµιο των λίγων και “προικισµένων”.
Στα προγράµµατα που υιοθετούν την προβληµατική των πολυγραµµατισµών,
προγράµµατα ανοικτά που υιοθετούν τα καλύτερα στοιχεία της Κριτικής Παιδαγωγικής αντίθετα, η αφετηρία είναι η διάγνωση των κοινωνικών αναγκών σε γνώσεις
αλλά και δεξιότητες (βασικές και κοινωνικές) των εκπαιδευοµένων, οπότε χαρτο-
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σκαλίας µε βάση ακριβώς αυτές τις ανάγκες1. Αφετηρία εδώ είναι ο εκπαιδευόµενος
στη σηµερινή εποχή και όχι η στεγνή µετάδοση επιστηµονικών γνώσεων. Στόχος
είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες βεβαίως περνούν από επιστηµονική γνώση
(κάποιες φορές επιπέδου ακαδηµαϊκού σχολείου) αλλά µε άξονα πάντοτε τον άνθρωπο που κάνει χρήση αυτής της γνώσης. Η γνώση αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό
αγαθό που µεταφράζεται σε κύρος, επαγγελµατική κατοχύρωση, αυτοεκτίµηση και
αυτο–επιβεβαίωση (self assertiveness).
Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι η διαφορά µεταξύ της
θεώρησης του προγράµµατος ως εννοιολογικής σύλληψης και του προγράµµατος
ως “πράξη”. Μία πρόχειρη προσέγγιση στο πρόγραµµα που έχουµε σχεδιάσει θα
µπορούσε να το εντάξει στα προγράµµατα στόχων. Αυτό δεν είναι σωστό, καθώς το
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γραφούνται οι ανάγκες των πολιτών σήµερα και σχεδιάζεται ένα πρόγραµµα διδα-

πρόγραµµα αυτό είναι µία σύζευξη προγράμματος διαδικασίας/μεθόδου και προγράμματος στόχων (Χειµαριού 1988), µε την έννοια πως επιχειρούµε να ισορροπήσουµε µεταξύ της ακαδηµαϊκής προσέγγισης της γνώσης που διδάσκεται και
αφοµοιώνεται µε τρόπο δηµιουργικό και συµµετοχικό και της στεγνής (ενίοτε και στυγνής) πιστοποίησης δεξιοτήτων µέσω “αντικειµενικών” “σκληρών” εξετάσεων. Στο
πρόγραµµα των ΣΔΕ το κέντρο βάρους βρίσκεται:

 στη μέθοδο διδασκαλίας, που στηρίζεται πολλές φορές στη µέθοδο project,
στην ομαδική διδασκαλία και στην αυτενέργεια των εκπαιδευοµένων

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να θίξουµε µε συντοµία το ζήτηµα του προσανατολισµού του σχολείου
στις κοινωνικές ανάγκες και, κατ’ επέκταση, στην αγορά εργασίας. Υπάρχει µία λεπτή διαχωριστική
γραµµή και αυτήν προσπαθούµε να µην ξεπεράσουµε. Το σχολείο µπορεί να είναι τόσο ακαδηµαϊκό,
ώστε να είναι ελιτίστικο και µπορεί, επίσης, να είναι τόσο προσανατολισµένο στην εκάστοτε εφήµερη
αγορά εργασίας, ώστε να µη συνιστά καθόλου σχολείο αλλά να είναι µία απλή και ρηχή κατάρτιση
µικρής εµβέλειας και χρονικής διάρκειας. Στην Ευρώπη αλλά και στην Αµερική υπάρχει µία πλούσια
παράδοση σχολείων που επιχειρούν να κερδίσουν το στοίχηµα αυτό, δηλαδή να φτιάξουν προγράµµατα σπουδών που ταυτοχρόνως προσφέρουν στο µαθητή γνώσεις αλλά και είναι προσανατολισµένα στην κοινωνία για την οποία προετοιµάζουν τους µαθητές τους. Μεταξύ των δύο ακραίων
σηµείων, του ακαδηµαϊκού ελιτίστικου σχολείου και της επαγγελµατικής κατάρτισης, το ΣΔΕ επιχειρεί
να βρει τη φυσιογνωµία και τον πολιτικό και παιδαγωγικό του προσανατολισµό. Ειδικότερα, το πρόγραµµα των ΣΔΕ, καθώς εξ ορισµού δεν είναι ακαδηµαϊκό πρόγραµµα, οφείλει να διακριθεί από τις
µέχρι σήµερα πρακτικές και παραδείγµατα σχολείων µη–ακαδηµαϊκού προσανατολισµού στην Ελλάδα. Λ.χ. οφείλει να διακριθεί από τις σχολές µαθητείας, αλλά και από τα εσπερινά και από τα προγράµµατα κατάρτισης. Το πρόγραµµα των ΣΔΕ δεν είναι ακαδηµαϊκό και ταυτοχρόνως δεν
υποβαθµίζει τη σχολική γνώση ούτε και υπόσχεται εύκολες λύσεις και συνταγές.
1
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 στη διαδικασία ανάπτυξης του προγράµµατος, µε την έννοια ότι απαραίτητη
προϋπόθεση γαι την επιτυχή εφαρµογή του είναι τόσο η επιµόρφωση των εκπαιδευτών που θα το διδάξουν, όσο και η ενεργός συµµετοχή τους στη ζωή
του σχολείου

 στην πιστοποιηµένη, κατά το δυνατόν, γνώση και δεξιότητες, καθώς η ευκαιρία αυτού του σχολείου είναι ίσως και η τελευταία για τους εκπαιδευοµένους,
προκειµένου αυτοί να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία µε καλύτερους
όρους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση.
Το πρόγραµµα που έχουµε σχεδιάσει ως οµάδα σχεδιασµού λειτουργεί ως
πρόταση και κείµενο ζύµωσης µε όλα τα ΣΔΕ και όλους τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτές και παράγοντες αυτών των σχολείων. Υιοθετώντας τον ορισµό του Lawrence
Stenhouse για το πρόγραµµα διδασκαλίας, µπορούµε να πούµε πως σχεδιάσαµε
ένα πρόγραµµα ως: « μια απόπειρα κοινοποίησης των βασικών στοιχείων και αρχών
μιας εκπαιδευτικής πρότασης κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να επιδέχεται λεπτομερή
κριτική εξέταση και να είναι δυνατό να μεταφερθεί με επιτυχία στην πράξη» (Stenhouse
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1975). Η πρότασή µας δεν είναι µία αφηρηµένη επιστηµονική σύλληψη αλλά µία
πολιτισµική κατασκευή η οποία προκύπτει από τη σύζευξη των επιµέρους επιστηµών/κλάδων που εξυπηρετούν όσους γραµµατισµούς θεωρήσαµε ότι είναι απαραίτητοι για το Πρόγραµµα Σπουδών των ΣΔΕ και των βασικών παραδοχών της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η προσέγγισή µας στο χώρο των Σπουδών Προγραμμάτων
(Curriculum Studies), συνεπώς, είναι πολιτισµική, µε την έννοια πως εστιάζουµε στις
εµπειρίες των συµµετεχόντων σε ένα πρόγραµµα διδασκαλίας (ως αποτέλεσµα
ύπαρξης και εφαρµογής αυτού του προγράµµατος) και όχι στα επιµέρους συστατικά
του στοιχεία.
Το πρόγραµµα σπουδών που σχεδιάσαµε βασίζεται και χρησιµοποιεί πολύ
την έρευνα δράσης (κυρίως η χειραφετητική της διάσταση), καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να γίνει ερευνητής στην τάξη του και από στεγνός αναµεταδότης γνώσεων συνπαραγωγός γνώσης µαζί µε τους µαθητές του.2 Η διδασκαλία στα ΣΔΕ τοποθετεί και
Η βιβλιογραφία στο ζήτηµα αυτό είναι τεράστια και ήδη υπάρχουν πολλά κείµενα δηµοσιευµένα σε
ελληνικά περιοδικά. Βλ. ενδιεκτικά: Hopkins, David (1985), A teacher’s guide to classroom research, Milton Keynes: Open University Press, 23–45. Nixon, John, ed. (1981), A teacher’s guide to action research:
evaluation, inquiry and development in the classroom, London: Grand McIntyre. Κατσαρού, Ελένη
(1994), «Ενεργητική συµµετοχική έρευνα», Εκπαιδευτική Κοινότητα, 25, 18-22. Μπαγάκης, Γιώργος
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διδασκαλίας υιοθετούµε τη µεθοδολογία του project που δεν ευνοεί την ύπαρξη
προκαθορισµένων και έτοιµων απαντήσεων. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και καθοδηγεί, αλλά, εξίσου µε τους εκπαιδευοµένους, µαθαίνει και ο ίδιος. Η πορεία των εργασιών είναι µία ανακαλυπτική διαδικασία εξίσου σηµαντική και για τους µαθητές
και για τον εκπαιδευτικό.
Κάθε γνωστικό αντικείµενο έχει αναπτυχθεί από έναν ή δύο ειδικούς επιστήµονες/ερευνητές του αντίστοιχου πεδίου σε ένα µικρό πρόγραµµα διδασκαλίας (curriculum). Καθώς το κάθε αντικείµενο συνιστά στη σύλληψή του ένα σύστηµα, δε θα
µπορούσαµε παρά να αντιµετωπίσουµε τα επιµέρους στοιχεία του (γενική φιλοσοφία, σκοπούς, στόχους, µεθοδολογία, αξιολόγηση των µαθητών) επίσης µε συστηµικό τρόπο. Για κάθε γνωστικό αντικείµενο, λοιπόν, οι συγγραφείς του αναφέρονται

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

τον εκπαιδευτή ενηλίκων στη θέση αυτού που αναζητά τη γνώση. Γι’ αυτό στον τρόπο

αναλυτικά στα εξής επιµέρους αλληλένδετα στοιχεία:
 αναγκαιότητα διδασκαλίας του αντικειµένου

 καθορισµός αντικειµένου (περιεχόµενο γνωστικής περιοχής)

 σκοπός διδασκαλίας του αντικειµένου (ενδεχοµένως σε σχέση µε ισχύον πρόγραµµα στο Γυµνάσιο)

 επιµέρους στόχοι/αναφορά σε δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι

 περιεχόµενο του αντικειµένου
 διδακτική µεθοδολογία
 αξιολόγηση µαθητών.

Τα γνωστικά αντικείµενα διαµορφώνονται ως εξής σύµφωνα µε τους γραµµατισµούς που υιοθετήσαµε:

(1993), «Θεωρητικά και µεθοδολογικά στοιχεία στις καινοτοµίες των εκπαιδευτικών», Εκπαιδευτική Κοινότητα, 23, 16-19. Σουβατζή, Δέσποινα (1993), «Όταν αναζητούµε τις απαντήσεις στην πράξη ή η καταγραφή µιας εµπειρίας», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 71, 45-47.
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γραµµατισµοί

γνωστικά αντικείµενα

γλωσσικός γραµµατισµός

Ελληνικά – Αγγλικά

(literacy)

κοινωνικός
γραµµατισµός

αριθητισµός (numeracy)

Μαθηµατικά

πληροφορικός

Πληφορική

γραµµατισµός (information
technology literacy
ή computer literacy)
επιστηµονικός γραµµατισµός

Φυσικές Επιστήµες

Science literacy
γραµµατισµός στην κοινωνική
επικοινωνία

Γραµµατισµός στα ΜΜΕ

(audio–visual literacy)
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γραµµατισµός στα ΜΜΕ

Οπτικός γραµµατισµός

& visual literacy
κοινωνικός και περιβαλλοντικός

Ιστορία και Τοπική Ιστορία

γραµµατισµός (social and
environmental literacy)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ιστορικός γραµµατισµός
Περιβαλλοντικός γραµµατισµός

Κοινωνική Εκπαίδευση

Η πρότασή µας για το πρόγραµµα του ΣΔΕ συνοδεύται από πρόταση για σύνδεση του σχολείου µε την αγορά εργασίας (Επαγγελµατικός Προσανατολισµός ή
Αγωγή Σταδιοδροµίας), καθώς και για την ψυχολογική υποστήριξη των εκπαιδευοµένων.
Η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος των ΣΔΕ προϋποθέτει την ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν σε αυτό, τόσο σε ζητήµατα
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και γενικότερης ευαισθητοποίησης, όσο και διδακτικής µεθοδολογίας των γνωστικών αντικειµένων τους.
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ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Σωφρ όνης Χατζησαββίδης

1. Βασικές αρχές
Το Πρόγραµµα Σπουδών ενός εκπαιδευτικού θεσµού ή ενός γνωστικού αντικειµένου αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλουν να σκέφτονται, να δρουν
και να ενεργούν όλα τα άτοµα που καλούνται να υπηρετήσουν αυτό το θεσµό ή να
διδάξουν το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Με την έννοια αυτή µπορεί να είναι
πολύ περιοριστικό αλλά και πάρα πολύ ευέλικτο και γενικό. Ο θεσµός των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας είναι από τη φύση του ένας ευέλικτος δηµόσιος εκπαιδευτικός
θεσµός, αφού έχει ως στόχο την εκπαίδευση ενήλικων ατόµων, τα οποία για διάφορους λόγους –µεταξύ αυτών και της µη ευελιξίας του τυπικού σχολείου– εγκατέλειψαν το σχολείο. Με βάση αυτήν την αρχή, την εµπειρία που αποκόµισαν οι
διδάσκοντες σε αυτά για ενάµιση περίπου χρόνο, την ανταλλαγή των απόψεων µεταξύ των διδασκόντων, τη διεθνή εµπειρία και τη σχετική βιβλιογραφία καταλήξαµε
στις εξής γενικές αρχές:
α) µε δεδοµένο ότι τα ΣΔΕ έρχονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί µια ενιαία σειρά στη διδασκαλία της
ύλης του γνωστικού αντικειµένου,
β) µε δεδοµένο ότι το επίπεδο των εκπαιδευοµένων στο γλωσσικό γραµµατισµό (ιδιαίτερα στον αγγλοαµερικανικό) παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί πιστά ένα πολύ συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών µε πολύ
συγκεκριµένες προδιαγραφές ως προς την ύλη,
γ) µε δεδοµένη την ποικιλία προσδοκιών, επιδιώξεων, επιπέδων, επιθυµιών,
αλλά και της ευελιξίας του Ωρολογίου Προγράµµατος των ΣΔΕ, οι «Προδιαγραφές
του Προγράµµατος Σπουδών» µπορούν να λειτουργήσουν ως «δεξαµενή» (ή οµπρέλα) από την οποία µπορεί να αντλεί ο εκπαιδευτής τους στόχους, το περιεχόµενο
και τις δραστηριότητες που πρόκειται να εφαρµόσει,
δ) η διδασκαλία του συστήµατος της γλώσσας γίνεται στο βαθµό που αυτή
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εξυπηρετεί ανάγκες ορθογραφίας και αποτελεσµατικής χρήσης της γλώσσας. Έγινε
προσπάθεια στο κεφάλαιο του Εµπλουτισµού να συνδυαστούν προσδοκώµενες δεξιότητες µε διδασκαλία συγκεκριµένων µορφοσυντακτικών στοιχείων, αλλά δεν κατέστη δυνατός ο συνδυασµός,
ε) παρόλο ότι η φοίτηση στα ΣΔΕ διαρκεί δύο χρόνια, δεν κρίθηκε σκόπιµο να
γίνει στο κείµενο η διάκριση αυτή, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου και
της ποικιλίας αφετηρίας των εκπαιδευοµένων,
στ) η διδακτική φιλοσοφία και µεθοδολογία βασίζεται στην παιδαγωγική των
πολυγραµµατισµών, η οποία υιοθετεί οποιαδήποτε διδακτική µεθοδολογία και η
οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: µαθητοκεντρισµός, βιωµατική προσέγγιση, κείµενα µε νόηµα,
ζ) το σύνολο των κειµένων που ακολουθούν ονοµάστηκε «Προδιαγραφές
Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ)» για να τονιστεί ο χαρακτήρας της ευελιξίας και της
προσαρµοστικότητας του Προγράµµατος στις διάφορες µαθησιακές και άλλες συνθήκες,
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η) το σώµα των «Π.Π.Σ.» αποτελείται από δύο κείµενα, τα οποία λειτουργούν
συµπληρωµατικά και επεξηγηµατικά. Στο πρώτο οριοθετείται η φιλοσοφία, οι στόχοι,
το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµένου, ενώ στο δεύτερο εµπλουτίζεται ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε στο πρώτο κείµενο.

2. Παιδαγωγική οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου
2.1. Αναγκαιότητα
Η οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί την τελευταία δεκαετία στις χώρες του δυτικού κόσµου έχει δηµιουργήσει ένα περιβάλλον,
στο οποίο κυριαρχούν οι χαλαρές διαπροσωπικές και, γενικότερα, κοινωνικές σχέσεις, η εντατικοποίηση στον εργασιακό τοµέα, η φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας,
η υπερπαραγωγή, ο βοµβαρδισµός µε νέες γνώσεις και πληροφορίες, η τεχνολογική ανάπτυξη και η τυποποίηση του ελεύθερου χρόνου, προϋποθέσεις, οι οποίες
δηµιουργούν µια συνεχώς αυξανόµενη απαίτηση για απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση και διαχείριση των κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων αλλά και για την κατανόηση του νέου περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο καλείται
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από τα άτοµα και επενδύει τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που λαµβάνουν
χώρα µέσα σε αυτό το περιβάλλον κουβαλά µαζί του και όλα τα νοήµατα που παράγουν αυτές. Η κατανόηση, λοιπόν, του σύγχρονου περιβάλλοντος περνά αναγκαστικά µέσα από την κατανόηση του λόγου που παράγεται από τα υποκείµενα που
συµµετέχουν σε αυτό.
Σήµερα υφίσταται µια ποικιλία µορφών κειµένου που έχουν σχέση µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυµέσων αλλά και µια ποικιλία µορφών κειµένου που παράγονται µέσα σε µια πολύγλωσση και πολυπολιτισµική κοινωνία.
Υφίσταται µια γλωσσική πολυµορφία τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε κοινωνικό –
µε την ευρύτερη έννοια– επίπεδο. Παρά τη γλωσσική παγκοσµιοποίηση που διενεργείται µέσω της αγγλοαµερικανικής, οι διάφορες γλώσσες αλλά και οι διάφορες
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να ζήσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο λόγος, προφορικός και γραπτός, που παράγεται

εκδοχές της αγγλοαµερικανικής κάνουν εµφανή την παρουσία τους στα κοινωνικοπολιτισµικά δρώµενα σε παγκόσµιο επίπεδο και οι νέες τεχνολογίες, ως παραγωγοί
πολυµεσικών προϊόντων, παράγουν πολυτροπικά νοήµατα µέσα από γλωσσικές
µορφές, φόρµες και στιλ. Η αγγλοαµερικανική ούτως ή άλλως έχει έναν κυρίαρχο
λόγο µεταξύ των γλωσσών που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως και κάνει έντονη την
παρουσία της, µε διάφορες µορφές, σε διάφορα επίπεδα και διάφορους βαθµούς, σε
όλες σχεδόν τις εγγράµµατες κοινωνίες, σε σηµείο, µάλιστα, που η µη στοιχειώδης
γνώση της αγγλικής να δυσκολεύει συχνά, σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, την επικοινωνία και.τον έλεγχο της ζωής των ατόµων.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τα άτοµα που δεν τελείωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και βρίσκονται σήµερα σε ηλικία γύρω στα 20 µε 30 χρόνια και
δεν µπορούν να φοιτήσουν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για λόγους οικονοµικούς, προσωπικούς (υγείας, ψυχολογικούς ) και άλλους βρίσκονται
αντιµέτωπα µε µια κατάσταση κοινωνική, η οποία απαιτεί για την προσέγγιση και την
κατανόησή της δεξιότητες, τις οποίες δεν απέκτησαν στο σχολείο, λόγω της πρώιµης
εγκατάλειψής του αλλά ούτε – πιθανόν– εξοικειώθηκαν µε την κατάσταση αυτή ευρισκόµενοι εκτός σχολείου. Θεωρούµε ότι ένα µεγάλο µέρος της ευθύνης για τη δυσκολία της προσέγγισης και κατανόησης της κατάστασης οφείλεται στο λόγο και ιδίως
στο γραπτό λόγο. Με άλλα λόγια, τα άτοµα αυτά δεν έχουν αποκτήσει τον απαραίτητο γραµµατισµό σε ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα τους επιτρέψει να ελέγξουν τη
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ζωή τους διά του γραπτού λόγου. Άρα, αυτό που χρειάζεται να δοθεί στα άτοµα αυτά
δεν είναι η επαφή απλώς µε ορισµένα κείµενα, η κατανόηση των κειµένων αυτών και
η εκµάθηση µιας µεταγλώσσας, µε την οποία «µεταφράζονται» από τους ειδικούς τα
διάφορα κείµενα, αλλά η ταυτόχρονη βίωση, επικοινωνία, παραγωγή και χρήση των
διαφόρων –πρωτίστως– χρηστικών και αισθητικά επεξεργασµένων (λογοτεχνικών)
κειµένων και η κατάκτηση του γλωσσικού γραµµατισµού που τα συνοδεύει και τα καθορίζει µορφοσυντακτικά και νοηµατικά. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να µην έχουν
αποκτήσει και τον απαραίτητο σε ένα άτοµο που ζει σε µη αγγλόγλωσσο περιβάλλον γραµµατισµό σε αγγλοαµερικανική γλώσσα. Γι’ αυτό, χρειάζονται τα άτοµα αυτά
µια επαφή και εξοικείωση µε πραγµατικές συνθήκες, οι οποίες επενδύονται, εν όλω
ή εν µέρει, µε αγγλοαµερικανική γλώσσα και µια ενασχόληση µε αφηρηµένες δοµές
και γραµµατική µεταγλώσσα. Άρα, είναι ανάγκη να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι
αυτοί τον απαραίτητο γλωσσικό γραµµατισµό, σε ελληνική και αγγλοαµερικανική
γλώσσα, που θα τους επιτρέψει να κινηθούν µε άνεση στη ζωή και στην κοινωνία.
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2.2. Καθορισμός
Ο γλωσσικός γραµµατισµός αποτελούσε πάντα τον κύριο σκοπό του σχολείου,
αλλά µε µία έννοια στενότερη από αυτήν που έχει αποκτήσει σήµερα, αφού στην
πλειονότητά τους τα εκπαιδευτικά συστήµατα µε την έννοια του γλωσσικού γραµµατισµού εννοούσαν έως πρόσφατα –και ορισµένα εννοούν και σήµερα– την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και µιας γραµµατικής µεταγλώσσας. Όµως
σήµερα ο όρος δε σηµαίνει απλά µόνο την ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει τα
γράµµατα του αλφαβήτου, να διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείµενο, αλλά
και την ικανότητα να αντιµετωπίζει µε άνεση τα ζητήµατα που προκύπτουν στην καθηµερινή του ζωή και σχετίζονται µε το γραπτό λόγο και τα προϊόντα του. Για παράδειγµα, γλωσσικός γραµµατισµός δεν είναι µόνο η αναγνώριση των γραµµάτων,
αλλά και η γνώση ότι διαβάζουµε ένα κείµενο από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά (για τις δυτικές κοινωνίες), ότι χρησιµοποιούνται κεφαλαία και
πεζά γράµµατα και έχουν αυτά ορισµένο ρόλο, ότι χρησιµοποιούνται αρχιγράµµατα,
ότι σε ένα βιβλίο υπάρχει το εξώφυλλο, µε το ρόλο που αυτό παίζει, ότι οι υποσηµειώσεις και οι παραποµπές γίνονται µε ορισµένο τρόπο κτλ. Ακόµη, σε ένα δεύτερο
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στο οποίο εντάσσεται ένα κείµενο και τα νοήµατα που προσδίδει το πλαίσιο αυτό
στο κείµενο·µε άλλα λόγια, να κατατάσσει, ασύνειδα και, αν είναι δυνατό, και συνειδητά τα κείµενα σε «είδη λόγου», τα οποία είναι κατηγορίες, οι οποίες παράγονται
µέσα από την αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών του κειµένου και των αναγνωστικών συνηθειών και διαµορφώνουν, αλλά και περιορίζουν, τα µηνύµατα που δέχεται ο αναγνώστης από το κείµενο.
Η λέξη «είδος λόγου» (genre) στη θεωρία της λογοτεχνίας χρησιµοποιείται,
όταν αναφερόµαστε σε διαφορετικές κατηγορίες γραφής. Η διάκριση των ειδών δε
γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά τους αλλά µε βάση τους κανόνες για την ανάγνωσή τους, που είναι κοινοί για τα µέλη της «αναγνωστικής» κοινωνίας. Οι τρόποι
ανάγνωσης που επικρατούν σε µια κοινωνία προσφέρουν µια γκάµα από ειδολογι-
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επίπεδο, γλωσσικός γραµµατισµός είναι η ικανότητα να διακρίνει κανείς το πλαίσιο

κές κατηγορίες, µέσα από τις οποίες µπορούν να διαβαστούν τα κείµενα, π.χ. µια κινηµατογραφική ταινία µπορεί να την «αναγνώσει» κάποιος ως κωµωδία και κάποιος
άλλος ως δράµα, ένα απόσπασµα της Βίβλου ένας ιστορικός να το «αναγνώσει» ως
ιστορία, ενώ ένας πιστός ως προφητικό λόγο (παράβαλε το παράδειγµα της αγελάδας, την οποία οι Ινδοί τη θεωρούν ιερό ζώο και δεν την ενοχλούν, ενώ άλλοι τη
σφάζουν και τη µαγειρεύουν ή της ντοµάτας, που άλλοι τη θεωρούν φρούτο, άλλοι
λαχανικό και άλλοι ότι περιέχει δηλητήριο).
Τα είδη γραφής είναι κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο
συγγραφέας και ο αναγνώστης κατασκευάζουν το νόηµα στα κείµενα, αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητοι, αφού µας καθιστούν ικανούς να τα διαβάζουµε, π.χ. η
φράση «ανεβαίνει το θερµόµετρο στη Σοφοκλέους» έχει διαφορετική σηµασία σε
έναν τίτλο εφηµερίδας, διαφορετική σε µια διαφήµιση και διαφορετική σε ένα τοιχογράφηµα, που υπογράφεται από µια οµάδα αναρχικών. Τα κείµενα διαβάζονται και
κατανοούνται µέσω του είδους στο οποίο ανήκουν, π.χ. το ποίηµα «ο Ύµνος εις την
ελευθερίαν» του Δ. Σολωµού έχει διαφορετική σηµασία ως εθνικός ύµνος και διαφορετική ως λογοτέχνηµα.
Ο γλωσσικός γραµµατισµός αποτελεί, λοιπόν, ένα ζήτηµα κοινωνικής πρακτικής και οι επιµέρους τοµείς του (ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, γραµµατική) θεωρούνται δραστηριότητες µε κοινωνικοπολιτισµικά µηνύµατα, τα οποία σε τελευταία
ανάλυση είναι πολιτικά. Έτσι, η διδασκαλία της γλώσσας µέσα σε αυτό το πλαίσιο
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ισοδυναµεί µε τη διδασκαλία απόψεων, πολιτισµικών στάσεων και κοινωνικών κανόνων. Τα είδη λόγου ενταγµένα µέσα σε αυτή τη λογική εκφράζουν τις διαφορετικές κατηγορίες των κοινωνικών κανόνων και πολιτισµικών στάσεων, που είναι φορείς
και διαφορετικών απόψεων, και µε την ενασχόληση µε αυτά στην εκπαιδευτική
πράξη ενδυναµώνονται οι µαθητές σε κοινωνικούς τοµείς, στους οποίους δεν έχουν
πρόσβαση.

2.3. Σκοπός
Με τον καθορισµό του γνωστικού αντικειµένου γίνεται εµφανής και ο σκοπός
που θα πρέπει να έχει η ενασχόληση στο σχολείο µε τη γλώσσα, µητρική και ξένη.
Βασικοί σκοποί θα πρέπει να είναι: α) η βελτίωση του βαθµού της νέας ελληνικής
που κάνουν χρήση οι εκπαιδευόµενοι τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό
λόγο, ώστε να αυξήσουν στο µέγιστο δυνατό βαθµό το επίπεδο του γλωσσικού
γραµµατισµού που κατέχουν και β) η απόκτηση ενός αριθµού γλωσσικών δεξιοτή-
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των σε αγγλοαµερικανική γλώσσα, ώστε να αποκτήσουν ένα επίπεδο γραµµατισµού
που θα επιτρέπει να κατανοούν και να παράγουν λόγο που είναι συχνής χρήσης σε
περιβάλλοντα όπου συχνάζουν αλλόγλωσσοι πολίτες.
Οι εκπαιδευόµενοι στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, λόγω του επιπέδου γραµµατισµού που έχουν αποκτήσει στο µεταξύ στην κοινωνία και την κατάλληλη βελτίωση αυτού κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, θα βρίσκονται στο τέλος των
σπουδών τους σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι οι τελειόφοιτοι µαθητές του κλασικού Γυµνασίου.

2.4. Στόχοι
Ειδικότερα, µε τις µεθοδολογικές τεχνικές και µε τις δραστηριότητες επιδιώκεται οι εκπαιδευόµενοι στο τέλος του διετούς κύκλου µαθηµάτων να είναι σε θέση:
Ι. Όσον αφορά τη νέα ελληνική

 να διαβάζουν µε άνεση και να κατανοούν τα νοήµατα εκτεταµένων γραπτών
κειµένων, που παράγονται από τα Μ.Μ.Ε. (ειδήσεις, ρεπορτάζ, χρονογραφήµατα, κόµικς, θεατρικός λόγος, σχόλια, τίτλοι κτλ.), από τη διοίκηση δηµόσιων
(νόµοι, εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις κτλ.) και ιδιωτικών φορέων (προ-
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 να παράγουν κείµενα µικρής έκτασης που απευθύνονται σε κοινό (ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις, επιστολές, αναφορές κτλ.) και σε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς (τυπικές επιστολές, αιτήσεις, ευχαριστήρια, διαµαρτυρίες κτλ.)

 να διαβάζουν κριτικά και να κατανοούν κείµενα µικρής έκτασης (διαφηµίσεις,
συνθήµατα, λογαριασµοί κτλ.) καθώς και τα ιδιαίτερα υπονοήµατα που φέρνουν µαζί τους αυτά

 να παράγουν, µε σχετική άνεση, σύντοµης έκτασης κείµενα (διαφηµίσεις, συνθήµατα, παραγγελίες, πινακίδες κτλ.)

 να παρουσιάζονται σε κοινό και να εκφράζουν προφορικά εµπειρίες, επιχειρήµατα, παράπονα, αιτήµατα κτλ.

 να κατανοούν τον προφορικό λόγο καθηµερινής χρήσης
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σφορές, αναλύσεις, οδηγίες κτλ.)

 να κάνουν λόγο για πολύ βασικά θέµατα της δοµής της νέας ελληνικής (µεταγλωσσική ορολογία, ορθογραφία, δοµή πρότασης κτλ.)
ΙΙ. Όσον αφορά την αγγλοαµερικανική

 να επικοινωνούν προφορικά µε στοιχειώδη άνεση σε χώρους εκτός Ελλάδας,
όπου η αγγλοαµερικανική χρησιµοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας (χαιρετισµοί, απλές συνηθισµένες ερωτήσεις κτλ.)

 να κατανοούν διάφορες πινακίδες, που βρίσκονται σε πολυσύχναστους ή και
τουριστικούς χώρους

 να κατανοούν βασικές οδηγίες χρήσης

 να κατανοούν ονοµασίες εντολών σε ηλεκτρονικά µηχανήµατα (Η/Υ, στερεοφωνικά, ραδιόφωνα κτλ.)

 να δίνουν προφορικά ορισµένες βασικές εντολές

 να κάνουν, προφορικά και γραπτά, µικρές περιγραφές.
Πιο ειδικά, οι επιµέρους στόχοι που επιδιώκεται να κατακτηθούν φαίνονται στον
πίνακα 1.
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΟ/ΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΟ/ΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ

– προσκλήσεις
– αιτήσεις
– παράπονα
– ειρωνικός λόγος
– προσβολές
– διαµαρτυρίες
– περιγραφές
– αφηγήςεις
– ειδήσεις
– πληροφορίες
– θεατρικός λόγος
– συζητήσεις
– συνθήµατα
– οδηγίες
– τηλεφωνική
επικοινωνία

– χαιρετισµοί
– απλές ερωτήσεις
(καταγωγή, διαµονή,
οικογενειακή
κατάσταση κ.λπ.)
– απλές περιγραφές
– απλές πληροφορίες
– έναρξη τηλεφωνικής
επικοινωνίας

– προσανατολισµός
κατεύθυνσης
– αίτηση
– πρόσκληση
– τηλεφωνική
επικοινωνία

ΓΡΑΠΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ

– συχνόχρηστες
πινακίδες
– διαφηµίσεις
– συµβόλαια
– οδηγίες χρήσης
– τιµές προϊόντων
– τιµολόγια
οργανισµών
– µενού
– ειδησεογραφικός
λόγος
– σχολιογραφικός
λόγος
– τίτλοι
– κινηµατογραφικοί
υπότιτλοι
– αποδείξεις
– ετικέτες προϊόντων
– οδηγίες χρήσης
κτλ. φαρµάκων
– τηλεφωνικός
κατάλογος
– ηµερολόγιο
– λεξικά

– συχνόχρηστες
πινακίδες
– διαφηµίσεις
– εντολές του Η/Υ
– εντολές
ηλεκτρονικών
συσκευών
– βασικές
οδηγίες χρήσης
– απλές επιστολές
– χρήση λεξικών

– αιτήσεις
– µικρές πινακίδες
– υποµνήµατα
– απλές επιστολές
– περιγαφές
– µικρά γλωσσάρια
– πινακίδες
– τιµολόγια
– αναφορές
– συµπλήρωση
εντύπων
– ετικέτες προϊόντων
– περίληψη
– κατάλογοι
– µικρά λεξικά
– λεζάντες

Πίνακας 1

– χαιρετισµοί
– απλές ερωτήσεις
– απλές περιγραφές
– απλές ερωτήσεις
– οδηγίες χρήσης
– έναρξη
επικοινωνίας

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 87

Το περιεχόµενο στο γλωσσικό γραµµατισµό δεν µπορεί να οριοθετηθεί µε αυστηρά κριτήρια. Με δύο λέξεις, θα µπορούσε να πει κανείς ότι η αρχή και το τέλος του
περιεχοµένου είναι προφορικά και γραπτά κείµενα, τα οποία χρησιµοποιούνται από
τα µέλη µιας κοινωνίας για τη µεταξύ τους επικοινωνία και µε αφορµή τα οποία οι εκπαιδευόµενοι θα κατανοήσουν και θα παραγάγουν προφορικό και γραπτό λόγο. Για
µεθοδολογικούς καθαρά λόγους θεωρούµε ότι το περιεχόµενο θα επικεντρώνεται
γύρω από: α) χρηστικά κείµενα και β) θέµατα της δοµής της νέας ελληνικής και αγγλοαµερικανικής (για τα αισθητικά επεξεργασµένα κείµενα βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Στον τοµέα των χρηστικών κειµένων µπορεί να περιληφθεί ένας µεγάλος αριθµός κειµένων για τη νέα ελληνική, όπως: αιτήσεις, προσκλήσεις, τιµολόγια ΔΕΗ, ΟΤΕ
κτλ., ευχετήριες κάρτες, ειδήσεις από τις εφηµερίδες και την τηλεόραση, προφορικές
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2.5. Περιεχόμενο

αφηγήσεις, υποµνήµατα, αναφορές, νοµοθετικά κείµενα, έντυπα προς συµπλήρωση,
τρίπτυχα κοινωφελών οργανισµών, διαφηµίσεις, πινακίδες διάφορες, προφορικές
µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, κόµικς, θεατρικά έργα, συµβόλαια, οδηγίες χρήσης,
επιστολές, βιογραφικό σηµείωµα, διάλεξη, αυτοπαρουσίαση, ετικέτες προϊόντων, σελίδες Internet κτλ.
Για την αγγλοαµερικανική τα κείµενα αυτά µπορούν να περιοριστούν στα πιο
συχνόχρηστα, όπως: αιτήσεις, προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, ειδήσεις, απλά έντυπα προς συµπλήρωση, διαφηµίσεις, πινακίδες διάφορες, προφορικές µαγνητοφωνηµένες επικοινωνίες, κόµικς, απλές οδηγίες χρήσης, απλές επιστολές,
αυτοπαρουσίαση, ετικέτες προϊόντων, εντολές ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, σελίδες
Internet κτλ.
Στον τοµέα των θεµάτων δοµής της γλώσσας είναι απαραίτητο να περιληφθούν τα εξής θέµατα: α) όσον αφορά τη νέα ελληνική: βασικοί όροι της γραµµατικής
µεταγλώσσας (άρθρο, ουσιαστικό, ρήµα κτλ.), ορισµένοι βασικοί ορθογραφικοί κανόνες, όχι συχνόχρηστοι µορφολογικοί τύποι των ουσιαστικών, ρηµάτων και επιθέτων, βασικά στοιχεία δοµής της πρότασης (υποκείµενο, ρήµα, αντικείµενο,
κατηγορούµενο), στοιχεία της δοµής και της οργάνωσης του προφορικού και του
γραπτού λόγου, η λειτουργία της µεταφοράς και στοιχεία υφολογίας. β) όσον αφορά
την αγγλοαμερικανιική: τα γράµµατα, η προφορά, βασικά στοιχεία δοµής της πρότασης, βασικές δοµικές διαφορές από τη νέα ελληνική, βασικοί ορθογραφικοί κανόνες.
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Θεµατολογικά, το περιεχόµενο των µαθηµάτων µπορεί να κινηθεί ενδεικτικά
γύρω από τους παρακάτω άξονες και τα παρακάτω επιµέρους θέµατα:
Ι. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙ ΕΓΩ)
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– αυτοβιογραφικό
– βιογραφικό
– αυτοπαρουσίαση
– συνέντευξη
– αίτηση για εργαςία
– τρίπτυχα κοινωφελών
οργανισµών
– συστατιστικές επιστολές
– συµπλήρωση διαφόρων
εντύπων
– ζώδια
– κουτσοµπολιό,
παραπολιτικός λόγος
– σκανδαλοθηρικά κείµενα
– επιστολή

– µορφολογία ρήµατος
και επιθέτου
– ορθογραφικοί κανόνες,
– δοµή ερωτήσεων,
ερωτηµατικές προτάσεις
– δοµή βιογραφικού

– απλή περιγραφή
του εαυτού
– απλή περιγραφή
του άλλου
– αυτοπαρουσίαση
– γνωριµία
– σύσταση

– το ρήµα της
αγγλοαµερικανικής
– η προφορά
– στοιχεία των
αντωνυµιών
– ορθογραφικοί
κανόνες

ΙΙ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– νόµοι
– εγκύκλιοι
– δικανικός λόγος
– αιτήσεις
– προσκλήσεις
– διαµαρτυρίες
– διαφηµίσεις
– κείµενα ψυχαγωγικού
περιεχοµένου

– ενεργητική
– παθητική φωνή

– απαγορευτικές
πινακίδες

– η άρνηση στην
αγγλοαµερικανική

ΙΙΙ. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ)
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– κείµενα για τη θάλασσα,
το βουνό κ.λπ.
– σεισµοί
– ρεπορτάζ
– εκδηλώσεις
– κείµενα οργανώσεων
για την προστασία
του περιβάλλοντος

– ουσιαστικά

– µεγαλουπόλεις
Αγγλίας και Η.Π.Α.

– συνοχή κειµένου
– επιρρήµατα
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Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– συνταγές
– ρεπορτάζ
– περιγραφές τροφίµων
– ετικέτες τσιγάρων
– ετικέτες τροφίµων
– ετικέτες κρασιών
– ετικέτες φαρµάκων

– προστακτική
– β΄πρόσωπο

– ετικέτες προϊόντων
– διατροφικές
συνήθειες
Αγγλοαµερικανών

– ενεργητική
– παθητική φωνή

V. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ TOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– ιστορικά κείµενα
– προσωπικότητες
της ελληνικής και
παγκόσµιας ιστορίας
– πίνακες µε ιστορικούς
σταθµούς
– συγκριτικοί πίνακες
γεγονότων
– χρονολόγια
– ηµερολόγια
– βιογραφίες

– χρόνοι του ρήµατος
– έκφραση παρελθόντος

– ιστορικές
προσωπικότητες
Αµερικής και Αγγλίας
– Χρονολόγιο
αµερικανικής ιστορίας

– συνοχή λόγου σε
ιστορικά κείµενα
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ΙV. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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IV. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– κείµενα επιστηµονικής
φαντασίας
– επιστηµονικά κείµενα
για το διάστηµα
– λόγος µέντιουµ
– τηλεφωνικοί κατάλογοι
– οδηγίες χρήσης
ηλεκτρονικών µηχανηµάτων
– ωροσκόπια

– χρόνοι του ρήµατος
– η έκφραση του
µέλλοντος
– τρόποι έκφρασης του
ενδεχόµενου και πιθανού

– µάρκες τεχνολογικών – ουσιαστικά
προϊόντων
– προστακτική
– κινητά τηλέφωνα και
η λειτουργία τους
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VII. ΤΑ ΜΜΕ
Ελληνική
Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– ειδήσεις
– λεζάντες
– σχόλια
– τίτλοι
– χρονογραφήµατα
– κείµενα θεατρικού λόγου
– διαφηµίσεις
– κόµικς

– ορθογραφία λέξεων
– δοµή διαλόγου
– δοµή ειδήσεων
– µεταφορικός λόγος
τίτλων
– προφορικότητα
θεατρικού λόγου
– επιχειρηµατικός λόγος
– δοµή λεζάντας
– µορφολογία επιθέτου

– τίτλοι
αγγλοαµερικανικών
εφηµερίδων
– λεζάντες
– σύντοµα κόµικς
– ξενόγλωσσοι τίτλοι
εκποµπών
– τίτλοι

– αλφάβητο
αγγλοαµερικανικής
– δοµή λέξεων
αγγλοαµερικανικής
– βασικά στοιχεία
πρότασης

VIII. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ελληνική

90

Αγγλοαµερικανική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– τουριστικοί οδηγοί
– περιγραφές τόπων
– ευχετήριες κάρτες
– τουριστικές κάρτες
– αλληλογραφία
– προγράµµατα ταξιδιών
– διαφηµίσεις

– µορφολογία
ουσιαστικών
– κεφαλαία– πεζά

– περιγραφές
τουριστικών τόπων
Αµερικής και Αγγλίας
– αναζήτηση
προσανατολισµού
– τουριστικές κάρτες

– τρόποι περιγραφής
– συνδετικά
– επιρρήµατα

IX. H TEXNH
Ελληνική

Αγγλοαµερικανική

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

Χρηστικά κείµενα

Δοµή

– λογοτεχνικά κείµενα
– βιβλιοπαρουσιάσεις
– διαφηµίσεις
λογοτεχνικών βιβλίων

– ύφος

– τίτλοι λογοτεχνικών
έργων

– δοµή ονοµατικής
φράσης

2.6. Μεθοδολογία
Η προβληµατική που αναπτύχθηκε γύρω από την έννοια του γραµµατισµού τις
τελευταίες δεκαετίες δηµιούργησε και ένα πλαίσιο αρχών της ονοµαζόµενης παιδαγωγικής του γραµµατισµού. Σύµφωνα µε αυτήν, η µάθηση θεωρείται πιο αποτελεσµατική όταν ο µαθητής συµµετέχει ενεργητικά στην κατάκτησή της. Τα κείµενα προς
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θητές, τα κείµενα που έχουν νόηµα για τους µαθητές. Η γλώσσα νοηµατοδοτείται
σύµφωνα µε αυτά που πιστεύει το παιδί. Τα κείµενα αποτελούν παρεµβάσεις στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι, οι χειριστές ενός είδους λόγου έχουν πρόσβαση στον αντίστοιχο τοµέα κοινωνικής δράσης, π.χ. το είδος λόγου που παράγει ο δάσκαλος είναι
ένα είδος από το οποίο αποκλείονται όσα άτοµα δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτό.
Γνωρίζοντας λοιπόν ο µαθητής νέα είδη λόγου αποκτά τη δυνατότητα να ενσωµατωθεί γλωσσικά σε νέους τοµείς κοινωνικής δράσης και δύναµης. Το σχολείο έχει τη
δυνατότητα να εισαγάγει τους µαθητές σε µια ποικιλία ειδών λόγου, άρα κοινωνικών δράσεων.
Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την ηλικία των εκπαιδευοµένων δείχνουν ότι η
πιο πρόσφορη µεθοδολογία για την επίτευξη των σκοπών είναι η βιωµατική–επι-
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διδασκαλία είναι τα κείµενα που έχουν σχέση µε τη ζωή και ενδιαφέρουν τους µα-

κοινωνιακή, µε την οποία η µάθηση γίνεται βίωµα µέσα από την διεκπεραίωση πραγµατικών (ή και εικονικών) περιστάσεων επικοινωνίας.
Πιο συγκεκριµένα, η µεθοδολογία στηρίζεται στις εξής αρχές:

 η διδασκαλία προσαρµόζεται στο επίπεδο γραµµατισµού των εκπαιδευοµένων

 η θεµατολογία συναποφασίζεται από τους συµµετέχοντες στη διδασκαλία

 δίνεται δυνατότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

 ο εκπαιδευτής έχει ρόλο συντονιστή και ισότιµου συνοµιλητή

 ο χρόνος διεκπεραίωσης της δραστηριότητας εξαρτάται από το ενδιαφέρον
των εκπαιδευοµένων

 το υλικό προσκοµίζεται από όλους τους συµµετέχοντες στο µάθηµα

 δεν υπάρχει βιβλίο του εκπαιδευοµένου. Το βιβλίο διαµορφώνεται σε φακέλους στην πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεσή του ένα µικρό αριθµό –«κλασικών»– δραστηριοτήτων

 η διδασκαλία της δοµής της νέας ελληνικής γίνεται περιστασιακά

 κατά τη διδασκαλία της δοµής δίνεται έµφαση και στη µικροδοµή, αλλά πολύ
περισσότερο στη µακροδοµή

 ενθαρρύνονται οι εκπαιδευόµενοι στην έκφραση κριτικής άποψης

 τα κείµενα που θα παράγουν θα πρέπει να έχουν πάντα αποδέκτη
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 οι επικοινωνιακές συνθήκες γίνεται προσπάθεια να είναι πραγµατικές

 µεγάλο µέρος της διδασκαλίας µπορεί να γίνεται εκτός του χώρου του σχολείου

 τα µαθήµατα έχουν τη µορφή project

 γίνoνται αντικείµενο εκµετάλλευσης οι γραµµατισµικές γνώσεις των εκπαιδευοµένων

 ενθαρρύνεται η οµαδική εργασία και η συνεργασία.
Πρακτικά, όλες αυτές οι αρχές υλοποιούνται µε τρεις τρόπους, τους εξής: α)µε
διδακτικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου, β)µε την επεξεργασία του λόγου που
παράγουν οι µαθητές µε σκοπό τη βελτίωσή του και γ)µε δραστηριότητες δοµής.
α) Διδακτικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Πρόκειται για µαθήµατα, τα οποία αποσκοπούν στην καλλιέργεια ποικίλων
γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων µε απώτερο σκοπό να αποκτήσουν
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όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό γραµµατισµού. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει
να είναι έτσι σχεδιασµένες, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: α)το επίπεδο των εκπαιδεοµένων, β)οι γλωσσικές ανάγκες τους και γ)τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης πρέπει να είναι συγκροτηµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εναλλάσσονται διάφορες
µορφές λόγου (προφορικού και γραπτού) και να δίνεται η ευκαιρία να έρχονται οι εκπαιδευόµενοι σε επαφή µε διάφορα είδη αυθεντικών κειµένων και να χρησιµοποιούν τη γλώσσα σε διάφορες περιστάσεις και για ποικίλους επικοινωνιακούς στόχους.
Οι δραστηριότητες δεν περιορίζονται σε µια ή δυο διδακτικές ώρες, αλλά µπορούν
να επεκταθούν χρονικά όσο οι εκπαιδευόµενοι δείχνουν ενδιαφέρον και φαίνεται
ότι η γλωσσική καλλιέργεια είναι αποτελεσµατική. Ακόµη, οι δραστηριότητες δεν
έχουν µια καθορισµένη σειρά· η σειρά καθορίζεται από τον εκπαιδευτή της τάξης, ο
οποίος λαµβάνει υπόψη του όλες τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη διδασκαλία,
όπως είναι η επικαιρότητα, το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων για κάποιο θέµα κτλ.
Πιο συγκεκριµένα, µε τις δραστηριότητες αυτές οι εκπαιδευόµενοι έρχονται σε
επαφή µε διάφορα είδη προφορικών και γραπτών κειµένων της καθηµερινής ζωής,
τα οποία έχουν νόηµα σε ορισµένες περιστάσεις επικοινωνίας, και επιχειρούν, µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτή, να τα κατανοήσουν και να εισαγάγουν το γραµµατισµό που
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µέσα σε πραγµατικές συνθήκες, ώστε να έχουν νόηµα και να περιέχουν τον απαραίτητο γλωσσικό γραµµατισµό που απαιτείται. Τα κείµενα αυτά αντιµετωπίζονται διδακτικά µε τη διαδικασία της επεξεργασίας του λόγου, στην οποία θα γίνει αναφορά
παρακάτω.
Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου έχουν κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα,
αφού οι εκπαιδευόµενοι ασχολούνται µε θέµατα σύγχρονα και επίκαιρα, που έχουν
σχέση µε την κοινωνία στην οποία ζουν, οδηγούνται στη διενέργεια ερευνών για θέµατα που απασχολούν το άµεσο περιβάλλον τους και την κοινωνία, παίρνουν συνεντεύξεις από συνοµηλίκους τους και µεγαλύτερους, αναγκάζονται να
παρακολουθούν την επικαιρότητα και συµµετέχουν σε συζητήσεις µέσα στην τάξη.
Όσον αφορά την αγγλοαµερικανική, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να πε-
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έχει το καθένα από αυτά, αλλά και να παραγάγουν ανάλογα κείµενα εντάσσοντάς τα

ριορίζονται σε πολύ βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις, τις οποίες µπορεί να συναντήσει κανείς τόσο σε µη αγγλόγλωσσο περιβάλλον όσο και σε αγγλόγλωσσο.
β) Επεξεργασία του λόγου που παράγουν οι µαθητές
Πρόκειται για µια διαδικασία, µε την οποία επιδιώκεται να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι τους απαραίτητους αυτοµατισµούς, που θα τους επιτρέπουν να παράγουν λόγο γραπτό και προφορικό, προσαρµοσµένο στο κατάλληλο είδος λόγου
και στο κατάλληλο επίπεδο ύφους. Η διαδικασία αυτή διενεργείται µε πρωτοβουλία
του εκπαιδευτή και µε συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων. Πιο συγκεκριµένα,
όσον αφορά το γραπτό λόγο, επιλέγεται ένα ή περισσότερα κείµενα από αυτά που
έχουν γράψει οι εκπαιδευόµενοι, διαβάζει ολόκληρο το κείµενο στην τάξη και στη συνέχεια αντιγράφει στον πίνακα ή, αν υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπικής αναπαραγωγής, το δίνει στους εκπαιδευόµενούς του φωτοτυπηµένο. Μετά την παρουσίαση του
κειµένου τούς καλεί να επισηµάνουν τυχόν ορθογραφικά, εκφραστικά και άλλα
λάθη και να προτείνουν τροποποιήσεις και αλλαγές του κειµένου, ώστε να γίνει πιο
κατάλληλο και πιο αποτελεσµατικό για την περίσταση επικοινωνίας. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται η ευκαιρία να γίνει αναφορά σε ορθογραφικούς κανόνες και να γίνουν παρατηρήσεις και επισηµάνσεις υφολογικής υφής και άλλες που σχετίζονται µε
το γλωσσικό γραµµατισµό. Μετά τη διαδικασία αυτή γίνεται σύγκριση των δύο κειµένων (αρχικού και τελικού) και αξιολογείται το αποτέλεσµα.
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‘Οσον αφορά την επεξεργασία του προφορικού λόγου, αυτή δεν είναι δυνατό
να γίνει, παρά µόνο µε τη βοήθεια του µαγνητοφώνου. Ο λόγος µαγνητοφωνείται
και στη συνέχεια τίθενται σε ακρόαση τα σηµεία εκείνα, όπου ο λόγος παρουσιάζει
κάποιες ιδιοµορφίες (ατυχείς εκφράσεις, µορφοσυντακτικά, φωνητικά και άλλα λάθη)
και γίνεται µε συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων προσπάθεια βελτίωσης του
λόγου, µε κριτήρια βέβαια του προφορικού λόγου.
Η διαδικασία αυτή θα γίνεται για την αγγλοαµερικανική στο πλαίσιο των επιδιώξεων του µαθήµατος.
γ) Δραστηριότητες δοµής
Πρόκειται για δραστηριότητες–µαθήµατα, µε τα οποία επιδιώκεται να γίνει κατανοητός ο µηχανισµός και η δοµή της ελληνικής γλώσσας. Δεν αντιµετωπίζονται
όµως οι δοµές ως αφηρηµένες κατασκευές, αλλά ως λειτουργικά εργαλεία, η γνώση
και η συνειδητοποίηση των οποίων επιτρέπει την παραγωγή σωστών µορφοσυντακτικά προτάσεων· δεν περιορίζεται δηλαδή η διδασκαλία στην αποµνηµόνευση του
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κλιτικού συστήµατος ή της µορφολογίας ή των κανόνων που διέπουν το σύστηµα
αλλά επιχειρείται να γίνει κατανοητή η λειτουργία του κάθε γλωσσικού στοιχείου σε
σχέση µε τα άλλα γλωσσικά στοιχεία που έχουν διαφορετική λειτουργία. Προς την
κατεύθυνση αυτή οι δραστηριότητες έχουν πολλά κοινά στοιχεία µε τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, αλλά η όλη διαδικασία είναι επικεντρωµένη στη διδασκαλία ενός συγκεκριµένου γλωσσικού στοιχείου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
χρησιµοποιούνται τεχνικές δανεισµένες από την επιστήµη της Γλωσσολογίας, όπως
αντικαταστάσεις, αφαιρέσεις, µετασχηµατισµοί, αλλαγές θέσεων των γλωσσικών
στοιχείων που έχουν την ίδια λειτουργία κτλ. Βέβαια τέτοιου είδους τεχνικές είναι κατάλληλες για τη νέα ελληνική γλώσσα, την οποία γνωρίζουν οι εκπαιδευόµενοι. Τη
διαίσθηση αυτή δεν µπορεί βέβαια να την απαιτήσει κανείς και για την αγγλοαµερικανική. Γι’ αυτό, ιδιαίτερα για την αγγλοαµερικανική µπορεί η διδασκαλία της δοµής
να γίνει µε δοµιστικού τύπου ασκήσεις και µε παράλληλη διδασκαλία της µορφολογίας.
Εννοείται ότι στο πλαίσιο αυτών των αρχών και αυτών των µεθοδολογικών
οδηγιών και µε γνώµονα πάντα τις επιδιώξεις ο εκπαιδευτής µπορεί να χρησιµοποιεί
κάθε πρόσφορο µέσο, όπως συνεργασία µε άλλα ΣΔΕ, µε άλλους εκπαιδευτικούς
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χώρους κτλ. Η διαδικασία που προσφέρει πολλά στοιχεία που αφορούν τη δηµή
της γλώσσας είναι η διαδικασία της επεξεργασίας του λόγου των µαθητών.

2.7. Αξιολόγηση του εκπαιδευομένου
Η αξιολόγηση ως έννοια και ως πρακτική διαδικασία εµπεριέχεται ούτως ή
άλλως σε µια εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τη µορφή που έχει αυτή και
τη φιλοσοφία από την οποία διέπεται. Εφόσον υπάρχουν διδάσκοντες και διδασκόµενοι, οι οποίοι ακολουθούν κάποιο πρόγραµµα διδασκαλίας, οι πρώτοι θα αξιολογούν τους δεύτερους και οι δεύτεροι τους πρώτους, και οι µεν και οι δε το
πρόγραµµα διδασκαλίας.
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οργανισµούς και τοπικούς φορείς, µε άλλους εκπαιδευτές, επισκέψεις σε διάφορους

Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων θα είναι κυρίως ανατροφοδοτική. Ο εκπαιδευτής, δηλαδή, έχοντας υπόψη του πάντα τους επιδιωκώµενους στόχους παρατηρεί και ενισχύει τους εκπαιδευοµένους που υστερούν σε έναν ή περισσότερους
τοµείς των στόχων. Εννοείται ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ανάλογη των σκοπών και της µεθοδολογίας που διέπουν το γνωστικό αντικείµενο του γλωσσικού
γραµµατισµού, όπως αναλύθηκαν προηγουµένως, και, συγκεκριµένα, τα κριτήρια
θα είναι το κατά πόσο οι µαθητές έγιναν ικανοί να προσαρµόζουν τον προφορικό
και το γραπτό τους λόγο στις απαιτήσεις της εκάστοτε συνθήκης επικοινωνίας και το
κατά πόσο ο λόγος τους αυτός είναι αποτελεσµατικός. Έτσι, µια τελική αξιολόγηση δε
θα αξιολογεί τόσο το τελικό προϊόν αλλά τη βελτίωση και την πρόοδο που παρουσίασε ο κάθε εκπαιδευόµενος.

2.8. Παράδειγμα διδακτικής δραστηριότητας
Για να γίνει κατανοητή η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουµένως παρατίθενται δύο παραδείγµατα διδακτικών δραστηριοτήτων, ένα για τη νέα ελληνική
και ένα για την αγγλοαµερικανική. Το πρώτο είναι ένα παράδειγµα δραστηριότητας
παραγωγής λόγου, στην οποία παράγεται προφορικός και γραπτός λόγος σε πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας, εµπλουτίζουν οι εκπαιδευόµενοι το λεξιλόγιό τους,
έρχονται σε επαφή µε διάφορες µορφές λόγου και αποκτούν το γλωσσικό γραµµατισµό, µε τον οποίο επενδύονται κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται µε το σταυ-
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ρόλεξο, δηλ. πώς λύνεται ένα σταυρόλεξο, πώς κατασκευάζεται ένα σταυρόλεξο,
ποιες ιδιαίτερες υφολογικές τεχνικές χρησιµοποιούνται συνήθως, πού ανατρέχει κανείς για βοήθεια (λεξικά ευθέα και αντίστροφα, αντιλεξικά, εγκυκλοπαίδειες κτλ.).
Το δεύτερο είναι επίσης ένα παράδειγµα δραστηριότητας παραγωγής λόγου,
µε την οποία δίνεται η ευκαιρία να παραγάγουν οι εκπαιδευόµενοι προφορικό και
γραπτό λόγο σε αγγλοαµερικανική και να αποκτήσουν, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή, τον σχετικό µε τις πινακίδες αυτού του τύπου γραµµατισµό, δηλαδή το ιδιαίτερο ύφος, τη σύνταξη και ακόµη και τον τρόπο εµφάνισης (κεφαλαία ή πεζά).
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ…ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1. α. Προτείνεται να διεξαγάγουν ένα διαγωνισµό…σταυρόλεξου µεταξύ των
οµάδων των εκπαιδευοµένων.
β. Χωρίζονται οι εκπαιδευόµενοι σε οµάδες.
γ. Δίνεται σε κάθε οµάδα, µετά από κλήρωση, από ένα –διαφορετικό– σταυ-
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ρόλεξο µέτριας δυσκολίας, τα οποία επέλεξε ο εκπαιδευτής από διάφορα περιοδικά.
δ. Οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να λύσουν –και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή, ο οποίος γνωρίζει τις απαντήσεις– το σταυρόλεξο.
ε. Η οµάδα που θα τελειώσει πρώτη επιβραβεύεται.
2. α. Προτείνεται η διενέργεια διαγωνισµού κατασκευής σταυρόλεξων, τα
οποία θα σταλούν σε τάξεις άλλων ΣΔΕ ή άλλων γενικών σχολείων.
β. Εξηγείται η λογική των σταυρόλεξων, δείχνονται ορισµένα σταυρόλεξα και
εντοπίζονται οι συνηθισµένες ερωτήσεις.
γ. Σχολιάζεται ιδιαίτερα το ύφος των ερωτήσεων, το οποίο είναι αινιγµατικό,
λιτό, επιγραµµατικό και χρησιµοποιεί συχνά λογοπαίγνια.
δ. Χωρίζονται οι εκπαιδευόµενοι σε όσες οµάδες επιθυµούν, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και τις γνώσεις τους, και επιχειρούν να συντάξουν από ένα
σταυρόλεξο.
ε. Οι εκπαιδευόµενοι επιχειρούν να συντάξουν, µε τη βοήθεια λεξικών και
άλλων βοηθητικών βιβλίων, από ένα σταυρόλεξο.
στ. Η σύνταξη µπορεί, αν το επιθυµούν οι εκπαιδευόµενοι, να συνεχιστεί και
εκτός σχολείου.
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β. Γίνεται επεξεργασία των ερωτήσεων–εντολών.
γ. Επιβραβεύεται το πιο µεγάλο.
δ. Μια οµάδα αναλαµβάνει να στείλει τα σταυρόλεξα σε κάποιο ή κάποια σχολεία που έχουν αποφασίσει οι εκπαιδευόµενοι.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1.α. Υποτίθεται ότι εντός λίγων ηµερών πρόκειται να επισκεφθούν το σχολείο
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρακολουθούν τα ΣΔΕ. Προτείνεται να γίνουν οι διάφορες πινακίδες που υπάρχουν στο σχολείο δίγλωσσες (ελληνικά–αγγλικά).
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3. α. Παρουσιάζονται όλα τα σταυρόλεξα.

β. Μια οµάδα µαθητών αναλαµβάνει να καταγράψει όλες τις πινακίδες που
υπάρχουν στο σχολείο και να παρουσιάσει την καταγραφή στην τάξη.
γ. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε τον αριθµό των πινακίδων και µε τη βοήθεια του λεξικού προσπαθούν να τις γράψουν στην αγγλοαµερικανική.
δ. Το αποτέλεσµα συζητιέται ενώπιον όλων των εκπαιδευοµένων.
2.α. Γίνεται επεξεργασία των κειµένων–πινακίδων. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή εξηγείται η σωστή εκδοχή γραµµατικά, συντακτικά, λεξιλογικά και υφολογικά.
β. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να καθαρογράψει τις πινακίδες και να τις αναρτήσει στα κατάλληλα σηµεία.

2.9. Η διδασκαλία του λογοτεχνικού λόγου στο πλαίσιο του γλωσσικού γραμματισμού
Ανάµεσα στα διάφορα είδη κειµένου που παράγονται υπάρχει και µια κατηγορία κειµένων, τα οποία αποτελούν προϊόν αισθητικής και καλλιτεχνικής επεξεργασίας, πολύ µεγαλύτερης από αυτήν των χρηστικών αποκαλούµενων κειµένων.
Πρόκειται για τα κείµενα τα επονοµαζόµενα λογοτεχνικά. Τα κείµενα αυτά περιέχουν
έναν ιδιότυπο γραµµατισµό, ο οποίος δε θα µπορούσε να ενταχθεί πλήρως στο γνωστικό αντικείµενο του γλωσσικού γραµµατισµού. Αποτελεί, κατά τη γνώµη µου,
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αντικείµενο και του κοινωνικού γραµµατισµού και της διαχείρισης του ελεύθερου
χρόνου. Ο προβληµατισµός που αναπτύσσεται παρακάτω αφορά τη σχέση της λογοτεχνίας µε το γλωσσικό γραµµατισµό και επιχειρείται να καταδειχθεί ότι τα δύο
αυτά αντικείµενα θα πρέπει να προσεγγίζονται διαφορετικά στη διδακτική πράξη.
Η λογοτεχνία αποτελεί µια µορφή τέχνης, η οποία, επειδή χρησιµοποιεί ως
υλικό έκφρασης τη γλώσσα, χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται και σήµερα κατά
κόρον στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία της γλώσσας. Ο λογοτεχνικός και ο µη
λογοτεχνικός λόγος ως διδακτικά αντικείµενα στο σχολείο αποτελούν δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, όσο διαφορετικά γνωστικά και διδακτικά αντικείµενα –
τηρουµένων των αναλογιών– αποτελούν για παράδειγµα τα Μαθηµατικά και η
Ιστορία. Το µόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι χρησιµοποιούν και οι δύο το ίδιο
συµβολικό σύστηµα. Η διαφορετικότητα αυτή απαιτεί, όπως είναι ευνόητο, και διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Και η διαφορετική διδακτική προσέγγιση είναι απαραίτητη, γιατί είναι (ή θα πρέπει να είναι) διαφορετικός ο σκοπός της διδασκαλίας των
δύο ειδών λόγου, διαφορετικό –και σαφώς διακριτό– το περιεχόµενο και οπωσδή-
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ποτε διαφορετική η µεθοδολογία.
Καταρχήν, ενώ ο σκοπός της διδασκαλίας του µη λογοτεχνικού λόγου θα πρέπει να είναι η κατάκτηση του γραµµατισµού που περιέχουν διάφορα είδη χρηστικού,
µη λογοτεχνικού, λόγου, ο σκοπός της διδασκαλίας του λογοτεχνικού λόγου είναι η
εξοικείωση των µαθητών µε το είδος αυτό, όχι όµως για να φτάσουν στο σηµείο να
παράγουν λογοτεχνικό λόγο (χωρίς, φυσικά, αυτό να θεωρείται αποφευκτέο), αλλά
για να µπορούν να επικοινωνούν µε το κείµενο, όπως επικοινωνούν µε κάθε τι που
βρίσκεται στο περιβάλλον τους και τους ικανοποιεί συναισθηµατικά, λογικά και αισθητικά (π.χ. ένα παιχνίδι, ένα κινηµατογραφικό έργο, µια εκποµπή, µια συνοµιλία
κτλ.), σε τελευταία ανάλυση, δηλαδή, να αποκτήσουν στοιχεία του του ιδιότυπου λογοτεχνικού γραµµατισµού.
Το περιεχόµενο που θα αποτελεί το corpus του µαθήµατος της διδασκαλίας
του µη λογοτεχνικού λόγου θα πρέπει να προέρχεται από διάφορα είδη µη λογοτεχνικού λόγου, τα οποία βρίσκονται είτε στα διάφορα έντυπα και τα Μ.Μ.Ε. είτε παράγονται από τους ίδιους τους µαθητές· κριτήρια της επιλογής τους δεν αποτελούν
οι αξίες και τα πρότυπα που προσφέρει το περιεχόµενο του κειµένου αλλά η αποτελεσµατικότητά του για τη συνθήκη επικοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας έχει γρα-
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λόγου θα πρέπει να περιλαµβάνει κείµενα της έντεχνης και της λαϊκής λογοτεχνίας.
Και εδώ βέβαια τίθενται δύο προβλήµατα: α)ποια κείµενα αποτελούν λογοτεχνία και
ποια όχι; β)µε ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα προς διδασκαλία κείµενα; Το πρώτο
φαίνεται να αποτελεί ψευδοπρόβληµα, διότι σε µια διδακτική προσέγγιση του λογοτεχνικού και του µη λογοτεχνικού λόγου µε τη µεθοδολογία που προτείνεται εδώ
το κάθε κείµενο υποδεικνύει στον εκπαιδευτή και τον καταλληλότερο τρόπο για τη
διδακτική του αξιοποίηση. Το πρόβληµα αυτό αποτελεί όντως πρόβληµα µόνο για
τα κείµενα, τα οποία βρίσκονται στα όρια των δύο ειδών λόγου. Τέτοια είδη λόγου
για παράδειγµα είναι –όχι πάντοτε– ο διαφηµιστικός λόγος, ο λόγος των λαϊκών τραγουδιών, ο λόγος των συνθηµάτων σε λαϊκές συγκεντρώσεις και των τοιχογραφηµάτων (grafitis), ο λόγος των περιπαικτικών ασµάτων, ο λόγος των παροιµιών, των
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φεί. Αντίθετα, το περιεχόµενο του µαθήµατος της διδασκαλίας του λογοτεχνικού

ανεκδότων κτλ. Τα κείµενα αυτά αποτελούν προϊόντα του πολιτισµού και των συνθηκών που τα παράγει και µπορούν να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν διδακτικά
είτε ως λογοτεχνικός είτε ως µη λογοτεχνικός λόγος. Μέσα από την αναφορά στα κείµενα αυτά διαφαίνονται και τα κριτήρια, µε τα οποία θα επιλέγονται, κατά την άποψή
µου, και τα κείµενα του λογοτεχνικού λόγου. Η άποψη αυτή αποτελεί και την απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα. Το κύριο κριτήριο λοιπόν θα πρέπει να είναι η προσφορά αισθητικής ικανοποίησης στους µαθητές, τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα
στους µαθητές να δηµιουργήσουν µε αφορµή αυτά τα κείµενα ή πάνω σε αυτά.
Επειδή το τελευταίο δεν αποτελεί πάντα ασφαλές κριτήριο από την πλευρά του δασκάλου, η επιλογή αφήνεται –όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες– στους εκπαιδευοµένους, οι οποίοι αποφασίζουν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή και της προσφερόµενης
βιβλιογραφικής ενηµέρωσης (κατάλογοι εκδοτών, κριτικές σε περιοδικά, ανάγνωση
οπισθόφυλλων, διαφηµίσεις, ανθολογίες κτλ.).
Όσον αφορά τη διδακτική µεθοδολογία της προσέγγισης του µη λογοτεχνικού
λόγου, αυτή θα πρέπει να κινείται προς τέτοιες κατευθύνσεις, οι οποίες θα υλοποιούν
το σκοπό του µαθήµατος και θα είναι επικοινωνιακή. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτής θα σχεδιάζει επικοινωνιακές συνθήκες όσο το δυνατό πιο πραγµατικές, ώστε οι
µαθητές να βρίσκονται στην ανάγκη να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και
γραπτό λόγο, µε τον οποίο θα λύνουν το επικοινωνιακό πρόβληµα που τίθεται κάθε
φορά· σηµαίνει ακόµη ότι οι µαθητές οδηγούνται µε προσχεδιασµένες επικοινω-
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νιακές συνθήκες και προεπιλεγµένα κείµενα στην κατανόηση της λειτουργίας του
λόγου είτε σε επίπεδο λέξης είτε σε επίπεδο κειµένου. Για τη διδακτική µεθοδολογία
της προσέγγισης του λογοτεχνικού λόγου, απαιτείται η δηµιουργία ενός πλαισίου
προβληµατισµού. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτής που διδάσκει λογοτεχνία γίνεται συντονιστής, «συνοµιλητής»1, που «συνοµιλεί» µε τα κείµενα και προτρέπει και τους µαθητές
του σε µια ανάλογη διαδικασία, ώστε να οδηγηθούν σε µια καταδηλωτική αρχικά
κατανόηση του κειµένου και, στη συνέχεια, σε µια ανάλογη κατανόηση των τυχόν
συνδηλώσεων που προσφέρει το κείµενο για τον καθένα από αυτούς. Το λογοτεχνικό κείµενο αποτελεί την αφορµή για έκφραση συναισθηµάτων, αξιών και απόψεων, και για δηµιουργία άλλων κειµένων από τους µαθητές και όχι στοιχείο
οµφαλοσκόπησης. Μέσα από αυτή τη διδακτική διαδικασία το µάθηµα υλοποιεί το
σκοπό του, ενώ παράλληλα συνδέεται µε όλα τα µαθήµατα που διδάσκονται ή που
µπορεί να εισαχθούν για διδασκαλία σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί ο λογοτεχνικός λόγος δεν περιορίζεται στην περιγραφή ενός αντικειµένου ή στην πραγµάτευση ενός θέµατος, αλλά περιέχει και πληροφορίες ιστορικές, γεωγραφικές,
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κοινωνικές, γλωσσικές, επιστηµονικές, φιλοσοφικές κτλ.
Όσον, τέλος, αφορά την αξιολόγηση των µαθητών, η αντιµετώπιση θα πρέπει
να είναι ανάλογη των σκοπών και της µεθοδολογίας που διέπουν τα αντίστοιχα µαθήµατα, όπως αναλύθηκαν προηγουµένως. Για µεν την αξιολόγηση του µαθήµατος
του µη λογοτεχνικού λόγου τα κριτήρια θα είναι το κατά πόσο οι µαθητές έγιναν ικανοί να προσαρµόζουν τον προφορικό και το γραπτό τους λόγο στις απαιτήσεις της
εκάστοτε συνθήκης επικοινωνίας και το κατά πόσο ο λόγος τους αυτός είναι αποτελεσµατικός. Για το µάθηµα του λογοτεχνικού λόγου το κριτήριο θα είναι το κατά πόσο
οι µαθητές αισθάνονται το λογοτεχνικό λόγο και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν
δικό τους προφορικό και γραπτό λόγο µε αφορµή το δοσµένο κείµενο αλλά ακόµη
και το πόσο λογοτεχνία έχουν διαβάσει.

Ο όρος προέρχεται από το κείµενο της Οµάδας Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Βλ. Β.
Αποστολίδου, Γρ. Πασχαλίδης, Ελ. Χοντολίδου. «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: προϋποθέσεις για ένα
νέο πρόγραµµα διδασκαλίας» Σύγχρονα Θέµατα, τ. 57 (Οκτώβριος– Νοέµβριος 1995), σσ. 78– 89.
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Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– καθηµερινές συζητήσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσεις για κοινωνικά και
εργασιακά θέµατα, παράπονα,
αφηγήσεις γεγονότων, περιγραφές

– στο πλαίσο των µαθηµάτων
δίνονται ευκαιρίες για συζητήσεις, διαλόγους για θέµατα που
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευοµένους, ζητείται να εκφράσουν
την άποψή τους, να σχολιάσουν, να ερµηνεύσουν κτλ.

– να είναι σε θέση να κατανοούν προφορικές δηµόσιες ανακοινώσεις που απευθύνονται
στο ευρύ κοινό

– ανακοινώσεις δηµόσιων φορέων από τα ΜΜΕ, θεατρικά
έργα, προφορικά συνθήµατα,
δηµόσιες προσκλήσεις και
οδηγίες

– παρακαλουθούν εκποµπές
µε ανακοινώσεις από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο,
καθώς και θεατρικά έργα

– να είναι σε θέση να κατανοούν προφορικές περιγραφές,
εντολές, οδηγίες, συµβουλές,
προσκλήσεις και αιτήµατα

– περιγραφές ιδιωτικού χαρακτήρα, οδηγίες για ανεύρεση
στοιχείων, κατοικιών κτλ., προσωπικές προφορικές προσκλήσεις, ανακοινώσεις πληροφοριών.

– στο πλαίσιο των µαθηµάτων
δίνονται ευκαιρίες για κατανόηση οδηγιών, προσκλήσεων, αιτηµάτων κτλ.

– να είναι σε θέση να κατανοούν και να αναλύουν το νόηµα
παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων σε µια
προφορική επικοινωνία

– θεατρικά έργα, παρουσιάσεις,
συζητήσεις, παρουσιάσεις από
τηλεόραση

– ανάλυση κίνησης ηθοποιών,
εκφωνητών στο ραδιόφωνο
και την τηλεόραση, γελοιογραφιών, εικόνων κτλ.
δραµατοποίηση, συµµετοχή σε
πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας

– να είναι σε θέση να κατανοούν ένα διάλογο, µια συζήτηση
που γίνεται σε πιο τεχνικό από
τον καθηµερινό λόγο για θέµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος

– καθηµερινές συζητήσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, κοινωνικά
θέµατα,
θέµατα
εργασιακά, παράπονα, αφηγήσεις γεγονότων, περιγραφές

– στο πλαίσο των µαθηµάτων
δίνονται ευκαιρίες για συζητήσεις, διαλόγους για θέµατα που
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευοµένους, ζητείται να εκφράσουν
την άποψή τους, να σχολιάσουν, να ερµηνεύσουν κτλ.

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να κατανοούν έναν διάλογο σε καθηµερινό λόγο για θέµατα που
σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά
τους
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– να διακρίνουν σε µια προφορική επικοινωνία τους παράγοντες που συµµετέχουν σ’
αυτήν (ποµπός, δέκτης, σκοπός,
τόπος, χρόνος, µήνυµα, κανάλι)

– συζητήσεις διαφόρων ειδών,
αφηγήσεις, περιγραφές, εξιστορήσεις, αναφορές, ειδήσεις,
πληροφορίες

– ακρόαση µαγνητοφωνηµένων κειµένων και προσπάθεια
εντοπισµού των παραγόντων
που συµµετέχουν στην επικοινωνία

– να διακρίνουν τις διαφορές
που υφίστανται µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου

– κείµενα διαφόρων ειδών σε
προφορικό και γραπτό λόγο

– ακρόαση µαγνητοφωνηµένων κειµένων, αποµαγνητοφώνηση
και
προσπάθεια
µετατροπής σε γραπτό προσαρµοσµένο και πλαισιωµένο
λόγο

– να χαρακτηρίζουν τα διάφορα επίπεδα προφορικότητας

– τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
ειδήσεις, διαλέξεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια

– ακρόαση κειµένων και εντοπισµός των χαρακτηριστικών
προφορικότητας και γραπτότητας

Α.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ

102

Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να παράγουν λόγο σε µια συζήτηση σε
καθηµερινό προφορικό λόγο
για θέµατα που σχετίζονται µε
τα ενδιαφέροντά τους

– καθηµερινές συζητήσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσεις για κοινωνικά και
εργασιακά, παράπονα, αφηγήσεις γεγονότων, περιγραφές

– στο πλαίσο των µαθηµάτων
δίνονται ευκαιρίες για συζητήσεις, διαλόγους για θέµατα που
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόµενους, ζητείται να εκφράσουν
την άποψή τους, να σχολιάσουν, να ερµηνεύσουν κτλ.

– να είναι σε θέση να παράγουν λόγο σε µια ποικιλία συνθηκών, ώστε να λύνουν µε
επιτυχία θέµατα που αφορούν
τις µετακινήσεις τους, την εργασία τους, τις κρατικές υπηρεσίες
κτλ.

– επικοινωνία µε υπαλλήλους
δηµόσιων φορέων, µε εργοδότες, µε πωλητές κτλ., π.χ. στην
Εφορία, στη Νοµαρχία, στη Δηµαρχία, στο Ληξιαρχείο

– παιχνίδια ρόλων µε συµµετοχή ανάλογων προσώπων

– να είναι σε θέση να οργανώνουν προφορικά την παρουσίασή τους σε διαφορετικά
περιβάλλονται και για διαφορετικούς σκοπούς

– περιγραφές ιδιωτικού χαρακτήρα, οδηγίες για ανεύρεση
στοιχείων, κατοικιών κτλ., προσωπικές προφορικές προσκλήσεις, ανακοινώσεις πληροφοριών.

– στο πλαίσιο των µαθηµάτων
δίνονται ευκαιρίες για κατανόηση οδηγιών, προσκλήσεων, αιτηµάτων κτλ.
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– ανακοινώσεις δηµόσιων φορέων από τα ΜΜΕ, θεατρικά
έργα, προφορικά συνθήµατα,
δηµόσιες προσκλήσεις και
οδηγίες

– παράγουν εκποµπές µε ανακοινώσεις από την τηλεόραση
και το ραδιόφωνο, καθώς και
θεατρικά έργα

– να είναι σε θέση να παράγουν προφορικές περιγραφές,
εντολές, οδηγίες, συµβουλές,
προσκλήσεις και αιτήµατα

– περιγραφές, προσκλήσεις, αιτήµατα

– παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση
των ειδήσεων της ηµέρας, ανάπτυξη θεµάτων επικαιρότητας,
µετατροπή γραπτής πρόσκλησης σε προφορική

– να είναι σε θέση να συµµετέχουν σε συζητήσεις και να παράγουν λόγο πιο τεχνικό από
τον καθηµερινό

– συζητήσεις επί ειδικών θεµάτων

– δηµιουργία συζητήσεων για
προκύπτοντα
θέµατα
µε
αφορµή κείµενα, γεγονότα κτλ.

– να είναι σε θέση να παράγουν προφορικές ανακοινώσεις που αφορούν ειδικές
κοινωνικές οµάδες

– προφορικές ανακοινώσεις
διαφόρων ειδών

– συγγραφή ανακοινώσεων µε
λόγο διαφοροποιηµένο, ανάλογα µε το κοινό– αποδέκτη
(µαθητές µικροί, µαθητές µεγάλοι, αλλόγλωσσοι κτλ.)

– να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν συνειδητά παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία
σε µια προφορική επικοινωνία

– επιτόνιση, παύσεις, ρυθµός
οµιλίας, κινήσεις σώµατος, κινήσεις µατιών, στοιχεία νοηµατικής γλώσσας

– παντοµίµα, παιχνίδια ρόλων,
µετατροπή γραπτού σε προφορικό λόγο, απαγγελία, θεατρικές παραστάσεις, σύγκριση
διαφορετικών ειδών προφορικού λόγου

– να είναι σε θέση να διακρίνουν το βαθµό προφορικότητας ενός κειµένου που
παράγουν οι ίδιοι

– διάφορα κείµενα σε προφορικό και γραπτό λόγο

– σύγκριση κειµένων και εντοπισµός των στοιχείων προφορικότητας

– να είναι σε θέση να παράγουν εκτενή προφορικό λόγο
µε βάση προσχεδιασµένο διάγραµµα
– να είναι σε θέση να γνωρίζουν πότε πρέπει να παίρνουν
το λόγο σε µία συζήτηση και
πότε µπορούνα να διακόπτουν
το συνοµιλητή τους

– πανηγυρικοί λόγοι, δικανικοί
λόγοι, διαλέξεις, ανακοινώσεις,
ειδήσεις, πληροφορίες, επιχειρήµατα
– συζητήσεις διαφόρων ειδών,
στρογγυλές τράπεζες, συνεδριάσεις

– άσκηση στη σύνταξη διαγράµµατος και εκφώνηση εκτενούς προφορικού λόγου
– άσκηση σε οργανωµένες συζητήσεις επί ενός θέµατος, συµµετοχή σε συνεδριάσεις του
συλλόγου των καθηγητών
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– να είναι σε θέση να παράγουν προφορικές δηµόσιες
ανακοινώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό
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– να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τεχνικά µέσα για την παραγωγή
ή
αποθήκευση
προφορικού λόγου (τηλέφωνο, µαγνητόφωνο, τηλεφωνητής κτλ.)

– τηλεφωνική επικοινωνία µε
υπηρεσίες, µε ιδιώτες, µε φιλικά
πρόσωπα

– δραµατοποίηση, µαγνητοφώνηση διαλόγων, περιγραφών
κτλ.

Β. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β.1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– συχνόχρηστες πινακίδες, διαφηµίσεις, τιµές προϊόντων, τιµολόγια οργανισµών, µενού,
αποδείξεις, ετικέτες προϊόντων,
τηλεφωνικός κατάλογος, ηµερολόγιο, λεξικά, οδηγίες χρήσης,
κινηµατογραφικοί
υπότιτλοι, χάρτες, γραφήµατα,
πίνακες

– ενασχόληση µε κείµενα από
τα αντίστοιχα είδη λόγου ενταγµένα µέσα σε επικοινωνιακές καταστάσεις.

– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διάφορα κειµενικά
είδη που περιέχει µια εφηµερίδα και να γνωρίζουν ποιες
είναι οι µορφολογικές και η
νοηµατικές ιδιαιτερότητες του
κάθε είδους

– ειδησεογραφικός λόγος, σχολιογραφικός λόγος, τίτλοι

– σύγκριση διαφορετικών
ειδών ως προς τα χαρακτηριστικά τους, εντοπισµός µορφολογικών διαφορών, σύγκριση
ίδιων ρεπορτάζ διαφορετικών
εφηµερίδων

– να είναι σε θέση να εντοπίζουν συνειδητά σε ένα κείµενο
τα σηµεία που τους ενδιαφέρουν

– κείµενα διαφόρων ειδών
λόγου

– εντοπισµός συγκεκριµένων
σηµείων σε ένα κείµενο

– να είναι σε θέση να κατανοούν και να απολαµβάνουν λογοτεχνικά κείµενα

– λογοτεχνικά κείµενα της ελληνικής λογοτεχνίας

– θεµατική ενασχόληση µε λογοτεχνικά κείµενα, π.χ. η πόλη
µας, η γραφή και η ανάγνωση

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να κατανοούν κείµενα καθηµερινής χρήσης
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– δοκίµια διαφόρων ειδών

– ενασχόληση µε δοκίµια

– να είναι σε θέση να κατανοούν τη σχέση κειµένου και εικόνας

– διαφηµίσεις, αφίσες, σελίδες
του διαδικτύου

– εξαγωγή µηνυµάτων από εικόνα και από κείµενο χωριστά
και στη συνέχεια προσπάθεια
σύνδεσης των νοηµάτων, συζήτηση για τη σηµασία του
χρώµατος στα γράµµατα

– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις επικοινωνιακές συνθήκες µέσα στις οποίες
παράγεται ένα κείµενο απλής
µορφής

– αποσπάσµατα από θεατρικά
έργα, είδη τηλεοπτικού λόγου,
µαγνητοφωνηµένος λόγος διαφόρων ειδών

– αναζήτηση των παραγόντων
που συνιστούν την ανάλογη
επικοινωνιακή συνθήκη

– να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα ουσιαστικά σηµεία ενός
κειµένου και να κατανοούν τη
διάρθρωσή του

– κείµενα διαφόρων ειδών
λόγου

– αναζήτηση και εντοπισµός
συγκεκριµένων σηµείων σε
ένα κείµενο. Αναζήτηση της
διάρθρωσης του κειµένου

– να είναι σε θέση να κατανοούν κείµενα που µπορεί να συναντήσουν
σε
ειδικές
περιπτώσεις της καθηµερινής
τους ζωής

– συµβόλαια, οδηγίες χρήσης
κτλ. φαρµάκων, άδειες κυκλοφορίας, πώλησης κτλ. ειδικές
οδηγίες, εντολές του Η/Υ, εντολές ηλεκτρονικών συσκευών,
ηλεκτρονικά µηνύµατα, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις,
χρονολόγια, ορισµοί

– δίνονται διάφορα κείµενα και
ζητείται να εντοπίσουν τις επικοινωνιακές συνθήκες µέσα
στις οποίες παρήχθησαν

– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διάφορα κειµενικά
είδη που περιέχουν διάφορα
έντυπα ευρείας κυκλοφορίας
και να γνωρίζουν ποιες είναι οι
µορφολογικές και οι νοηµατικές ιδιαιτερότητες του κάθε είδους

– χιουµοριστικά κείµενα, επιστηµονικά κείµενα, τουριστικοί
οδηγοί, νοµικά κείµενα, κείµενα
δηµόσιας διοίκησης, διακηρύξεις

– ενασχόληση µε κείµενα
αυτού του είδους, σύγκριση
κειµένων, ανεύρεση χαρακτηριστικών των κειµένων

– να είναι σε θέση να κατανοούν και να απολαµβάνουν
κλασικά και σύγχρονα λογοτεχνικά κείµενα

– κείµενα της νεοελληνικής και
ξένης λογοτεχνίας

– θεµατική ενασχόληση µε λογοτεχνικά κείµενα, π.χ. το επάγγελµα, ο άνθρωπος, η φύση
κτλ.
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Β.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– περιγραφές, βιώµατα, προσωπικές εντυπώσεις, επιστολές,
βιογραφικά σηµειώµατα, ηµερολόγια, αφίσες, µικρές αγγελίες, προσκλήσεις, συνταγές,
ευχετήριες κάρτες

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να αποδίδουν περιληπτικά εκτενή κείµενα

– κείµενα διαφόρων ειδών
λόγου

– σύνταξη περίληψης

– να είναι σε θέση να συµπληρώνουν έντυπα καθηµερινής
χρήσης

– αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, χρονολόγια, ηµερολόγια, τιµολόγια, αποδείξεις

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να συντάσσουν σύντοµα κείµενα καθηµερινής χρήσης

– αιτήσεις, δηλώσεις, στατιστικά,
χρονολόγια, ηµερολόγια, βεβαιώσεις, αναφορές, υποµνήµατα, αποδείξεις

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να παράγουν
κείµενα διαφόρων ειδών λόγου

– επιστηµονικός λόγος, επιχειρηµατολογικός, λογοτεχνικός,
ειδησεογραφικός κτλ.

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους επικοινωνιακούς
παράγοντες που καθορίζουν τη
µορφή και δοµή του κειµένου
που παράγουν

– κείµενα διαφόρων ειδών

– επεξεργασία του γραπτού
λόγου που παράγουν

– να είναι σε θέση να παράγουν
(στο µέτρο του δυνατού) λογοτεχνικά κείµενα

– απλά λογοτεχνικά κείµενα

– διαγωνισµοί ποίησης, λογοτεχνίας, ιδεοθύελλα, δηµιουργική γραφή, συνεργασίες σε
περιοδικά και εφηµερίδες

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να παράγουν
κείµενα περιγραφικού και βιωµατικού χαρακτήρα
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Προσδοκώµενες δεξιότητες
Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να γράφουν
ορθογραφηµένα απλά κείµενα
και να γνωρίζουν βασικούς κανόνες ορθογραφίας που αφορούν το συλλαβισµό, τον
τονισµό, τις καταλήξεις κτλ.

– να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν στοιχειώδεις όρους της
Γραµµατικής και του Συντακτικού µε σκοπό τη βελτίωση του
γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να εξηγούν
και να ερµηνεύουν µε χρήση
γραµµατικής µεταγλώσσας ορισµένα απλά και απαραίτητα για
τη γλωσσική τους επάρκεια
γραµµατικοσυντακτικά φαινόµενα

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– χρήση κεφαλαίων–µικρών,
χρήση µονοτονικού, χρήση
συλλαβισµού, ορθογραφηµένη γραφή ονοµάτων, ρηµάτων, άκλιτων µερών του λόγου,
χρήση στίξης, ορθογραφηµένη
χρήση παραγωγικών καταλήξεων

– ορθογραφικές ασκήσεις µε
φύλλα εργασίας, επεξεργασία
του γραπτού λόγου, βελτιωτικές διορθώσεις επί τόπου

– ονοµασίες µερών του λόγου
(άρθρο, ουσιαστικό κτλ.), ονοµασίες δευτερευουσών γραµµατικών κατηγοριών (αριθµός,
γένος, χρόνος κτλ.), κύριες και
δευτερεύουσες
προτάσεις,
υποκείµενο, αντικείµενο, κατηγορούµενο,
επιρρηµατικός
προσδιορισµός

– δραστηριότητες δοµής µε
σκοπό την ορολογία (π.χ. πρόθεση=πρό+θεση,
επίρρηµα=επί+ρήµα)
(βλ. προσωπική ιστοσελίδα)

– δικαιολόγηση χρήσης της
ενεργητικής αντί της παθητικής
φωνής και αντίστροφα, του
ονόµατος αντί του ρήµατος και
αντίστροφα, της σειράς των
όρων µέσα στην πρόταση κτλ.

– επεξεργασία του γραπτού
λόγου, ειδικές ασκήσεις
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ΙΙ. ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– χαιρετισµοί, απλές ερωτήσεις
(καταγωγή, διαµονή, οικογενειακή κατάσταση κτλ.), απλές περιγραφές, απλές πληροφορίες,
έναρξη τηλεφωνικής επικοινωνίας

– ακρόαση, παιχνίδια ρόλων

– να είναι σε θέση να κατανοούν περιγραφές, απλές πληροφορίες
και
βασικές
τυποποιηµένες εκφράσεις που
λέγονται στο τηλέφωνο (π.χ.
αυτόµατος τηλεφωνητής, αναµονή κτλ.)

– απλές περιγραφές, τυποποιηµένες εκφράσεις

– ακρόαση διαλόγων, παιχνίδια ρόλων

– να είναι σε θέση να κατανοούν προφορικές ανακοινώσεις
χρηστικού περιεχοµένου που
γίνονται σε δηµόσιους χώρους

– αναγγελίες αναχώρησης και
άφιξης αεροπλάνων σε αεροδρόµια, λεωφορείων και τρένων
σε
σταθµούς,
πληροφορίες για την ασφάλεια
του ταξιδιού

– παιχνίδια ρόλων, ακρόαση
µαγνητοφωνηµένων αναγγελιών

– να είναι σε θέση να κατανοούν το βασικό περιεχόµενο
µιας ιδιωτικής επικοινωνίας,
ζωντανής ή από την τηλεόραση

– ιδιωτικές επικοινωνίες µεταξύ
διαφόρων ατόµων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και
άλλα µέσα

– παρακολούθηση αγγλόγλωσσων εκποµπών και προσπάθεια περιγραφής του
περιεχοµένου της συζήτησης

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να κατανοούν απλούς χαιρετισµούς, µεµονωµένες λέξεις, απλές
ερωτήσεις και ορισµένες συγγενικές σχέσεις, ονοµασίες
χρωµάτων, αριθµών, ωρών,
ηµεροµηνιών
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Προσδοκώµενες δεξιότητες
Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να παράγουν απλούς χαιρετισµούς,
ονοµασίες αριθµών, ωρών,
ηµεροµηνιών, να δίνουν απλές
πληροφορίες και να κάνουν
κάποιες απλές εµπορικές συναλλαγές
– να είναι σε θέση να δίνουν
οδηγίες, να συµµετέχουν σε
απλές συζητήσεις για θέµατα
του ενδιαφέροντός τους και να
δίνουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που τους τίθενται

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– χαιρετισµοί, απλές ερωτήσεις,
απλές περιγραφές, οδηγίες
χρήσης, έναρξη επικοινωνίας

– παιχνίδια ρόλων, θεατρικό
σκετς

– ερωτήσεις, οδηγίες, συζητήσεις

– συζήτηση, συµπλήρωση
ερωτηµατολογίων
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Β. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β.1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– διάφορα κείµενα, γράµµατα
αλφαβήτου, προφορά

– ανάγνωση, εκµάθηση αλφάβητου, φωνητικές ασκήσεις

– να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν ένα ερµηνευτικό λεξικό

– λεξικό

– χρήση λεξικού. Σύνταξη ατοµικού λεξικού µε τις πιο συχνόχρηστες λέξεις

– να είναι σε θέση
να κατανοούν ξενόγλωσσες πινακίδες χρηστικού περιεχοµένου, διαφηµίσεις

– πινακίδες, διαφηµίσεις, οδηγίες

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και διαβάζουν –έστω
και χωρίς να κατανοούν– σύντοµα γραπτά κείµενα σε αγγλική γλώσσα
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– να είναι σε θέση να κατανοούν απλές οδηγίες χρήσης συσκευών,
φαρµάκων,
καλλυντικών και τροφίµων,
σύντοµα κείµενα σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, διαφηµίσεις και εντολές

– οδηγίες χρήσης, διαφηµίσεις,
εντολές, σύντοµα κείµενα πληροφοριακού περιεχοµένου, τίτλοι,
ιστοσελίδες,
χάρτες,
τουριστικοί οδηγοί

– ανάγνωση, επεξήγηση, διαµόρφωση κατάλληλων επικοινωνιακών συνθηκών

– να είναι σε θέση να κατανοούν απλοποιηµένα κείµενα αγγλόγλωσσης λογοτεχνίας

– απλουστευµένα λογοτεχνικά
κείµενα

– ανάγνωση, συζήτηση

Β.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προσδοκώµενες δεξιότητες

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να είναι σε θέση να γράφουν
απλά κειµενικά είδη διαφόρων
ειδών, όπως τίτλους προϊόντων, πινακίδες, διευθύνσεις,

– τίτλοι, πινακίδες, διευθύνσεις,
κάρτες, λεζάντες,

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– επιστολές, πινακίδες, ηλεκτρονικά µηνύµατα

– δηµιουργία επικοινωνιακών
συνθηκών για την παραγωγή
ανάλογων κειµένων και επεξεργασία του γραπτού λόγου

– να είναι σε θέση να παράγουν απλές φιλικές επιστολές,
να γράφουν ηλεκτρονικά µηνύµατα και να συντάσσουν κείµενα πινακίδων

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προσδοκώµενες δεξιότητες
Στο τέλος του διετούς κύκλου
σπουδών οι εκπαιδευόµενοι:
– να γνωρίζουν τα γράµµατα
της αγγλοαµερικανικής και να
προφέρουν σωστά έναν
αριθµό συχνόχρηστων λέξεων

Κειµενικά είδη

Ενδεικτικές δραστηριότητες

– αλφάβητο, προφορά

– άσκηση στην προφορά
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– ρήµα to be, προσωπικές αντωνυµίες, κτητικά επίθετα, προστακτική, άρθρο, δεικτικές
αντωνυµίες, βασικές προθέσεις,
συνδετικά, απλός ενεστώτας, το
ρήµα can, ερώτηση µε βοηθητικό do–does, o τύπος would
you like, το ρήµα have got, προσωπικές αντωνυµίες, γενική
κτητική, επίθετα, ρήµατα+γερούνδιο, ανώµαλος σχηµατισµός
πληθυντικού,
µη
αριθµήσιµα ουσιαστικά, επιρρήµατα, ενεστώτας διαρκείας,
αόριστος του ρήµατος to be,
αόριστος οµαλών ρηµάτων,
συγκριτικός βαθµός

– ειδικές ασκήσεις
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΣΜΟΣ Ή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χαρ άλαμπος Λ εμ ον ίδης

Αναγκαιότητα
Μέχρι σήµερα, όπως φαίνεται από τον περιορισµένο αριθµό των δηµοσιευµάτων, δεν πραγµατοποιήθηκαν αρκετές έρευνες στο πλαίσιο της Διδακτικής των Μαθηµατικών, οι οποίες να αφορούν τη µάθηση των µαθηµατικών από τους ενήλικους.
Αντίθετα, έχουν γίνει αρκετές έρευνες που αφορούν τη µάθηση των µαθηµατικών από
τους µαθητές στο σχολικό περιβάλλον. Σύµφωνα, όµως, µε τα σηµερινά δεδοµένα και
τις απαιτήσεις του µέλλοντος, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στη µελέτη της
σχέσης των ενηλίκων µε τα µαθηµατικά. Η σχέση αυτή πρέπει να ιδωθεί µέσα από τις
δοµές της κοινωνίας και το ρόλο που παίζουν τα µαθηµατικά σε αυτήν.
Η σύγχρονη δυτική βιοµηχανική κοινωνία κυριαρχείται από την τεχνολογική ανάπτυξη. Με βάση την τεχνολογία οργανώνονται η παραγωγή, η διοίκηση, τα κεφάλαια,
η εργασία, η έρευνα και πολλοί άλλοι παράγοντες. Τα µαθηµατικά αποτελούν τη βασική
δοµή επάνω στην οποία βασίζεται η τεχνολογική ανάπτυξη. Τα µαθηµατικά αποτελούν
τη βάση των νέων τεχνολογιών, διότι το λογισµικό των υπολογιστών παράγεται µε βάση
τους αλγορίθµους και το λειτουργικό µέρος των υπολογιστών σχεδιάστηκε µε βάση τη
µαθηµατική λογική. Στις οικονοµικές και τεχνολογικές επιστήµες τα µαθηµατικά αποτελούν τα εργαλεία, µε βάση τα οποία συγκροτούνται οι επιµέρους θεωρίες και επιστήµες, όπως για παράδειγµα η οικονοµετρία. Αλλά και οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήµες
χρησιµοποιούν πολύ συχνά εργαλεία από τα µαθηµατικά, όπως για παράδειγµα είναι
οι εφαρµογές της στατιστικής. Έτσι, λοιπόν, τα µαθηµατικά αποτελούν τη βάση των θετικών επιστηµών, αλλά προοδευτικά αποτελούν και το µεθοδολογικό εργαλείο των κοινωνικών επιστηµών.
Τα µαθηµατικά, επίσης, αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόµενο, παρουσιάζονται
µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας. Εξάλλου, τα
µαθηµατικά αποτελούν ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα, το οποίο µέσα από το πέρασµα
των αιώνων κληρονοµείται ως πολιτισµικό αγαθό από γενιά σε γενιά. Οι διάφορες µα-
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θηµατικές έννοιες ανακαλύφθηκαν σε συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον και ήρθαν
να καλύψουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Τα µαθηµατικά παρέχουν στα άτοµα ένα
µέσο για να εξηγήσουν και να χειριστούν σύνθετες καταστάσεις από το φυσικό, τεχνικό
και κοινωνικό περιβάλλον και να επικοινωνήσουν σχετικά µε αυτές τις καταστάσεις. Από
την άλλη, τα µαθηµατικά αποτελούν ένα σύστηµα εννοιών, αλγορίθµων και κανόνων
τα οποία είναι συµβατά µε την ανθρώπινη σκέψη και πράξη. Επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ανθρώπινη νοητική υπόσταση.
Στη σηµερινή κοινωνία έχει µεγάλη σηµασία η σχέση του ανθρώπου µε τα µαθηµατικά. Η χρησιµότητά τους για τον άνθρωπο είναι αδιαµφισβήτητη. Τα µαθηµατικά
διδάσκονταν από τότε που εµφανίστηκε για πρώτη φορά η οργανωµένη εκπαίδευση και
διδάσκονται σε όλες τις βαθµίδες και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης.
Τα ενήλικα άτοµα που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και πρόκειται να φοιτήσουν στα ΣΔΕ θα πρέπει να αποκτήσουν µαθηµατικές γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές, τις οποίες δεν απέκτησαν στο σχολείο, λόγω της
πρώιµης εγκατάλειψης του σχολείου ή της µη προσαρµογής τους στο σχολικό περι-
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βάλλον ή, τέλος, επειδή το ίδιο το σχολείο δεν παρείχε τέτοιες γνώσεις, οι οποίες να είναι
προσαρµοσµένες και να βοηθούν το άτοµο σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής.

Καθορισμός αντικειμένου
Όταν αναφερόµαστε στη σχολική εκπαίδευση των µαθηµατικών, χρησιµοποιούµε ένα µόνο όρο “µαθηµατικά” ή µαθητές και µαθηµατικά. Για το πεδίο όµως των µαθηµατικών για ενηλίκους χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι όπως “αριθµητισµός”
(numeracy), αριθµητισµός ενηλίκων (adult numeracy), µαθηµατικά και αριθµητισµός,
µαθηµατικός γραµµατισµός (mathematical literacy) και κριτικός αριθµητισµός (critical
numeracy). Υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση επίσης στη σηµασία που αποδίδεται στον
όρο αριθµητισµός. Στην έκθεση Crowther (Crowther Report, 1959), χρησιµοποιήθηκε ο
όρος για πρώτη φορά και του αποδίδονταν η εξής σηµασία, «η ελάχιστη γνώση από
µαθηµατικά και επιστηµονικά αντικείµενα, την οποία διαθέτει κάποιο άτοµο µε σκοπό
να θεωρηθεί µορφωµένο». Σήµερα, το να έχεις αποκτήσει το επίπεδο του αριθµητισµού
σηµαίνει να έχεις αναπτύξει κάποιες βασικές µαθηµατικές ικανότητες, οι οποίες εφαρµόζονται σε διάφορες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Υπάρχουν βεβαίως διαφο-

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 115

του αριθµητισµού.
Καταρχήν, όταν αναφερόµαστε σε εκπαίδευση ενηλίκων στα µαθηµατικά υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ευαισθησία προς την κοινωνική διάσταση της µάθησης. Ενδιαφερόµαστε δηλαδή για το ίδιο το άτοµο και την κοινωνική ζωή του. Αναλύουµε και
σχεδιάζουµε τη µάθηση µε βάση τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και τις τεχνολογικές αλλαγές, τις οποίες υφίσταται ο κόσµος τον οποίο ζούµε. Στη σηµερινή τεχνολογικά
ανεπτυγµένη κοινωνία της πληροφορίας το άτοµο καθηµερινά βρίσκεται απέναντι σε
µαθηµατικές έννοιες, πληροφορίες και προβλήµατα, τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει.
Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ένα άτοµο ως µαθηµατικά εγγράµµατο, όταν αφενός κατέχει κάποιες µαθηµατικές ικανότητες, οι οποίες του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις πρακτικές µαθηµατικές απαιτήσεις της καθηµερινής του ζωής και αφετέρου έχει
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ρετικές θεωρήσεις και οπτικές γωνίες σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδεται στον όρο

την ικανότητα να καταλαβαίνει και να εκτιµά τις πληροφορίες που παρουσιάζονται µε µαθηµατικούς όρους, όπως πίνακες, γραφικές αναπαραστάσεις, ποσοστά κτλ.
Γνωρίζουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις στη σχολική εκπαίδευση τα µαθηµατικά
παρουσιάζονται µε ένα φορµαλιστικό τρόπο, ξεκοµµένα από την πραγµατικότητα και τις
εφαρµογές τους. Έτσι δηµιουργείται ένα χάσµα µεταξύ των σχολικών µαθηµατικών και
των καταστάσεων της ζωής που εµπεριέχουν µαθηµατικές έννοιες, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µην µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Βεβαίως στη διδασκαλία του αριθµητισµού δεν πρόκειται να διδάξουµε µαθηµατικά, τα οποία είναι φορµαλιστικά και
“αποπλαισιωµένα” από την πραγµατικότητα. Τα µαθηµατικά που θα διδάξουµε εδώ θα
πρέπει να εισάγονται µε αφορµή καταστάσεις, στις οποίες οι µαθηµατικές έννοιες θα βρίσκονται µέσα σε ένα πλαίσιο παρόµοιο µε αυτό της καθηµερινής ζωής. Αυτές οι πλαισιωµένες καταστάσεις όµως θα πρέπει να συµφωνούν µε τις εµπειρίες και τα
επαγγελµατικά ή άλλα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Σε µια τάξη όµως αριθµητισµού υπάρχει συνήθως ποικιλία ως προς τα ενδιαφέροντα αλλά και ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Η διδασκαλία θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες καταστάσεις, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Μερικές πραγµατικές καταστάσεις
µπορεί να δίνονται για την εισαγωγή κάποιων εννοιών και άλλες µπορεί να δίνονται
στην φάση της εφαρµογής της έννοιας, µετά την ανακάλυψή της από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι οι µαθηµατικές έννοιες που
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διδάσκουµε θα πρέπει αφενός να βρίσκουν εφαρµογή σε ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών από την πραγµατικότητα και αφετέρου οι καταστάσεις αυτές της πραγµατικότητας θα
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των εκπαιδευοµένων.

Σκοποί
Στην εποχή που ζούµε, γίνεται σε όλους µας ολοένα και πιο φανερό ότι διαµορφώνεται ένα νέο µοντέλο παραγωγής, απόκτησης και χρήσης της γνώσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι ο συνδυασµός της εξειδίκευσης µε τη διεπιστηµονική
γνώση και η στενή και αλλεπάλληλη συσχέτιση των γνώσεων µε την καθηµερινή ζωή.
Το µοντέλο αυτό συµβαδίζει µε ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που µετασχηµατίζουν
διαρκώς τον σύγχρονο κόσµο.
Το γεγονός αυτό µεταβάλλει άρδην τόσο τους γενικούς σκοπούς ενός σύγχρονου
σχολείου, όσο και τις αρχές διδασκαλίας, το περιεχόµενο των σπουδών και τις διδακτικές µεθόδους του. Έτσι γενικός σκοπός του αριθµητικού γραµµατισµού ενός ΣΔΕ είναι
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να γίνει ο δίαυλος που θα προωθήσει και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενούς του σε
ικανότητες όπως το:

 να κατανοούν τις συνεχώς αναδυόµενες αλλαγές και εξελίξεις της σύγχρονης καθηµερινής πραγµατικότητας και να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο µαθηµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να µπορούν να αντεπεξέρχονται στις
απαιτήσεις αυτές

 να διατυπώνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να παίρνουν τις αποφάσεις εκείνες
που θα συµβάλλουν στην επίλυση προβληµάτων για τη λύση των οποίων άλλοτε υπάρχει και άλλοτε δεν υπάρχει προκαθορισµένη πορεία.

Επιμέρους στόχοι
Οι γενικοί σκοποί που διατυπώθηκαν παραπάνω, εξειδικεύονται σε επιµέρους
στόχους, οι οποίοι αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευοµένους:

 να ανταποκρίνονται στις καθηµερινές πρακτικές–µαθηµατικές τους ανάγκες (υπολογισµοί, µετρήσεις, επίλυση προβληµάτων)

 να αναπτύσσουν βασικές µαθηµατικές ικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης και
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 να αναπτύξουν θετική στάση για τα µαθηµατικά

 να θεωρούν τα µαθηµατικά µέρος του ελληνικού αλλά και του παγκόσµιου πολιτισµού. Να γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των µαθηµατικών και να µπορούν από µόνοι τους να τη µελετούν και να τη συνδέουν µε τα µαθηµατικά που
γνωρίζουν

 να χρησιµοποιούν στα µαθηµατικά τη γλώσσα για να εκφράζουν τις σκέψεις τους,
να αναφέρονται σε έννοιες και ειδικούς όρους. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν
να επικοινωνούν µε άλλους στο επίπεδο του προφορικού και του γραπτού λόγου

 να µπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε άλλους σε µαθηµατικά θέµατα αναπτύσσοντας οργανωµένη αιτιολόγηση, ορθό λόγο, ερωτήσεις, συζήτηση κτλ.
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κριτικής σκέψης

 να αποκωδικοποιούν τα δεδοµένα και να προσδιορίζουν ένα πρόβληµα, όταν
παρουσιάζεται µέσα στα πλαίσια της καθηµερινότητας

 να µπορούν να εργάζονται µόνοι τους σε µαθηµατικά θέµατα και να µαθαίνουν
µέσα από αυτήν τη διαδικασία καινούργια περιεχόµενα και έννοιες

 να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας µε τα εργαλεία
της στατιστικής (γραφικές παραστάσεις, διαγράµµατα, ραβδογράµµατα, πίνακες),
καθώς και να χρησιµοποιούν τα εργαλεία αυτά στα πλαίσια των εργασιών τους

 να κατανοούν διάφορους χρήσιµους αλγόριθµους (αλγόριθµους πράξεων, επίλυσης εξισώσεων κ.ά.)

 να επιλέγουν το πότε και το πώς θα τους χρησιµοποιούν στα πλαίσια των σχολικών αλλά και των καθηµερινών τους εργασιών

 να προσεταιριστούν µέσα από περιστατικά που προσοµοιάζουν στην πραγµατικότητα τις µαθηµατικές έννοιες της µεταβλητής, της συνάρτησης, όπως και έννοιες
της γεωµετρίας

 να χρησιµοποιούν τις παραπάνω έννοιες µε επωφελή γι’ αυτούς τρόπο

 να διαβλέπουν τις γενικές αρχές πίσω από τα επιµέρους φαινόµενα, να µεταβαίνουν µε άνεση από το ειδικό στο γενικό και αντίστροφα

 να αντιµετωπίζουν µη συµβατικά προβλήµατα, για των οποίων την επίλυση δεν
έχει προβλεφθεί αλγόριθµος

 να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς χώρους των µαθηµατικών
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 να χρησιµοποιούν τις µαθηµατικές γνώσεις και τεχνικές σε διαθεµατικές δραστηριότητες

 να συνειδητοποιούν τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν (µεταγνωστική
ικανότητα), γεγονός που θα τους επιτρέπει να αυτοαξιολογούνται και να προχωρούν µε µεγαλύτερη ευκολία σε νέες γνώσεις

 να βελτιώσουν την συγκρότηση και την τεκµηρίωση της λογικής σκέψης τους, έτσι
ώστε να προάγεται η ικανότητά τους να επικοινωνούν µέσω επιχειρηµάτων στην
καθηµερινή ζωή τους
Εκτιµούµε ότι η υλοποίηση των ειδικών αυτών στόχων συµβάλλει θετικά στο να
διαµορφώσουν οι εκπαιδευόµενοι µια ενεργητική στάση που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν πιο λειτουργικά στο σύγχρονο κόσµο.

Περιεχόμενο
Σύµφωνα µε τους σκοπούς και τους επιµέρους στόχους του αριθµητισµού στα
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πλαίσια του ΣΔΕ που διατυπώσαµε παραπάνω, προτείνουµε τις παρακάτω θεµατικές
ενότητες, από τις οποίες θα αντληθούν τα θέµατα που θα µελετηθούν. Προφανώς το
περιεχόµενο και τα θέµατα επεξεργασίας και µελέτης µπορούν να µεταβάλλονται και να
προσαρµόζονται στις ικανότητες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Για τον προσδιορισµό των περιεχοµένων έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχα προγράµµατα αριθµητισµού στην Αµερική (Curry, D., κ.ά., 1996,
The ABE Math Standards Project: 1994). Ο χωρισµός των παρακάτω ενοτήτων δεν σηµαίνει ότι οι έννοιες αυτές είναι ξεκοµµένες και δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται από κοινού. Ο διαχωρισµός έγινε για λόγους που σχετίζονται µε την οργάνωση παρουσίασης.
1. Αριθµοί, πράξεις και εκτιµήσεις
Στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα ο άνθρωπος έρχεται καθηµερινά σε
επαφή µε τους αριθµούς και τις πράξεις. Για το λόγο αυτό απαιτείται από τον ενήλικα
µια εννοιολογική κατανόηση των αριθµών, των αρχών του δεκαδικού αριθµητικού συστήµατος και των αριθµητικών πράξεων αλλά και µια διαδικαστική γνώση των τεχνικών του υπολογισµού. Στη διδασκαλία θα πρέπει να δίνονται πολλές δραστηριότητες
και ευκαιρίες, ώστε ο εκπαιδευόµενος να αναπτύξει την έννοια των αριθµών και των
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ραιους, τους κλασµατικούς, τους δεκαδικούς και τα ποσοστά. Στη µαθηµατική γλώσσα
εννοούµε τα σύνολα των φυσικών, ακεραίων και ρητών αριθµών. Οι εκπαιδευόµενοι
θα πρέπει να είναι ικανοί να γράφουν, να διαβάζουν και γενικά να χειρίζονται τους αριθµούς και τις πράξεις στα πλαίσια διαφορετικών καταστάσεων. Οι υπολογισµοί των πράξεων µπορεί να γίνονται µέσα σε διαφορετικά πλαίσια, όπως µε µολύβι και χαρτί
(γραπτοί υπολογισµοί), νοεροί υπολογισµοί και οι υπολογισµοί µε υπολογιστή τσέπης
(κοµπιουτεράκι). Οι υπολογισµοί αυτοί σε διαφορετικά πλαίσια απαιτούν κάθε φορά
για την πραγµατοποίησή τους και διαφορετικές τεχνικές και ικανότητες.
Η διαδικασία της εκτίµησης είναι, προφανώς, αυτή που χρησιµοποιείται πιο συχνά
και είναι η πιο χρήσιµη στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Η εκτίµηση είναι µια
άτυπη µέτρηση που βασίζεται στην εµπειρία και τις γνώσεις των ατόµων και βοηθάει
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µεταξύ τους σχέσεων. Όταν µιλάµε για αριθµούς εννοούµε τους φυσικούς, τους ακέ-

στην ανάπτυξη της σηµασίας των αριθµών, των πράξεων και των ικανοτήτων του υπολογισµού.
Πολλές καθηµερινές καταστάσεις δίνουν την ευκαιρία για τη χρήση των αριθµών,
των πράξεων, αλλά και την πραγµατοποίηση εκτιµήσεων. Για παράδειγµα, οι αγορές, οι
εκπτώσεις, οι πληρωµές λογαριασµών, οι τραπεζικές συναλλαγές, το χρηµατιστήριο δίνουν την αφορµή για προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασµούς και διαιρέσεις, τον
υπολογισµό των τόκων, των επιτοκίων, των κερδών µε τη χρήση των ποσοστών κτλ. Τα
αποτελέσµατα των διαφόρων µετρήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ακέραιοι αριθµοί και, έτσι, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε τις µετατροπές και να υπολογίσουµε µε δεκαδικούς αριθµούς. Επίσης η χρήση του νοµίσµατος του ευρώ, σε
αντίθεση µε τη δραχµή, θα µας αναγκάσει να κάνουµε µετατροπές και υπολογισµούς µε
τη χρήση δεκαδικών αριθµών. Θα χρησιµοποιούµε καθηµερινά στις τιµές και τους υπολογισµούς τις δύο δεκαδικές υποδιαιρέσεις, τα δέκατα και τα εκατοστά.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να περιγράψουµε παρακάτω κάποιους από τους
βασικούς ειδικούς στόχους στο χώρο των αριθµών, των πράξεων και των εκτιµήσεων,
οι οποίοι θα κάνουν ικανούς τους εκπαιδευοµένους:

 να καταλαβαίνουν τη σηµασία, να αναπαριστούν συµβολικά και να µετατρέπουν
τους αριθµούς (φυσικούς, ακέραιους, κλασµατικούς, δεκαδικούς, ποσοστά, δυνάµεις) από το ένα είδος στο άλλο µέσα σε πραγµατικές καταστάσεις προβληµάτων
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 να είναι ικανοί να υπολογίζουν χρησιµοποιώντας τα διάφορα είδη αριθµών που
περιγράψαµε παραπάνω. Να εκτελούν τους τυπικούς αλγόριθµους, να υπολογίζουν µε το χαρτί και το µολύβι, µε νοερό τρόπο και µε υπολογιστή τσέπης

 να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν στη λύση προβληµάτων και σε καθηµερινές
καταστάσεις τις διάφορες ιδιότητες των πράξεων στα διαφορετικά σύνολα αριθµών, όπως αντιµεταθετική ιδιότητα, επιµεριστική ιδιότητα κτλ.

 να µπορούν να αντιλαµβάνονται και να υπολογίζουν καταστάσεις στις οποίες συµπεριλαµβάνονται αναλογίες

 να κάνουν εκτιµήσεις για να αναπτύξουν την σηµασία των αριθµών και των πράξεων και για να ελέγχουν την αληθοφάνεια των αποτελεσµάτων σε αγοροπωλησίες, αποτελέσµατα υπολογιστών κτλ.

 να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές εκτίµησης για τους ακεραίους, τους δεκαδικούς, τους κλασµατικούς και τα ποσοστά

 να αναγνωρίζουν σε ποιες καταστάσεις της ζωής είναι κατάλληλη και χρήσιµη η
εκτίµηση.
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2. Άλγεβρα
Όταν κάποιος ενήλικας προσπαθεί να επαναφέρει στη µνήµη του τι σηµαίνει για
αυτόν άλγεβρα, συνήθως θυµάται κάποιους γενικούς τύπους, µεθόδους επίλυσης εξισώσεων, τους συµβολισµούς των µεταβλητών χ και ψ κτλ. Για αρκετούς µαθητές, ίσως,
η άλγεβρα να αποτέλεσε ανυπέρβλητο εµπόδιο στη µαθηµατική τους εκπαίδευση, το
νόηµα της οποίας δεν µπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν. Η άλγεβρα µπορούµε να πούµε
ότι είναι µια γενική, συµπυκνωµένη και σύντοµη γλώσσα των µαθηµατικών. Εκφράζει
σχέσεις και γενικές σηµασίες µέσω των τύπων. Αποτελεί µια συνέχεια της αριθµητικής
προς πιο πλατιές και γενικευµένες µαθηµατικές καταστάσεις. Στην αριθµητική έχουµε
συγκεκριµένους αριθµούς και οι καταστάσεις που διαπραγµατευόµαστε αφορούν κάποια ειδική περίπτωση κάθε φορά. Η άλγεβρα χρησιµοποιεί τους γενικευµένους αριθµούς (µεταβλητές) και ασχολείται µε καταστάσεις γενικές. Απαιτείται χρόνος και λεπτός
διδακτικός χειρισµός για µια οµαλή γνωστική µετάβαση του εκπαιδευοµένου από την
αριθµητική στην άλγεβρα.
Επικρατεί, ίσως, σε πολλούς η αντίληψη ότι η άλγεβρα δεν έχει πρακτικές εφαρµογές και ότι δεν είναι χρήσιµη. Στη σύγχρονη ζωή, όλο και περισσότερο, χρησιµοποι-
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«είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων», «οι θερµοκρασίες θα έχουν αρνητικές τιµές».
Πολλά καθηµερινά φαινόµενα δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθούµε µε έννοιες, όπως
οι µεταβλητές, οι εξισώσεις, οι συναρτήσεις και τα γραφήµατα.
Η διδασκαλία της άλγεβρας στο ΣΔΕ δεν µπορεί να ακολουθήσει ένα φορµαλιστικό και αποµακρυσµένο από τις εµπειρίες και γνώσεις του µαθητή δρόµο. Στη διδασκαλία της άλγεβρας πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των
εκπαιδευοµένων και να κινηθούµε σε καταστάσεις της καθηµερινότητας, οι οποίες µας
οδηγούν σε γενικευµένες σχέσεις και τύπους. Τα βήµατα από το ειδικό προς το γενικό
πρέπει να γίνονται σταδιακά και οµαλά, µέσα από καταστάσεις που έχουν νόηµα για
τον εκπαιδευόµενο.
Περιγράφουµε παρακάτω κάποιους από τους ειδικούς στόχους στο χώρο της άλ-
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ούνται τα περιεχόµενα και το λεξιλόγιο της άλγεβρας. Λέµε στην καθηµερινή γλώσσα

γεβρας. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι ικανοί:

 να µοντελοποιούν πραγµατικές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής και να τις αναπαριστούν µε µεταβλητές, εξισώσεις, συναρτήσεις, πίνακες, γραφήµατα κτλ.

 να λύνουν εξισώσεις πρώτου βαθµού µε µία ή δύο µεταβλητές και εξισώσεις
δευτέρου βαθµού χρησιµοποιώντας άτυπες και τυπικές µεθόδους

 να ερµηνεύουν την πραγµατική σηµασία και την εφαρµογή των αλγεβρικών αποτελεσµάτων και γενικά των αλγεβρικών συµβολισµών

 να χρησιµοποιούν τη νέα τεχνολογία για να επεξεργάζονται δεδοµένα και αλγεβρικούς τύπους.
3. Στατιστική και πιθανότητες
Οι ενήλικοι καθηµερινά έρχονται σε επαφή µε πληροφορίες και δεδοµένα που
σχετίζονται µε τη στατιστική και τις πιθανότητες. Εκλογικά σοντάζ, πίνακες µε στατιστικά δεδοµένα για την υγεία, την οικονοµία, προβλέψεις γεγονότων και τυχερών παιχνιδιών.
Αναγκάζονται να διαβάσουν πίνακες, γραφήµατα κ.ά. για να αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες, πρέπει να κάνουν προβλέψεις, να βγάλουν µέσους όρους κτλ. Η συλλογή,
ανάλυση και γραφική αναπαράσταση δεδοµένων είναι χρήσιµη για την δουλειά αλλά
και την καθηµερινή ζωή του ατόµου. Τα δεδοµένα, όταν παρουσιάζονται µε τη στατιστική σε πίνακες ή µε γραφικές παραστάσεις, είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν.
Στη διδασκαλία οι ενήλικοι χρειάζονται πολύ περισσότερα από την απλή ανά-
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γνωση και την αποκόµιση κάποιων πληροφοριών σε πίνακες και γραφήµατα. Πρέπει να
οδηγηθούν σε τέτοιες καταστάσεις ώστε να συλλέξουν δικά τους δεδοµένα και να κατασκευάσουν τους δικούς τους πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Με το να σχεδιάζουν
τους δικούς τους πίνακες καταλαβαίνουν πώς µπορούν να παρουσιαστούν οργανωµένα τα δεδοµένα.
Η διδασκαλία λοιπόν των ενηλίκων στη στατιστική και τις πιθανότητες θα πρέπει
να περιέχει, εκτός των άλλων, και τους παρακάτω στόχους, ώστε αυτοί να γίνουν ικανοί:
 να συλλέγουν συστηµατικά, να οργανώνουν και να περιγράφουν δεδοµένα

 να κατασκευάζουν, να διαβάζουν πληροφορίες και δεδοµένα και να χρησιµοποιούν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις

 να ελέγχουν την εγκυρότητα και την αλήθεια συµπερασµάτων που βγαίνουν από
την επεξεργασία δεδοµένων

 να έχουν µια αντίληψη της πιθανότητας να συµβούν κάποια γεγονότα, όπως σε τυχερά παιχνίδια, συµβάντα κτλ.
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4. Γεωµετρία, Χώρος και Μετρήσεις
Η γεωµετρία είναι ένα µάθηµα που διδάσκεται από τότε που υπάρχει οργανωµένη εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες. Τα γεωµετρικά σχήµατα είναι ιδεατά κατασκευάσµατα του ανθρώπινου νου, εµπνευσµένα από τα αντικείµενα της
πραγµατικότητας. Τα γεωµετρικά σχήµατα είναι όντως ιδεατά και δεν µπορεί να υπάρξουν στην πραγµατικότητα. Πράγµατι, αν πάρουµε ένα τετράγωνο, αυτό αποτελείται
από τις τέσσερις πλευρές του, οι οποίες είναι ευθύγραµµα τµήµατα τα οποία είναι µονοδιάστατα χωρίς πάχος. Στη φύση όµως δεν µπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο αντικείµενο,
το οποίο να είναι µιας διάστασης και να µην έχει καθόλου πάχος. Άρα, το γεωµετρικό
αυτό σχήµα είναι ιδεατή αναπαράσταση της µορφής κάποιων αντικειµένων της πραγµατικότητας. Οι ενήλικοι από την καθηµερινή τους ζωή διαθέτουν πάρα πολλές εµπειρίες από το περιβάλλον τους, οι οποίες είναι σχετικές µε τη γεωµετρία και το χώρο.
Χρησιµοποιούµε, περιγράφουµε και µετρούµε διάφορα αντικείµενα µε βάση το σχήµα
τους, βάφουµε ή καλύπτουµε τοίχους µε τουβλάκια κτλ. Χρησιµοποιούµε δηλαδή
άτυπα τους κανόνες και τις ιδιότητες που διέπουν τυπικά τη γεωµετρία. Στη διδασκαλία
των ενηλίκων πρέπει να δοθεί έµφαση σε δραστηριότητες στις οποίες µπορεί κάποιος
να χειριστεί τις έννοιες και τις ιδιότητες της γεωµετρίας. Τέτοια µπορεί να είναι κάποια
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ιδιότητες τρισδιάστατων και δυσδιάστατων γεωµετρικών σχηµάτων. Μπορούµε να προτείνουµε εµπειρικές καταστάσεις λύσης προβλήµατος, οι οποίες επιτρέπουν την πραγµατική παρατήρηση φαινοµένων που προκύπτουν από την αλλαγή κλίµακας, γωνιών,
µέτρου κτλ.
Η µέτρηση είναι µια από τις βασικές καθηµερινές διαδικασίες. Πραγµατοποιείται
στο εργασιακό περιβάλλον, στο σπίτι, στην ψυχαγωγία κτλ. Για παράδειγµα, σε ένα ταξίδι µετρούµε τις αποστάσεις που διανύουµε, το χρόνο ή την κατανάλωση της βενζίνης.
Αρκετοί, όµως, ενήλικοι συναντούν δυσκολίες στο να επιλέξουν και να προσδιορίσουν
την κατάλληλη µονάδα και όργανο µέτρησης. Δυσκολεύονται επίσης στις µετατροπές
των µονάδων του ίδιου µέτρου µέτρησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µέτρησης πραγµατοποιούµε εκτιµήσεις, καθώς προσπαθούµε να προσεγγίσουµε µε ακρί-
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προγράµµατα σε υπολογιστές, όπου µπορεί κάποιος να επεξεργάζεται τη φύση και τις

βεια. Η εξάσκηση στις εκτιµήσεις βοηθάει τους εκπαιδευοµένους να αποκτήσουν µια
πρώτη κατανόηση του µεγέθους ή της ποσότητας. Όταν χρησιµοποιούµε εργαλεία µέτρησης και µετρούµε σε πραγµατικές καταστάσεις, τότε βρισκόµαστε µπροστά σε γεωµετρικές έννοιες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουµε. Τέτοιες έννοιες είναι η περίµετρος,
το εµβαδόν, ο όγκος των σχηµάτων κ.ά.
Σε ένα πρόγραµµα διδασκαλίας ενηλίκων σχετικά µε τη γεωµετρία, το χώρο και
τις µετρήσεις θα πρέπει να εµπεριέχονται οι παρακάτω στόχοι οι οποίοι επιτρέπουν στους
εκπαιδευοµένους:

 να εφαρµόζουν τη γεωµετρία σε εµπειρικές καταστάσεις και να τη χρησιµοποιούν για να αναλύουν και να περιγράφουν περιπτώσεις της τέχνης και της επιστήµης που σχετίζονται µε αυτήν

 να διακρίνουν και να εφαρµόζουν τις γεωµετρικές ιδιότητες στον µίκρο– χώρο,
µέσο– χώρο και µάκρο– χώρο

 να γνωρίζουν τις ιδιότητες, να συγκρίνουν µεταξύ τους, να ορίζουν και να ταξινοµούν τα γεωµετρικά σχήµατα

 να χρησιµοποιούν και να εφαρµόζουν τους γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς για
να δηµιουργούν και να αναλύουν σύνθετα γεωµετρικά της τέχνης και της καθηµερινότητας

 να χρησιµοποιούν προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή για να µελετήσουν
και να χειριστούν περιεχόµενα της γεωµετρίας και έννοιες του χώρου
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 να µετρούν, εφαρµόζοντας γεωµετρικές έννοιες στις περιµέτρους, τα εµβαδά, τους
όγκους και τις γωνίες

 να πραγµατοποιούν µετρήσεις, επιλέγοντας τις κατάλληλες µονάδες και τα κατάλληλα εργαλεία µέτρησης που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση

 να πραγµατοποιούν εκτιµήσεις αλλά και ακριβείς µετρήσεις µε το βαθµό ακρίβειας που απαιτείται κάθε φορά

 να κατανοούν τις σχέσεις και να µπορούν να µετατρέπουν και να συσχετίζουν τις
µονάδες που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα µέτρησης.

Μεθόδευση διδασκαλίας
Η διδασκαλία των µαθηµατικών στο ΣΔΕ προφανώς δεν πρέπει να ακολουθήσει
τη λογική η οποία ακολουθείται συνήθως στην κλασική ελληνική εκπαίδευση, δεν πρέπει, δηλαδή, να είναι µια διδασκαλία κατά την οποία διδάσκονται τυπικά µαθηµατικά
ξεκοµµένα από τη ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών.

124

Επίσης, στην τυπική εκπαίδευση συνήθως διδάσκονται τα µαθηµατικά µε ένα τρόπο µετάδοσης της γνώσης που δεν δίνει την ευκαιρία στο µαθητή να ανακαλύψει και να κατασκευάσει µόνος του τη γνώση. Παρουσιάζεται δηλαδή αρχικά από τον καθηγητή η
νέα γνώση και η εµπέδωσή της από τον µαθητή πραγµατοποιείται µε ασκήσεις-εφαρµογές της γνώσης αυτής.
Η λογική της διδασκαλίας που θα ακολουθήσουµε θα καθορίζεται µε βάση το
πλαίσιο αρχών της ονοµαζόµενης παιδαγωγικής του γραµµατισµού και ένα θεωρητικό
πλαίσιο της διδασκαλίας που προτείνουµε εµείς (Λεµονίδης, Χ. 2001, Καψάλης, Α. και
Λεµονίδης, Χ. 1999). Δεν είµαστε οπαδοί και δεν ακολουθούµε πιστά καµία διδακτική θεωρία, ακολουθούµε µια επιλεκτική λογική µε βάση την οποία χρησιµοποιούµε στοιχεία από διάφορες διδακτικές θεωρίες, σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα και τους
όρους που παρουσιάζονται κάθε φορά στο πεδίο της διδασκαλίας. Στη συνέχεια προτείνουµε τις αρχές της διδασκαλίας τις οποίες νοµίζουµε ότι πρέπει να ακολουθήσουµε:
1. Τρόπος μάθησης και διαδικασίες συγκρότησης της γνώσης. Ο εκπαιδευόμενος κατασκευάζει μόνος του τη γνώση.
Η συγκρότηση της νέας γνώσης καθώς και η κατανόηση είναι µια εσωτερική διαδικασία που συντελείται µέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η διαδικασία της µά-
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από τη µια µεριά µιλάει ο εκπαιδευτής και από την άλλη µαθαίνει ο εκπαιδευόµενος.
Αυτό σηµαίνει ότι η διδασκαλία θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε,
για να συντελεστεί η µάθηση και η κατασκευή της νέας γνώσης, να δίνεται η δυνατότητα
στον εκπαιδευόµενο να σκεφτεί, να προβληµατιστεί, να ενεργοποιήσει την γνώση που
ήδη διαθέτει, να αµφισβητήσει εν µέρει κάποια σηµεία αυτής της γνώσης, να κάνει λάθη.
2. Διάφοροι τρόποι σημειολογικής αναπαράστασης της γνώσης. Νοητικές αναπαραστάσεις και αφαίρεση.
Στη διδασκαλία έχει µεγάλη σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται
στους εκπαιδευοµένους οι διάφορες διδακτικές δραστηριότητες. Η παρουσίαση των
δραστηριοτήτων, για παράδειγµα, µε φυσικά αντικείµενα ή µε εικονικές αναπαραστάσεις
ή µε συµβολικές αναπαραστάσεις διαφοροποιεί κάθε φορά τη συµπεριφορά του εκ-
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θησης δεν πραγµατοποιείται αυτόµατα, δηλαδή δεν είναι µια διαδικασία κατά την οποία

παιδευοµένου και απαιτεί διαφορετικού τύπου γνωστική διαχείριση από την πλευρά
του. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να γνωρίζει και να µπορεί να χειρίζεται
τις διαφοροποιήσεις στη σηµειολογική παρουσίαση των καταστάσεων µε βάση τις γνωστικές δυνατότητες των εκπαιδευοµένων.
3. Η μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο. Προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες
των εκπαιδευομένων.
Ο εκπαιδευόµενος διαθέτει γνώσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει αλλά και από το σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει. Η γνώση και ο τρόπος σκέψης που ισχύει έξω από το σχολείο πρέπει να βρίσκονται
σε αρµονία και αλληλοτροφοδότηση µε τη γνώση και τον τρόπο σκέψης του σχολείου.
Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να είναι γνωστό, κατά κάποιον τρόπο, το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευοµένου, ώστε η διδασκαλία να µπορεί να επιδρά σε αυτό και να το
διαµορφώνει. Για παράδειγµα, οι διδακτικές καταστάσεις που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι από την επαγγελµατική και κοινωνική ζωή του εκπαιδευοµένου και να έχουν
νόηµα για αυτόν. Να µην υπάρχει χάσµα του πολιτισµού, του τρόπου σκέψης και της
γλώσσας που υπάρχουν έξω από το σχολείο και µέσα σε αυτό.
Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης παίζει η εσωτερική συγκρότηση και
η ήδη υπάρχουσα γνώση του εκπαιδευοµένου, η οποία είναι σχετική µε τη νέα γνώση
που πρόκειται να αποκτήσει. Έτσι ο άνθρωπος χτίζει τη νέα γνώση επάνω σε αυτήν που
ήδη διαθέτει. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευοµένων µπορεί
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να προέρχονται από το σχολείο, αλλά, κυρίως, προέρχονται έξω από αυτό. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να είναι γνωστές οι προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των
εκπαιδευοµένων, ώστε η διδασκαλία να δοµηθεί µε βάση αυτές.
4. Πλούσιες και γόνιμες διδακτικές καταστάσεις και υλικό για τη διδασκαλία.
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι τα µαθηµατικά είναι ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα, χρήσιµο και συνδεµένο µε τη ζωή, που µπορεί να ανακαλυφθεί και να δηµιουργηθεί ξανά από τον καθένα. Ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να βρίσκει
ελκυστικό και ενδιαφέρον το περιεχόµενο µάθησης που του προτείνεται, να µπορεί να
δρα µέσα σε αυτό, να εφαρµόζει τη γνώση που ήδη διαθέτει, να κάνει σκέψεις, υποθέσεις, πιθανά λάθη, να εφαρµόζει µεθόδους κτλ. Ένα τέτοιο περιεχόµενο µάθησης το
ονοµάζουµε πλούσιο και γόνιµο διδακτικά. Αυτό σηµαίνει για τη διδασκαλία ότι το διδακτικό υλικό και οι διδακτικές δραστηριότητες που προτείνει ο εκπαιδευτής θα πρέπει
να είναι καλά µελετηµένες και οργανωµένες, ώστε να επιτρέπουν τη λειτουργία των
αρχών που αναφέρουµε εδώ, δηλαδή οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να ανακαλύπτουν µόνοι τους τις καινούργιες έννοιες και να κατασκευάζουν τη γνώση τους, να δο-
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κιµάζουν και να εφαρµόζουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Οι εκπαιδευτές να
µπορούν να καταλαβαίνουν και να αξιολογούν τον τρόπο σκέψης και τις γνώσεις των
εκπαιδευοµένων και να τις προωθούν σε ανώτερα επίπεδα. Τέτοιες είναι οι διδακτικές
καταστάσεις ή καταστάσεις προβληµατισµού που παρουσιάζουµε στο τέλος.
5. Λόγος, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη.
Η µάθηση δεν είναι µόνο µια διαδικασία ατοµική και εσωτερική για τον άνθρωπο,
αλλά καθορίζεται και επηρεάζεται επίσης από την κοινωνία και το περιβάλλον µέσα
στο οποίο ζει. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που προσλαµβάνει ο άνθρωπος από την κοινωνία και το περιβάλλον όπου ζει ανήκουν στο ανθρώπινο εποικοδόµηµα και έχουν µια
ιστορία· οι περισσότερες δηµιουργήθηκαν µέσα από επικοινωνία και αλληλεπίδραση
µε άλλους ανθρώπους. Αυτό σηµαίνει για τη διδασκαλία ότι η τάξη θα πρέπει να είναι
µια ζωντανή κοινωνική οµάδα µέσα στην οποία γίνεται συζήτηση, εκτίθενται και δοκιµάζονται οι γνώσεις, αξιολογούνται οι προτάσεις και τα λάθη, αναπτύσσονται υποθέσεις, συλλογισµοί και τεκµηριώσεις. Δηµιουργείται και δοκιµάζεται η ορθολογική
διαδικασία στην επικοινωνία των εκπαιδευοµένων. Η ανάπτυξη της µεταγνωστικής διαδικασίας από την πλευρά του εκπαιδευοµένου τον βοηθάει σε µια καλύτερη κατανόηση.
Για παράδειγµα, ζητώντας από τον εκπαιδευόµενο να πει τον τρόπο µε τον οποίο βρήκε
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νώσει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτηκε. Εκτίθενται οι διάφοροι µέθοδοι και οι τρόποι
σκέψης σε όλη την τάξη και ακολουθεί συζήτηση µέσα από την οποία κρίνονται, αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο σύντοµοι και αποτελεσµατικοί τρόποι.
6. Ο νέος ρόλος του διδάσκοντα.
Σύµφωνα µε τις νεότερες αντιλήψεις της Διδακτικής των Μαθηµατικών αλλά και
το πνεύµα της σύγχρονης διδασκαλίας, ο ρόλος και η διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού αλλάζει µέσα στην τάξη. Ο διδάσκων δεν είναι πλέον παρουσιαστής του περιεχοµένου που απλά το µεταδίδει στους διδασκόµενους και στη συνέχεια εξετάζει τι έµαθαν
από αυτά που είπε. Σήµερα, στο επίκεντρο της διδασκαλίας τίθεται ο εκπαιδευόµενος.
Παίρνουµε υπόψη το επίπεδο των γνώσεών του και τον τρόπο που αυτός κατασκευάζει τη γνώση του. Ο εκπαιδευόµενος κατασκευάζει µόνος του τη γνώση όπως τονίσαµε
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το αποτέλεσµα σε ένα νοερό υπολογισµό, τον βάζουµε να σκεφτεί, να δει και να οργα-

και προηγούµενα. Η τάξη δεν είναι πλέον ένα άθροισµα από µεµονωµένα άτοµα, αλλά
ένα σύνολο, µια κοινότητα, οµάδες ατόµων που συνεργάζονται, συνοµιλούν, εκθέτουν
τις απόψεις τους, κρίνουν και αξιολογούν.
Όσον αφορά τον παράγοντα εκπαιδευόμενο, ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει,
σε αρκετές περιπτώσεις, τον τρόπο µε τον οποίο αυτός µαθαίνει τις µαθηµατικές έννοιες.
Η γνώση αυτή αποκτάται αφενός από την επιστήµη της Διδακτικής των Μαθηµατικών και
αφετέρου από την καθηµερινή επαφή µε τους εκπαιδευοµένους. Δίνεται σηµασία στα
λάθη των εκπαιδευοµένων και γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτούν οι αιτίες τους. Πολλές φορές τα λάθη τους δεν είναι απλά έλλειψη γνώσης, αλλά οφείλονται σε άλλες αιτίες (όπως π.χ. λάθη που οφείλονται στην ίδια τη φύση των µαθηµατικών εννοιών), τις
οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο διδάσκων. Η αντιµετώπιση των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων δεν γίνεται πάντοτε στη βάση του σωστού ή λάθους.
Όσον αφορά τον παράγοντα περιεχόμενο του µαθήµατος, ο διδάσκων δεν µπορεί να είναι προσκολληµένος σε κάποιο διδακτικό εγχειρίδιο και στη σειρά της ύλης,
όπως παρουσιάζεται από αυτό. Το περιεχόµενο της διδασκαλίας και η σειρά της παρουσίασής του προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες και το επίπεδο των εκπαιδευοµένων.
Πολλές διδακτικές καταστάσεις και ασκήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν ή να αντικατασταθούν εντελώς. Ο διδάσκων θα πρέπει να κρίνει σε ποια περιεχόµενα θα πάει
γρήγορα και σε ποια αργά. Καλείται λοιπόν ο διδάσκων αφενός να διαχειριστεί και να
τροποποιήσει κάποιο υλικό που του δίδεται και αφετέρου να δηµιουργήσει νέο διδα-
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κτικό υλικό. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ικανός να διαπιστώνει τους διδακτικούς στόχους που εµπεριέχονται σε δεδοµένες διδακτικές καταστάσεις και δραστηριότητες, αλλά και µε βάση κάποιους διδακτικούς στόχους να κατασκευάζει δικό του
διδακτικό υλικό. Να αξιολογεί τους στόχους που δίνονται ή αυτούς που θέτει ο ίδιος.
Βεβαίως αναγκαία συνθήκη για τη διδασκαλία των µαθηµατικών είναι η γνώση σε βάθος
των µαθηµατικών εννοιών που διδάσκονται. Ο διδάσκων λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει αλλά και να µελετά συνεχώς τα µαθηµατικά ως προς το περιεχόµενο αλλά και την
ιστορία και τον πολιτισµό τους. Είναι πολλά τα σηµεία στα οποία µπορούµε να κάνουµε
ιστορικές αναφορές για τα µαθηµατικά, έτσι ώστε αυτά να γίνονται ανθρώπινα, ζωντανά
και ενδιαφέροντα. Συνδέονται µε την ελληνική αλλά και την παγκόσµια ιστορία, γίνονται πολιτισµός και παράδοση. Επιλέγει ο διδάσκων τα µαθήµατα στα οποία θα µπορούσε να κάνει µια διαθεµατική προσέγγιση, µαθηµατικά και ιστορία, µαθηµατικά και
γλώσσα, εικαστικά, περιβάλλον κτλ.
Όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης, ο διδάσκων δεν παίζει το ρόλο της αυθεντίας της γνώσης και δεν µονοπωλεί συνεχώς το λόγο. Αν τα µαθηµατικά βγαίνουν µέσα
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από τη δράση του ανθρώπου, αν τα µαθηµατικά είναι συνδεµένα µε τον πραγµατικό
κόσµο, αν δεν είναι στείροι κανόνες και τεχνικές, τότε αυτά καλείται να τα ανακαλύψει, να
τα κατασκευάσει, να τα συζητήσει και να έρθει αντιµέτωπος µε τα λάθη του ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος. Ο διδάσκων λοιπόν καλείται να επιλέξει και να διαχειριστεί τις κατάλληλες δραστηριότητες, µέσα από τις οποίες θα µπορεί ο εκπαιδευόµενος να
προβληµατιστεί, να δοκιµάσει τις γνώσεις του, να έρθει σε αντιφάσεις. Ο διδάσκων, αν
χρειαστεί, οργανώνει σε οµάδες, δίνει τον κατάλληλο χρόνο, επεµβαίνει εκεί που χρειάζεται, δίνει το λόγο, οργανώνει την πορεία κτλ. Γίνεται περισσότερο οργανωτής και διαχειριστής µιας κοινότητας που σκέφτεται, που δουλεύει σε οµάδες ή ατοµικά, που
συζητάει. Οργανώνει τη συζήτηση µιας τάξης µέσα στην οποία οι µαθητές διατυπώνουν
σκέψεις, επιχειρήµατα και υποθέσεις, ακούν τον τρόπο που σκέφτηκαν οι συµµαθητές
τους, διορθώνουν ή αντικρούουν λάθη, παίρνουν αποφάσεις όλοι µαζί, ψηφίζουν.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Είναι αυτονόητο ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να συµβαδίζει µε τους σκοπούς, τους
στόχους και τη µεθόδευση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου του αριθµητι-
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η ανατροφοδοτική αξιολόγηση, η οποία πραγµατοποιείται µε την καθηµερινή διδασκαλία. Επειδή οι ενήλικοι, οι οποίοι έρχονται στα ΣΔΕ, διαθέτουν προφανώς διαφορετικές εµπειρίες και γνώσεις, είναι πολύ σηµαντικό στην αρχή να πραγµατοποιηθεί µια
διερευνητική αξιολόγηση για να προσδιοριστεί κατά κάποιο τρόπο το επίπεδο του κάθε
εκπαιδευοµένου.
Η αξιολόγηση των ενηλίκων, εκτός του ότι θα πρέπει να είναι συµβατή µε το επίπεδο προόδου του εκπαιδευοµένου, θα πρέπει επίσης να πραγµατοποιείται µε σεβασµό στην ωριµότητα και τις εµπειρίες ζωής του ατόµου. Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι
φτάνουν στα ΣΔΕ µε µια ποικιλία από στέρεες γνώσεις αλλά και ελλείψεις και αδυναµίες.
Φέρουν µαζί τους επίσης και µια συλλογή από εµπειρικές µαθηµατικές τεχνικές, οι
οποίες δηµιουργήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου στη ζωή τους ως ενήλικοι. Οι εκ-
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σµού. Όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης, ο πιο σηµαντικός τρόπος αξιολόγησης είναι

παιδευτές των µαθηµατικών είναι βασικό να αναπτύξουν τέτοιους τρόπους αξιολόγησης, ώστε να εκτιµήσουν τα δυνατά σηµεία, να υποστηρίξουν τις αδυναµίες και να
διερευνήσουν τις εµπειρικές τεχνικές.
Οι πληροφορίες που συλλέγουµε για την εκτίµηση των γνώσεων των εκπαιδευοµένων πρέπει να προέρχονται από διάφορες πηγές και να πληρούν κάποιους
όρους όπως:

 να εξετάζουµε ένα ευρύ φάσµα περιεχοµένων και τρόπων σκέψης και να µην περιοριζόµαστε σε ένα είδος περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα είναι οι υπολογισµοί

 η µορφή και οι τρόποι αξιολόγησης (πολλαπλές επιλογές, ανάπτυξη κειµένου) να
είναι οικείοι στους εκπαιδευοµένους και να µην αποτελούν µια επιπρόσθετη δυσκολία

 να εκτιµούµε τις γνώσεις και τις µεθόδους λύσεις προβληµάτων και µε τη βοήθεια υπολογιστών τσέπης και υπολογιστών

 µπορούµε να αξιολογούµε προφορικά, όταν πρόκειται για ανάπτυξη κάποιας
στρατηγικής υπολογισµού ή λύσης προβλήµατος.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΗΣ
Ή ΚΑΤΑΣΤAΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΎ

Τι είναι διδακτικές καταστάσεις ή καταστάσεις προβληματισμού
Ένα κοµβικό σηµείο της διδασκαλίας είναι το πώς να κάνει το µαθητή να αποκτήσει το νόηµα µιας έννοιας την οποία διδάσκεται. Μια υπόθεση στην οποία βασίζεται η θεωρία των διδακτικών καταστάσεων είναι ότι µια γνώση παίρνει νόηµα για το µαθητή,
εάν η εφαρµογή της του επιτρέπει να λύσει ένα πρόβληµα. Ο G. Brousseau λεει τα εξής
για αυτό το θέµα: «Το νόηµα µιας µαθηµατικής γνώσης ορίζεται όχι µόνο από τη συλλογή των καταστάσεων όπου αυτή η γνώση είναι πραγµατοποιήσιµη ως µαθηµατική θεωρία. Ούτε µόνο από τη συλλογή των καταστάσεων όπου το υποκείµενο τη συνάντησε
ως µέσο επίλυσης, αλλά επίσης από το σύνολο των αντιλήψεων και των προηγούµενων επιλογών, τις οποίες απορρίπτει, τα λάθη που αποφεύγει, την οικονοµία που προκαλεί, τις τυποποιήσεις που παίρνει κτλ.»
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Το πρόβληµα είναι να ξέρουµε πως ο µαθητής µπορεί να περάσει από µια αρχική
αντίληψη σε µια νέα αντίληψη που αφορά µια δεδοµένη έννοια. Δεν αρκεί να του πούµε
«να τι πρέπει να κάνεις τώρα, τι πρέπει να σκεφτείς» ή «ξέχνα όλα όσα έµαθες προηγουµένως». Όσο ο µαθητής δεν αντιλαµβάνεται από µόνος του ότι η αρχική γνώση
που έχει είναι ανεπαρκής και µη προσαρµόσιµη, θα την κρατήσει σύµφωνα µε την αρχή
της «οικονοµίας». Σε γενικές γραµµές αυτή η αρχή περιγράφεται ως εξής: εάν για ένα µαθητή µια γνώση εφαρµόζεται και παίρνει το νόηµά της σε ένα συγκεκριµένο τύπο προβληµάτων, για τα προβλήµατα που θα του φανούν γειτονικά, ο µαθητής θα ψάξει να
προσαρµόσει καλώς ή κακώς το µοντέλο του.
Για να υπάρχει απόκτηση γνώσεων, πρέπει να αµφισβητηθεί η παλιά γνώση.
Έτσι, πρέπει να βρούµε καταστάσεις που: α) σε ένα πρώτο χρόνο, επιτρέπουν στο µαθητή
να επενδύσει την παλιά του γνώση, β) σε ένα δεύτερο χρόνο, επιτρέπουν στο µαθητή
να συνειδητοποιήσει (µόνος του) την ανεπάρκεια αυτής της γνώσης. Πρέπει, λοιπόν, η
κατάσταση να δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να εξακριβώνει την ανεπάρκεια των γνώσεών του και γ) σε ένα τρίτο χρόνο, επιτρέπουν στο µαθητή να κατασκευάσει νέες διαδικασίες.
Εάν δεν επιτρέψουµε στο µαθητή να βγει από τις αρχικές του αντιλήψεις και εάν
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σαρµόσιµες, αυτές θα ξαναεµφανιστούν σε κάποια στιγµή.
Μπορούµε να αποδώσουµε τα παρακάτω χαρακτηριστικά στις καταστάσεις προβληµατισµού:
1. Ο µαθητής θα πρέπει να µπορεί να µπαίνει στην επίλυση του προβλήµατος και να
σχεδιάζει αυτό που θα ήταν µια πιθανή απάντηση του προβλήµατος. Οι µαθητές
δεν πρέπει να µένουν «αδρανείς», γιατί, έτσι, δεν θα επενδύσουν τις γνώσεις τους
και δεν θα µπορέσουν να αντιληφθούν ότι είναι ανεπαρκείς.
2. Οι γνώσεις του µαθητή είναι καταρχήν ανεπαρκείς για να λύσει αµέσως το πρόβληµα. Διαφορετικά, δεν υπάρχει νέα µάθηση, υπάρχει επανεπένδυση των παλιών γνώσεων (πράγµα το οποίο, προφανώς, είναι επίσης χρήσιµο).
3. Η κατάσταση προβληµατισµού πρέπει να επιτρέπει στο µαθητή να αποφασίζει
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δεν του δώσουµε την δυνατότητα να διαπιστώσει ότι αυτές είναι ανεπαρκείς και µη προ-

εάν µια λύση που βρήκε είναι ικανοποιητική ή όχι. Αυτό είναι ουσιώδες χαρακτηριστικό, γιατί, από τη στιγµή που ο µαθητής θα επενδύσει τις γνώσεις του, πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανεπάρκειά τους. Διαφορετικά, σύµφωνα µε την αρχή
της «οικονοµίας» δεν θα τις προχωρήσει, θα ψάξει µόνο να τις προσαρµόσει. Αυτήν
την ανεπάρκεια, η οποία µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η απάντηση που
βρέθηκε είναι λάθος ή στο ότι η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι πολύ κουραστική, θα πρέπει από µόνος του να τη συνειδητοποιήσει.
4. Η γνώση που επιθυµούµε να πάρει ο µαθητής πρέπει να είναι το πιο προσαρµόσιµο εργαλείο για να λύσει ο µαθητής το πρόβληµα. Αυτή η συνθήκη δεν είναι
πάντοτε εύκολο να επιτευχθεί. Ο µαθητής µπορεί να ανακαλύψει ένα εργαλείο
που παρουσιάζεται προσαρµόσιµο για να λύσει το πρόβληµα, αλλά που δεν αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη γνώση. Είναι αναγκαία µια a priori ανάλυση του
προβλήµατος: «Τι θα κάνει ο µαθητής µπροστά σε αυτό το πρόβληµα;».
Μπορούµε να δούµε παρακάτω ένα παράδειγµα µιας κατάστασης προβληµατισµού που είναι η µεγέθυνση του παζλ.
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΖΛ
Ο τύπος της κατάστασης αυτής µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µια «επαναδιαπραγµάτευση» πάνω στην έννοια της αναλογίας. Μπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί κατάσταση
«αυτοελέγχου», γιατί οι εκπαιδευόµενοι οδηγούνται να διαπιστώσουν τα λάθη τους
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χωρίς την παρέµβαση του διδάσκοντος και να τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους για
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που συναντούν.

Αρχική κατάσταση
Δίνεται στους εκπαιδευοµένους το παρακάτω παζλ, στο οποίο είναι σηµειωµένες
οι διαστάσεις του σε cm. Οι εκπαιδευόµενοι είναι χωρισµένοι σε οµάδες. Πρέπει να κατασκευάσουν ένα παζλ της ίδιας φόρµας µε το δεδοµένο αλλά σε µεγέθυνση.

132

Δεδομένα
Τα 4 cm πρέπει να γίνουν 7 cm στο µεγεθυσµένο παζλ.
Σημείωση: επειδή οι ορθές γωνίες προφανώς θα διατηρηθούν µε τη µεγέθυνση,
οι εκπαιδευόµενοι θα δοκιµάσουν να µεγεθύνουν κάθε πλευρά των ορθών γωνιών.

Οργάνωση
Στην ίδια οµάδα µερικοί εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µεγεθύνουν τα κοµµάτια
που ονοµάσαµε «Α», άλλοι τα «Β» και άλλοι τα «Γ». Αυτή η οργάνωση αναγκάζει τους εκπαιδευοµένους να αναπαράγουν κάθε κοµµάτι του παζλ ανεξάρτητα από το περίγραµµα. Τα δεδοµένα που θα έχει ο κάθε εκπαιδευόµενος από το παζλ δεν επιτρέπουν
να εφαρµόσουν την ίδια διαδικασία.

Ανάλυση των σημαντικών στιγμών της φάσης της έρευνας
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προσθέσουν 3 cm σε κάθε πλευρά των ορθών γωνιών.
ν→ ν+3

Μόλις συγκεντρώθηκαν τα κοµµάτια φάνηκε το λάθος:
Η αριστερή πλευρά του παζλ είχε µήκος 17 cm (6+3 + 5+3)= (9 + 8 = 17).
Η δεξιά πλευρά του παζλ είχε µήκος 20 cm (2+3 + 7+3 + 2+3)= (5 + 10 + 5= 20).
Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τους εκπαιδευοµένους να χρησιµοποιήσουν µια
άλλη µέθοδο: να διπλασιάσουν τις διαστάσεις και µετά να αφαιρέσουν 1 cm.
ν → 2ν– 1

6 → 12– 1=11, 5 → 10– 1=9, 2 → 4– 1=3...
Η συγκέντρωση των κοµµατιών τους οδήγησε σε ένα καινούργιο λάθος, αλλά
οι εκπαιδευόµενοι συναντούν δυσκολεύτηκαν πολύ να αναθεωρήσουν τη µέθοδό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από τους εκπαιδευοµένους ήταν το να

τους. Μερικοί εκπαιδευόµενοι έκαναν κριτική στους άλλους, θεωρώντας τους υπεύθυνους για τη συνολική αποτυχία.

Παρατηρήσεις
Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε το ενδιαφέρον των παρακάτω:

 την επιλογή των αριθµητικών δεδοµένων. Εάν ζητούσαµε από τους εκπαιδευοµένους τα 4 cm να γίνουν 8 cm, αυτή η επιλογή των αριθµών δεν θα ήταν κατάλληλη για το στόχο που έχουµε.

 το χωρισµό σε οµάδες και τη συλλογική οργάνωση κάθε οµάδας.
 την επιλογή του παζλ.

Στο παράδειγµα: 4 → 7 αλλά δεν έχουµε κανένα τµήµα που να έχει µήκος 8 cm

ή 12cm... (διπλάσιο του 4, τριπλάσιο του 4...).
Επίσης, υπάρχουν 2 τµήµατα στην αριστερή πλευρά του τετραγώνου, 3 στη δεξιά,
2 στην επάνω και 3 στην κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, το προσθετικό µοντέλο που χρησιµοποιείται καταρχήν από τους εκπαιδευοµένους µπαίνει αµέσως σε αµφισβήτηση.
Μπορούµε να σκεφτούµε ότι οι εκπαιδευόµενοι θα χρησιµοποιούσαν στη συνέχεια την ιδιότητα της γραµµικότητας.
4→ 7
2→
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6→

20 →
5→
κτλ.
Μπορεί να χρειαστεί η παρέµβαση του διδάσκοντα για να οδηγηθούν οι εκπαιδευόµενοι, ψάχνοντας τις γραµµικές σχέσεις, όπως παραπάνω, να βρούν την εικόνα του
1.

1 → 7/4 = 1,75
Πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο θα προτα-

θεί αυτή η κατάσταση και τη χρονική περίοδο σε σχέση µε τη διδασκαλία των αναλογιών, οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευοµένους δεν θα είναι οι
ίδιες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Curry, D., Schmitt, M.J., & Waldron, S. (1996). A Framework for Adult Numeracy Standards:
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The Mathematical Skills and Abilities Adults Need to be Equipped for the Future. Boston, MA: Wold Education.
Crowther Report (1959), 15 to 18: A report of the Central Advisory Council for Education,
Her Majestry’s Stationery Office, London.
Καψάλης, Α. Λεµονίδης, Χ. (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστηµονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
του Α.Π.Θ. Τεύχος 6, σσ. 95– 115.
Λεµονίδης, Χ. (2001). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου. Themes in Education. (υπό δηµοσίευση).
The ABE Math Standards Project: 1994. Volume 1. The Massachusetts Adult Basic Education Math Standards. The Massachusetts ABE MATH TEAM.
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Βα σίλη ς Δα γδιλ έλη ς

Eισαγωγικά
Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) νοείται το γενικευµένο σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέπουν τη διασύνδεση σε ένα δίκτυο
τόσο των ΗΥ, όσο και των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και τηλεφωνικών δικτύων
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ΟI TEXNOΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(αύριο ενδεχοµένως και των οικιακών συσκευών, των αυτοκινήτων κτλ.). Η ενοποίηση των υπηρεσιών αυτών (επεξεργασίας, αποθήκευσης και µετάδοσης πληροφοριών) φαίνεται ότι τείνει να καταλήξει σε ένα είδος ενιαίου υπερ-δικτύου στο οποίο
θα είναι διασυνδεδεµένες όλου του είδους οι συσκευές ενός χώρου (οικίας, αλλά και
επαγγελµατικού ή ερευνητικού χώρου). Έτσι, η επικρατούσα ορολογία αναφέρεται
µάλλον στις ΤΠΕ παρά στην Πληροφορική. Οι ΤΠΕ έχουν έναν εγκάρσιο χαρακτήρα,
δηλαδή υπεισέρχονται στο µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Εµπλέκονται έτσι στις διαδικασίες απόκτησης, επεξεργασίας και µετάδοσης της πληροφορίας, σε έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών µορφών, στην οργάνωση και τον
καταµερισµό της εργασίας, σε ένα µεγάλο µέρος οικονοµικών συναλλαγών, στην
επικοινωνία – γραπτή, εικονική ή άλλη.
Εξάλλου, στις ΤΠΕ περιλαµβάνονται σήµερα τρεις µέχρι τώρα διακριτοί κλάδοι:
πληροφορίας, επικοινωνίας και ακουστικών µέσων. Πρόκειται όχι µόνο για µια τεχνολογική ενοποίηση, αλλά και για τη δηµιουργία µιας ιδιαίτερης κουλτούρας και
ενός ιδιαίτερου είδους πολιτισµικών στοιχείων. Η συνολική επιδρασή τους είναι τόσο
ισχυρή, ώστε, σε κάποιο µέτρο, να αποτελέσουν ένα είδος κοινωνικού κριτηρίου για
τη διάκριση µεταξύ αυτών που είναι πληροφορικώς εγγράμματοι και αυτών που δεν
είναι, δηµιουργώντας έτσι, ενδεχοµένως, νέες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού και
περιθωριοποίησης – γεγονός που ήδη ανιχνεύεται σε ορισµένες περιπτώσεις.
Οι εκπαιδευόµενοι των ΣΔΕ πρέπει λοιπόν να αποκτήσουν ένα είδος «πληροφορικής κουλτούρας», µια θετική στάση προς τις ΤΠΕ και επαρκείς γνώσεις που θα
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τους επιτρέψουν να ενσωµατωθούν καλύτερα στην αυριανή κοινωνία στην οποία
θα κυριαρχεί η τεχνολογία των ΤΠΕ. Η κοινωνία στην οποία ζούµε εξελίσσεται, όλο
και πιο γρήγορα, σε µια κοινωνία της πληροφορίας και µάλιστα της ηλεκτρονικά επεξεργασµένης και ηλεκτρονικά µεταδιδόµενης πληροφορίας. Οι ΗΥ και τα σύγχρονα
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα ενσωµατώνονται στην καθηµερινή ζωή: όχι µόνο ρυθµίζουν τις διασυνδέσεις µεταξύ των κινητών τηλεφώνων, συνδέοντάς τα και µε το Internet, αλλά αποτελούν πια µέρος πρακτικών, όπως η προµήθεια πιστοποιητικών
από Δηµόσιες Υπηρεσίες και η ανάληψη χρηµάτων από τις Τράπεζες, και µέσω του
Internet επιτρέπουν τη διευθέτηση ζητηµάτων όπως η κράτηση ξενοδοχείων και η
απόκτηση πληροφοριών για ένα ασύλληππτα µεγάλο πλήθος διαφορετικών κατηγοριών θεµάτων. Η συνεχής αύξηση της χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών
τεχνολογιών θέτει πολύ σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε το καθεστώς της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, της δια µέσου των ψηφιακών τρόπων
διαχείρισης της γνώσης, της οργάνωσης και του καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από απόσταση, της ταυτότητας του υποκειµένου κτλ. Το γεγονός αυτό, σε
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συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, αναπόφευκτα οδηγεί στην αντίληψη ότι κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής
του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες στη
χρήση των τεχνολογιών αυτών, καθώς και τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση των φαινοµένων γύρω του. Ο πολίτης της αυριανής κοινωνίας πρέπει λοιπόν να είναι τεχνολογικά και πληροφορικά «εγγράµµατος», γιατί η
γνώση του αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον ίδιο, ως πολίτη, όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Ένας πολίτης που κατανοεί τις βάσεις δεδοµένων και τον τρόπο
λειτουργίας τους, έστω και αν δεν έχει τεχνικές γνώσεις, µπορεί να κατανοήσει τον κίνδυνο παραβίασης των ατοµικών του δικαιωµάτων από την ύπαρξη τέτοιων βάσεων
που θα είχαν καταχωρηµένες, για παράδειγµα, τις δοσοληψίες που κάνει µε τις πιστωτικές κάρτες ή τα sites που επισκέπτεται στο Internet. Oι δικαστικοί θα µπορούσαν
να αντιληφθούν καλύτερα τη σχετικότητα των τεκµηρίων που προκύπτουν από φωτογραφικό, κινηµατογραφικό ή µαγνητοφωνηµένο υλικό, αν γνώριζαν τις προηγµένες σύγχρονες τεχνικές για την επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο. Τέλος, ένας
πολίτης που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής αναπαράστασης µπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σχετικά µε το copyright ή

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 137

πληροφορικός αλφαβητισµός είναι σηµαντικοί παράγοντες και για το κοινωνικό σύνολο. Για τους εκπαιδευοµένους των ΣΔΕ, η γνώση της Πληροφορικής, έστω και σε
ένα στοιχειώδες επίπεδο, θα στηρίξει µια πιο ολοκληρωµένη ενσωµάτωσή τους στο
σύγχρονο κόσµο. Βέβαια, τη στιγµή αυτή, στην Ελλάδα, η χρήση των ΗΥ εκτός των
αυστηρά επαγγελµατικών χώρων, είναι εστιασµένη σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες και κοινωνικά στρώµατα. Ωστόσο, η δυναµική της εξάπλωσής τους καθιστά σχεδόν βέβαιη την πρόβλεψη ότι ο πληροφορικός γραµµατισµός θα είναι απαραίτητος
στον αυριανό µέσο πολίτη. H εκµάθηση βασικών στοιχείων της Πληροφορικής είναι
επιβεβληµένη, όχι µόνο γιατί µπορεί η Πληροφορική να αποτελέσει επαγγελµατική
επιλογή των µαθητών, αλλά και γιατί η εκµάθηση εννοιών της Πληροφορικής µπορεί να συντελέσει στη γενικότερη πνευµατική ανάπτυξη των µαθητών.
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την ελευθερία λόγου στο Internet. Έτσι λοιπόν η πληροφορική κουλτούρα και ο

Όσον αφορά στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των εκπαιδευοµένων των
ΣΔΕ, είναι κοινοτυπία πλέον να αναφέρουµε το γεγονός ότι τα πληροφορικά συστήµατα υπεισέρχονται ολοένα και περισσότερο στον κόσµο της εργασίας και των επιχειρήσεων. Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην οικονοµία της χώρας
προφανώς απαιτεί την ύπαρξη µιας «κρίσιµης µάζας» ατόµων που θα είναι εγγράµµατοι από πληροφορική άποψη. Τούτο αφορά όχι µόνον αυτούς που απευθείας
ασχολούνται µε πληροφορικά συστήµατα, αλλά και το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς – είναι δύσκολο να προσδιοριστούν επαγγελµατικοί τοµείς που να µη συνδέονται µε τη χρήση κάποιου πληροφορικού συστήµατος.
Για παράδειγµα οι υπάλληλοι των εµπορικών καταστηµάτων δε χειρίζονται πια απλά
µια αριθµοµηχανή, αλλά και συστήµατα διαχείρισης πιστωτικών καρτών, ενδεχοµένως συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων, έρχονται, δηλαδή, σε επαφή µε πολύπλοκα Τραπεζικά συστήµατα. Οµοίως οι εργαζόµενοι σε µεγάλες παραγωγικές
µονάδες πιθανότατα θα χρειαστούν να χειριστούν πληροφορικά συστήµατα και αυτόµατους µηχανισµούς που διαχειρίζονται ένα τµήµα ή και ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία. Οι γνώσεις, εξάλλου, Πληροφορικής συντελούν στη µεγαλύτερη
κινητικότητα των εργαζοµένων προς όφελός τους· οι εργαζόµενοι διαθέτουν ένα
ουσιαστικό επαγγελµατικό προσόν, αν έχουν τις σχετικές γνώσεις. Καθώς βέβαια τα
πληροφορικά συστήµατα µεταβάλλονται µε µεγάλη ταχύτητα και οι εργαζόµενοι πιθανότατα θα µετακινούνται επαγγελµατικά περισσότερες από µια φορές στη διάρκεια

137

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 138

της ενεργού επαγγελµατικής τους ζωής, οι πληροφορικές γνώσεις που θα διαθέτουν
οι εργαζόµενοι σε όλους τους τοµείς θα πρέπει να έχουν ένα γενικότερο, πιο αφηρηµένο χαρακτήρα, έτσι ώστε, για παράδειγµα, να τους επιτρέπουν να διακρίνουν
διαφορές και οµοιότητες ανάµεσα σε δυο συστήµατα που εκτελούν το ίδιο είδος εργασίας.
Oι HY µπορούν ακόµη να συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκµάθησης, αλλά και γενικότερα να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων.
Ο υπολογιστής και τα µέσα που τον συνοδεύουν, εκτός από τη χρησιµότητά τους ως
εργαλείων διεκπεραίωσης καθηµερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια µιας
νέας παιδαγωγικής αντίληψης που χρησιµοποιεί νέους ενεργητικούς τρόπους µάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω
από το πρίσµα αυτό, καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης.
Η σύγχρονη τεχνολογία των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων χαρακτηρίζεται
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από δυο κατηγορίες στοιχείων τα οποία είναι ουσιαστικά από διδακτική άποψη: α) τα
γνωστικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και β) τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
του περιβάλλοντος.
Τα γνωστικά χαρακτηριστικά σχετίζονται αµέσως µε τις έννοιες και τις δεξιότητες τη διδασκαλία των οποίων στηρίζει το περιβάλλον. Για παράδειγµα, ένα περιβάλλον για τη διδασκαλία της ευκλείδειας γεωµετρίας, µπορεί να περιέχει µια σειρά
ερωτήσεων γύρω από τη γεωµετρία, µπορεί να αποτελεί έναν µικρόκοσµο άµεσης
διαχείρισης γεωµετρικών αντικειµένων (όπως το Cabri–Γεωµέτρης ή το Geometer
Sketchpad) ή ακόµη και ένα µικρόκοσµο ρητής διατύπωσης εντολών (όπως η Logo).
Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι, λοιπόν, κατασκευασµένο σύµφωνα µε κάποιες παιδαγωγικές ή διδακτικές αρχές και προφανώς κάθε λογισµικό παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ανάλογα µε τις ρητές ή άρρητες θεωρίες της κατασκευής
του.
Tα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τον τρόπο µε τον οποίο το περιβάλλον προσφέρει στους εκπαιδευοµένους τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους, ή µε άλλους εκπαιδευοµένους. Αναφέρουµε ένα τυπικό παράδειγµα: το
project Kids as Global Scientists (τα παιδιά ως παγκόσµιοι επιστήµονες) που υπο-

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 139

(<http://www.onesky.umich.edu/kgs/htdocs/home1.html>). Ο σκοπός του project
είναι να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν, µέχρις ενός σηµείου, την πολυπλοκότητα των µετεωρολογικών φαινοµένων και τις επιπτώσεις τους στις ανθρώπινες κοινωνίες, στο περιβάλλον κτλ. Με τη βοήθεια του Διαδικτύου, οι εκπαιδευόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε άλλους ενδιαφερόµενους εκπαιδευοµένους από όλο
τον κόσµο, να ανταλλάξουν απόψεις για τους τυφώνες και τις καταιγίδες των τελευταίων ετών, να συγκρίνουν τις απόψεις τους µε εκείνες των ειδικών, σε µερικούς από
τους οποίους µπορούν εξάλλου να απευθύνουν απευθείας ερωτήσεις, να συλλέγουν δεδοµένα, να τα επεξεργαστούν, να τα ερµηνεύσουν και να δηµοσιοποιήσουν
τα αποτελέσµατά τους ηλεκτρονικά ή σε έντυπη µορφή. Με λίγα λόγια, µέσα από
µια σειρά δραστηριοτήτων να αντιληφθούν, µέχρις ενός βαθµού, το είδος της εργα-
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στηρίζεται από τα University of Colorado και University of Michigan

σίας που κάνει ένας σύγχρονος επιστήµονας. Το συγκεκριµένο αντικείµενο της µετεωρολογίας µπορεί να µην παρουσιάζει άµεσο ενδιαφέρον για τους
εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ. Εκείνο όµως που είναι σηµαντικό είναι το µοντέλο της διδακτικής κατάστασης – και αυτό µπορεί να είναι επωφελές και για τους εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ.
Η εξάπλωση των ΗΥ και της δικτύωσής τους εκτιµάται ότι θα αναβαθµίσει κατά
τρόπο ουσιαστικο τις διαδικασίες διδασκαλίας/µάθησης και αυτός είναι ένας ακόµη
λόγος για την εισαγωγή των ΗΥ στην εκπαίδευση.
Στην περίπτωση των ΣΔΕ και οι δυο κατηγορίες χαρακτηριστικών είναι σηµαντικές τόσο από καθαρά γνωστική άποψη, όσο και από την άποψη της κοινωνικοποίησης των εκπαιδευοµένων. Δηλαδή, η επικοινωνία των εκπαιδευοµένων µε άλλους
εκπαιδευοµένους ή και µε άλλα άτοµα γενικότερα µέσω ΗΥ παρουσιάζει το σηµαντικό χαρακτηριστικό ότι επιτρέπει την επικοινωνία µε πολλά άτοµα –και µάλιστα τη
γραπτή επικοινωνία. Ορισµένες φορές (για παράδειγµα στις περιπτώσεις της απλής
επικοινωνίας µε chat) το αντικείµενο της συζήτησης δε θα άπτεται κάποιου γνωστικού
αντικειµένου. Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση αυτή (ή ιδιαιτέρως στην περίπτωση
αυτή;), η επικοινωνία θα έχει θετικά αποτελέσµατα στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων.
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Συνοπτικός καθορισμός Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
Ακολουθώντας την προβληµατική που αναπτύχθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, µπορούµε να προσδιορίσουµε συνοπτικά ένα είδος πλαισίου αναφοράς για το Πρόγραµµα Σπουδών του πληροφορικού γραµµατισµού, το οποίο
ονοµάζουµε Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (σύµφωνα µε µια λογική που
έχει αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Στο ΕΠΠΣ προσδιορίζονται οι γενικοί στόχοι του πληροφορικού γραµµατισµού, ενώ οι συγκεκριµένοι διδακτικοί στόχοι έχουν γενικά έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα – εκτός από τις βασικές γνώσεις στη
χρήση των ΤΠΕ (πληροφορικός αλφαβητισµός). Το παρόν ΕΠΠΣ (για τον εγγραµατισµό στις ΤΠΕ) αποτελεί ένα σύστηµα γενικής αναφοράς του περιεχοµένου και των γενικών σκοπών της σχετικής γνωστικής περιοχής. Επιπλέον, προορίζεται να
λειτουργήσει για ένα σπουδαστικό κοινό το οποίο παρουσιάζει ποικίλα γνωστικά,
επαγγελµατικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά – δεδοµένου ότι το κοινό αυτό δεν
αποτελεί το τυπικό µαθητικό κοινό του κλασικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Ακόµη,
το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο και ο κοινωνικός του ρόλος εξελίσσονται µε µεγάλη
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ταχύτητα, γεγονός που απαιτεί µεγάλη προσαρµοστικότητα του Προγράµµατος
Σπουδών και του πλαισίου αναφοράς του.
Με την έννοια αυτή το παρόν ΕΠΠΣ έχει έναν πολλαπλά ευέλικτο χαρακτήρα·
µπορεί και πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες που προκύτπουν σε κάθε περίπτωση.
Ο αντικειµενικός σκοπός του εγγραµατισµού στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) είναι πολλαπλός: αφορά στην ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων και στην υιοθέτηση στάσεων από την πλευρά
των εκπαιδευοµένων.
Με έναν γενικό τρόπο, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως οι συγκεκριµένες δεξιότητες των εκπαιδευοµένων, οι οποίες περιγράφονται µε λεπτοµέρεια σε
επόµενες παραγράφους, αποτελούν ένα ελάχιστο υπόβαθρο δεξιοτήτων οι οποίες
απαιτούνται για οποιαδήποτε, έστω και στοιχειώδη, χρήση των ΗΥ – πρόκειται για
έναν πληροφορικό αλφαβητισμό. Δεδοµένης της έλλισψης εργαζοµένων µε έστω και
στοιχειώδεις γνώσεις Πληροφορικής, οι δεξιότητες και οι στοιχειώδεις αυτές γνώσεις
των εκπαιδευοµένων των ΣΔΕ µπορούν να αποτελέσουν, σε κάποιο µέτρο, ένα επαγγελµατικό προσόν µετά την αποφοίτησή τους. Οι ίδιες αυτές δεξιότητες και γνώσεις
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γενικότερης ισχύος οι οποίες θα τους επιτρέψουν να έχουν µια διαρκή, ενεργή και διευρυµένη σχέση µε τις ΤΠΕ. Θα επιδιωχθεί, επίσης, η σχέση των εκπαιδευοµένων µε
τις ΤΠΕ να µην είναι άµεσα εξαρτώµενη από τις τρέχουσες τεχνολογικές επιλογές
ούτε να συναρτάται µε τη χρήση συγκεκριµένων λογισµικών και περιβαλλόντων εργασίας. Ακόµη, οι σχετικές γνώσεις των εκπαιδευοµένων θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τη λειτουργία και το ρόλο των ΤΠΕ στις σύγχρονες εφαρµογές (για
παράδειγµα το ρόλο τους στη λειτουργία των Τραπεζών και γενικότερα στην οικονοµική ζωή) αλλά και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις τους: επιπτώσεις κοινωνικές, ηθικές,
νοµικές, κινδύνους των ΤΠΕ, θέµατα ηθικής και έννοµης τάξης. Οι εκπαιδευόµενοι
των ΣΔΕ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τους ΗΥ και γενικότερα
τις ΤΠΕ ως εργαλεία επίλυσης προβληµάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

είναι επίσης απαραίτητες, προκειµένου οι εκπαιδευόµενοι να αποκτήσουν γνώσεις

Ένας απώτερος σκοπός όλων αυτών των ενεργειών θα είναι η απόκτηση από
τους εκπαιδευοµένους µιας θετικής στάσης απέναντι στις ΤΠΕ – θετικής όχι µε την
αφηρηµένη έννοια, αλλά µε την έννοια του ότι οι εκπαιδευόµενοι θα χρησιµοποιούν
µε σχετική άνεση τις ΤΠΕ στην κοινωνική τους καθηµερινότητα (ενδεχοµένως και στην
επαγγελµατική), θα µπορούν να έχουν άποψη για τη λειτουργία τους και τον κοινωνικό τους ρόλο και θα µπορούν να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των ΤΠΕ σε διάφορα περιβάλλοντα.
Σύµφωνα λοιπόν µε όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα, πρέπει να διακρίνουµε τρία επίπεδα, αλληλοσυνδεόµενα αλλά σαφώς διακριτά, που συνδέονται µε
τον πληροφορικό γραµµατισµό:
Α. Το επίπεδο των καθαρά τεχνικής φύσεως γνώσεων και δεξιοτήτων. Περιλαµβάνει το σύνολο των τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για µια αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ. Το επίπεδο των δεξιοτήτων µπορεί να είναι πιο ενισχυµένο
για τους εκπαιδευοµένους των ΣΔΕ, δεδοµένου ότι έχει µεγάλη σηµασία από επαγγελµατική άποψη. Επειδή οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ, έχουν πολύ συχνά ανάγκη πιστοποιηµένων επαγγελµατικών προσόντων, οι βασικές δεξιότητες των
εκπαιδευοµένων θα πρέπει να τείνουν προς την απόκτηση σχετικών πιστοποιητικών.
Στο επίπεδο των δεξιοτήτων θα επιδιωχθεί, δηλαδή, η απόκτηση ενός τίτλου, µιας
πιστοποίησης. Η συµµετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι προαιρετική για
τους εκαπιδευοµένους των ΣΔΕ.

141

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 142

Προτείνονται τρία επίπεδα πιστοποίησης. Το πρώτο ανιστοιχεί στο ΠΙΔΕΠ (Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων Πληροφορικής) και η ύλη του προσδιορίζεται σε επόµενο
κεφάλαιο του παρόντος κειµένου. Το επόµενο επίπεδο αντιστοιχεί σε ένα από τα πιστοποιητικά που υφίστανται (όπως ECDL, Cambridge κ.ά.). Η επιλογή ενός συγκεκριµένου πιστοποιητικού επαφίεται στον κάθε διδάσκοντα και τους εκπαιδευοµένους
του. Ένα τελευαταίο επίπεδο (εσωτερικό) αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων χρήσης
ειδεικευµένων περιβαλλόντων (για παράδειγµα: επαγγελµατικά προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας ή ήχου) και η λειτουργία του επαφίεται σε κάθε διδάσκοντα και
τους εκπαιδευοµένους του. Στις περιπτώσεις αυτές ο διδάσκων θα πρέπει να καταρτίσει ένα Πρόγραµµα Σπουδών και να το υποβάλλει για γκριση αρµοδίως.
Οι εκπαιδευόµενοι που δεν θα αποκτήσουν τις πιστοποιήσεις αυτές θα µπορούν να χρησιµοποιούν βέβαια το απολυτήριό τους, το οποίο θα αναγράφει τις γνωστικές περιοχές των ΣΔΕ. Εκτιµάται γενικά ότι ο χρόνος απόκτησης των βασικών αυτών
δεξιοτήτων για διάφορους λόγους θα είναι σχετικά µακρύς – σε σχέση µε το όλο
πρόγραµµα του πληροφορικού γραµµατισµού. Στις βασικές γνώσεις περιλαµβά-
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νονται και δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται µε την πεξεργασία και τη χρήση
πολυµέσων. Όπως είναι σαφές, η επιλογή του επιπέδου και των στόχων των εκπαιδευοµένων και ο εκάστοτε διδάσκων έχει δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών λύσεων.
Β. Το επίπεδο επίλυσης προβλημάτων (με τη γενική έννοια του όρου: υπολογισμοί, προσομοιώσεις, αναζήτηση, διατύπωση εικασιών κτλ.). Περιλαµβάνει προβλήµατα της καθηµερινότητας, άλλων γνωστικών περιοχών (για παράδειγµα οι
δόσεις ενός δανείου, µπορεί να είναι στην πραγµατικότητα ένα µαθηµατικό πρόβληµα) και προβλήµατα γενικότερης φύσης, όπως η επιλογή ενός ξενοδοχείου ή η
ανεύρεση δροµολογίων ή η χρήση ηλεκτρονικών τρόπων επικοινωνίας. Στις διαδικασίες επίλυσης τέτοιων προβληµάτων αποκτούν νόηµα οι ΤΠΕ. Ο γενικός σκοπός
είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας (ανεύρεση, ταξινόµηση, αξιολόγηση, επεξεργασία, αποθήκευση), έτσι ώστε να µετατραπεί
σε γνώση και σε ργαλείο επίλυσης προβληµάτων.
Όπως είναι προφανές, ένα µεγάλο τµήµα από τους παραπάνω επιδιωκόµενους γενικούς σκοπούς συναρτάται µε τη συγκεκριµένη χρήση των ΤΠΕ που θα
πραγµατοποιήσουν ι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι. Με άλλα λόγια, αν οι ΤΠΕ βοηθ΄σουν
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του προβλήµατος), τότε είναι πολύ πιθανό οι ΤΠΕ να αποκτήσουν ένα πολύ ουσιαστικό νόηµα για τους εκπαιδευοµένους. Το Διαδίκτυο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να οργανωθούν οι καλοκαιρινές διακοπές (πρόκειται φυσικά για ένα
παράδειγµα). Ακόµη, η χρησιµότητα ενός ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου (όπως
το Excel) γίνεται πολύ ευκολότερα κατανοητή µέσα από τη χρήση ενός τέτοιου φύλλου για την επίλυση προβληµάτων: προβληµάτων µαθηµατικών, φυσικής, οικονοµικής φύσης αλλά και µικροπροβληµάτων της καθηµερινότητας, όπως η τήρηση
ενός στοιχειώδους ατοµικού προϋπολογισµού ή ο υπολογισµός των δόσεων ενός
δανείου.Αν λοιπόν ο συγκεκριµένος γραµµατισµός βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους
να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης πληροφορικών συστηµάτων, το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας και η κοινωνική χρήση των ΤΠΕ, από την άλλη µεριά, νοηµατοδοτούν
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τους εκπαιδευοµένους να επιλύσουν κάποια προβλήµατά τους (µε τη γενική έννοια

την προσπάθεια για την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών. Για να δώσουµε ανάλογο
παράδειγµα, η ανάγνωση του Σαίξπηρ ή το αντίστοιχο επαγγελµατικό προσόν νοηµατοδοτούν τη γνώση των Αγγλικών και οι εκδροµές µε τους φίλους νοηµατοδοτούν (µεταξύ των άλλων) το δίπλωµα αυτοκινήτου, ενώ τα αντίστοιχα µαθήµατα
Αγγλικών και οδήγησης αρκούνται εν πολλοίς στη µετάδοση κάποιων δεξιοτήτων και
βασικών γνώσεων.
Γ. Το επίπεδο της Πληροφορικής στις κοινωνικές της διαστάσεις. Ένας άλλος µεταστόχος: η αναζήτηση, εκτίµηση και αποτίµηση, η διαχείριση και η χρήση των πληροφοριών (απαραίτητο στοιχείο της Citizenship) – γενικές εφαρµογές, µέλλον,
κοινωνικές διαστάσεις. Το γενικό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να είναι η επιδίωξη να
ενηµερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να προβληµατισθεί ο εκπαιδευόµενος για τις
αλλαγές που προκαλούνται από τη ραγδαία ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και, ιδιαίτερα, στο εργασιακό περιβάλλον και στην οργάνωση και τον
καταµερισµό της εργασίας. Επίσης, σκοπός του µαθήµατος είναι να αναπτύξει ο εκπαιδευόµενος κριτική ικανότητα και στάση ενεργού πολίτη στα κοινωνικά, ηθικά και
πολιτισµικά ζητήµατα που τίθενται από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένοι από τους στόχους αυτής της κατηγορίας:

 να µπορούν οι εκπαιδευόµενοι να αναγνωρίζουν µερικές εφαρµογές της Πληροφορικής στην καθηµερινή πρακτική
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 να αντιλαµβάνονται τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις της Πληροφορικής
και των ΗΥ στην υγεία των χρηστών

 να είναι ενήµεροι σε ειδικότερα θέµατα νοµικής φύσεως και σε θέµατα που
σχετίζονται µε την ασφάλεια δεδοµένων σε ΗΥ

Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού με διεθνή ισχύ εκτός επισήμου εκπαιδευτικού συστήματος
Η απόκτηση ενός Πιστοποιητικού µε διεθνή ισχύ αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για τα ΣΔΕ και για το λόγο αυτό αφιερώνεται µια χωριστή παράγραφος.
Ένα από τα επίπεδα του πληροφορικού εγγραµµατισµού θα αποσκοπεί στην απόκτηση –από τους εκπαιδευοµένους στο ΣΔΕ– βασικών γνώσεων Πληροφορικής, επιπέδου EDCL (European Computer Driving License) ή κάποιου ανάλογου. Τα
πιστοποιητικά αυτού του είδους συνήθως περιλαµβάνουν ξεχωριστές ενότητες βασικών εννοιών και δεξιοτήτων, όπως βασικές έννοιες της Πληροφορικής, χρήση του
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ΗΥ και διαχείριση αρχείων, επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων, παρουσιάσεις, διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες. Μέσα από ένα σύστηµα εξετάσεων οι επιτυχόντες λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο αποτελεί
δίπλωµα µε Ευρωπαϊκή αναγνώριση.
Η απόκτηση πιστοποιητικών επιπέδου ECDL είναι σηµαντική γιατί: α)οι δεξιότητες αυτού του επιπέδου συνιστούν ένα ουσιαστικό επαγγελµατικό προσόν και β)η
απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτού του επιπέδου θα δείξει στους εκπαιδευοµένους µε αναµφισβήτητο τρόπο ότι δεν έχουν λιγότερες δυνατότητες από τους
συνοµηλίκους τους που ακολούθησαν το συνήθη δρόµο της εκπαίδευσης.
Το γεγονός εξάλλου ότι «οι κανόνες» για την απόκτηση του διπλώµατος τίθενται από άλλους, εκτός του συστήµατος των ΣΔΕ, και µάλιστα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
πιθανότατα θα αδρανοποιήσει τις ενδεχόµενες αντιρρήσεις των εκπαιδευοµένων για
εξετάσεις και «σκληρή» αξιολόγηση.
Yπογραµµίζεται το γεγονός ότι η συµµετοχή στις διαδικασίες απόκτησης ενός
τίτλου αυτού του είδους είναι τελείως προαιρετική για τους εκπαιδευοµένους και εγκρίνεται από το διδάσκοντα, ο οποίος θα εκτιµήσει τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων και θα τους εξηγήσει τη λειτουργία του συστήµατος και τις ενδεχόµενες
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προετοιµασίας για την απόκτηση ενός σχετικού διπλώµατος δε θα πρέπει να κατευθύνει την εργασία όλου του τµήµατος, δεδοµένου ότι, ενδεχοµένως, θα αφορά µερικούς µόνο εκπαιδευοµένους. Εξάλλου, ακόµη και αν ένα πιστοποιητικό τύπου
ECDL αποτελεί ένα στόχο, η επίτευξή του θα πρέπει να οργανωθεί σε διαφορετικές
διδακτικές βάσεις από την τυπική διάρθρωση των µαθηµάτων για την απόκτηση του
ECDL.
Η εξάσκηση των υποψηφίων ενδεχοµένως θα απαιτήσει πρόσθετη διδασκαλία περίπου 100-120 ωρών – συµπεριλαµβανοµένων και των εργαστηριακών
ωρών. Υπολογίζεται ότι η σχετική διδασκαλία θα απαιτήσει περί τους 10 µήνες µαθηµάτων σε µια βάση 4 ωρών ανά εβδοµάδα. Η απόκτηση των πιστοποιητικών
αυτών, εξάλλου, επιτυγχάνεται µέσα από µια σειρά εξετάσεων που δεν είναι δω-
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δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν. Ούτως ή άλλως η ύπαρξη ενός προγράµµατος

ρεάν. Η κάλυψη αυτών των επιπλέον εξόδων θα πρέπει να ρυθµίζεται από τους διδάσκοντες σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΔΕΚΕ.

Στόχοι (ιδιαίτερες δεξιότητες)
Στους συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους γίνεται αναφορά µόνο στο καθαρά
τεχνικό επίπεδο, προσδιορίζονται, δηλαδή, οι γνώσεις εκείνες που πρέπει να αποκτηθούν από τους εκπαιδευοµένους για την απόκτηση του ΠΙΔΕΠ.
Όσον αφορά την πιστοποίηση τύπου ECDL κτλ., η εκάστοτε ύλη προσδιορίζεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Σχετικά µε την υλοποίηση των γενικότερων στόχων που περιγράφονται σε
προηγούµενες παραγράφους, θα χρησιµοποιείται το ΕΠΠΣ, ο ενδεικτικός πίνακας
που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος, καθώς και το διδακτικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των ΣΔΕ.
1ο επίπεδο σπουδών
Βασικές έννοιες της Πληροφορικής
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών θα πρέπει:

 να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα από τα στοιχεία (υλικά τµήµατα) από τα οποία
αποτελείται ένας (προσωπικός) ΗΥ
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 να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες από τον τρόπο λειτουργίας ενός ΗΥ, όπως
ο τρόπος µε τον οποίο κωδικοποιούνται οι πληροφορίες στον ΗΥ, ο τρόπος µε
τον οποίο αποθηκεύονται, υφίστανται επεξεργασία και µεταδίδονται οι κωδικοποιηµένες πληροφορίες

 να γνωρίζουν τη λειτουργία της µνήµης στους ΗΥ, την έννοια των εφαρµογών
ΗΥ, τα δίκτυα ΗΥ

Χρήση του ΗΥ και διαχείριση αρχείων
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να έχουν στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τη χρήση
του λειτουργικού συστήµατος (ενός λειτουργικού συστήµατος)

 να έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν, µετακινούν, διαγράφουν και γενικά
να διαχειρίζονται υποκαταλόγους και φακέλους (directories/folders)

 να γνωρίζουν τη διαχείριση εικονιδίων και παραθύρων
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 να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν να εκτυπώσουν σε
χαρτί το προϊόν της εργασίας τους.

Επεξεργασία κειμένου
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να είναι σε θέση να δηµιουργούν νέα έγγραφα ή να αναζητούν και να ανοίγουν ήδη δηµιουργηµένα κείµενα

 να γνωρίζουν τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται στη µορφοποίηση κειµένου

Λογιστικά φύλλα
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να ξέρουν να δηµιουργούν ένα νέο λογιστικό φύλλο ή να ανοίγουν ένα το
οποίο ήδη υφίσταται

 να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν απλούς µαθηµατικούς τύπους για την εκτέλεση πράξεων ανάµεσα στα περιεχόµενα διαφόρων κυψελών
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Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να έχουν βασικές γνώσεις για τα πολυµεσικά στοιχεία µιας εφαρµογής (ήχο,
εικόνα, βίντεο)

 να µπορούν να χρησιµοποιούν µια πολυµεσική εφαρµογή (π.χ. µια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια)

Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να έχουν βασικές γνώσεις γύρω από την αρχιτεκτονική και τις χρήσεις των διαφόρων τύπων δικτύων

 να ξέρουν να χρησιµοποιούν φυλλοµετρητές (να γράφουν συγκεκριµένες δι-
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Πολυμέσα και παρουσιάσεις

ευθύνσεις, να αντιλαµβάνονται το νόηµα, τη λειτουργία και τη χρησιµότητα των
υπερδεσµών)
2ο επίπεδο σπουδών
Βασικές έννοιες της Πληροφορικής
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να γνωρίζουν τα βασικά βήµατα για την εγκατάσταση µιας απλής εφαρµογής,
να µπορούν να συµπιέσουν και να αποσυµπιέσουν αρχεία και να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές προστασίας από ιούς

Χρήση του ΗΥ και διαχείριση αρχείων
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να πραγµατοποιούν στοιχειώδεις ρυθµίσεις περιβάλλοντος εργασίας σε ένα
παραθυρικό περιβάλλον

 να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων αναζήτησης σε τοπικούς δίσκους ή σε τοπικό δίκτυο ΗΥ

Επεξεργασία κειμένου
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:
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 να χρησιµοποιούν εξειδικευµένες δυνατότητες των επεξεργαστών κειµένων,
όπως η δηµιουργία πινάκων και η εισαγωγή εικόνων και γραφικών

Λογιστικά φύλλα
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να µπορούν να εισάγουν απλούς τύπους και συναρτήσεις σε κατάλληλες κυψέλες

 να γνωρίζουν τη δηµιουργία και στοιχειώδη διαχείριση διαγραµµάτων

Πολυμέσα και παρουσιάσεις
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να δηµιουργούν, να τροποποιούν, να ανακαλούν µια ήδη υπάρχουσα παρουσίαση

 να εισάγουν διάφορα αντικείµενα και στοιχεία στις παρουσιάσεις
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 να εισάγουν ειδικά εφέ στις παρουσιάσεις

Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας
Οι εκπαιδευόµενοι, µετά το δεύτερο κύκλο σπουδών, θα πρέπει:

 να πραγµατοποιούν αναζητήσεις

 να µπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: αποστολή και λήψη
µηνυµάτων, αποθήκευση και διαγραφή µηνυµάτων, συνηµµένα αρχεία
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Παρατίθεται το περιεχόµενο των σπουδών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
ΠΙΔΕΠ, µε λεπτοµέρειες.
Βασικές έννοιες
της Πληροφορικής

Χρήση του ΗΥ και
διαχείριση αρχείων

 Η Πληροφορία και η σηµασία της στη σύγχρονη κοινωνία. Συµβολισµός,
κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, µετάδοση, κρυπτογράφηση,
αξιολόγηση και συµπίεση της πληροφορίας. Περιεχόµενο και σηµασία της
επιστήµης ης Πληροφορικής. Λογισµικό και υλικό. Τύποι υπολογιστών, χαρακτηριστικά κάθε τύπου (κόστος, ταχύτητα, χωρητικότητα), τυπική χρήση
ΗΥ κάθε κατηγορίας. Κατανόηση του «νοήµονος τερµατικού» (intelligent/dumb terminal).
Κύρια µέρη ενός ΗΥ: επεξεργαστής και σκληροί δίσκοι, µονάδες αποθήκευσης πληροφοριών, µονάδες εισόδου/εξόδου, κατηγορίες και λειτουργίες µνηµών. Περιφερειακές µονάδες.
Περιγραφή λειτουργιών της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας και των τεχνικών της δυνατοτήτων: αριθµητικοί και λογικοί υπολογισµοί, πρόσβαση
στη µνήµη κτλ. Ταχύτητα λειτουργίας ενός ΗΥ και παράγοντες που την επηρεάζουν.
Περιγραφή και βασικές αρχές λειτουργίας µερικών βασικών συσκευών:
ποντίκι, πληκτρολόγιο, χειριστήριο παιχνιδιών, σαρωτής κ.ά.
Περιγραφή και βασικές αρχές λειτουργίας µονάδων εξόδου: οθόνη, εκτυπωτής, σχεδιογράφος, ηχείο.
Μονάδες αποθήκευσης: αρχές λειτουργίας και σύγκριση µε διάφορα κριτήρια (κόστος, χωρητικότητα, αξιοπιστία, ευκολία χρήσης κ.ά). Περιγραφή:
σκληροί δίσκοι, ταινίες, δισκέτες, CD– ROM.
Είδη µνήµης στους ΗΥ και χρήση κάθε είδους. Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας µνηµών και συσχέτιση µε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στους ΗΥ (χαρακτήρες, αριθµοί, πεδία κ.ά.).
Η χρήση του λογισµικού στους ΗΥ: λειτουργικό σύστηµα και εφαρµογές.
Εργασία σε γραφικό και παραθυρικό περιβάλλον. Στοιχειώδεις ρυθµίσεις
περιβάλλοντος εργασίας. Βασικές εφαρµογές ευρείας χρήσης.
Βασικές έννοιες από τα δίκτυα ΗΥ. Τοπικά δίκτυα και ευρείας περιοχής.
Διαδίκτυο. Τεχνικά χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κυµατοδρόµηση στο Διαδίκτυο.
Εφαρµογές των ΗΥ: στο σπίτι, την εργασία, την καθηµερινή ζωή.
Ασφάλεια ΗΥ (ιοί), ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων. Πνευµατικά δικαιώµατα, ειδικές κατηγορίες λογισµικού όπως το ελεύθερο και το διαµοιράσιµο (freeware, shareware).
Εκκίνηση, τερµατισµός λειτουργίας ΗΥ. Διερεύνηση παραθυρικού περιβάλλοντος εργασίας: βοήθεια, ρυθµίσεις, εµφάνιση και στοιχεία ενός παραθύρου. Εγκαινίαση δισκέτας. Κάδος ανακύκλωσης. Διαχείριση εικονιδίων
αρχείων και καταλόγων (folders, directories).
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Περιεχόµενο
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Το σύστηµα αρχείων: Δοµή καταλόγων/φακέλων, υποκαταλόγων και
αρχείων: δηµιουργία, επιλογή, αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση µετακίνηση, διαγραφή.
Τύποι αρχείων και ιδιότητές τους. Μετονοµασία αρχείων.
Χρήση εργαλείου αναζήτησης αρχείων µε βάση διάφορα κριτήρια.
Βασικές εφαρµογές: πρόγραµµα ζωγραφικής: δηµιουργία ζωγραφιάς,
επεξεργασία, αποθήκευση, κλείσιµο. Επανεκκίνηση της εφαρµογής, επανάκληση ζωγραφιάς, µετατροπές. Εκτύπωση.
Βασικές εφαρµογές: πρόγραµµα κειµενογράφου: δηµιουργία κειµένου,
επεξεργασία, αποθήκευση, κλείσιµο. Επανεκκίνηση της εφαρµογής, επανάκληση κειµένου, µετατροπές. Εκτύπωση.
Επεξεργασία
κειµένου
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Λογιστικά φύλλα

Εισαγωγή και πληκτρολόγηση κειµένου, αναίρεση, διόρθωση κειµένου.
Νέα παράγραφος.
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συµβόλων. Μετακίνηση δροµέα
µέσα σε ένα κείµενο.
Υποχρεωτική αλλαγή σελίδας και αρίθµηση σελίδων.
Επιλογή τµήµατος κειµένου και αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση.
Στοιχειώδης µορφοποίηση κειµένου: γραµµατοσειρά, στοίχιση και στυλ.
Ανεύρεση, διόρθωση και αντικατάσταση τµηµάτων κειµένου.
Στοιχειώδης µορφοποίηση παραγράφων: διάστιχο, εσοχές, καθορισµός
στυλ.
Στηλοθέτες, περιγράµµιση, αρίθµηση και κουκίδες.
Εργασία µε πρότυπα ειδικής χρήσης.
Χρήση κεφαλίδων και υποσέλιδων. Εισαγωγή ηµεροµηνίας, συγγραφέα
κ.ά.
Ορθογραφικός και γραµµατικός έλεγχος του κειµένου.
Διαµόρφωση του εγγράφου: προσανατολισµός και µέγεθος σελίδας, περιθώρια.
Εκτύπωση: προεπισκόπηση εκτύπωσης, επιλογή εκτυπωτή και βασικές
ρυθµίσεις του.
Εισαγωγή και µορφοποίηση πινάκων.
Εισαγωγή και µορφοποίηση εικόνων και λοιπών αντικειµένων.
Συγχώνευση αλληλογραφίας και ταχυδροµικής λίστας.
 Άνοιγµα εφαρµογής λογιστικού φύλλου, πολλών λογιστικών φύλλων.
Αποθήκευση και κλείσιµο των λογιστικών φύλλων.
Βασικές ρυθµίσεις περιβάλλοντος εργασίας.
Εναλλαγή εγγράφων.
Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα κελί (αριθµού, κειµένου, ειδικών συµβόλων, συναρτήσεων και τύπων). Αναίρεση εισαγωγής.
Επιλογή ενός τµήµατος του φύλλου. Αντιγραφή/Μετακίνηση/Αποκοπή/Επικόλληση/Διαγραφή.
Εύρεση στοιχείου και αντικατάσταση.
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Βάσεις δεδοµένων

Παρουσιάσεις

Θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις βάσεις δεδοµένων.
Άνοιγµα βάσης δεδοµένων, τροποποίηση εγγραφής, αποθήκευση και
κλείσιµο µιας βάσης δεδοµένων.
Βασικές ρυθµίσεις. Αλλαγή προβολής.
Σχεδίαση µιας βάσης δεδοµένων. Δηµιουργία πίνακα. Κίνηση µέσα σε
πίνακα και εισαγωγή δεδοµένων. Προσδιορισµός πρωτεύοντος κλειδιού.
Δηµιουργία ευρετηρίου.
Ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων. Προσθήκη εγγραφών. Τροποποίηση και διαγραφή δεδοµένων.
Δηµιουργία φόρµας και τροποποίηση προβολής φόρµας.
Ανάκτηση πληροφοριών. Δηµιουργία ερωτήµατος µε ένα ή πολλαπλά
κριτήρια. Επεξεργασία ερωτήµατος. Επιλογή και ταξινόµηση.
Δηµιουργία αναφορών. Τροποποίηση και µορφοποίηση µιας αναφοράς.
Οµαδοποίηση δεδοµένων. Κεφαλίδες και υποσέλιδα σε µια αναφορά.
Βασικές ενέργειες. Άνοιγµα µιας παρουσίασης. Αποθήκευση και κλείσιµο µιας παρουσίασης. Βασικές ρυθµίσεις περιβάλλοντος εργασίας. Αποθήκευση µιας παρουσίασης σε µορφή κατάλληλη για δηµοσιοποίηση στο
Διαδίκτυο.
Δηµιουργία µιας νέας παρουσίασης. Επιλογή µορφής διαφάνειας. Τροποποίηση εµφάνισης διαφάνειας. Προσθήκη κειµένου και εικόνας. Χρήση
υποδείγµατος διαφανειών. Μορφοποίηση κειµένου.
Αντιγραφή/Αποκοπή/Μετακίνηση/Επικόλληση
κειµένου.
Αντιγραφή/Αποκοπή/Μετακίνηση/Επικόλληση εικόνων. Αντιγραφή/Αποκοπή/Μετακίνηση/Επικόλληση διαφανειών.
Ρυθµίσεις πλαισίου κειµένου.
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Εισαγωγή και διαγραφή γραµµών και στηλών και ρύθµιση των χαρακτηριστικών τους (πλάτους στηλών, ύψους γραµµών κτλ.).
Ταξινόµηση δεδοµένων µε διάφορα κριτήρια.
Αριθµητικοί και λογικοί τύποι: χρήση στοιχειωδών τύπων για αριθµητικούς και λογικούς υπολογισµούς. Κατανόηση των σχετικών µηνυµάτων
λάθους. Σχετικές και απόλυτες αναφορές σε κελιά. Χρήση εργαλείου αυτόµατης συµπλήρωσης για την αντιγραφή ή συµπλήρωση δεδοµένων.
Χρήση συναρτήσεων.
Μορφοποίηση κελιών, αριθµών και κειµένου. Εµφάνιση αριθµών, στυλ
ηµεροµηνίας, νοµισµατική µονάδα, στυλ ποσοστών. Μορφοποίηση κειµένου. Μορφοποίηση κελιών και περιοχής κελιών. Περιγράµµατα.
Ορθογραφικός έλεγχος.
Διαµόρφωση σελίδας: περιθώρια, συρρίκνωση φύλλου έτσι ώστε να
χωράει σε µια σελίδα, κεφαλίδες και υποσέλιδα, προσανατολισµός και µέγεθος σελίδας.
Εκτύπωση φύλλων.
Εισαγωγή αντικειµένων.
Διαγράµµατα και γραφήµατα.
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Σχεδίαση αντικειµένων σε διαφάνεια. Διαγράµµατα και εικόνες.
Προβολή παρουσίασης και ειδικά εφέ. Προκαθορισµένη κίνηση και
εναλλαγές.
Διαµόρφωση διαφανειών. Προσθήκη σηµειώσεων. Αρίθµηση και ταξινόµηση διαφανειών. Εκτύπωση διαφανειών.
Πληροφορίες και
επικοινωνίες

Μερικές βασικές έννοιες από το δίκτυο και το διαδίκτυο.
Στοιχειώδης χρήση φυλλοµετρητή. Δοµή και νόηµα µιας διεύθυνσης στο
Διαδίκτυο.
Στοιχειώδεις ρυθµίσεις. Καθορισµός αρχικής σελίδας φυλλοµετρητή. Εµφάνιση εικόνων σε µια σελίδα.
Αποθήκευση µιας ιστοσελίδας.
Πρόσβαση σε συγκεκριµένη διεύθυνση του Διαδικτύου. Κυµατοδρόµηση.
Χρήση µιας µηχανής αναζήτησης. Χρήση µιας λέξης κλειδιού και χρήση
λογικών τελεστών.
Εκτύπωση.
Δηµιουργία σελιδοδεικτών.
Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Βασικές έννοιες ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Ανάγνωση µηνύµατος και συνηµµένων αρχείων. Δηµιουργία µηνύµατος, συνηµµένα αρχεία, προώθηση µηνύµατος.
Αντιγραφή, µετακίνηση µηνυµάτων και διαγραφή.
Απάντηση σε µήνυµα.

Γενικές διδακτικές αρχές και μεθοδολογία
Η Πληροφορική αποτελεί ένα ιδιόρρυθµο γνωστικό αντικείµενο για τους εξής
δυο λόγους: απαιτεί µια µείξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και συµπλέκεται (χρησιµοποιείται) µε το σύνολο σχεδόν των λοιπών γνωστικών αντικειµένων.
Τα µαθήµατα της Πληροφορικής θα έχουν ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό
µέρος, στα εργαστήρια Πληροφορικής της σχολικής µονάδας. Είναι ίσως προτιµότερο και τα θεωρητικά µαθήµατα να πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο, έτσι ώστε
η µετάβαση από το ένα είδος διδασκαλίας στο άλλο να µην απαιτεί και µετακίνηση
των εκπαιδευοµένων.
Η διδασκαλία των θεµάτων θα πρέπει να ακολουθεί τους ρυθµούς µάθησης
και απόδοσης των εκπαιδευοµένων – αφού η ουσία δεν είναι να «διδαχθούν» κάποιες έννοιες και δεξιότητες αλλά να τις «αποκτήσουν» οι εκπαιδευόµενοι. Η διδασκαλία θα πρέπει να αποφεύγει τη µεγάλη ποσότητα νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
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σιώδες, το σηµαντικό.
Όσο είναι δυνατόν, θα πρέπει να τονίζονται όχι τεχνικές λεπτοµέρειες και αναφορές σε συγκεκριµένες εκδόσεις λογισµικού και υλικού, αλλά να υπογραµµίζεται
συστηµατικά εκείνο το περιεχόµενο που έχει διαχρονικό και γενικό χαρακτήρα. Φυσικά, στο εργαστήριο η πρακτική εξάσκηση θα γίνεται µε συγκεκριµένα προϊόντα,
αλλά θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία να τονίζεται ο γενικός χαρακτήρας των δυνατοτήτων που προσφέρει µια εφαρµογή.
Η παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων είναι προτιµότερο να ακολουθήσει
µια ανελικτική πορεία (τη λεγόµενη σπειροειδή διδασκαλία). Δηλαδή, η διδασκαλία
των διαφόρων αντικειµένων – για παράδειγµα της επεξεργασίας κειµένου – είναι
προτιµότερο να µη διδαχθεί γραµµικά από την αρχή ως το τέλος, αλλά τµηµατικά µε
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σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζεται στο ου-

συνεχείς επαναφορές και επαναλήψεις. Κάθε διδασκόµενο θέµα θα πρέπει να τοποθετείται σε µια γραμμή νοηματικής ροής, δηλαδή να συνδέεται µε όσα προηγούνται και όσα θα ακολουθήσουν. Για το λόγο αυτό προτείνεται εξάλλου να µη διδαχθεί
κανένα αντικείµενο εξ ολοκλήρου σε ένα έτος.
Η διδασκαλία των διαφόρων θεµάτων καλό θα είναι να ακολουθεί, στο µέτρο
του δυνατού, τη λογική του «εργαλείου» – δηλαδή, κάθε παρουσίαση νέων εννοιών
να αποτελεί ένα είδος εργαλείου που χρησιµοποιείται στην επίλυση κάποιου προβλήµατος. Για παράδειγµα, οι δυνατότητες των επεξεργαστών κειµένου επιτρέπουν
τη δηµιουργία «ειδικών» κειµένων, όπως οι αιτήσεις (που γράφονται σε δυο στήλες)
ή τα βιογραφικά σηµειώµατα και καλό θα είναι να παρουσιάζονται ακριβώς µέσα σε
τέτοια πλαίσια. Οµοίως οι τύποι στο Excel επιτρέπουν την περιγραφή πολύπλοκων
υπολογισµών – άρα, αποτελούν σηµαντική βοήθεια στην επίλυση ορισµένων προβληµάτων µαθηµατικών ή οικονοµικής φύσης – µε ταχύ τρόπο κ.ο.κ.
Τονίζεται το γεγονός ότι, σε µεγάλο βαθµό, υπεύθυνος για την επιλογή του
ρυθµού µε τον οποίο θα προοδεύσει η διδασκαλία είναι ο διδάσκων, ο οποίος µπορεί να αποφασίσει να επιβραδύνει ή να επιταχύνει τους ρυθµούς διδασκαλίας – ανάλογα µε το εκάστοτε κοινό. Εποµένως, το αναλυτικό πρόγραµµα δεν πρέπει να
θεωρείται ότι θα εφαρµοστεί κατά γράµµα, αλλά θα είναι προσαρµόσιµο στις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες.
Εκτός του επιπέδου αυτού θα υπάρξει και ένα δεύτερο επίπεδο – αυτό όµως
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προτείνεται να είναι προαιρετικό και να οργανώνεται κάθε φορά µε σχετική ευελιξία,
ανάλογα µε τη ζήτηση. Το επίπεδο αυτό θα περιλαµβάνει την εµβάθυνση σε έναν
από τους παρακάτω τοµείς:

 Επεξεργασία κειµένου (ουσιαστικά έκδοση)

 Επεξεργασία εικόνας

 Επεξεργασία ήχου

 Επεξεργασία βίντεο
Το περιεχόµενο καθενός από τους κλάδους αυτούς θα καθορίζεται, έτσι ώστε
οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να αποκτήσουν µια στέρεη γνώση που θα τους επέτρεπε να ασχοληθούν σε βάθος ή, ενδεχοµένως, να ακολουθήσουν µια άλλη σχολή
ελεύθερων σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης (όπως τα ΙΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, από τους παραπάνω κλάδους θα λειτουργεί κάθε φορά ένας ή το πολύ δύο,
ανάλογα µε τις προτιµήσεις των εκπαιδευοµένων. Βεβαίως, οι γνώσεις που θα αποκτούν οι εκπαιδευόµενοι δε θα είναι πλήρεις, αλλά θα είναι αρκετές ώστε να τους επιτρέψουν, ενδεχοµένως, να ασχοληθούν και επαγγελµατικά – εφόσον το επιθυµούν.
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Η εκµάθηση των παραπάνω θα πρέπει να συνδυάζεται και µε άλλες δραστηριότητες των εκπαιδευοµένων – για παράδειγµα µε κάποιο είδος καλλιτεχνικής
έκφρασης. Το επίπεδο αυτό θα περιλαµβάνει µαθήµατα διάρκειας περίπου 5-6
µηνών (µε περίπου 4 ώρες εβδοµαδιαίως).
Προτείνεται πάντως, η επέκταση του 1ου επιπέδου σπουδών, εις βάρος του
2ου επιπέδου, αν παραστεί ανάγκη, ακόµη και σε όλο το 18µηνο, προκειµένου οι
εκπαιδευόµενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, αν επιδιώκεται η
απόκτηση κάποιου είδους πιστοποιητικού. Επίσης, προτείνεται η δυνατότητα προσαρµογής του Προγράµµατος Σπουδών, χωρίς να παρεκκλίνει από τις βασικές του
γραµµές, αν προκύψουν σχετικές ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Η διδασκαλία θα στηρίζεται κάθε φορά σε διδακτικό υλικό το οποίο υπολογίζεται ότι θα παραχθεί στα πλαίσια των ΣΔΕ. Κλασικό υλικό αυτού του είδους αποτελούν τα φύλλα δραστηριοτήτων, τα οποία θα περιέχουν τα βασικά σηµεία του
µαθήµατος, αλλά και την περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι. Τούτο όχι µόνο συντελεί στην οµαλή ροή του µαθήµατος, αλλά εξοικειώνει και τους εκπαιδευοµένους µε το γραπτό λόγο. Η διδασκαλία
του µαθήµατος, όπως τονίστηκε, θα πρέπει να µην είναι γραµµική, δηλαδή µια ακο-
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σε µια σειρά δραστηριοτήτων (αυτών ακριβώς που θα περιέχονται στα φύλλα δραστηριοτήτων), οι οποίες σταδιακά θα απαιτούν για την υλοποίησή τους τη χρήση των
διαφόρων δυνατοτήτων των εφαρµογών. Για παράδειγµα, η διδασκαλία της µορφοποίησης κειµένων και της εισαγωγής πινάκων σε ένα κείµενο δε θα πρέπει να διδαχθεί µε τη θεωρητική παρουσίασή τους και την εφαρµογή τους στη συνέχεια, αλλά
µέσα από παραδείγµατα: η αντιγραφή µιας (υποθετικής) αίτησης για πρόσληψη παρέχει αρκετές ευκαιρίες για να διδαχθούν οι εκπαιδευόµενοι στην επεξεργασία κειµένου την εισαγωγή και διαχείριση πινάκων, τη µορφοποίηση κειµένου κτλ. Είναι,
λοιπόν, πιθανό ότι η διδασκαλία αυτών των ενοτήτων θα προηγηθεί της διδασκαλίας
της αρχιτεκτονικής του ΗΥ, αλλά θα έπεται κάποιας άλλης διδασκαλίας του ίδιου κεφαλαίου. Η διδασκαλία θα πρέπει να ακολουθεί το σχεδιασµό του εκπαιδευτή και όχι
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λουθία µαθηµάτων που θα ακολουθεί το Πρόγραµµα Σπουδών, αλλά να βασίζεται

τη σειρά των παραγράφων του Προγράµµατος Σπουδών. Το προσωπικό το οποίο θα
διδάξει τα σχετικά αντικείµενα, θα πρέπει να προετοιµάσει τα σχετικά φύλλα δραστηριοτήτων µε το πνεύµα αυτό.
Έναν ουσιαστικό ρόλο στην εξοικείωση µε τους ΗΥ θα παίξει και η χρήση της
Πληροφορικής στα άλλα µαθήµατα. Με την πάροδο του χρόνου, όταν δηλαδή οι
εκπαιδευόµενοι θα έχουν εξοικειωθεί µε τους ΗΥ, ορισµένες δραστηριότητες µπορούν να πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ΗΥ. Για να δοθούν ορισµένα παραδείγµατα: στα Μαθηµατικά, πολλοί υπολογισµοί και η επίλυση πολλών προβληµάτων
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τη βοήθεια του Excel. Επίσης, η συνεργατική παραγωγή λόγου (για παράδειγµα, ένα είδος κειµένου που θα γραφόταν από οµάδες
2-3 συνεργαζόµενων ατόµων, µέσα στην αίθουσα) διευκολύνεται πολύ µε τη χρήση
ενός επεξεργαστή κειµένου. Εκτός, λοιπόν, από την άµεση βοήθεια που θα προσφέρουν οι ΗΥ στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, θα υπάρξει
και ένα έµµεσο θετικό αποτέλεσµα στην εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε τους ΗΥ.
Έτσι, πολλές από τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις βασικές δεξιότητες στον ΗΥ
θα έχουν ένα διαθεµατικό χαρακτήρα. Στη διδασκαλία των Αγγλικών, ένα τµήµα της
ορολογίας θα περιλαµβάνει και όρους από τους ΗΥ και το Διαδίκτυο, στον αριθµητισµό θα χρησιµοποιείται λογισµικό για τη στήριξη του µαθήµατος, για τον οπτικό
γραµµατισµό πολλοί ιστόχωροι µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης και,
τέλος, στο γλωσσικό γραµµατισµό (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας), η χρήση

155

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 156

ΗΥ στην παραγωγή λόγου µπορεί να αποτελέσει ένα ειδικό περιβάλλον που θα αναδείξει ορισµένα χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου.
Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό της εµβάθυνσης σε προγράµµατα επεξεργασίας
κειµένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, η διδασκαλία θα βασίζεται ουσιαστικά σε ένα κοινό
project. Οι εκπαιδευόµενοι, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, θα αναλάβουν, µε
την καθοδήγηση των διδασκόντων, να ολοκληρώσουν ένα έργο σε όλα τα στάδια:
συλλογή πρωτογενούς υλικού, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, µετάδοση.
Το επίπεδο στο οποίο πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να φθάσουν θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν στη συνέχεια µια επαγγελµατική
σχολή.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων θα πρέπει να χωρισθεί σε δύο επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι
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οποίες θα πιστοποιηθούν µε εξωτερικό (ως προς το ΣΔΕ) τρόπο. Πρόκειται για το επίπεδο αυτό που αντιστοιχεί στο ΠΙΔΕΠ, ECDL κτλ. Εποµένως, στο επίπεδο αυτό, η ουσιαστική αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων θα προέλθει από το σύστηµα
πιστοποίησης του διπλώµατος που θα επιλεγεί.
Ωστόσο, για λόγους τυπικούς, θα πρέπει να υφίσταται και µια αξιολόγηση εσωτερική στη σχολική µονάδα. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, θα υπάρξουν αρκετές εξετάσεις παρόµοιες µε αυτές που θα υποστούν οι εκπαιδευόµενοι στο ECDL,
έτσι ώστε να εξοικειωθούν µε το είδος των θεµάτων και τις απαιτήσεις του ECDL. Ορισµένες από αυτές –κυρίως οι δύο πρώτες– προτείνεται να είναι ανώνυµες και να
έχουν κυρίως διαγνωστικό χαρακτήρα, προκειµένου να εντοπιστούν οι ενδεχόµενες
αδυναµίες των εκπαιδευοµένων. Οι υπόλοιπες θα είναι επώνυµες. Οι επώνυµες
αυτές εξετάσεις θα αποτελούν και την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων
για το πρώτο επίπεδο.
Για το δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η αξιολόγηση να προέρχεται αποκλειστικά
από το περιεχόµενο ενός φακέλου, το ακριβές περιεχόµενο του οποίου µένει να
προσδιοριστεί.
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Η υλοποίηση του προγράµµατος που περιγράφεται παραπάνω απαιτεί µια
υποδοµή σε τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους. Πιο συγκεκριµένα απαιτούνται:
 ένα (τουλάχιστον) εργαστήριο Πληροφορικής

 κατάλληλο λογισµικό
 διδακτικό υλικό

 διδακτικό και τεχνικό προσωπικό

Το εργαστήριο και το λογισμικό
Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθµό ΗΥ έτσι ώστε, στη χειρότερη περίπτωση, να µην εργάζονται πάνω από δύο άτοµα στον ίδιο ΗΥ. Οι ΗΥ θα
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Υποδομή και πόροι

πρέπει να είναι εργονοµικά διευθετηµένοι έτσι ώστε: α) να τηρούνται οι κανονισµοί
ασφαλείας και β) οι εκπαιδευόµενοι και να µπορούν να παρακολουθούν τον πίνακα
και να είναι σε θέση να κρατούν σηµειώσεις. Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει και
υπερυψωµένο (πλαστικό) πίνακα και οθόνη προβολής. Θα πρέπει να διαθέτει, επίσης, ένα βιντεοπροβολέα, κατά προτίµηση οροφής, µονίµως συνδεδεµένο µε ένα
δικτυωµένο ΗΥ, καθώς και ηλεκτρονικό επιδιασκόπιο, απευθείας συνδεδεµένο µε
τον βιντεοπροβολέα. Οι ΗΥ θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας µε πρόσθετο
εξοπλισµό σε κάρτες ήχου, επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.
Το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει, επίσης, ικανό αριθµό περιφερειακών συσκευών, όπως εγγραφείς πυκτών/επανεγγράψιµων δίσκων, εκτυπωτές, σαρωτές,
βοηθητικές µονάδες αποθήκευσης και αναλώσιµα (όπως δισκέτες, κενά CD, διαφάνειες, χαρτί, toner, µελάνι).
Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές του εργαστηρίου, θα πρέπει ίσως να συνταχθούν σε χωριστό έγγραφο µε όλες τις τεχνικές τους λεπτοµέρειες. Τονίζεται,
ωστόσο, η αναγκαιότητα ύπαρξης δύο τουλάχιστον ειδικών συστηµάτων ανά ΗΥ:

 Κάρτα ασφαλείας ή ανάλογο λογισμικό, η οποία επιτρέπει την οµαλή επανεκκίνηση των ΗΥ κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες. Η σχετική εµπειρία δείχνει ότι
είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος για τη διατήρηση του εργαστηρίου στην επιθυµητή κατάσταση

 Κάρτα αναμετάδοσης οθονών ή ανάλογο λογισμικό: η κάρτα αυτή επιτρέπει τη
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«δηµοσιοποίηση» µιας οποιασδήποτε οθόνης σε ένα εργαστήριο ΗΥ και έχει
πολύ θετικά αποτελέσµατα στην εργαστηριακή διδασκαλία.
Οι ΗΥ του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι δικτυωµένοι και το εργαστήριο να
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενδεχοµένως µέσω γραµµών ISDN (δίκτυο Edunet). Το
εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει έναν εξυπηρέτη (server), στον οποίο οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευτές θα έχουν προσωπικούς λογαριασµούς (accounts),
προκειµένου να έχουν και προσωπικό e–mail. Θα πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί και
η δυνατότητα για την ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, ενός server για άµεση συνοµιλία (chat) και φυσικά servers ftp, web και e–mail –όπως ήδη
αναφέραµε. Θα πρέπει, εξάλλου, να ληφθεί πρόνοια, ούτως ώστε οι εκπαιδευόµενοι να έχουν δυνατότητα φθηνής σύνδεσης στο Διαδίκτυο και από το σπίτι τους.
O ιστοχώρος (Web site) του ΣΔΕ –ο οποίος ενδεχοµένως να µετεξελιχθεί σε
ιστοπύλη (portal)– θα εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες:

 σε ένα πρώτο επίπεδο θα αποτελεί πηγή πληροφόρησης, θα αποτελεί την επίσηµη διεπαφή των ΣΔΕ µε τον υπόλοιπο κόσµο
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 σε ένα άλλο επίπεδο (προσβάσιµο µόνο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους)
θα αποτελεί σηµείο επικοινωνίας

 σε ένα τρίτο επίπεδο θα διατηρεί και θα επιτρέπει την πρόσβαση σε διδακτικό
υλικό
To εργαστήριο, τέλος, θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο λογισµικό (προτείνεται χωριστή σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το λογισµικό) και να λειτουργεί
και εκτός ωρών λειτουργίας σχολείου, ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από
τους εκπαιδευοµένους ως ένα είδος Internet–café. Θα πρέπει, επίσης, σταδιακά να
αποκτήσει εξοπλισµό απαραίτητο για τη δεύτερη φάση (επίπεδο 2) της εκπαίδευσης,
δηλαδή να περιλαµβάνει το απαραίτητο υλικό και λογισµικό για την επεξεργασία
ήχου, εικόνας, βίντεο και κειµένου. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει και µια σχετική βιβλιοθήκη µε τεχνικά βιβλία –τα οποία να µπορούν να συµβουλεύονται οι εκπαιδευόµενοι.
Εκτός του βασικού εξοπλισµού του εργαστηρίου, προτείνεται η δηµιουργία
ενός µικρού (µε ένα ή δυο δείγµατα µόνο) εργαστηρίου υλικού. Σε αυτό οι εκπαιδευόµενοι θα εξοικειωθούν µε τα υλικά µέρη των ΗΥ, έτσι ώστε να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις και δεξιότητες για τη συναρµολόγηση ενός ΗΥ, την αναγνώριση
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τας), την αναγνώριση των διαφόρων τύπων καλωδίων, τις συνδέσεις και τις περιφερειακές συσκευές. Η εξοικείωση µε τα στοχειώδη υλικά µέρη και τις συσκευές ενός
σύγχρονου ΗΥ είναι απαραίτητη για όποιον ασχολείται επαγγελµατικά µε τους ΗΥ.

Διδακτικό και τεχνικό προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει, σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές του
ΥΠΕΠΘ, να είναι περίπου ένας εκπαιδευτής ανά 15 εκπαιδευοµένους (µέσα στην αίθουσα). Εποµένως, είναι σκόπιµο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκπαιδευτές Πληροφορικής σε κάθε ΣΔΕ. Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει, ίσως, να επιµορφωθεί
σε ένα ταχύρυθµο σεµινάριο, προκειµένου να ακολουθήσει τη σχετική διδακτική µε-
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των µερών του (για παράδειγµα αναγνώριση σκληρού δίσκου και µητρικής πλακέ-

θοδολογία. Επίσης, αν ακολουθηθεί το γενικό πλάνο που προτείνεται, θα πρέπει να
ενηµερωθούν οι εκπαιδευτές και των άλλων ειδικοτήτων για τις δυνατότητες χρήσης ΗΥ στη διδασκαλία.
Είναι προφανές ότι, εκτός από την υλικοτεχνική υποδοµή, θα χρειαστεί και εξειδικευµένο προσωπικό: τουλάχιστον ένα άτοµο µε τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις
που να εγκαταστήσει τα σχετικά συστήµατα, να τα συντηρεί και, τέλος, να υποστηρίζει –όπου χρειάζεται– τις διδασκαλίες που θα πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια των
πληροφορικών συστηµάτων. Εκτός από τη συντήρηση του εργαστηρίου, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα φροντίζει για την εγκατάσταση και συντήρηση όλου
του λογισµικού, όπως και για τη συντήρηση του Web και Ftp server, αργότερα ενός
video server, την ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού και εν γένει την τεχνική στήριξη
του εργαστηρίου.

Το διδακτικό υλικό
Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να είναι προσανατολισµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του µαθήµατος. Έτσι για το επίπεδο 1 (που αντιστοιχεί στις πιστοποιήσεις) θα χρειαστούν τα εξής:
α) Εγχειρίδιο: για κάθε µια από τις ενότητες που αντιστοιχούν στο βασικό πρόγραµµα, θα πρέπει να υπάρχει ένα εγχειρίδιο που να περιέχει τη διδακτέα ύλη –
αλλά να επεκτείνεται και περισσότερο. Προτείνεται, µακροχρόνια, να µη
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χρησιµοποιηθούν βιβλία του εµπορίου, αλλά να προετοιµαστούν ειδικά εγχειρίδια
για τα ΣΔΕ.
β) Βιβλία εργαστηριακά (δραστηριοτήτων): κάθε κεφάλαιό τους θα πρέπει να
αντιστοιχεί σε µια εργαστηριακή (ή θεωρητική) δραστηριότητα και να είναι γραµµένα
έτσι, ώστε να επιτρέπουν και την αυτόνοµη εκµάθηση. Τα εργαστηριακά βιβλία θα
πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικά βιβλία (CD), τα οποία θα περιλαµβάνουν
το υλικό εµπλουτισµένο µε δυναµικές αναπαραστάσεις (animations), έτσι ώστε να
υποστηρίζουν τους προσωπικούς ρυθµούς µάθησης των εκπαιδευοµένων.
γ) Ψηφιακό υλικό: η Πληροφορική αποτελεί ένα γνωστικό αντικείµενο στο
οποίο η προσοµοίωση (της λειτουργίας των ΗΥ και των πληροφορικών συστηµάτων γενικότερα) παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο, καθώς διευκολύνει την κατανόηση
ενός µεγάλου µέρους τεχνικών στοιχείων. Πρέπει, λοιπόν, να προετοιµαστεί ψηφιακό
υλικό (CDs) το οποίο να διευκολύνει την εκµάθηση των εννοιών που αντιστοιχούν
στο 1ο επίπεδο (αυτά δεν έχουν καµιά σχέση µε τα ηλεκτρονικά βιβλία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο).
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Για το επίπεδο 2, το διδακτικό υλικό θα πρέπει να αποτελεί ένα συνδυασµό
εγχειριδίου και πρακτικού οδηγού εκµάθησης των σχετικών προγραµµάτων. Εκτός
από τις (ενδεχόµενες) σηµειώσεις των διδασκόντων, είναι πιθανό, στην πρώτη περίοδο, να χρησιµοποιηθούν και βιβλία του εµπορίου.

Ο ιστοχώρος
Ο ιστοχώρος θα επιτελεί ένα διπλό έργο: θα αποτελεί ένα κέντρο πληροφόρησης και θα παρέχει διδακτική στήριξη.
Ως κέντρο πληροφόρησης, θα αποτελεί το «ενδιάµεσο», τη διεπαφή µεταξύ
των ΣΔΕ και της κοινωνίας. Θα παρουσιάζει τις αρχές και τη λειτουργία των ΣΔΕ και
θα παρέχει πληροφορίες για τη δυνατότητα παρακολούθησης των ΣΔΕ σε κάθε ενδιαφερόµενο. Ταυτοχρόνως, όµως, µε περιορισµένη, µέσω κωδικών, πρόσβαση, ο
ιστοχώρος θα έχει και µια διδακτική και κοινωνικοποιητική λειτουργία.
Καταρχήν, στον ιστοχώρο θα υπάρχει όλο το διδακτικό υλικό (σηµειώσεις, σχεδιαγράµµατα, εικόνες, βίντεο, αναφορές) που ενδεχοµένως θα προετοιµαστεί από
τους εκπαιδευτές. Ο ιστοχώρος µπορεί ακόµη να λειτουργεί ως ηλεκτρονικός πίνα-
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τα µαθήµατα, εκδηλώσεις κτλ., οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ενθαρρύνονται, για να
αναγράφουν τις γνώµες τους, να συµµετέχουν, δηλαδή, σε µια ανοιχτή συζήτηση
για θέµατα που οι ίδιοι θα καθορίσουν. Τέλος, ο ιστοχώρος θα φιλοξενεί προσωπικές ιστοσελίδες των εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευόµενοι θα ενθαρρύνονται και θα
υποστηριχθούν τεχνικά, προκειµένου να δηµιουργήσουν προσωπικές ιστοσελίδες
µε στοιχεία για τον εαυτό τους, οι οποίες θα «φιλοξενούνται» στον ιστοχώρο των ΣΔΕ.

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα: η γλώσσα
Στον κόσµο των ΗΥ, οι (Έλληνες) χρήστες έρχονται συνήθως σε επαφή µε τρία
διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα: την ελληνική γλώσσα, την αγγλική γλώσσα,
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κας ανακοινώσεων για όλα τα ΣΔΕ. Εκτός από ενδεχόµενες ανακοινώσεις σχετικά µε

τα greekglish (ελληνική γλώσσα grammeni me latinikous xaraktires).
Οι εκπαιδευόµενοι θα συναντήσουν, ενδεχοµένως, τις τρεις γλώσσες στις εξής
περιπτώσεις:

 Το διδακτικό υλικό και το λογισµικό του πρώτου επιπέδου, όπως και το περιβάλλον εργασίας (δηλαδή το υλικό που είναι απαραίτητο για τις πιστοποιήσεις)
υπάρχει στα ελληνικά –µε ορισµένες εξαιρέσεις ωστόσο, όπως για παράδειγµα
οι εφαρµογές συµπίεσης και αποσυµπίεσης, τα προγράµµατα προστασίας από
τους ιούς κτλ.

 Το υλικό του δευτέρου επιπέδου είναι εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Στα αγγλικά
είναι και το µεγαλύτερο µέρος των ιστοχώρων του διαδικτύου.

 Ενδεχοµένως, οι εκπαιδευόµενοι να συναντήσουν (ή να υποχρεωθούν να γράψουν σε) greekglish, κυρίως στην επικοινωνία τους µε άλλα άτοµα.
Εποµένως, στα µαθήµατα Αγγλικών, θα πρέπει να ενσωµατωθεί και η εκµάθηση των βασικών όρων που σχετίζονται µε τα περιβάλλοντα αυτά, αλλιώς η
γλώσσα µπορεί να αποβεί µέγα εµπόδιο για τους εκπαιδευοµένους.
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επιστηµονικό όπως CACM κτλ.)
Βιολογία
και
Πληροφορική:
η
αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου
γονιδιώµατος

Εισαγωγή
πολυµέσα

Εκτυπώσεις
Αρχιτεκτονική ΗΥ
Βασικά στοιχεία

Χρήσεις της Πληροφορικής στην
καθηµερινότητα: οι ηλεκτρονικές κάρτες
(Τράπεζες, τηλεφωνικές, supermarket,
εισόδου, ιατρικές κ.ά.)
Bar codes: λειτουργία και χρήση
On line συστήµατα κράτησης θέσεων

∆ιαδίκτυο και ταυτότητα
Το κείµενο και η εξέλιξή του: από τον προφορικό
λόγο στο γραπτό, στην τυπογραφία, στον
ηλεκτρονικό λόγο
Μαθηµατικά και λογιστικά φύλλα: πρόβατα και
κότες, συνδυαστικά προβλήµατα
Τα πληροφορικά συστήµατα στη µικροµεσαία και
τη µεγάλη επιχείρηση
Ηλεκτρονικό
εµπόριο
(στον
κοινωνικό
γραµµατισµό)
Πόσο ταχείς είναι στην πραγµατικότητα οι ΗΥ
Μια
µικρή
πρακτική
εισαγωγή
στην
πολυπλοκότητα των αλγορίθµων (π.χ. µε το
πρόβληµα του περιοδεύοντος αντιπροσώπου)
Καλός πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης και
ενεργός πολίτης είναι ο πληροφορηµένος
πολίτης

∆ιαθεµατικό project: γλώσσα, επικοινωνία και
∆ιαδίκτυο

∆ ι α θ ε µ α τ ικ ά p r o j e c t Ε ρ γα σ τή ρ ι α
∆ιαθεµατικά µαθήµατα

12:36 µµ

Συναρµολόγηση
ενός
επιτραπέζιου ΗΥ

Ενδεικτική και προτεινόµενη κατανοµή της ύλης
Β α σ ι κ ά θ έ µ α τα
Ε φ α ρ µ ο γ ές τ ης Π λ ηρ ο φ ο ρ ι κή ς
που δεν
Π λ η ρ οφ ο ρ ι κ ή κ α ι Κ ο ι ν ω ν ί α
ε ξ ε τ άζ ο ν τ α ι σ το
ΠΙ∆ΕΠ
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Α΄ ΕΤΟΣ

Ύλη για
απόκτηση
άλλου
διπλώµατος
( E C D L,
Cambridge κ.ά.)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ
Σ ΥΣ ΤΗ ΜΑ Τ Α

Ύλη που θα
ε ξ ε τ άζ ε τα ι σ το
ΠΙ∆ΕΠ
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Έτος
∆ιδασκαλίας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

Σελίδα 162

Β΄ ΕΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΙΑ∆Ι∆ΚΤΥΟ

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ΕΠ Ε Ξ .
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατάλογοι
και αρχεία
Συµπίεση
δεδοµένων

∆ηµιουργία ενός
στοιχειώδους eµουσείου ή µιας
e-gallery
∆ηµιουργία µιας

Βάσεις
δεδοµένων.
Αρχές
λειτουργίας και
επίδειξη
Βάσεις
δεδοµένων στο
∆ιαδίκτυο.
Αρχές
λειτουργίας και
επίδειξη.
Εγκατάσταση
ενός πολύ
απλού
λογισµικού
(π.χ. ενός CD)

Οικονοµία, Μαθηµατικά και Excel: η εξέλιξη των
τιµών στο Χρηµατιστήριο

Προετοιµασία µιας εορταστικής εκδήλωσης µε
πολυµέσα

και

Πληροφορικά
παραγωγικότητα

Κίνδυνοι του ∆ιαδικτύου (hacking, ιοί,
spam κτλ). Κρυπτογράφηση και
ασφάλεια οικονοµικών δοσοληψιών
Enigma and Konrad Zuse

∆ιαδίκτυο και διακοπές: πώς µπορεί το

Netiquette
Η πνευµατική ιδιοκτησία στο ∆ιαδίκτυο
(mp3, hacking, λογισµικό, open source)
ΗΥ και τέχνη (µουσική, φωτογραφία,
βίντεο,
virtual
περιβάλλοντα,
κινηµατογράφος)
WEB Banking συστήµατα (επίδειξη;)

συστήµατα

Οικολογία, Μαθηµατικά και Excel: δεδοµένα και
στατιστική (περιγραφική επεξεργασία)

Πληροφορικά συστήµατα και εργασία

12:36 µµ

ΕΝΟΤΗΤΑ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ
Υ ΠΟ ΛΟ ΓΙ Σ ΤΙ Κ Α
Σ ΥΣ ΤΗ ΜΑ Τ Α

7/12/2010
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Υ ΠΟ Λ Ο Γ. ΦΥ Λ Λ Α

Εγκυκλοπαίδειες σε CD και on line
(επίδειξη και χρήση)
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Π Ο ΛΥ Μ Ε Σ Α Π Α Ρ ΟΥ ΣΙ Α Σ ΕΙΣ

Νέες Τεχνολογίες: επίπεδες οθόνες,
ψηφιακές κάµερες και φωτογραφικές
µηχανές
Ιστορία των ΗΥ (υλικό, θεωρία,
παλιότερες
απόπειρες,
άβακας,
λογισµικό)
Οι ΗΥ και ο δεύτερος παγκόσµιος
πόλεµος
Κατασκευή προσωπικών ιστοσελίδων
(αυτόµατα σε ειδικά sites, µε το WORD,
µε ειδικό λογισµικό)
∆ηµοσιοποίηση µέσω του ιστοχώρου
των Σ∆Ε.

12:36 µµ

Πολυµεσικές εφαρµογές (ήχος, κείµενο,
εικόνα κτλ.)

7/12/2010

ΕΝΟΤΗΤΑ
Υ ΠΟ ΛΟ Γ.
ΦΥΛΛΑ

∆ιαδίκτυο να χρησιµοποιηθεί (τόποι,
γραφεία ταξιδίων, εισιτήρια, ξενοδοχεία
κτλ.)

164

στοιχειώδους
πολυµεσικής
εφαρµογής
(Rower Point ή
άλλο λογισµικό
όπως Hyper
Studio)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ1:
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κρυσταλλία Χαλκιά
Αναγκαιότητα (Γιατί είναι σημαντικός ο «επιστημονικός γραμματισμός»;)
Ο άνθρωπος, ήδη από τον 6ο π.χ. αιώνα µε τους Ίωνες φιλοσόφους, προκειµένου να κατανοήσει και περιγράψει τον περίπλοκο κόσµο που τον περιέβαλε, ανέπτυξε συγκεκριµένα εργαλεία σκέψης, τα οποία περιγράφονται ως ο επιστηµονικός
τρόπος σκέψης. Σε µια προσπάθεια να ανακαλύψει και να περιγράψει τις βαθύτερες
δοµές λειτουργίας του κόσµου µας, κατάφερε να κατακτήσει έναν κώδικα επικοινωνίας µε τη φύση. Ο διάλογος µε τη φύση συνεχίζεται έως σήµερα και έχει δώσει στην
ανθρωπότητα σηµαντικές θεωρίες, οι οποίες περιγράφουν τον κόσµο µας και χαρακτηρίζονται από φαντασία, τόλµη και εφευρετικότητα. Οι επιστηµονικές κατακτήσεις
και ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης θεωρείται ότι αποτελούν µια από τις βασικότερες
συνιστώσες του πολιτισµού, στις οποίες κάθε σύγχρονος πολίτης πρέπει να εκτεθεί,
προκειµένου να κατανοήσει το σύγχρονο πολιτισµό σε όλη τη συνθετότητά του.
Ταυτόχρονα η Τεχνολογία, σε διαλεκτική σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες, συνεχώς τροποποιεί και διαµορφώνει το περιβάλλον στο οποίο ζούµε. Συµβάδισε µε
τη δηµιουργία του ίδιου του ανθρώπου και έχει κριθεί καθοριστική για τη µορφοΣε όλες τις Αγγλοσαξωνικές χώρες, ο όρος «επιστήµη» (science) αναφέρεται στις Φυσικές Επιστήµες κυρίως για ιστορικούς λόγους, εξαιτίας της επιστηµονικής µεθοδολογίας που πρώτες αυτές οι επιστήµες ανέπτυξαν και που τώρα πια έχουν υιοθετήσει και άλλες επιστήµες. Έτσι, ο επιστηµονικός
γραµµατισµός (scientific literacy κατά τους Αµερικανούς ή public understanding of science κατά τους
Εγγλέζους), αναφέρεται στις Φυσικές Επιστήµες και στις προεκτάσεις τους στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια περιέλαβαν στον όρο και την Τεχνολογία (εκτός από την Πληροφορική) που αποτελεί
εφαρµογή των Φυσικών Επιστηµών, και τα Μαθηµατικά στις εφαρµογές τους στο φυσικό κόσµο (American Association for the Advancement of Science AAST). Στα ελληνικά οι όροι αυτοί έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορα συνέδρια ως "επιστηµονικός αλφαβητισµός" (scientific literacy) και "δηµόσια
κατανόηση της επιστήµης" (public understanding of science). Συνεπώς δεν είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί διαφορετικός όρος, εφόσον έχει ήδη καθιερωθεί και στον ελληνικό χώρο ο όρος αυτός.
Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ο όρος «επιστήµη» θα αναφέρεται µόνον για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία και αντίστοιχα ο επιστηµονικός γραµµατισµός θα είναι ο γραµµατισµός στις
Φυσικές Επιστήµες και στην Τεχνολογία.
1
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λογική εξέλιξή του. Πράγµατι, η διάπλαση και η µορφοποίηση του ανθρώπου – διεύρυνση της κρανιακής κοιλότητας, τελική διαµόρφωση του σκελετού του – επηρεάστηκε αποφασιστικά από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το περιβάλλον
του. Ο άνθρωπος συνεχώς µεταλλάσσει το περιβάλλον του και µεταλλάσσεται και
ο ίδιος ως µέρος αυτού του περιβάλλοντος (Μοσκοβίτσι 1998). Η Τεχνολογία αποτελεί οργανικό κοµµάτι του πολιτισµού µας, εφόσον εξελίσσεται σε συνάρτηση µε τις
εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας, την οποία άµεσα επηρεάζει. Οι καλές ή οι κακές
εφαρµογές της εξαρτώνται άµεσα από τις πολιτικές αποφάσεις και µπορεί να ελεγχθούν µόνον από τους επιστηµονικά εγγράµµατους πολίτες.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο επιστηµονικός γραµµατισµός είναι απαραίτητος προκειµένου ο µέσος πολίτης να έχει τη δυνατότητα:

 να λειτουργεί στο τεχνολογικά διαµορφωµένο περιβάλλον του, να διαχειρίζεται µε σχετική ευκολία τα προϊόντα της τεχνολογίας και να συµµετέχει µε επιχειρήµατα σε αποφάσεις που αφορούν τεχνολογικές παρεµβάσεις στο
δηµόσιο χώρο
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 να επικοινωνεί για θέµατα επιστήµης στη δηµόσια κοινωνική ζωή (να παρακολουθεί εκλαϊκευµένα επιστηµονικά ντοκυµανταίρ ή επιστηµονικά άρθρα σε
εφηµερίδες και περιοδικά, να επιχειρηµατολογεί για σχετικά θέµατα µε άλλους
οµιλητές κτλ.)

 να «επιλύει προβλήµατα» στην καθηµερινή του ζωή, αξιοποιώντας τα εφόδια
που του παρέχει ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης

 να αναγνωρίζει το σύνθετο των προβληµάτων που προκύπτουν καθηµερινά
και των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και να µην υποκύπτει εύκολα σε
µεταφυσικές ερµηνείες γεγονότων.
Συγκεκριµένα, ο Shamos (1995), συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία, αναφέρει δύο ειδών επιχειρήµατα για να υποστηρίξει τη σηµασία της επιδίωξης του «επιστηµονικού γραµµατισµού» στην εκπαίδευση των πολιτών: α) τη µακροσκοπική
θεώρηση, που επισηµαίνει τα επιχειρήµατα από τη σκοπιά της κοινωνίας και β) τη µικροσκοπική άποψη, που αναφέρει τα επιχειρήµατα από τη σκοπιά του ατόµου.
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1. Επιστημονικός γραμματισμός και οικονομική ευμάρεια του κράτους.
Ο επιστηµονικός γραµµατισµός είναι µια µορφή ανθρώπινου κεφαλαίου που
επηρεάζει την οικονοµική ισχύ και ευµάρεια ενός κράτους µε πολλούς τρόπους. Οι
επιστηµονικά εγγράµµατοι πολίτες αποτελούν το ανθρώπινο δυναµικό που θα υποστηρίξει και αναπτύξει τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα ενός κράτους, ώστε να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις δυναµικής συµµετοχής του στις διεθνείς αγορές.
2. Επιστημονικός γραμματισμός και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας. Όσο
περισσότεροι και υψηλού επιπέδου επιστηµονικά εγγράµµατοι πολίτες υπάρχουν
σε µια χώρα, τόσο περισσότερο υποστηρίζεται οικονοµικά η επιστηµονική έρευνα
και οι τεχνολογικές εφαρµογές της στη χώρα αυτή.
3. Επιστημονικός γραμματισμός και προσδοκίες του κοινού από την επιστήμη.
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α) Μακροσκοπική θεώρηση

Όσο περισσότερο οι πολίτες µιας χώρας κατανοούν τους στόχους, τις δυνατότητες
και τους περιορισµούς της επιστήµης, τόσο περισσότερο προσδοκούν ρεαλιστικές
και εφικτές λύσεις στα προβλήµατά τους και δεν έχουν εξωπραγµατικές απαιτήσεις
από αυτήν.
4. Επιστημονικός γραμματισμός και το δικαίωμα των πολιτών να επηρεάζουν τις
πολιτικές αποφάσεις για την επιστήμη. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο επιστηµονικού
γραµµατισµού σε µία χώρα, τόσο πιο ισοζυγισµένες (µε κριτήρια, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κτλ.) είναι οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε πολιτικό επίπεδο σχετικά µε
το είδος της επιστηµονικής έρευνας και των τεχνολογικών εφαρµογών που οφείλουν
να χρηµατοδοτηθούν από το δηµόσιο τοµέα.
5. Επιστημονικός γραμματισμός και αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Η επιστήµη
συχνά θεωρείται από τους περισσότερους πολίτες ως η επιτοµή της εξειδίκευσης και
της τεχνοκρατίας, ιδιότητες που την αποκόπτουν από την κοινωνική ζωή και τον ευρύτερο πολιτισµό. Συνήθως, οι πολίτες αντιδρούν µε αµηχανία και φόβο απέναντι
στην επιστήµη, διότι δεν την κατανοούν και αισθάνονται ότι δεν µπορούν να ελέγξουν
τις εφαρµογές της. Όσο λοιπόν περισσότερο οι πολίτες κατανοούν τη φύση της επιστήµης και της τεχνολογίας, τόσο η επιστήµη αναδεικνύει όλες της τις διαστάσεις και
αποκαλύπτει τη σχέση της µε τον πολιτισµό.
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β) Μικροσκοπική θεώρηση
1. Επιστημονικός γραμματισμός και διαχείριση μιας κοινωνίας που κυριαρχείται
από την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι επιστηµονικά εγγράµµατοι πολίτες αισθάνονται πιο ικανοί να διαχειριστούν θέµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη και την τεχνολογία και που συναντούν στην καθηµερινή τους ζωή, όπως να πάρουν
προσωπικές αποφάσεις για καθηµερινά θέµατα (π.χ. για τη δίαιτά τους, για το κάπνισµα, για τη χρήση κινητών, για τις οθόνες των υπολογιστών, για τη δηµιουργία αιολικού πάρκου στη θέση µιας δασικής έκτασης κτλ.).
2. Επιστημονικός γραμματισμός και απασχόληση. Καθώς η οικονοµία βασίζεται
περισσότερο στη γνώση, η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων θεωρείται η πιο σηµαντική οικονοµική κατάκτηση στις σύγχρονες επιστηµονικά και τεχνολογικά αναπτυγµένες κοινωνίες. Εποµένως, οι επιστηµονικά εγγράµµατοι πολίτες βρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση προκειµένου να εξασφαλίσουν µιαν εργασία ή να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα των τεχνολογικών προϊόντων στο χώρο της δουλειάς τους.
3. Επιστημονικός γραμματισμός και νοητικά, αισθητικά και ηθικά πλεονεκτήματα
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για το άτομο. Η επιστηµονική σκέψη έχει αναπτύξει ανά τους αιώνες τα κατάλληλα
νοητικά εργαλεία, µε τα οποία µπόρεσε να «συνοµιλήσει» µε τη φύση και να περιγράψει τις εσωτερικές δοµές της. Ως εκ τούτου, η επιστήµη εκφράζει µια ξεκάθαρα δηµιουργική και ευφάνταστη δραστηριότητα του ανθρώπινου µυαλού. Κατ΄ αυτόν τον
τρόπο, η επιστήµη συµβάλλει καθοριστικά στον ανθρώπινο πολιτισµό, τον οποίο συνεχώς τροποποιεί και διαµορφώνει.
Στα ΣΔΕ φοιτούν άτοµα, τα οποία θα πρέπει να κατακτήσουν γρήγορα και εύκολα γνώσεις και δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να ενταχθούν αποτελεσµατικά
στην κοινωνία. Θεωρούµε ότι ο επιστηµονικός γραµµατισµός θα βοηθήσει αυτά τα
άτοµα να διεκδικήσουν µιαν αξιοπρεπή θέση στην κοινωνική και οικονοµική ζωή
του τόπου.

Καθορισμός αντικειμένου
Ο όρος «επιστηµονικός γραµµατισµός» θεωρείται συνώνυµος του όρου «δηµόσια κατανόηση της επιστήµης». Ο Laugksch (2000), συνοψίζοντας παλαιότερους
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δηλώσει τις γνώσεις που ο µέσος πολίτης οφείλει να έχει σχετικά µε την επιστήµη
και, συνήθως, υποδηλώνει ότι ο επιστηµονικά εγγράµµατος µέσος πολίτης είναι σε
θέση να εκτιµήσει τη φύση, τους σκοπούς και τους γενικούς περιορισµούς της επιστήµης, σε συνδυασµό µε κάποια στοιχειώδη κατανόηση των πιο σηµαντικών επιστηµονικών ιδεών.
Ας τονιστεί ότι το περιεχόµενο του όρου «επιστηµονικός γραµµατισµός» προσαρµόζεται και µεταλλάσσεται σύµφωνα µε την «εικόνα» της επιστήµης που θέλει µια
κοινωνία να προβάλλει ή σύµφωνα µε τις ιδεολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις
των επιστηµόνων που τον προτείνουν (Champagne and Lowitts 1989, Kaestle 1990).
Έχει συνδεθεί µε τις προτεραιότητες της εκάστοτε αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους
και την αντίστοιχη διαµόρφωση της κοινωνικής συνείδησης του µέσου πολίτη. Έτσι,
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ορισµούς, θεωρεί ότι ο όρος «επιστηµονικός γραµµατισµός» χρησιµοποιείται για να

κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έχουν – κατά καιρούς – προταθεί διάφοροι ορισµοί, οι οποίοι συχνά συγκρούονται, άλλοτε αλληλοσυµπληρώνονται και πάντοτε
σχετίζονται µε τη γνώση για την επιστήµη που οφείλει να έχει ο µέσος πολίτης (Laugksch 2000).
O «επιστηµονικός γραµµατισµός» συναντάται σε τριών επιπέδων ορισµούς (Shamos 1995):
Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται ως «πολιτισµικός επιστηµονικός γραµµατισµός»
(cultural scientific literacy) και αφορά τη γνώση που απαιτείται να έχει ο µέσος πολίτης για να µπορεί να παρακολουθήσει δηµόσια θέµατα. Αποτελείται από ένα µίγµα
επιστηµονικών γνώσεων, όρων και εννοιών, καθώς και στοιχείων ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης. Ο «πολιτισµικός επιστηµονικός γραµµατισµός» αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για κάθε µορφή δηµόσιας επικοινωνίας, όπως η ανάγνωση
επιστηµονικών εκλαϊκευτικών άρθρων σε εφηµερίδες και περιοδικά, η συνεννόηση
µε εκλεγµένους αντιπροσώπους και η παρακολούθηση συζητήσεων για δηµόσια
θέµατα (Hirsch 1987).
Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται ως «λειτουργικός επιστηµονικός γραµµατισµός» (functional scientific literacy) και απαιτεί ο µέσος πολίτης να µπορεί όχι απλώς
να χρησιµοποιεί µε ευχέρεια το επιστηµονικό λεξιλόγιο, αλλά επίσης να µπορεί να
συνδιαλέγεται, να διαβάζει και να γράφει µε σαφήνεια για επιστηµονικά θέµατα µε
έναν τρόπο που να είναι απλός, ουσιαστικός και κατανοητός. Η διαφορά µεταξύ των
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δύο επιπέδων είναι ότι το πρώτο επίπεδο αναφέρεται σε έναν παθητικό πολίτη (π.χ.
γνώση των επιστηµονικών όρων που χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης),
ενώ το δεύτερο σε έναν πιο ενεργητικό. Έτσι, ένας λειτουργικά επιστηµονικά εγγράµµατος πολίτης µπορεί όχι µόνον να διαβάζει ένα άρθρο στις εφηµερίδες, αλλά
µπορεί επίσης να επικοινωνεί για το περιεχόµενό του µε ένα τρίτο πρόσωπο (Laugksch 2000).
Το τρίτο επίπεδο είναι το πιο δύσκολο από όλα, αναφέρεται ως «αληθής επιστηµονικός γραµµατισµός» (true scientific literacy) και απαιτεί ο µέσος πολίτης, εκτός
από τη γνώση και των δύο προηγούµενων επιπέδων, επιπλέον να γνωρίζει κάποιες
από τις µεγάλες επιστηµονικές θεωρίες που αποτελούν τα θεµέλια της επιστήµης
(πώς προέκυψαν, γιατί είναι τόσο ευρέως αποδεκτές, πώς η επιστήµη αναγνωρίζει την
τάξη σε ένα τυχαίο σύµπαν, το ρόλο του πειραµατισµού στην επιστήµη κτλ.), και να
εκτιµά τη σηµασία της επιστηµονικής διερεύνησης και της διατύπωσης κατάλληλων
ερωτηµάτων, τον επαγωγικό και τον παραγωγικό συλλογισµό, τις διαδικασίες της λογικής σκέψης και την εµπιστοσύνη σε αξιόπιστες ενδείξεις (Shamos 1995). Ο ίδιος
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ερευνητής υποστηρίζει ότι το τελευταίο επίπεδο «επιστηµονικού γραµµατισµού» θεωρείται ότι είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγιστεί από τα περισσότερα µέλη της κοινωνίας µας.
Μια άλλη ερµηνεία του «επιστηµονικού γραµµατισµού» αναφέρεται µε τον
όρο «επιστήµη για συγκεκριµένους κοινωνικούς σκοπούς» και συνδέει τη γνώση της
επιστήµης µε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτή προσεγγίζεται. Όπως αναφέρει ο
Ziman (1991), «η επιστηµονική γνώση δεν προσλαµβάνεται απρόσωπα, ως προϊόν
κάποιων αποκοµµένων από την κοινωνία ειδικών, αλλά προκύπτει ως µέρος της
ζωής, ανάµεσα σε πραγµατικούς ανθρώπους, µε πραγµατικά ενδιαφέροντα σε έναν
πραγµατικό κόσµο».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισµός για τον
«επιστηµονικό γραµµατισµό». Ο «επιστηµονικός γραµµατισµός» εξαρτάται από το
πλαίσιο στο οποίο προτίθεται να λειτουργήσει και συνδέεται οργανικά µε την κοινωνία στην οποία θα χρησιµοποιηθεί.
Η παραπάνω ανάλυση του όρου επιστηµονικός αλφαβητισµός βοηθά ώστε
να οριοθετηθεί το περιεχόµενο του όρου για το ΣΔΕ. Θεωρούµε ότι απώτερος στόχος του ΣΔΕ στο θέµα του επιστηµονικού γραµµατισµού θα είναι κάποιοι µαθητές να
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ρισσότερους µαθητές ο ελάχιστος στόχος θα είναι η κατάκτηση του πολιτισµικού επιστηµονικού γραµµατισµού, µε σαφείς αναφορές στην αλληλεπίδραση της επιστήµης
και της τεχνολογίας µε την κοινωνία.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε την AAAS, ο απόφοιτος του ΣΔΕ θα πρέπει
να έχει συνειδητοποιήσει τι σηµαίνουν οι επιστηµονικές κατακτήσεις και πώς συνδέονται µε τον πολιτισµό και τη ζωή των ανθρώπων. Συγκεκριµένα θα πρέπει να έχει
συνειδητοποιήσει ότι:

 Η επιστήµη συνίσταται από την ένωση των Φυσικών Επιστηµών, της Τεχνολογίας και των Μαθηµατικών. Οι Φυσικές Επιστήµες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο κόσµος και να τον περιγράψουν. Κυρίαρχη γλώσσα
τους είναι τα Μαθηµατικά, που αποδεικνύονται ένα ισχυρό αναλυτικό εργα-

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

φτάσουν στα όρια του λειτουργικού επιστηµονικού γραµµατισµού, ενώ για τους πε-

λείο για την ερµηνεία των παρατηρήσεων και των µετρήσεων και για την περιγραφή του κόσµου µε απλούς νόµους και αρχές. Η Τεχνολογία προσπαθεί
να εξυπηρετήσει κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων, παρέχει στις Φυσικές
Επιστήµες εργαλεία και τεχνικές που είναι απαραίτητα για την έρευνα και συχνά
προτείνει νέα πεδία έρευνας. Στο παρελθόν, η Τεχνολογία βασίζονταν στη συσσωρευµένη εµπειρική γνώση, αλλά σήµερα συχνά βασίζεται στην κατανόηση
των επιστηµονικών αρχών που βρίσκονται στη βάση λειτουργίας των πραγµάτων. Η Τεχνολογία συνεχώς τροποποιεί και διαµορφώνει τον κόσµο στον
οποίο ζούµε.

 Οι Φυσικές Επιστήµες και η Τεχνολογία έχουν ρίζες βαθιά στο χρόνο και σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Στο πέρασµα των αιώνων, οι άνθρωποι αποδείχτηκαν: α) επινοητικοί στη διαµόρφωση κατάλληλων εργαλείων και στην
ανακάλυψη τεχνικών προκειµένου να τροποποιήσουν το περιβάλλον τους και
β) περίεργοι να ανακαλύψουν τι είναι και πώς λειτουργεί η φύση. Παρόλο ότι
η σύγχρονη επιστήµη αναπτύχθηκε τους τελευταίους πέντε αιώνες και θεωρείται διεθνής, ορισµένες πτυχές της (όπως η Αστρονοµία) µπορεί να ανιχνευθούν στους πρώιµους πολιτισµούς των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, των Αράβων
και των Κινέζων.

 Οι Φυσικές Επιστήµες και η Τεχνολογία αποτελούν εκφράσεις τόσο της ανθρώπινης εφευρετικότητας, όσο και των ανθρώπινων ορίων και έχουν νοητι-
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κές, πρακτικές, συναισθηµατικές, αισθητικές και ηθικές διαστάσεις. Η πρόοδος
σε αυτά τα πεδία προκύπτει από τις συσσωρευµένες προσπάθειες ανθρώπων,
µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ταλέντα και προσωπικότητες, παρά το γεγονός
ότι τα κοινωνικά φράγµατα δεν επέτρεψαν να αντιπροσωπευθούν επαρκώς σε
αυτές τις προσπάθειες οι γυναίκες και οι µειονότητες.

 Οι Φυσικές Επιστήµες περιγράφουν τη λειτουργία των διαφόρων φυσικών
φαινοµένων σύµφωνα µε ορισµένους νόµους και αρχές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνέπεια και µπορεί να καταστούν κατανοητοί µόνον µε
συστηµατική µελέτη και ανάλυση. Ισχυρίζονται ότι παράγουν αξιόπιστη γνώση
(που υπόκειται σε πειραµατικό έλεγχο), η οποία όµως κατά κανένα τρόπο δεν
θεωρείται απόλυτα αληθής και αναλλοίωτη, δεδοµένου ότι σε κάθε στιγµή
µπορεί να τροποποιηθεί εφόσον προκύψουν κατάλληλες νέες ενδείξεις.

 Τόσο το περιεχόµενο που ερευνούν οι Φυσικές Επιστήµες, όσο και οι τεχνικές
που χρησιµοποιούν µεταβάλλονται µε το χρόνο. Η ανακάλυψη νέων εργαλείων και τα όρια µεταξύ των διαφόρων πεδίων συνεχώς µετατοπίζονται.
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Όµως, τα γενικά χαρακτηριστικά της επιστηµονικής έρευνας παραµένουν σταθερά. Χρησιµοποιούνται περιγραφικές, πειραµατικές ή θεωρητικές προσεγγίσεις, ανάλογα µε τα φαινόµενα που µελετώνται και τα εργαλεία που
διαθέτουµε. Όµως, όλες οι προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση
αποδείξεων, τη διατύπωση υποθέσεων που να µπορούν να ελεγχθούν, τη
χρήση λογικών συλλογισµών, το σχεδιασµό και την οργάνωση ευφάνταστων
πειραµάτων, την προσπάθεια διαµόρφωσης θεωριών που να εξηγούν και να
προβλέπουν τα πειραµατικά δεδοµένα και το συνεχή έλεγχο για αµερόληπτη
επαναξιολόγηση των θεωριών.

 Η Τεχνολογία επεκτείνει τις φυσικές δυνατότητές µας να τροποποιήσουµε τον
κόσµο: να κόψουµε, να διαµορφώσουµε ή να ταιριάξουµε υλικά, να µετακινήσουµε πράγµατα από το ένα µέρος στο άλλο, να φτάσουµε όσο µπορούµε
πιο µακριά µε τα χέρια µας, µε τις φωνές µας, µε τις αισθήσεις µας, µε το µυαλό
µας. Η Τεχνολογία είναι η διαδικασία σχεδιασµού και κατασκευής συστηµάτων για την επίτευξη τέτοιων αλλαγών. Οι µηχανικοί πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τις φυσικές, οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικολογικές, αισθητικές
και ηθικές θεωρήσεις και να γνωρίζουν πώς να τις διαχειριστούν.
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άλλο. Κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις καθορίζουν ποιες τεχνολογίες θα
υλοποιηθούν, σε ποιες θα επενδυθούν χρήµατα και ποιες θα αξιοποιηθούν.
Από την άλλη, οι τεχνολογικές παρεµβάσεις έχουν τεράστια επίδραση τόσο
στη διαµόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και στις δοµές της κοινωνίας. Ορισµένες από αυτές τις επιδράσεις –κέρδος, κόστος, κίνδυνος– µπορεί να παρακαµφθούν, ενώ κάποιες άλλες όχι.

Σκοπός (σχέση με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα)
Το ΣΔε απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερο κοινό, το οποίο δεν έχει απαραίτητα τις
ίδιες προϋπάρχουσες γνώσεις σε θέµατα επιστήµης, ούτε έχει απαραίτητα θετική
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 Τα τεχνολογικά και κοινωνικά συστήµατα αλληλεπιδρούν ισχυρά το ένα µε το

στάση για την επιστήµη. Εάν µάλιστα κρίνουµε από τους µαθητές της τυπικής εκπαίδευσης, µάλλον θα πρέπει να ξεκινούν µε αρνητική στάση για τις Φυσικές Επιστήµες.
Συνεπώς δεν θα πρέπει απαραίτητα να ξεκινήσουµε µε αφετηρία το αναλυτικό πρόγραµµα του Γυµνασίου για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Θα ήταν όµως
χρήσιµο οι εµπειρίες και τα πορίσµατα από την τυπική εκπαίδευση να ληφθούν
υπόψη για τη διαµόρφωση του προγράµµατος για τον επιστηµονικό γραµµατισµό
στο ΣΔΕ.
Έρευνες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς επιβεβαιώνουν ότι οι µαθητές της τυπικής εκπαίδευσης αποφοιτούν από το Γυµνάσιο ή και το Λύκειο σε µεγάλο ποσοστό
επιστηµονικά αγράµµατοι, αν και έχουν ασχοληθεί αρκετές ώρες µε τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. Αιτίες για το γεγονός αυτό αναφέρονται αρκετές, µεταξύ
των οποίων είναι η πληθώρα διδακτικής «ύλης» στα αναλυτικά προγράµµατα, η
αφαιρετική και συχνά φορµαλιστική παρουσίαση των επιστηµονικών θεµάτων, η
σπάνια αναφορά σε σύγχρονα θέµατα και σε θέµατα καθηµερινής ζωής, το µη επαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό. Ακόµη και σήµερα επιδιώκεται η αποµνηµόνευση
του περιεχοµένου του µαθήµατος, παρά η κατανόησή του. Το περιεχόµενο του µαθήµατος είναι αυστηρά δοµηµένο και οριοθετηµένο. Οι περισσότεροι µαθητές µελετούν µόνον για τις εξετάσεις, θέµατα τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν
αδιαµφισβήτητες «αλήθειες», πράγµα επιστηµολογικά αντίθετο προς τη φύση της επιστήµης.
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Το ΣΔε οφείλει να λειτουργήσει έτσι, ώστε να ανατρέψει τις παραπάνω αρνητικές διαπιστώσεις του σχολείου της τυπικής εκπαίδευσης. Έτσι, ο βασικός σκοπός της
διαµόρφωσης αναλυτικού προγράµµατος για τον επιστηµονικό γραµµατισµό θα
είναι πρώτιστα η διαµόρφωση θετικής στάσης στους µαθητές για τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία και η αναγνώριση της συµβολής τους στο σύγχρονο πολιτισµό. Δηλαδή, θα επιδιωχθεί το αναλυτικό πρόγραµµα να οικοδοµηθεί µε βάση
τον πολιτισµικό επιστηµονικό γραµµατισµό, που σε µερικά σηµεία του θα φθάνει στο
λειτουργικό επιστηµονικό γραµµατισµό. Απώτερος στόχος θα είναι οι απόφοιτοι του
ΣΔΕ να κατακτήσουν κάποιες επιστηµονικές γνώσεις και δεξιότητες (νοητικές και πρακτικές), ώστε να µπορούν να παρακολουθούν τα θέµατα επιστήµης όπως εµφανίζονται καθηµερινά στη δηµόσια κοινωνική ζωή και να έχουν τις απαραίτητες βάσεις
για να συνεχίσουν µε αποτελεσµατικότητα την εκπαίδευσή τους σε θέµατα Φυσικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας.
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Επιμέρους στόχοι και δεξιότητες
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο απόφοιτος του ΣΔΕ θα πρέπει:

 να έχει εξοικειωθεί µε το φυσικό κόσµο, αναγνωρίζοντας τόσο την ποικιλία του,
όσο και την αρµονία του (τη δυνατότητα να περιγραφεί µε µερικές απλές αρχές
και νόµους)

 να κατανοεί τη φύση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας (τις βασικές
έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και πώς αυτές
αναπτύχθηκαν στο πέρασµα των αιώνων)

 να εξηγεί πώς οι Φυσικές Επιστήµες µελετούν και περιγράφουν τον κόσµο και
πώς η Τεχνολογία συνεχώς τον τροποποιεί

 να αποκτήσει συνείδηση των βασικών τρόπων µε τους οποίους αλληλοεξαρτώνται οι Φυσικές Επιστήµες, τα Μαθηµατικά και η Τεχνολογία

 να γνωρίζει ότι οι Φυσικές Επιστήµες και η Τεχνολογία είναι κατακτήσεις του
ανθρώπου και ότι αυτό αντανακλάται τόσο στην ισχύ τους, όσο και στα όριά
τους

 να έχει εκτεθεί και εν µέρει κατακτήσει τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης: διατύπωση ερευνητικού ερωτήµατος, αναγνώριση των παραµέτρων από τις οποίες
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µένων, ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων εξαγωγή συµπερασµάτων

 να έχει εκτεθεί και εν µέρει κατακτήσει την τεχνολογική ικανότητα: τις νοητικές
και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου να µπορεί να αποφασίζει, να σχεδιάζει, να προγραµµατίζει, να οργανώνει και να υλοποιεί την κατασκευή ενός προϊόντος ή ενός έργου

 να χρησιµοποιεί την επιστηµονική γνώση και τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης
για προσωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς

 να έχει επεξεργαστεί θέµατα τα οποία διατρέχουν τις Φυσικές Επιστήµες και
την Τεχνολογία και φανερώνουν τον τρόπο µε τον οποίο ο κόσµος λειτουργεί

 να έχει αντιληφθεί τον ρόλο των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας στην
κοινωνία και στις ζωές των ανθρώπων
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εξαρτάται ένα πρόβληµα ή φαινόµενο, πειραµατικός έλεγχος, συλλογή δεδο-

 να µπορεί να εντοπίζει στο γύρω κόσµο τις καλές/κακές – για το κοινωνικό σύνολο – χρήσεις της Τεχνολογίας και να διατυπώνει σχετικά επιχειρήµατα για το
πώς µπορεί να επιτυγχάνονται/αποφεύγονται.

175
Περιεχόμενο
Οι Φυσικές Επιστήµες και η Τεχνολογία αποτελούν πεδία µε ένα τεράστιο όγκο
συσσωρευµένων γνώσεων. Στα πλαίσια του ΣΔΕ – µε δύο χρόνια σπουδών και περιορισµένο αριθµό ωρών ανά εβδοµάδα για κάθε γνωστικό αντικείµενο – θεωρούµε
ότι δεν είναι δυνατή η συστηµατική κάλυψη αυτών των αντικειµένων. Γι’ αυτό και
σύµφωνα µε το σκοπό του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου (για τον επιστηµονικό γραµµατισµό) που διατυπώσαµε παραπάνω, θα επιδιώξουµε κατ’ αρχήν τη
δηµιουργία θετικής στάσης των µαθητών ως προς τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία και ακολούθως την καλλιέργεια κάποιων δεξιοτήτων (νοητικών και πρακτικών) που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν βασικές αρχές και έννοιες αυτών
των πεδίων. Συγκεκριµένα προτείνονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες, από τις
οποίες θα αντληθούν τα θέµατα που θα συζητηθούν και µελετηθούν, ανάλογα αφενός µε το πρωτότυπο υλικό που θα συγκεντρωθεί και αφετέρου µε τα ενδιαφέροντα
και τις ικανότητες των συµµετεχόντων στο ΣΔΕ. Για τη διατύπωση αυτών των προτάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχες προτάσεις για τον επιστηµονικό γραµµατι-
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σµό της AAAS και του αντίστοιχου αναλυτικού προγράµµατος της Αγγλίας.

 Η δοµή και η εξέλιξη του σύµπαντος, µε έµφαση στην οµοιότητα των υλικών
(σωµατίων) και των δυνάµεων που απαντώνται σε κάθε σηµείο του: ο καθοριστικός ρόλος µικρού αριθµού νόµων (βαρύτητα, διατήρηση της ενέργειας)
στη διαµόρφωση και λειτουργία του σύµπαντος.

 Τα γενικά χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη, όπως η θέση του στο σύµπαν, η κίνησή του, οι απαρχές του, και οι πηγές του: οι δυνάµεις βάσει των οποίων η
επιφάνειά του αρχικά διαµορφώθηκε και έκτοτε συνεχώς µεταβάλλεται και µετασχηµατίζεται, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στην επιφάνειά του και στην
ατµόσφαιρά του (π.χ. ο τρόπος µε τον οποίο οι πεδιάδες, οι ωκεανοί και οι ποταµοί, το κλίµα και οι φυσικές πηγές έχουν επηρεαστεί από το πού και πώς οι
άνθρωποι ζουν).

 Οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε την «ύλη», την ενέργεια, τη δύναµη και
την κίνηση: η παρουσίασή τους µε µοντέλα προκειµένου να εξηγηθεί η τεράστια ποικιλία διαφορετικών φυσικών φαινοµένων από τη γέννηση των άστρων
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µέχρι τη συµπεριφορά των κυττάρων.

 Το περιβάλλον των διαφόρων οργανισµών: η τεράστια ποικιλία τους και η εκπληκτική οµοιότητα της δοµής και λειτουργίας των κυττάρων τους, η αλληλεξάρτηση των ειδών µεταξύ τους και µε το περιβάλλον τους, και η ροή «ύλης»
και ενέργειας στους κύκλους της ζωής.

 Η βιολογική εξέλιξη: ως έννοια που βασίζεται σε εκτεταµένες γεωλογικές και
βιολογικές ενδείξεις, ως εξήγηση για την ποικιλία και την οµοιότητα των µορφών ζωής και ως κεντρική αρχή οργάνωσης όλης της βιολογίας.

 Ο ανθρώπινος κύκλος ζωής σε όλα του τα στάδια από τη γέννηση έως την
πλήρη ωριµότητα: οι παράγοντες που συµβάλλουν στη γέννηση ενός υγιούς
παιδιού έως την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

 Η βασική δοµή και λειτουργία του ανθρώπινου σώµατος: ένα σύνθετο σύστηµα κυττάρων και οργάνων που εξυπηρετούν τις βασικές λειτουργίες: α) της
αξιοποίησης της ενέργειας που περικλείεται στις τροφές, β) του µηχανισµού
άµυνας στους τραυµατισµούς, γ) του εσωτερικού συντονισµού σε ένα ενιαίο
σύνολο και δ) της αναπαραγωγής.

 Η φυσική και νοητική υγεία του ανθρώπου: προκύπτει από την αλληλεπί-
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πολιτισµικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. τροφή, άσκηση, φάρµακα, ποιότητα του αέρα και του νερού).

 Η φύση της Τεχνολογίας: η αλληλεπίδραση των Φυσικών Επιστηµών και της
Τεχνολογίας, η αλληλεπίδραση της Τεχνολογίας και της κοινωνίας, οι οικονοµικές, κοινωνικές, ηθικές και αισθητικές διαστάσεις της Τεχνολογίας, οι διαδικασίες που µεσολαβούν από την αρχική σύλληψη και το σχεδιασµό ενός
προϊόντος έως την τελική παρουσίασή του στους αποδέκτες.
Το επιθυµητό είναι να µελετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παραπάνω θεµατικές ενότητες, προκειµένου να γίνει αντιληπτός ο τρόπος ανάλυσης
και µελέτης των διαφόρων όψεων του φυσικού και του τεχνητού κόσµου. Οι βασικοί
άξονες µελέτης και ανάλυσης όλων αυτών των ενοτήτων, θα µπορούσε να είναι:
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δραση βιολογικών, φυσιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονοµικών,

Α. Τα συστήματα. Ένα σύστηµα είναι µια συγκέντρωση πραγµάτων και διαδικασιών (συχνά και ανθρώπων) που αλληλεπιδρούν προκειµένου να εκτελέσουν
µια λειτουργία. Η µελέτη ενός συστήµατος συνεπάγεται συστηµατική καταγραφή και
γνώση των δεδοµένων που εισάγονται στο σύστηµα, των προϊόντων που εξάγονται
από το σύστηµα και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συνιστωσών του συστήµατος. Η δυνατότητα να συλλαµβάνει κανείς το σύνολο σε σχέση µε τα µέρη από τα
οποία αποτελείται, όπως επίσης και να συνειδητοποιεί τον τρόπο µε τον οποίο τα
µέρη ενός συστήµατος σχετίζονται µεταξύ τους ώστε να δώσουν ένα ενιαίο σύνολο
(π.χ. ηλιακό σύστηµα, κυκλοφοριακό σύστηµα, οδικό σύστηµα, πεπτικό σύστηµα, πολιτικό σύστηµα κτλ.), αποτελεί υψηλής τάξης γνωστική ικανότητα.
Β. Τα μοντέλα. Αποτελούν εργαλεία για τη διευκόλυνση της µάθησης πραγµάτων στα οποία υποτίθεται ότι µοιάζουν. Φυσικά µοντέλα είναι οι κούκλες, τα αυτοκινητάκια, οι µακέτες ενός τεχνικού έργου. Η χρησιµότητα των εννοιολογικών
µοντέλων εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να φαντάζεται ότι κάτι που
δεν καταλαβαίνει είναι κατά κάποιο τρόπο όµοιο µε κάτι που καταλαβαίνει. Οι απεικονίσεις, οι µεταφορές και οι αναλογίες, οι προσοµοιώσεις είναι µέρος της επιστήµης, όπως και η επαγωγική λογική.
Γ. Σταθερότητα και αλλαγή. Παρατηρούνται συνεχώς στη φύση και στο κατασκευασµένο περιβάλλον. Η φύση υπόκειται σε συνεχείς µεταβολές (ιδίως στη µεγάλη κλίµακα του χρόνου), ενώ ταυτόχρονα υπακούει σε νόµους που παραµένουν
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σταθεροί (νόµοι διατήρησης της µάζας, της ενέργειας, του ηλεκτρικού φορτίου). Επίσης, συχνά στη φύση διαπιστώνονται καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα (όπως ισορροπία, διατήρηση, σταθερή κατάσταση, σταθερότητα, συµµετρία).
Παράλληλα, η Τεχνολογία αφενός τροποποιεί το περιβάλλον και δηµιουργεί µεταβολές (χάραξη δρόµων, οικοδόµηση περιοχών κτλ.) και αφετέρου προσπαθεί να
ελέγξει κάποιες φυσικές µεταβολές (υποστυλώσεις µνηµείων, δηµιουργία φραγµάτων κτλ.). Είναι πολύ σηµαντικό κατά τη µελέτη ενός θέµατος να µπορεί κάποιος να
εντοπίσει τόσο τις διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από µεταβολή, όσο και τις καταστάσεις που παραµένουν αµετάβλητες.
Δ. Κλίμακες. Οι περισσότερες µεταβλητές στη φύση (µέγεθος, απόσταση, βάρος,
θερµοκρασία κτλ.) εµφανίζουν εντυπωσιακές µεταβολές στο µέγεθός τους. Γι’ αυτό
το λόγο συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη, προκειµένου να µπορέσουµε να µελετήσουµε ένα φαινόµενο, να πρέπει να αλλάξουµε κλίµακα µέτρησης των µεταβλητών
του. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι ο τρόπος µε τον
οποίο λειτουργούν τα πράγµατα αλλάζει, όταν µεταβάλλεται η κλίµακα. Πολλές
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φορές, η αλλαγή της κλίµακας επιτρέπει τη µελέτη καταστάσεων και φαινοµένων
που λειτουργούν πολύ διαφορετικά από εκείνα των διαστάσεων του δικού µας κόσµου.

Μεθοδολογία
Οι ιδιαιτερότητες των συµµετεχόντων στο ΣΔΕ δεν αφήνουν περιθώρια για επεξεργασία των θεµατικών ενοτήτων µε τρόπο παρόµοιο µε εκείνον της τυπικής εκπαίδευσης (ο οποίος άλλωστε έχει αποτύχει σε πολλά σηµεία του). Γι’ αυτό το λόγο
καλό θα ήταν να επιχειρηθούν νέοι τρόποι µελέτης των διδακτικών ενοτήτων, οι
οποίοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν και οδηγό για την τυπική εκπαίδευση. Έτσι,
προτείνονται οι εξής τρόποι για την προσέγγιση των θεµάτων του επιστηµονικού
γραµµατισµού:

 Η µελέτη ενός θέµατος να ξεκινά µε αφορµή ένα θέµα της επικαιρότητας ή ένα
θέµα από την καθηµερινή τους ζωή.

 Η εισαγωγή του θέµατος να γίνεται είτε από κάποιο εκλαϊκευτικό άρθρο εφηµερίδας ή περιοδικού, είτε από κάποια εικόνα, φωτογραφία ή κόµιξ (δηλαδή

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 179

κεκριµένο πληθυσµό).

 Οι µαθητές να εργάζονται σε οµάδες, οι οποίες να έχουν συγκροτηθεί µε την
επίβλεψη ειδικού, ώστε τα µέλη της οµάδας να µπορούν να εργαστούν συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά η εξατοµικευµένα. Άλλωστε, µε την καλή λειτουργία των οµάδων θα µπορέσουν να υλοποιηθούν και πιο σύνθετες
εργασίες (όπως είναι το project).

 Η µελέτη ενός θέµατος µε τη µορφή συνθετικής εργασίας µπορεί να γίνει είτε
βιβλιογραφικά (διερεύνηση πηγών σε βιβλία, άλµπουµ ή στο Internet), είτε µε
καταγραφή σε έρευνα πεδίου. Το τελευταίο προϋποθέτει επισκέψεις και επιτόπου έρευνα σε διάφορους χώρους (µεγάλη οικοδοµή, εργοστάσιο, πόλη,
οικοσύστηµα, αστεροσκοπείο, µουσείο κτλ.).
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από µέσα τα οποία χρησιµοποιούν κώδικες επικοινωνίας προσιτούς στο συγ-

 Αντίστοιχα η µελέτη ενός θέµατος Τεχνολογίας θα γίνεται µέσα την πορεία σχεδιασµού και κατασκευής ενός προϊόντος κυρίως µε τη µέθοδο project και θα
απαιτεί την επίλυση πολλών διαδοχικών «προβληµάτων».
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται η δηµιουργία πρωτότυπου υλικού που θα οργανωθεί σε ξεχωριστούς φακέλους για κάθε θεµατική ενότητα. Οµάδα
εργασίας, στην οποία θα συµµετέχουν και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας που διδάσκουν στο πρόγραµµα, θα προτείνει, συγκεντρώσει και κατασκευάσει το υλικό των
φακέλων, κατά τη διάρκεια όλης της επόµενης χρονιάς. Το υλικό αυτό θα είναι ευέλικτο και θα οργανωθεί έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να συµπληρώνεται και να τροποποιείται, ανάλογα µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα (π.χ. εκλαϊκευτικά βιβλία, βιντεοταινίες, φωτογραφίες, κόµιξ, εκπαιδευτικό λογισµικό κτλ.).
Η διδακτική αξιοποίηση του υλικού των φακέλων απαιτεί εκπαιδευτικούς ευαίσθητους και µε ειδικές γνώσεις και ικανότητες στη διαχείριση πολλών και διαφορετικών θεµάτων από τις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, στη διαχείριση του
δυναµικού των οµάδων και στην καθοδήγησή τους κατά την «επίλυση προβληµάτων» και κατά τη µέθοδο project. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετέχουν στο
πρόγραµµα θα πρέπει να επιµορφωθούν κατάλληλα. Κατά δε τη διαδικασία υλοποίησης ενός project ή άλλης σύνθετης εργασίας, που απαιτεί εργαστηριακή υποδοµή οποιουδήποτε είδους, θα πρέπει να συµµετέχουν ταυτόχρονα δύο
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εκπαιδευτικοί από σχετικά διαφορετικές γνωστικές περιοχές (π.χ. ένας φυσικός και
ένας µηχανικός ή ένας φυσικός και ένας βιολόγος κτλ.) και συχνά και κάποιος εκπαιδευτικός µε ειδικότητα την Πληροφορική.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η οργάνωση και δηµιουργία των φακέλων (δηµιουργία και συγκέντρωση του υλικού τους), η δηµιουργία και οργάνωση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
του εργαστηρίου της Πληροφορικής και οι επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους θα
πρέπει να προβλέπονται και να διευκολύνονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα και να
καλύπτονται οικονοµικά από τον προϋπολογισµό τουΣΔΕ.

Η Αξιολόγηση
Το ΣΔΕ µπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την επίτευξη και άλλων µορφών
αξιολόγησης, πέραν της αξιολόγησης µιας στενής γνωστικής περιοχής που κυρίως
επιδιώκει η τυπική εκπαίδευση. Έτσι, δεξιότητες όπως η δυνατότητα λήψης αποφά-
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σεων, ο σχεδιασµός και η οργάνωση ενός έργου, η παρουσίαση µιας εργασίας, ο
έλεγχος της αξιοπιστίας των ενδείξεων/µετρήσεων ή της κατασκευής ενός προϊόντος,
η διατύπωση επιχειρηµάτων, η επινόηση, η φαντασία, η επικοινωνία, η σύνθεση µιας
εργασίας, συνήθως δεν αξιολογούνται. Όµως, οι δεξιότητες αυτές κρίνονται καθοριστικές στην εξέλιξη ενός ανθρώπου και αξιολογούνται καθηµερινά στην προσωπική
και επαγγελµατική µας ζωή.
Η επίτευξη του διδακτικού αποτελέσµατος που αναπτύξαµε παραπάνω (µεθοδολογία) απαιτούν την άσκηση των παραπάνω δεξιοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα, το οποίο θα αξιολογηθεί. Ως εκ τούτου, προτείνεται να
υιοθετηθούν διάφορα επίπεδα αξιολόγησης (Χαλκιά 1999):
Α. Αξιολόγηση του µαθητή, που περιλαµβάνει:
1. Την αυτοαξιολόγηση
2. Την αξιολόγηση του µαθητή από τους συµµαθητές του, που είναι µέλη της
ίδιας οµάδας
3. Την αξιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε συνεργασία µε τον ίδιο
το µαθητή. Η αξιολόγηση αυτή συνήθως έχει τρία σκέλη:
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β) Αξιολόγηση της πορείας του µαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του
έργου (project, συνθετικής εργασίας, ατοµικής εργασίας).
γ) Αξιολόγηση των προσωπικών ποιοτήτων, στάσεων και αξιών του µαθητή
που αναδεικνύονται κατά τη λειτουργία του στην οµάδα µελέτης και πραγµατοποίησης του έργου.
4. Την αξιολόγηση του µαθητή µέσω του τελικού προϊόντος από τους γονείς και
τους άλλους σχολικούς παράγοντες.
Β. Αξιολόγηση της οµάδας (αξιολόγηση της οµαδικής δουλειάς ως ένα σύνολο)
Γ. Αξιολόγηση του έργου από τους ίδιους τους µαθητές–µέλη της οµάδας.
Τα παραπάνω επίπεδα αξιολόγησης, µπορεί να εφαρµοστούν πλήρως κατά
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α) Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος ενός έργου2.

την υλοποίηση ενός project (ή σχεδίου έργου) ή εν µέρει κατά την υλοποίηση µιας
συνθετικής ή ατοµικής εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες.
Για να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία η οποιασδήποτε µορφής αξιολόγηση
καλόν θα ήταν να είναι διατυπωµένα εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης. Ενδεικτικά αναφέρονται για το µάθηµα της Τεχνολογίας τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης (Χαλκιά 1999):

 Η κατανόηση του προβλήµατος

 Η αναζήτηση της πληροφορίας (η διερεύνηση)
 Η δηµιουργική αξιοποίηση της πληροφορίας
 Η ποιότητα του τελικού προϊόντος

 Η παρουσίαση των σχεδίων, των µοντέλων και του σχεδιασµού εξέλιξης της
όλης εργασίας

 Η ποιότητα της αυτοαξιολόγησης των µαθητών

 Η στάση των µαθητών κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου

 Η αποτελεσµατικότητα των εργασιακών πρακτικών που υιοθετήθηκαν
Οπωσδήποτε, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε εργασίας (π.χ. µε θέµα τη
µελέτη επιστηµονικών θεωριών, την κατασκευή ενός προϊόντος, την κατανόηση της

Ως έργο εννοούµε την υλοποίηση µιας εργασίας είτε είναι project, είτε είναι συνθετική εργασία, είτε
«επίλυση προβλήµατος», είτε µια απλή ατοµική εργασία µελέτης ενός θέµατος.

2
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λειτουργίας καθηµερινών συσκευών, τις επιδράσεις της Τεχνολογίας στην κοινωνία
κτλ.) θα πρέπει να διατυπώνονται τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα
συζητιούνται εκ των προτέρων µε τους µαθητές.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Tα δύο µαθήµατα, του οπτικού γραµµατισµού και του γραµµατισµού στα MME
αποτελούν οργανικά µέρη του ευρύτερου γνωστικού αντικειµένου που είναι ευρέως γνωστό ως οπτικο–ακουστικός γραµµατισµός ή γραµµατισµός στην κοινωνική
επικοινωνία. O βασικός λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε ο διαµερισµός του τελευταίου σε δύο διαδοχικές γνωστικές ενότητες, η κάθε µια εκ των οποίων προβλέπεται
να διδάσκεται για ένα χρόνο, ήταν ότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κλιµάκωση
του βαθµού συνθετότητας/πολυπλοκότητας των διδακτέων αντικειµένων καθώς και
του βαθµού δυσκολίας των χρησιµοποιούµενων εννοιών και µεθόδων. Πιό συγκεκριµένα, τα µαθήµατα του οπτικού γραμματισμού και του γραμματισμού στα MME,
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν µια σχετική αυτοδυναµία ως προς τους επιµέρους
σκοπούς και στόχους τους, καθώς και ως προς το περιεχόµενό τους. Tην ίδια στιγµή,
η παρουσία και η λειτουργία τους µέσα στο διδακτικό πρόγραµµα είναι συµπληρωµατική και παρακολουθητική, καθώς το µάθηµα του πρώτου επιπέδου, ο οπτικός
γραµµατισµός, εισάγει τους εκπαιδευοµένους στην αναλυτική και κριτική κατανόηση
της εικόνας, εξοικειώνοντάς τους µε τις έννοιες και τους τρόπους µελέτης διαφόρων
µορφών εικονικής επικοινωνίας. Aκολούθως, στο δεύτερο επίπεδο, το µάθηµα του
γραµµατισµού στα MME, προεκτείνει και διευρύνει αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες,
έχοντας ως ιδιαίτερο χώρο αναφοράς τους θεσµούς, τα είδη και τις µορφές επικοινωνίας που αποκαλούµε κοινώς µαζική επικοινωνία.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γιώργο ς Μεταξιώτης

Αναγκαιότητα
Η αναγκαιότητα για θεσμική–εκπαιδευτική στήριξη του οπτικού γραμματισμού
προκύπτει από τις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αλλά και από τις γενικότερες συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σχολείο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 184

Οι φωτογραφίες ήδη χρησιµοποιούνται σε κάθε σχολείο, είτε µέσα από διδακτικά εγχειρίδια, είτε αυτόνοµα, ως εποπτικά µέσα διδασκαλίας, µε σκοπό τη µετάδοση πληροφοριών, τη διακόσµηση και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των
εκπαιδευοµένων. Ωστόσο, τα µηνύµατα που µεταφέρουν θεωρούνται αυτονόητα
και φυσικά, δεν περιέχονται στη διδακτέα ύλη, µε αποτέλεσµα να γίνεται µόνο επιφανειακή χρήση τους και η ερµηνεία τους, ουσιαστικά, να εξαρτάται από τις εξω-εκπαιδευτικές χρήσεις, οι οποίες, τελικά, καθορίζουν τόσο τη σηµασία όσο και τη
σηµαντικότητα των εκπαιδευτικών εικόνων. Έτσι, για παράδειγµα, εικόνες που µεταφέρουν σηµαντικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται απλώς βαρετές, πληκτικές και
αδιάφορες καταργώντας αυτόµατα οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική τους αξία.
Πέρα όµως από τη χρήση τους ως αντικειµένων οι εικόνες υπάρχουν ως διαδικασίες στην εκπαίδευση, όπως και ο προφορικός λόγος ή τα κείµενα και αποτελούν
κατασκευαστικό στοιχείο της. Εµπλέκονται στον τρόπο µε τον οποίο αναπαρίστανται τα
περιεχόµενα, δραµατοποιείται η διδασκαλία, σχηµατοποιούνται οι δεξιότητες και προβάλλονται πρότυπα αξιολόγησης. Οι πρακτικές της εικόνας (ζωγραφική, φωτογρα-
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φία, σχέδιο, βίντεο κτλ.) αποτελούν κοινωνικές πρακτικές µε µακρά παράδοση και
ιστορική καταγωγή, µε δικούς τους νόµους και κανόνες και µεγάλες διαφορές κατά
πολιτισµό, εποχή και τόπο, ώστε είναι αδύνατο να θεωρηθούν φυσικές, αυτονόητες,
µη διδάξιµες και πολύ περισσότερο επικοινωνιακά ή γνωστικά ασήµαντες.
Κεντρικό, άλλωστε, χαρακτηριστικό της µετα-βιοµηχανικής, της ψηφιακής εποχής, είναι η αυξανόµενη επιρροή της εικόνας τόσο στη µετάδοση πληροφοριών όσο
και στον επικοινωνιακό διαπροσωπικό τοµέα του ελεύθερου χρόνου (οι δύο αυτοί
ρόλοι συχνά προσπαθούν να ταυτιστούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως δείχνει
ο µικτός όρος edutainment). Η ψηφιακή τεχνολογία µετέτρεψε τόσο την πληροφόρηση όσο και την ψυχαγωγία σε τεράστιες δηµόσιες και ιδιωτικές βιοµηχανίες, οι
οποίες σπάνια πλέον περιορίζονται στον προφορικό ή το γραπτό λόγο, εµπλέκοντας
όλο και περισσότερο το βίντεο, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο, την αφίσα, το
σχέδιο (στατικό, κινούµενο ή τρισδιάστατο), τη φωτογραφία. Κανείς δε βλέπει σήµερα
όπως έβλεπαν οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια, και, ενώ αυτό ισχύει µόνο για το
µικρό κοµµάτι του δυτικού κόσµου, έχει επιπτώσεις παγκόσµιες. Η ανακάλυψη της µηχανικής αναπαραγωγής των εικόνων µέσω της φωτογραφίας χαρακτηρίζεται από
τους ιστορικούς του πολιτισµού ως ισότιµη µε την ανακάλυψη της τυπογραφίας.
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τουργικά αναλφάβητους, θεωρώντας µία καθηµερινή πρακτική ως πολύ εξειδικευµένη γνώση. Η εικόνα, ενώ κυριαρχεί σε όλο και µεγαλύτερο µέρος της κοινωνικής
και επικοινωνιακής πρακτικής, παραµένει υπό τον έλεγχο µιας ελίτ τεχνοκρατών.
Η ευκολία στην παραγωγή, τη χρήση και την αναπαραγωγή των εικόνων, έχει
οδηγήσει σε µία πρωτοφανή συσσώρευση οπτικών πληροφοριών. Γίνεται λόγος
για «κοινωνία της πληροφορίας» και, ακόµη περισσότερο, για «εικονική πραγµατικότητα», για συνολική και όχι απλώς συµβολική αναπαράσταση και πρόσληψη, για εικόνες χωρίς αναφορά, που δεν αναπαριστούν παρά µόνο τον εαυτό τους.
Ωστόσο, η φαινοµενική έκρηξη των οπτικών πληροφοριών φαίνεται ότι αποτελεί σε µεγάλος µέρος µία κλωνοποίηση, µία ποσοτική επέκταση κάποιων ελάχιστων παραδειγµάτων η αύξηση στην ποσότητα δε συνοδεύεται από αντίστοιχη
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Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί από την άποψη αυτή να παράγει λει-

αύξηση στην ποικιλία των παραδειγµάτων. Νέες µορφές απαγορεύσεων, λογοκρισίας και αποκρύψεων κάνουν την εµφάνισή τους, ενώ οι ηγεµονίες γίνονται ελαστικότερες αλλά και ανθεκτικότερες. Είναι, συνεπώς, επιτακτικό ακόµη το ζήτηµα του
ανοίγµατος και του εκδηµοκρατισµού των αρχείων των εικόνων, όπως και της δηµιουργίας ενός αρχείου πιο οργανωµένου, µε µεγαλύτερη ποικιλία και λιγότερο ξεκοµµένου από την καθηµερινή πραγµατικότητα.
Η εικόνα σήµερα έχει γίνει επίσηµα αποδεκτή ως κριτήριο αξιολόγησης στους
πιο σηµαντικούς τοµείς του δηµόσιου βίου και τους µηχανισµούς επιλογής που αυτοί
έχουν θεσπίσει. Στην επαγγελµατική επιλογή, την αξιολόγηση δεξιοτήτων εργασίας
χρησιµοποιούνται µία σειρά τεχνικών µε έντονα οπτικό χαρακτήρα όπως η συνέντευξη, τα portfolios, η πρακτική άσκηση στο χώρο επαγγέλµατος, τα τεστ ευφυΐας µε
εικονικό χαρακτήρα, τα οπτικοακουστικά ερωτηµατολόγια, τα τεστ εξοµοίωσης (virtual reality) κ.ά. Ενώ µάλιστα ο γραπτός λόγος παραµένει ο κύριος «αντικειµενικός»
τρόπος αξιολόγησης, η εικόνα τείνει να εµφανίζεται ως κριτήριο σε θέσεις που απαιτούν ευελιξία και προσωπικότητα και προορίζονται για εργασίες µε υψηλό status και
αµοιβή.
Στην οικονοµική σφαίρα, µέσω της διαφήµισης, τα πάντα κινούνται όχι χάρη
στην «πραγµατική» αλλά χάρη στην «εικονική» τους αξία. Έννοιες όπως marketing,
management, image makers, εµφανίζονται ως αναγκαία προϋπόθεση για την πώληση µιας απλής οδοντόβουρτσας, αλλά και την προώθηση µιας πολιτικής ιδεολο-
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γίας. Τα στερεότυπα στο χώρο της διαφήµισης, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου,
µπορούν να προκαλέσουν από λάθος και µη αναγκαίες επιλογές προϊόντων µέχρι
συµπεριφορές άγχους και νευρώσεις.
Η διαµεσολαβητική λειτουργία της εικόνας είναι αναγκαία για κάθε πολυπολιτισµική κοινωνία, προκειµένου να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις από τη χρήση
διαφορετικών παραδειγµάτων που συχνά σηµαίνουν την ίδια επιθυµία ή ανάγκη. Η
διαµεσολάβηση, όµως, δεν είναι ποτέ ουδέτερη αλλά εξαρτάται από εκείνους που
ελέγχουν τα µέσα επικοινωνίας και είτε παρουσιάζουν µία συγκρουσιακή κατάσταση
ως συναινετική είτε παρουσιάζουν µόνο εκείνες τις αντι-συµβατικές εικόνες που
έχουν ήδη ενσωµατωθεί ή δεν απειλούν µε την ενσωµάτωσή τους τις εικόνες της κυρίαρχης, «ηγεµονικής» (όπως την ονοµάζει ο Gramsci) κουλτούρας.
Επιπλέον, η µικρή οµάδα συµφερόντων που ελέγχει τα ΜΜΕ, µετατρέπει συνήθως το διαµεσολαβητικό ρόλο των εικόνων σε αυτοσκοπό. Στους µη κατέχοντες
την πραγµατικότητα επιτρέπεται να κατέχουν µία εικονική πραγµατικότητα (αν και
αυτή η αρχή αποδείχθηκε ολέθρια για την αµιγή µορφή καπιταλισµού στις πρώτες
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µεγάλες οικονοµικές κρίσεις, γιατί κάποτε η επιθυµία αν δεν εκπληρώνεται µετασχηµατίζεται). Το σηµαντικό, ωστόσο, δεν είναι ότι τα πάντα µπορούν να µετατραπούν σε εικόνες και έπειτα να πουληθούν ξανά ως αντικείµενα, αλλά ότι τα πάντα
είναι ήδη εικονικά από τη στιγµή που τα αντιλαµβανόµαστε, γιατί η αντίληψη είναι
ταυτόχρονα βιολογική αλλά και κοινωνική-συµβολική διαδικασία. Η εικονοπλαστική
δύναµη της αντίληψης αποτελεί ζήτηµα επιβίωσης, αφού προσφέρει στον άνθρωπο
τη δυνατότητα πειραµατισµού και ελέγχου της πραγµατικότητας µέσω αναπαραστάσεων. Ακόµη και µερικά ζώα, όπως έχει παρατηρήσει ο Bateson, αντιµετωπίζουν
συχνά µία εχθρική συµπεριφορά ως «παιχνίδι-αναπαράσταση», για να χειριστούν
µία πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, για να δηλώσουν υποταγή ή για να
αποφύγουν τη σύγκρουση.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η χρήση παραδοσιακών µεθόδων διδακτισµού και
παραδειγµατισµού µε απλές διακοσµητικές εικόνες, λόγω της διαφορετικής ηλικίας
και διαφορετικής κοινωνικοποίησης που έχουν υποστεί οι εκπαιδευόµενοι µετά ή
και εξαιτίας του αποκλεισµού τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό το διάστηµα
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ένα γνωστικό κενό, χωρίς εµπειρίες και µάθηση. Η εµπειρία τους έχει πάρει τη µορφή γενικεύσεων και είναι αδύνατο να δεχτούν νέες έτοι-
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Οι «απλές» εικόνες, τα «απλά παραδείγµατα», που θα µπορούσαν σε άλλη περίπτωση να θεωρούνται αληθινά και αυθεντικά, αµφισβητούνται διαρκώς, αποδεικνύονται γεµάτα αντιφάσεις ή –στην καλύτερη περίπτωση– γίνονται διαλεκτικά ώστε
να ερµηνεύουν τις αντιφάσεις της πραγµατικότητας.
Σε ψυχολογικό τέλος επίπεδο η αυτοεκτίµηση ενός ατόµου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την «εικόνα» που οι άλλοι σχηµατίζουν για ένα πρόσωπο. Σύµφωνα µε τη συµβολική αλληλεπίδραση, η ανθρώπινη προσωπικότητα καθορίζεται
όχι µόνο από το «εγώ» αλλά και από το «εµένα», από την εικόνα που οι άλλοι προβάλλουν στη συµπεριφορά µας, συχνά παρά τις δικές µας προθέσεις και εξαιτίας διαφορών στις πολιτισµικές συµβάσεις.
Η πληθώρα των οπτικοακουστικών ερεθισµών που λαµβάνει ένας άνθρωπος
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µες γενικεύσεις µε αυτονόητο τρόπο.

έχει ως αποτέλεσµα είτε µία ευφορία που υπόσχεται εµπειρίες χωρίς τέλος και χωρίς
δεσµεύσεις, είτε µία αγχωτική συµπεριφορά µπροστά στη χαοτική µορφή των νέων
εµπειριών. Και οι δύο συµπεριφορές οφείλονται στην αδυναµία οργάνωσης, ταξινόµησης και ερµηνείας. Η πρόσληψη των οπτικών µηνυµάτων γίνεται κατά τυχαίο, µη
συστηµατικό τρόπο, ο οποίος δεν επιτρέπει την αφοµοίωση, τη δυνατότητα κατανόησης, ελέγχου αλλά και δηµιουργικής χρήσης τους.
Γι’ αυτό άλλωστε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής είναι η
έξαρση του ανορθολογισµού που αποτελεί το βασικό τρόπο µε τον οποίο αναπαράγονται σήµερα οι σχέσεις εξουσίας. Μια κατάσταση, οσοδήποτε άδικη ή παράλογη, µπορεί εύκολα να εξηγηθεί µε µία παρανοϊκή παρατακτική λογική, όπως και
µία καταστολή-απαγόρευση µπορεί να παρουσιαστεί µέσα από τις προβλέψεις ενός
µυστηριώδους µέντιουµ µετατρέποντας την πραγµατικότητα σε αισθητική.
Τα κοινωνικά στρώµατα τα οποία αντιπροσωπεύονται στα ΣΔΕ χρησιµοποιούν
οπτικούς µάλλον («ελλειπτικούς» [restricted] όπως τους ονοµάζει ο Bernstein) παρά
λεκτικούς («επεξεργασµένους» [elaborated]) κώδικες επικοινωνίας. Αυτή η διαπίστωση δεν αλλάζει φυσικά τους όρους και τις συνθήκες αξιολόγησης στο σχολείο,
στο χώρο της εργασίας, στις κοινωνικές σχέσεις κτλ. και για το λόγο αυτό ο οπτικός
γραµµατισµός δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά σε ένα πρώτο στάδιο είναι αναγκαία
η προσέγγιση και η κατανόηση των παραδοσιακών τρόπων αξιολόγησης µε µία πιο
κριτική µατιά.
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Καθορισμός αντικειμένου
Ο οπτικός γραµµατισµός θα πρέπει να διατρέχει συνολικά το πρόγραµµα διδασκαλίας. Συνδέεται, συνεπώς, στο σύνολό του µε τον κοινωνικό γραµµατισµό, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, πληροφόρησης, κριτικής ανάλυσης, µελέτης, επίλυσης προβληµάτων.
Για να επιτευχθούν όµως οι συγκεκριµένοι στόχοι του οπτικού γραµµατισµού,
θα πρέπει να λειτουργήσει, επίσης, ως ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο και να
αναπτύξει τη µεθόδευση διδασκαλίας, τους σκοπούς, τις χρήσεις και τις ιδιαίτερες λειτουργίες του, συλλειτουργώντας πάντοτε µε τις υπόλοιπες µορφές γραµµατισµού.
Οι γνωστικές αυτές περιοχές µπορούν να αποτελέσουν τη θεµατολογία του οπτικού
γραµµατισµού, αλλά και να τον χρησιµοποιήσουν για την καλύτερη αναπαράσταση
και δραµατοποίηση των περιεχοµένων τους.
Α. Γλωσσικός γραμματισμός. Ο «κατακλυσµός» των εικόνων έχει επηρεάσει τον
τρόπο χρήσης του λόγου. Ένα κείµενο µπορεί να αλλάξει λειτουργία, ύφος και σηµασία, ή ακόµα και να εµπλουτιστεί σε νοήµατα και χρήσεις, ανάλογα µε τις εικόνες
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(αντιφατικές, διαλεκτικές, αρνητικές ή θετικές απέναντι στο κείµενο), τις οποίες περιέχει ή µε τις οποίες συντάσσεται. Δεν υπάρχει άλλωστε κείµενο που δεν εκφέρεται σε
ένα οπτικοποιηµένο πλαίσιο ή χωρίς εικονικό (έστω φαντασιακό) πλαίσιο αναφοράς.
Η γλώσσα γίνεται γλωσσική πράξη µόνο στο πλαίσιο µιας παράστασης ή αναπαράστασης. Οι εικόνες µπορούν να αποτελέσουν ερέθισµα για την ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και να λειτουργήσουν µε ενιαίο τρόπο σε ένα
οπτικοακουστικό κείµενο. Τέλος, η κατανόηση των οπτικών κωδίκων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων επικοινωνίας, καθώς η
εικόνα αποτελεί συχνά το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο προβάλλονται και
φυσικοποιούνται τα γλωσσικά ή άλλα αφηρηµένα σύµβολα.
Β. Κοινωνικός–ιστορικός– αισθητικός γραμματισμός. Η µελέτη της εικόνας αποτελεί προϋπόθεση για τη µελέτη σύνθετων κοινωνικών και πολιτισµικών φαινοµένων. Η εικόνα ως κοινός τόπος αναφοράς µπορεί να συνενώσει σε ένα είδος
νοητικού χάρτη τη γεωγραφία, τη λογοτεχνία, την ανθρωπογεωγραφία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αισθητική.
Γ. Επιστημονικός γραμματισμός. Οι εικόνες στο πεδίο των Φυσικών Επιστηµών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρατήρηση, την έρευνα και την καταγραφή
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ρούν να χρησιµοποιηθούν για να εµπλουτίσουν την αντίληψη µε νέες οπτικές γωνίες,
κάνοντας πιο ενδιαφέρουσα και ουσιαστική την αναζήτηση γνώσης. Ο τρόπος παρουσίασής τους όµως δεν πρέπει να είναι ουδέτερος και «αντικειµενικός», αλλά να
τις εντάσσει µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδεόµενες µε καθηµερινές εικόνες
και, συχνά, µε καθηµερινά προβλήµατα, π.χ. ως αφετηρία σε µία συζήτηση µε θέµατα των φυσικών επιστηµών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος ή
του ίδιου του ανθρώπου και θέτουν ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γ. Ιατρικός γραμματισμός. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν εικόνες για θέµατα
όπως ο αλκοολισµός, τα ναρκωτικά που στηρίζονται κυρίως στην κατασκευή παραισθήσεων έντονα οπτικών και να διερευνηθούν οι θετικές λύσεις που θα µπορούσαν να υπάρξουν στη θέση τους, όπως η χρήση της οπτικής φαντασίας ως
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φυσικών φαινοµένων. Ακτινογραφίες, µικροσκοπικές, τηλεσκοπικές απόψεις, µπο-

δηµιουργικού µέσου φυγής από ένα αδιέξοδο ή µια προβληµατική κατάσταση.
Ε. Επαγγελματικός και πολιτικός γραμματισμός. Ο τρόπος που παρουσιάζονται
οπτικά τα διάφορα επαγγέλµατα, µπορεί να δώσει κύρος σε ένα επάγγελµα, να το
συνδέσει µε µία κοινωνική τάξη, µε στερεότυπα θετικά ή αρνητικά. Είναι χρήσιµο,
επίσης, να ασχοληθεί κανείς µε το πώς µπορεί µέσα από τη χρήση οπτικών κωδίκων
να υπερασπιστεί τα δικαιώµατά του, πώς µπορεί να αντιδράσει για στερεότυπα που
τον προσβάλουν, ποιες είναι οι πολιτικές διαστάσεις της εικόνας, καθώς και µε ζητήµατα ιδεολογίας και προπαγάνδας.
ΣΤ. Αριθμητικός–οικονομικός γραμματισμός. Μπορεί να γίνει σύνδεση των µαθηµατικών πράξεων µε την οικονοµία, να παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο η εικόνα µπορεί να µεταβάλει την τιµή ενός αντικειµένου, αλλά και η διαδικασία µε την
οποία αποκόβεται και αποκρύπτεται από το αντικείµενο η εικόνα της εργασίας.

Σκοπός
Να γνωρίσει ο εκπαιδευόµενος τις διαφορετικές µορφές εικόνων και να κατανοήσει ποιες διαφορετικές λειτουργίες και σκοπούς εξυπηρετεί η κατασκευή και η
χρήση διαφορετικών κάθε φορά εικόνων.
Η αναζήτηση ταυτότητας του ατόµου ή της οµάδας µέσω της κατασκευής ενός
αρχείου εικόνων δεν έχει σκοπό απλώς να αναπαραγάγει µια ταυτότητα, γιατί αυτό
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µπορεί να σηµαίνει αναπαραγωγή µιας ήδη προβληµατικής κατάστασης (βλέπουµε
λ.χ. πολύ συχνά ότι οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες οδηγούνται συχνά σε ακραίους
εθνικισµούς στο όνοµα της διατήρησης µιας διαφορετικότητας). Για το σκοπό αυτό,
είναι αναγκαία η δηµιουργία νέων δρόµων επικοινωνίας και έκφρασης των µεικτών
(εθνικών, φυλετικών αλλά κυρίως πολιτισµικών) κοινωνικών οµάδων που συµβιώνουν. Θα πρέπει η έννοια της ταυτότητας να ενισχύεται συχνά µε φανταστικά, δυναµικότερα προβολικά στοιχεία.
Πέρα από τον αντισταθµιστικό ρόλο της εικόνας σε σχέση µε το κείµενο, οι εικόνες αφορούν τη δηµιουργικότητα ως γενική ανθρώπινη ανάγκη. Οι µαθητές που
έχουν καλές σχολικές επιδόσεις είναι συνήθως εκείνοι που έχουν τις εµπειρίες που
απαιτούνται από το εκπαιδευτικό σύστηµα, ωστόσο για να υπάρξει δηµιουργική µάθηση, το ερώτηµα δεν είναι οι προσδοκώµενες εµπειρίες του σχολικού κανόνα, αλλά
το πώς ο µαθητής θα µπορεί να κατανοεί, να ελέγχει και να χρησιµοποιεί τις οπτικοακουστικές εµπειρίες του.
Ο τελικός σκοπός ενός τέτοιου σχεδιασµού θα πρέπει να αποβλέπει φυσικά
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έξω από την εικόνα, σε µία προσπάθεια επίδρασης σε εξωγενείς θεσµούς (π.χ. οικογένεια, εργασία, οικονοµία, σχολείο), εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα πραγµατικά
αίτια για τις παθολογικές συµπεριφορές, καθώς ο ρόλος της εικόνας είναι κυρίως
συµβουλευτικός.

Επιμέρους στόχοι και δεξιότητες

 να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό δηµόσιων
αρχείων για να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται

 να µπορεί να συγκροτεί ένα ατοµικό αρχείο εικόνων για κάποιο θέµα που τον
ενδιαφέρει και µε βάση το υλικό δηµόσιων αρχείων εικόνων (είτε πρόκειται
για περιοδικά ποικίλης ύλης, είτε για εικόνες βιβλιοθηκών και µουσείων). Η
δηµιουργία του αρχείου είναι χρήσιµη και για το επόµενο στάδιο του γραµµατισµού των ΜΜΕ, όπου θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια εφηµερίδα, να
προκύψουν διάφορα ρεπορτάζ από τις εικόνες αρχείου

 να µπορεί να χρησιµοποιεί τον τεχνικό εξοπλισµό που συνδέεται τόσο µε την
επιτέλεση απλών οπτικών δεξιοτήτων ανάγνωσης όσο και µε την κατασκευή
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τογραφική µηχανή, την κάµερα, το βίντεο, µία πολυµεσική εφαρµογή

 να έρθει σε πραγµατική επαφή µε χώρους όπως το θέατρο, ο κινηµατογράφος, τα διαφορετικά είδη µουσείων, εκθεσιακούς χώρους κτλ.

 να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την πόλη και τις συµπεριφορές µέσα σε
αυτήν ως τον κύριο τόπο παραγωγής και κατανάλωσης εικόνων. Χειρονοµίες,
κινήσεις, αρχιτεκτονική, διαφήµιση, αφίσα, βιτρίνα, µόδα, συναθροίσεις, τελετουργίες αγοράς και πώλησης, είναι στοιχεία µε έντονα οπτικό χαρακτήρα
χωρίς τα οποία είναι αδύνατος ένας γλωσσικός ή αριθµητικός γραµµατισµός

 να κατανοεί τις συνέχειες και τις ασυνέχειες µεταξύ εικόνων διαφορετικών
ειδών

 να µπορεί να διατυπώσει µε οπτικό τρόπο αντιφάσεις, αιτιακές σχέσεις και ιστο-
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οπτικών κειµένων. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί τη φω-

ρίες ή αφηγήσεις

 να αναγνωρίζει οπτικά σήµατα

 να µπορεί να επιλέγει το κατάλληλο µέσο έκφρασης για να διατυπώσει ένα
πρόβληµά του ή ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος

 να µπορεί να χρησιµοποιήσει το λόγο για να µεταβάλει τη σηµασία της εικόνας
και το αντίστροφο

 να χρησιµοποιεί διαφορετικά είδη λόγου ή ακόµη και µουσική για να δραµατοποιήσει ή να µεταβάλει το νόηµα της εικόνας.

Περιεχόμενο
Το σχέδιο µαθηµάτων αποτελείται από τρία θέµατα:
α) τις «αυτοεικόνες»
β) τις «εικόνες του άλλου» και
γ) τις συµβάσεις, τους κώδικες µέσα από τους οποίους κατασκευάζονται και
χρησιµοποιούνται οι εικόνες αυτές.
Ο εκπαιδευόµενος επιλέγει από το αρχείο εικόνων που υπάρχει γύρω του και
είναι σε θέση να το προσεγγίσει, τις επιθυµητές για τον ίδιο εικόνες. Το αρχείο αυτό
µπορεί να περιέχει φωτογραφίες από οικογενειακά άλµπουµ µέχρι εικόνες από κόµικς ή περιοδικά ποικίλης ύλης.
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Οι εικόνες των αρχείων που θα σχηµατιστούν θα ταξινοµηθούν κατά είδη. Έτσι
ο εκπαιδευτής θα έχει την ευκαιρία να µιλήσει για τα διαφορετικά είδη της εικόνας,
την καταγωγή τους, τη µεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση, την ιδεολογία τους και
τον τρόπο µε τον οποίο αναπαρίστανται οπτικά οι σχέσεις εξουσίας, δύναµης, ελέγχου ή απόλαυσης.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται:

 Φωτογραφία
 Αφίσα

 Χάρτες

 Στατιστικές παραστάσεις
 Σχεδιαγράµµατα
 Κόµικς

 Κινούµενο σχέδιο
 Ζωγραφική
 Θέατρο
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 Κινηµατογράφος
Τα «είδη» της εικόνας, δεν παρουσιάζονται αυτόνοµα ως διαφορετικοί τρόποι
και µέσα έκφρασης, αλλά εξετάζονται τα κοινά στοιχεία τους που είναι σε θέση να
συγκροτήσουν µία γενικότερη και ενιαία γραµµατική της εικόνας.
Παρουσιάζονται οι µορφολογικές και θεµατολογικές συνέχειες και ασυνέχειες.
Λ.χ. δείχνοντας ότι τα στερεότυπα που υπάρχουν σήµερα στη διαφήµιση είναι µία
συνέχεια των στερεοτύπων που υπήρχαν ήδη στη ζωγραφική παρουσιάζονται οι
νόµοι της αισθητικής ως κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά διαµορφωµένοι για να προβάλουν ή να αποκρύψουν απόψεις.
Το πέρασµα από το ένα µέσο στο άλλο µπορεί να συγκαλύπτει το γεγονός ότι
τίποτα δεν αλλάζει σε επίπεδο στερεοτύπων και ηγεµονικής κουλτούρας, αφού συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες µπορεί να αλλάζουν µέσα έκφρασης αλλά όχι και την
ουσία του µηνύµατός τους, που στοχεύει στη διατήρηση των προνοµίων τους.
Οι τεχνολογικές δεξιότητες δεν αναλύονται ούτε χρησιµοποιούνται αυτόνοµα.
Αποτελούν κοινωνικές συµβάσεις µε συγκεκριµένη ιδεολογική και ιστορική καταγωγή. Μέσα από αυτές τις έννοιες συγκροτείται µία γραµµατική της εικόνας που δεν
είναι ανεξάρτητη από την κοινωνική παραγωγή και πρόσληψη των µηνυµάτων.
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πραγµάτευση και έρευνα. Ο εντοπισµός των θεµάτων για την πραγµατοποίηση µικρών project ή εργαστηρίων µπορεί να έχει ως αφετηρία κάποιες αντιθέσεις µε έντονα οπτικό χαρακτήρα, που βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο των κοινωνικών
επιστηµών:

 εαυτός / ξένος

 αρσενικό / θηλυκό
 Ανατολή / Δύση

 φτωχοί / πλούσιοι

 τεχνολογία / φύση

 πραγµατικό / ψεύτικο
 εργασία / ανεργία
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Έπειτα από συζήτηση µε τους εκπαιδευοµένους επιλέγονται τα θέµατα προς

ή όποιο άλλο θέµα προκύψει από την ανάγνωση των διαθέσιµων δηµόσιων
αρχείων εικόνων. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να έχει έναν πιο «αυτοβιογραφικό» χαρακτήρα για την οµάδα των εκπαιδευοµένων, µε σκοπό την αναζήτηση της ταυτότητάς της (κάτι που προϋποθέτει επίσης πιο µικρές και συνεκτικές οµάδες).
Η κριτική ανάλυση και ο χειρισµός ή ο µετασχηµατισµός των παραπάνω θεµάτων γίνεται µέσα από ασκήσεις που αφορούν έννοιες από την γραµµατική της εικόνας όπως:
Πλαίσιο / πόζα / οπτική γωνία / προοπτική / φωτισµός / χρώµα / µέγεθος /
σχήµα / µεταφορά και µετωνυµία / πλαισίωση µε κείµενο / αναφορικότητα / µοντάζ
/ κολάζ
Μέσα από ασκήσεις υποκαταστάσεων, ο εκπαιδευόµενος κατανοεί και, στη συνέχεια, χρησιµοποιεί τους µετασχηµατισµούς της εικόνας στο χώρο και το χρόνο (τις
παραδειγµατικές και συνταγµατικές σχέσεις των εικόνων), µε σκοπό να ερευνήσει ή να
µεταβάλει τη σηµασιολογία των µηνυµάτων τους για τους σκοπούς των µικρών ερευνών µε τη µορφή project. Οι έννοιες που αφορούν τεχνική-γραµµατική δεν µπορούν
να διαχωριστούν σε καµία περίπτωση από τη θεµατολογία-σηµασιολογία τους. Μία
συγκριτική λογική δεν είναι σε θέση να ερµηνεύσει τη συγκρουσιακή πραγµατικότητα, αλλά ούτε είναι δυνατό να διαχωριστεί από αυτή. Τα παραδείγµατα δεν µπορεί
να είναι τυχαία, όταν η κύρια λειτουργία της σύγκρισης είναι να κατασκευάζει µέσους
όρους, ιεραρχίες, σύνορα, µέσα από διαδικασίες περιθωριοποίησης και απόκρυψης.
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Μεθόδευση διδασκαλίας
Η µεθόδευση διδασκαλίας του οπτικού γραµµατισµού θα πρέπει να προκύψει
από την ίδια τη φύση-δόµηση του αντικειµένου και να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες επικοινωνιακές ανάγκες όσο και στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου υπό
ίδρυση σχολείου.
Η επιλογή των «οµάδων δηµιουργίας βίντεο», τόσο ως εργαλείου καταγραφής
όσο και ως εργαλείου κριτικής ανάλυσης και δηµιουργικής παρέµβασης, γίνεται τόσο
για πρακτικούς όσο και για θεωρητικούς λόγους: η τεχνολογία του βίντεο είναι προσιτή σχετικά εύκολα, τείνει να ενσωµατώσει ολοκληρωτικά όλες τις προηγούµενες
µορφές εικόνας, από την ακίνητη φωτογραφία, τον κινηµατογράφο, µέχρι τη ζωγραφική µε τους εύκολους µετασχηµατισµούς φίλτρων και την επαναφωτογράφιση πινάκων ή τη µετατροπή σχεδίων σε στατικά αφηγήµατα ή κινούµενα σχέδια.
Ένας πρώτος µεθοδολογικός άξονας είναι η χρήση της φωτογραφίας όχι ως
γνωστικού αντικειµένου αλλά µε σκοπό την επαναφωτογράφηση όλων των άλλων
µέσων για τη δηµιουργία ενός κατάλληλου για το project ή την έρευνα αρχείου.
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Επιλέγονται κάποια θέµατα που αφορούν άµεσα τους εκπαιδευοµένους και
πάνω σε αυτά τα θέµατα µελετώνται ποιες εικόνες συνιστούν ένα παράδειγµα, µια
αναλογία, µια αντίθεση, ποιες είναι οι υποκαταστάσεις µιας εικόνας που συνιστούν
ένα σύστηµα σηµείων και, τέλος, ποιους µετασχηµατισµούς µορφής µπορεί να πάρει
µία εικόνα και για ποιους λόγους.
Το πάγωµα, η ακινητοποίηση των κινούµενων εικόνων µπορεί να λειτουργήσει κριτικά απέναντι στη ροή των πολυµέσων που συνιστούν τη σύγχρονη µορφή ρεαλισµού, µε µία χαοτική µορφή οργάνωσης, χρήσιµης για αρχειακούς αλλά όχι για
µεθοδολογικούς σκοπούς. Το βίντεο, σε αντίθεση µε τα πολυµέσα, υποχρεώνει σε
µία µορφή παραγωγής µε συγκεκριµένη κοινωνική οργάνωση της µεθοδολογίας
του αλλά και µε συγκεκριµένο αποτέλεσµα που οφείλει να είναι δοµηµένο.
Σε ένα δεύτερο στάδιο, είναι ανάγκη οι µετασχηµατισµοί των εικόνων να αποκτήσουν νόηµα και να γίνουν χρήσιµοι ή σηµαντικοί, να αποκτήσουν µία αφηγηµατικότητα να τεθούν σε κίνηση και λειτουργία. Η κινούµενη εικόνα, παρέχει ένα
µέλλοντα χρόνο, µία δυναµική που ξεφεύγει από την «αοριστία» του παρελθόντος
και µπορεί να προβλέπει (κατασκευάζοντας το «διηγηµατικό ορίζοντα» της στατικής
εικόνας). Η φωτογραφία, για παράδειγµα, στο πλαίσιο ενός οπτικού αφηγήµατος που
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µηδενικής γνωστικής αξίας, σε συµβολικό αντικείµενο, µε λειτουργική αισθητική, ένα
επικοινωνιακό και όχι διακοσµητικό εργαλείο.
Ο στατικός τρόπος εκπαίδευσης απαγορεύει την αφήγηση, τη µετατροπή των
συµβόλων σε ένα σηµαίνον τελετουργικό, τη µορφοποίηση των γνώσεων σε λύσεις συγκεκριµένων προβληµάτων. Η στατική µορφή της εκπαίδευσης εκφράζεται
συνήθως µέσα από την «καλλιτεχνική» θεώρηση της εικόνας, όπου καταργείται ο
συνταγµατικός άξονας ή ενσωµατώνεται σε ένα παράδειγµα.
Η χρήση του βίντεο ως µεθοδολογικού εργαλείου οργάνωσης της διδασκαλίας έχει το πλεονέκτηµα ότι ως αυτόνοµη (επαγγελµατική) πρακτική περιέχει την έννοια της διδασκαλίας µε ένα συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο. Η παραγωγή µιας
ταινίας προϋποθέτει µία κατανομή ρόλων και εργασιών που δεν απέχει πολύ από την
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την ερµηνεύει, µεταµορφώνεται γνωστικά, από ένα αποδεικτικό τεκµήριο χαµηλής ή

οµαδική εργασία, µε διάκριση λειτουργιών κατά οµάδα και ταυτόχρονα ένα τελικό
έργο που πρέπει να εκτεθεί ή, τουλάχιστον, να αξιολογηθεί από την ίδια την οµάδα
παραγωγής.
Επιβάλλεται η χρήση εξωτερικών χώρων, η εκµάθηση της ανάγνωσης πραγµατικών εικόνων, της κίνησης του σώµατος, της κίνησης στην πόλη κτλ. Είναι απαραίτητο η φάση της καταγραφής να γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους και
όχι να δίνεται έτοιµο υλικό προς ανάλυση. Αφού δοθούν τα εννοιολογικά εργαλεία
και αφού αποκτηθούν οι δεξιότητες καταγραφής, µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία
έρευνας. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι φάσεις της ανάλυσης και της δηµιουργίαςαξιολόγησης.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Η αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινά από την αυτοαξιολόγηση και να καταλήγει
σε αυτήν. Τόσο η κριτική ανάλυση όσο και η δηµιουργική διαδικασία δεν έχουν ως
σκοπό την παραγωγή ενός έργου, αλλά την ίδια την παραγωγή ως αναγκαία διαδικασία, ως ανάγκη σύγκρισης και σύγκρουσης ανάµεσα στις εκφραστικές δυνατότητες της οµάδας και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες.
Η χρήση του βίντεο επιτρέπει µια πρώτη αξιολόγηση-σύγκριση µε τους εξωτερικούς τύπους της κινηµατογραφικής και τηλεοπτικής αφήγησης, που συνιστούν
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και τους κυρίαρχους σήµερα κώδικες επικοινωνίας και µετάδοσης της πληροφορίας.
Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι το βίντεο παρέχει τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση του αποτελέσµατος µε ευέλικτο τρόπο (χρήση της ίδιας βιντεοταινίας από διαφορετικές οµάδες σε διαφορετικό χώρο και χρόνο), αλλά και για δηµιουργική
επανεγγραφή σε µία καινούργια τελική µορφή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ MΕΣΑ MΑΖΙΚΗΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γρ ηγ όρ ης Πασχαλίδης

Aναγκαιότητα
O εκπαιδευτικός θεσµός και γενικότερα ο εκπαιδευτικός κόσµος έχει παραδοσιακά
αντιµετωπίσει τη µαζική επικοινωνία µε έντονη καχυποψία και, πολύ συχνά, µε ανοιχτή
εχθρότητα. Ήδη από την εποχή του µεσοπολέµου επικράτησε η άποψη ότι µεταξύ της
εκπαίδευσης και της µαζικής επικοινωνίας υφίσταται µια σχέση αµοιβαίας ανταγωνιστικότητας και αντιπαλότητας. Σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας
δίπλα στον τύπο, τον κινηµατογράφο και το ραδιόφωνο ήρθε να προστεθεί και το δηµοφιλέστερο σύγχρονο µέσο µαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, είναι πλήθος οι µελέτες που επισηµαίνουν µε ανησυχία το δυσανάλογα µεγάλο χρόνο που καταλαµβάνει
η τελευταία στην καθηµερινή ζωή των µαθητών και προειδοποιούν για τη θανάσιµη
απειλή που αντιπροσωπεύει η διαρκώς αυξανόµενη απήχηση των οπτικο-ακουστικών
µέσων για την κουλτούρα των βιβλίων, την κριτική σκέψη, την αισθητική καλλιέργεια, την
κοινωνικότητα και την πολιτική αντίληψη του κοινού τους και –κυρίως– των νεαρών δεκτών τους. Στη βάση αυτών των δυσοίωνων διαγνώσεων σχετικά µε τις επιδράσεις των
MME στην κοινωνία, και ειδικότερα πάνω στις νεότερες γενιές, η τάση που κυριάρχησε
διεθνώς στον εκπαιδευτικό κόσµο ήταν ο στιγµατισµός των MME ως το αντίπαλο δέος
της εκπαίδευσης, η καταδίκη των µηνυµάτων τους ως φορέων µιας νοσηρής υποκουλτούρας, της µαζικής κουλτούρας, καθώς και η ανάπτυξη µιας αποτρεπτικής ή «προφυλακτικής» αγωγής που επιδίωκε να ανοσιοποιήσει αποτελεσµατικά το ευάλωτο
νεαρό κοινό από την ύπουλη σαγήνη, την ιδεολογική χειραγώγηση και γενικότερα, τον
πνευµατικό αποπροσανατολισµό που ασκεί πάνω του η µαζική επικοινωνία.
H κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει ριζικά τη δεκαετία του 1970, όταν η αγωγή
στα Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας (MME) στις πρώτες δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης άρχισε να υιοθετείται σταδιακά από τις περισσότερες χώρες της αµερικανικής και της ευρωπαϊκής ηπείρου, στη βάση της ολοένα και διευρυνόµενης αναγνώρισης του
καθοριστικού ρόλου τους στις πιο ζωτικές διαδικασίες των σύγχρονων κοινωνιών, όπως
στην πληροφόρηση και την πολιτική, στη διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και της τε-
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χνολογικής καινοτοµίας, στη διαµόρφωση κοινωνικής, ιστορικής και ηθικής αντίληψης,
στην ανάπτυξη των τεχνών (νέων και κλασικών) και στην πρόσληψή τους. Kαταλυτικό
ρόλο στην αποµάκρυνση από τις αγκυλώσεις, τις φοβίες και τις αποκαλυψιακού χαρακτήρα καταγγελίες της προηγούµενης περιόδου είχαν δύο παράγοντες.
Καταρχήν ορισµένες νέες αντιλήψεις που εµφανίστηκαν στο χώρο των κοινωνικών και των παιδαγωγικών επιστηµών, οι οποίες, απορρίπτοντας τη γενικευτική οµογενοποίηση των MME καθώς και την απλοϊκή δαιµονοποίησή τους ως πηγή κάθε κακού,
προέβαλαν τη δυνατότητα των MME να προάγουν τον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό εκδηµοκρατισµό των σύγχρονων κοινωνιών.
Από την άλλη, η συνειδητοποίηση, κυρίως µέσω των ευρηµάτων της επικοινωνιολογικής έρευνας, ότι η σχέση του κοινού µε τα MME δεν έχει τη µορφή της µονόδροµης υποβολής και καθοδήγησης του πρώτου από τα τελευταία, αλλά µιας
πολύπλοκης αλληλεπίδρασης, στο πλαίσιο της οποίας µεσολαβούν καθοριστικά οι
αξίες και οι στάσεις του κοινού, οι κοινωνικές και ιδεολογικές αντιλήψεις του, το µορφωτικό και το πολιτισµικό κεφάλαιό του.
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Oδηγητικό ρόλο, τέλος, στις παραπάνω εξελίξεις είχε η UNESCO, η οποία, τα τελευταία 30 χρόνια έχει µια συνεχή και διαρκώς εντεινόµενη εµπλοκή στην υπόθεση της
αποσαφήνισης των στόχων της αγωγής στα MME και της καθιέρωσής της στα προγράµµατα διδασκαλίας των κρατών-µελών της. Tο 1979, στο πλαίσιο µιας συνόδου ειδικών που συγκάλεσε στο Παρίσι η UNESCO, η αγωγή στα MME ορίστηκε ότι
περιλαµβάνει: «κάθε είδος µελέτης, εκµάθησης και διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες [...] της ιστορίας, της δηµιουργικότητας, της χρήσης και της αξιολόγησης των
MME ως πρακτικών και τεχνικών τεχνών, καθώς και της θέσης που αυτά κατέχουν στην
κοινωνία, των κοινωνικών τους επιδράσεων και συνεπειών, των αλλαγών που έχουν
επιφέρει στους τρόπους αντίληψης, του ρόλου τους στη δηµιουργική εργασία, της συµµετοχής και της πρόσβασης σε αυτά».
Tο 1982, η Διακήρυξη για την Aγωγή στα MME, που υπέγραψαν αντιπρόσωποι 19
χωρών στο σχετικό Διεθνές Συµπόσιο της UNESCO (Grunwald, O.Δ.Γ.) καταλήγει ζητώντας την καθιέρωση της αγωγής στα MME σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε σκοπό:
«την ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων που θα επιτρέψουν την
αύξηση της κριτικής επίγνωσης και, κατά συνέπεια, της ικανότητας εκείνων που χρησιµοποιούν τα ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα».
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αντικειµένου της αγωγής στα MME στις πρώτες δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης βρίσκεται σε µια µάλλον πρώιµη και αρκετά καθυστερηµένη συγκριτικά µε τις άλλες Eυρωπαϊκές χώρες φάση. Tο γεγονός ότι είναι µόλις δέκα χρόνια αφότου άρχισαν να
λειτουργούν τα πανεπιστηµιακά Tµήµατα Mαζικής Eπικοινωνίας, µοιάζει να εξηγεί σε
ένα µεγάλο βαθµό αυτήν την καθυστέρηση. H απόφαση να συµπεριληφθεί η αγωγή
στα MME στο πρόγραµµα σπουδών των ΣΔΕ δεν απορρέει, ωστόσο, από µια προσπάθεια να διορθωθούν οι υφιστάµενες ελλείψεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα
µας. Mια τέτοια απόφαση εκφράζει την αναγνώριση της δυνατότητας αυτού του γνωστικού αντικειµένου να ανταποκριθεί στις ιδιάζουσες µορφωτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, της αέναης καινοτοµίας και της
διαρκούς εκπαίδευσης από ένα θεσµό εκπαίδευσης ενηλίκων, και πιό συγκεκριµένα, εκ-
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Σε ό,τι αφορά την Eλλάδα, η συζήτηση σχετικά µε την καθιέρωση του γνωστικού

παίδευσης ατόµων τα οποία έχουν αποµακρυνθεί πρόωρα από το σχολικό θεσµό και
αντιµετωπίζουν, ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, διάφορες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού (οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισµικού). H αγωγή στα MME, σε
εκείνα τα µέσα που κατέχουν έναν κεντρικό ρόλο στη σχέση µας µε την πληροφορία και
την επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη, που συµβάλλουν καταλυτικά τόσο στην
πρόσληψη και ερµηνεία του κοινωνικού και πολιτισµικού µας περιβάλλοντος, όσο και
στον αυτό-προσδιορισµό και στον προσανατολισµό µας µέσα σε αυτό, αποτελεί από
αυτήν την άποψη µια κρίσιµη διάσταση του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενός θεσµού
όπως του ΣΔE, έχοντας µια πολύπλευρη συµβολή στη βασική επιδίωξη του τελευταίου
να προσφέρει στους εκπαιδευοµένους του τις δυνατότητες να επιτύχουν οικονοµική αυτονοµία και κοινωνική αναγνώριση, να συµµετέχουν γόνιµα και δηµιουργικά στην πολιτική και πολιτισµική ζωή, να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση.

Kαθορισμός αντικειμένου
H αγωγή στα MME έχει δυνητικά έναν ιδιαίτερα ευρύ γνωστικό ορίζοντα, ο οποίος
περιλαμβάνει την ιστορία και την τεχνολογία των MME, τη θεσμική και την οικονομική τους
υπόσταση, ζητήματα δεοντολογίας και ελευθερίας της έκφρασης, την πολιτική και κοινωνική τους λειτουργία, τα ειδολογικά, ιδεολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τους και, τέλος, την πρόσληψη και ερμηνεία τους από το κοινό τους. Ένα τυπικό
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πρόγραμμα αγωγής στα MME συνδυάζει κάποιους ή και όλους αυτούς τους διαφορετικούς γνωστικούς τομείς, δίνοντας έμφαση κάθε φορά σε όποιους από αυτούς κρίνονται
πιό κατάλληλοι για το επίπεδο των μορφωτικών και κοινωνικών εμπειριών των εκπαιδευομένων.
Παράλληλα µε το πολυσχιδές του γνωστικού αντικειµένου της και σύµφωνα µε
την ήδη εδραιωµένη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική, η αγωγή στα MME συνδυάζει κατά
κανόνα την ανάλυση (ή θεωρία) µε την πρακτική (ή εφαρµογή). Πιό συγκεκριµένα, συνδυάζει:

 Αφενός την παρουσίαση µιας σειράς πληροφοριών, κατηγοριών, εννοιών και
αναλυτικών εργαλείων, µε στόχο τη διαµόρφωση ενός συστηµατικού πλαίσιου
κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης της µαζικής επικοινωνίας, τόσο ως πρός
τη θεσµική της διάσταση, όσο και ως προς τα διαφορετικά κείµενα/µηνύµατα της

 Αφετέρου την ανάπτυξη µιας ευρείας ποικιλίας πρακτικών ασκήσεων και εφαρ-

µογών σχετικών µε τα διαφορετικά κειµενικά είδη της µαζικής επικοινωνίας, µε
σκοπό αφενός την καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται µε δραστηριότητες
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δηµιουργικού, ερευνητικού και οµαδοσυνεργατικού χαρακτήρα και αφετέρου
την εµπέδωση των προαναφερθέντων αναλυτικών και κριτικών εργαλείων.
H θέση της αγωγής στα MME στο πρόγραµµα διδασκαλίας χαρακτηρίζεται, επίσης,
από την ιδιαίτερα γόνιµη συνεργασία και συλλειτουργία της µε τα υπόλοιπα γνωστικά
αντικείµενα και το γενικότερο κλίµα του σχολείου. Αναλυτικότερα:
Α. Γλωσσικός γραμματισμός. H αγωγή στα MME περιλαµβάνει την καλλιέργεια και
την ανάπτυξη τόσο των «κλασικών» γραµµατισµών, δηλαδή της ανάγνωσης και της γραφής, όσο και των νεότερων γραµµατισµών, που αφορούν στην κατανόηση και χειρισµό
της οπτικής και της οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η σχέση ανάµεσα
στις κλασικές και στις νεότερες µορφές γραµµατισµού αποδεικνύεται ότι είναι µάλλον
συµπληρωµατική και συνεργατική, παρά ανταγωνιστική και αποκλειστική.
Β. Κοινωνικός και περιβαλλοντικός γραμματισμός. Eίναι πλέον κοινά αποδεκτή η
εκτίµηση ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο τοµέας της επικοινωνίας έχει καταστεί το κύριο
κοινωνικό υπο-σύστηµα. H δηµοκρατική πολιτική ζωή βασίζεται στην ενηµέρωση, τη
δηµοσιότητα και την κοινή γνώµη. H οικονοµία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διαφήµιση και τις δηµόσιες σχέσεις. Tόσο η προσωπική όσο και η συλλογική ζωή, σε όλες
τις διαφορετικές εκφάνσεις και εκδηλώσεις τους, ξεδιπλώνονται και διαµορφώνονται
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ζικής επικοινωνίας. H σπουδή της µαζικής επικοινωνίας είναι, συνεπώς, πάνω από όλα
σπουδή στις µορφές και τις αξίες, τα χαρακτηριστικά και τα φαινόµενα, τα προβλήµατα
και τις δυνατότητες της σύγχρονης κοινωνίας. Προβαίνοντας, επιπλέον, σε µια µεθοδική
και κριτική ανάλυση των αναπαραστάσεων των MME που αφορούν στην κοινωνική
ζωή και εµπειρία (λ.χ. αναπαραστάσεις φύλων, φυλών, παραβατικών οµάδων, µεινοτήτων, κοινωνικών προβληµάτων και διεκδικήσεων, πολιτικών θεσµών) καθώς και στο
περιβάλλον (λ.χ. αναπαραστάσεις φύσης, αστικής µόλυνσης και άλλων περιβαλλοντικών προβληµάτων, οικολογικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών εκστρατειών), συντελούµε καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων των εξειδικευµένων µαθηµάτων
κοινωνικής και περιβαλλοντικής αγωγής.
Γ. Ιστορικός γραμματισμός. Tα MME, σε όλες τις διαφορετικές µορφές τους (έντυπα,
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καθηµερινά σε στενή αλληλεξάρτηση µε τα διαφορετικά µέσα διαπροσωπικής και µα-

φωτογραφικά, ακουστικά και οπτικο-ακουστικά), αποτελούν τα πλέον σηµαντικά και δηµοφιλή µέσα καταγραφής και αναπαράστασης (ρεαλιστικής και µυθοπλαστικής) της
ιστορίας. H ευαισθητοποίηση πάνω στις δυνατότητες αλλά και στα προβλήµατα που
έχει δηµιουργήσει αυτή η εξέλιξη αποτελεί µια καθοριστική συµβολή στη διαµόρφωση
µιας ουσιαστικής, γόνιµης και κριτικής σχέσης των εκπαιδευοµένων µε την ιστορική
γνώση.
Δ. Επιστημονικός γραμματισμός. Tόσο µε την τεχνολογική τους διάσταση, όσο και
από την άποψη της ενασχόλησής τους µε την παρουσίαση και ερµηνεία της σύγχρονης
επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, τα MME συνδέονται άµεσα και πολλαπλά µε
τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, εξοικειώνοντάς µας µε τις έννοιες και τα επιτεύγµατά της, αποκαλύπτοντάς µας τις δυνατότητες αλλά και τις παρενέργειές της και, τέλος, διαµορφώνοντας τις αξίες και τις στάσεις που µας φέρνουν άλλοτε
κοντά της και άλλοτε απέναντί της.
Ε. Αισθητική αγωγή. Tα µηνύµατα των MME άλλοτε αφορούν άµεσα τις διαφορετικές τέχνες, παρουσιάζοντας ή σχολιάζοντάς τες, και σχεδόν πάντοτε έχουν µια ιδιαίτερα σηµαντική και επιµεληµένη αισθητική διάσταση. Oρισµένα µάλιστα από αυτά, όπως
η φωτογραφία, ο κινηµατογράφος και το video, έχουν αναδειχθεί, εκτός από µέσα µαζικής επικοινωνίας, και σε µέσα καλλιτεχνικής επικοινωνίας, σε αυτοδύναµες τέχνες. Στην
περίπτωση της φωνογραφίας, από την άλλη, έχουµε το ίδιο το µέσο να είναι άρρηκτα
συνδεδεµένο µε το σύνολο της σύγχρονης µουσικής κουλτούρας. Έχοντας δικαίως χα-
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ρακτηρισθεί από τον André Malraux ως «µουσεία δίχως τοίχους», τα MME αποτελούν σήµερα το σηµαντικότερο αγωγό απόκτησης παραστάσεων και πληροφοριών σχετικών µε
τις διαφορετικές τέχνες, ενώ ταυτόχρονα, η ανάλυση και η αξιολόγηση της αισθητικής
διάστασης των µηνυµάτων τους µας συνδέει άµεσα µε τα εργαλεία και τους στόχους της
καλλιτεχνικής αγωγής.
H αγωγή στα MME συνδέεται, τέλος, άµεσα µε τις διαφορετικές πτυχές όχι µόνον
της σχολικής ζωής των εκπαιδευοµένων, αλλά και της εξωσχολικής ζωής τους, και πιό
συγκεκριµένα µε τη διαχείριση και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου τους. Στη ζωή
των περισσότερων ανθρώπων, η σχέση µε τα MME αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά
κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Δεν είναι τυχαίο ότι στη συνείδηση του µέσου
θεατή ή ακροατή τα MME συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά µε την ψυχαγωγία. Eύλογα,
λοιπόν, η ριζική αλλαγή της σχέσης των εκπαιδευοµένων µε τα MME, την οποία φιλοδοξεί να επιτύχει το µάθηµα της αγωγής στα MME, συνεπάγεται µια ουσιαστική αλλαγή
στον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται και αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος τους. H
ζωτική σηµασία που έχει αποκτήσει η διαχείριση του τελευταίου για την προσωπική ανά-
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πτυξη και ολοκλήρωση του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς και για τη διαµόρφωση της
ατοµικής, της κοινωνικής και της πολιτισµικής του ταυτότητας, µας αποκαλύπτει την ολοκληρωµένη συµβολή που έχει η αγωγή στα MME στην εκπαίδευση και συγκεκριµένα στο
πρόγραµµα και τις επιδιώξεις των ΣΔE.

Σκοπός
Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, η βασική σκοπιµότητα που υπηρετεί το µάθηµα της αγωγής στα MME είναι να συµβάλλει στην άρση των ποικίλων µορφών κοινωνικού αποκλεισµού που βιώνουν οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔE, ως αποτέλεσµα της
πρόωρης αποµάκρυνσής τους από το σχολικό θεσµό. Aπό αυτήν την οπτική, οι βασικοί
σκοποί της αγωγής στα MME στα ΣΔE µπορούν να προσδιορισθούν ως εξής:
Α. Ένταξη των εκπαιδευομένων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
H Eλλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Eυρωπαϊκής
Ένωσης σε ό,τι αφορά την αναγνωσιµότητα εφηµερίδων, ενώ ταυτόχρονα, οι ραδιο-τηλεοπτικές εκποµπές πληροφοριακού-µορφωτικού χαρακτήρα (µε εξαίρεση τα κεντρικά
δελτία ειδήσεων) παρουσιάζουν το χαµηλότερο δείκτη ακροαµατικότητας. Aυτός είναι
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MME. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες τους συναντάµε στις
χώρες που ηγούνται στους τοµείς της επιστηµονικο-τεχνολογικής έρευνας (Σκανδιναυία,
Aγγλία, Bόρειο Aµερική, Iαπωνία). Όπως φανερώνουν εκφράσεις όπως «το παγκόσµιο
χωριό», που πρωτοχρησιµοποίησε στη δεκαετία του 1950 ο Marshal McLuhan, το «κοινωνία της πληροφορίας», όπως συνηθίζουµε να περιγράφουµε σήµερα την εποχή µας,
καθώς επίσης και ο χαρακτηρισµός των MME ως «παράλληλου σχολείου» (école parallèle), όπως έχει προτείνει ο Luis Porcher, ή ως «εναλλακτικού σχολείου», είναι διάχυτη
πλέον η επίγνωση ότι το σύνολο των σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών έχει
διαµορφώσει ένα νέο, πολύ πιό εκτεταµένο και περιεκτικό από ό,τι ο σχολικός θεσµός,
περιβάλλον παραγωγής και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης. Oι παραπάνω
κοινόχρηστες εκφράσεις αποτελούν εύγλωττες υποµνήσεις της ζωτικής λειτουργίας των
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ο λόγος, άλλωστε, που τις συναντούµε αποκλειστικά σε µη-κερδοσκοπικά (δηµόσια)

MME ως αγωγών πληροφόρησης, διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης και της τεχνολογικής καινοτοµίας. Eίναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί σήµερα θεωρούν ότι η νεώτερη
µορφή ανισότητας που έχει προκύψει στην εποχή µας είναι η ανισότητα στην πληροφορία. O συγκεκριµένος σκοπός, λοιπόν, εδώ είναι να καλλιεργηθούν στους εκπαιδευοµένους εκείνες οι στάσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
να αξιοποιήσουν, µε τρόπο κριτικό και ταυτόχρονα αποτελεσµατικό και γόνιµο, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες αγωγής και πληροφόρησης που έχουν δηµιουργηθεί στο
πλαίσιο αυτού του νέου περιβάλλοντος.
Β. Συνεχιζόμενη και διά βίου μάθηση
H προαγωγή του παραπάνω σκοπού συνδέεται άµεσα µε την απόκτηση από µέρους των εκπαιδευοµένων εκείνων των στάσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν και να αξιοποιήσουν τα MME ως ένα «ανοικτό» (προσιτό,
δηλαδή, και ευρέως διαθέσιµο) και ταυτόχρονα «παράλληλο» (συµπληρωµατικό, δηλαδή, και συνεργαζόµενο µε την τυπική εκπαίδευση) σχολείο. Προάγοντας έτσι ένα µησχολειοκεντρικό µοντέλο αγωγής, η αγωγή στα MME συνιστά εδώ µια κρίσιµη συµβολή
στην ανάπτυξη της αυτοδύναµης και αυτοτροφοδοτούµενης ικανότητας των εκπαιδευοµένων να µαθαίνουν στην εξωσχολική και µετασχολική ζωή τους. Eστιάζοντας στην
περίφηµη παιδαγωγική επιταγή του John Dewey «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», ο βασικός σκοπός εδώ δεν είναι άλλος παρά η ανάπτυξη της εκπαιδευσιµότητας των εκπαι-
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δευοµένων, της δυνατότητάς τους να έχουν µια αυτο-µορφωτική στάση και διάθεση
τόσο στον εργάσιµο, όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους.
Γ. Aπόκτηση μιας διευρυμένης επικοινωνιακής και πολιτισμικής εγγραμματοσύνης
Tα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα αναγνωσιµότητας εφηµερίδων στην Eλλάδα, θα πρέπει να συνεκτιµηθούν µε τα εξίσου χαµηλά
επίπεδα της φιλαναγνωσίας (λ.χ. περιορισµένο εύρος της βιβλιαγοράς, χαµηλό ποσοστό εγγραφών σε δηµόσιες δανειστικές βιβλιοθήκες) και µε τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισµού. Tην ίδια στιγµή, η πρόσβαση σε µια µεγάλη σειρά
πολιτισµικών θεσµών και δραστηριοτήτων (µουσεία, εκθέσεις, παραστάσεις, προβολές)
εξακολουθεί να συνδέεται µε πολύ συγκεκριµένες, κοινωνικά και µορφωτικά, κοινωνικές οµάδες, γεγονός που αφενός διαιωνίζει παραδοσιακές διακρίσεις και ανισότητες, και
αφετέρου διατηρεί την πλατειά πλειοψηφία του πληθυσµού µακρυά από την εκτίµηση
της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την εξοικείωση µε την πολιτισµική καινοτοµία και την
επαφή µε άλλες πολιτισµικές παραδόσεις. Eίναι φανερό, λοιπόν, ότι οι µορφές γραµ-
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µατισµού που συνδέονται µε τα διάφορα είδη της µαζικής επικοινωνίας, όλες αυτές δηλαδή που αποκαλούµε συνολικά οπτικο-ακουστικό γραμματισμό, παραµένουν στη
σηµερινή ελληνική κοινωνία το προνόµιο µιας µικρής κοινωνικής ελίτ, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάποτε αποτελούσε προνόµιο των λίγων ο γραµµατισµός στη γραφή
και την ανάγνωση. Eγγράµατος θεωρείται σήµερα όχι απλώς εκείνος που γνωρίζει να
γράφει και να διαβάζει, αλλά εκείνος που είναι σε θέση να κατανοεί, να ερµηνεύει και
να αξιοποιεί το πλήθος των ποικιλόµορφων ερεθισµάτων που του προσφέρει το σύνθετο και διαρκώς αναπτυσσόµενο επικοινωνιακό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής.
Στη βάση αυτών των εκτιµήσεων, ένας βασικός σκοπός προσδιορίζεται ότι είναι η απόκτηση εκείνων των στάσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευοµένους µια πιό εντατική, γόνιµη και δηµιουργική σχέση µε τα σύγχρονα µέσα κοινωνικής
και πολιτισµικής επικοινωνίας που αποκαλούµε συνολικά MME.
Δ. Eνδυνάμωση της αυτο-αντίληψης και της κοινωνικής αντίληψης.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα σχετικών ερευνών, όσοι έχουν αποµακρυνθεί πρόωρα από το σχολικό θεσµό τείνουν να παρουσιάζουν µια συγκριτικά χαµηλή αυτο-αντίληψη και αυτοπεποίθηση, ένα σηµαντικά χαµηλό βαθµό συµµετοχής στην κοινωνική
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θυµία διεκδίκησής τους, καθώς και έντονα αρνητικές προκαταλήψεις ή και φοβικές συµπεριφορές έναντι µειονοτικών οµάδων (λ.χ. γυναικών, ξένων, µεταναστών). Aπό την
άλλη, µέσα στη σύγχρονη, έντονα διαφοροποιηµένη και πολύπλοκη κοινωνία, τα MME
αποτελούν τους σηµαντικότερους θεσµούς κατασκευής της κοινωνικής γνώσης, καθώς,
µε το πλήθος των ετερόκλητων πληροφοριών και αναπαραστάσεών τους, επηρεάζουν
καθοριστικά τόσο τον τρόπο όσο και τα υλικά µε τα οποία οικοδοµούµε την κοινωνική
αντίληψη αλλά και την προσωπική αυτο-αντίληψή µας. Ως βασικός σκοπός προσδιορίζεται λοιπόν εδώ, η ανόρθωση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευοµένων, η ανάπτυξη µιας ευρείας και ευαισθητοποιηµένης στα σύγχρονα
προβλήµατα κοινωνικής αντίληψης, η καλλιέργεια µιας κριτικής πολιτικής συνείδησης,
η τόνωση των αισθηµάτων κοινωνικής ευθύνης, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και,
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και πολιτική ζωή, περιορισµένη επίγνωση των δικαιωµάτων τους και αδυναµία ή απρο-

τέλος, η ένταξη και δραστηριοποίηση των εκπαιδευοµένων στις κάθε είδους κοινωνικές
συλλογικότητες (τοπικές, κοινοτικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές ή πολιτισµικές). H αγωγή
στα MME είναι πάνω από όλα αγωγή στη δηµοκρατία και, πιό συγκεκριµένα, στις αξίες,
τις διαδικασίες και τις διεκδικήσεις της κοινωνίας των πολιτών, στο βαθµό που προάγει,
µε έναν τρόπο απτό και κατανοητό ακόµα και στις πρώιµες εκπαιδευτικές ηλικίες, τη συνειδητοποίηση ορισµένων βασικών πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και καθηκόντων, την αξία και την αναγκαιότητα του διαλόγου, της ελευθερίας της σκέψης και της
έκφρασης. Tαυτόχρονα, ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τους εκπαιδευοµένους σε ζητήµατα όπως την ισότητα των ευκαιριών, την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και
τη γνώση, την ενεργητική και κριτική συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες διαµόρφωσης κοινωνικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικών µε τη ζωή και την εργασία τους O θεµελιακός αυτός προσδιορισµός της αγωγής στα MME ως κοινωνικής και
πολιτικής αγωγής, αναδεικνύει και τον ουσιαστικά µετασχηµατιστικό ρόλο που θέλει να
παίξει στην καθηµερινή κοινωνική εµπειρία και δραστηριότητα των εκπαιδευοµένων.

Επιμέρους στόχοι και δεξιότητες
Σε αντιστοιχία µε τους παραπάνω προδιαγραφέντες σκοπούς της αγωγής στα
MME οι συγκεκριµένοι στόχοι του σχετικού µαθήµατος µπορούν να προσδιορισθούν ως
εξής:
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Α. Aξιοποίηση των MME ως πηγών πληροφορίας και γνώσης

 αναλυτική και κριτική κατανόηση του περιεχοµένου των µηνυµάτων των MME

 επίγνωση και κατανόηση των θεσµικών, νοµικών και οικονοµικών παραγόντων
που καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής των µηνυµάτων των MME

 συγκριτική αξιολόγηση των MME ως πηγών πληροφόρησης

 κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους τα µηνύµατα των MME απευθύνονται
στο κοινό τους

 κατανόηση των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους τα µηνύµατα των MME
προσλαµβάνονται και ερµηνεύονται από το κοινό τους.
Β. Aνάπτυξη εκπαιδευσιµότητας

 ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων (εξεύρεση πηγών, έλεγχος/αξιολόγηση στοιχείων, διαµόρφωση υποθέσεων και ερµηνειών, διατύπωση αποδεικτικών επιχειρηµάτων)

 ανάπτυξη φιλαναγνωσίας

 ενθάρρυνση ανάπτυξης προσωπικών ερωτηµάτων και ενδιαφερόντων

206
Γ. Kαλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ανάπτυξη εκφραστικών - δηµιουργικών ικανοτήτων

 ανάπτυξη των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων: παρατηρώ και διερευνώ,
ερωτώ και επιχειρηµατολογώ, επιλέγω και συνθέτω

 κατανόηση των διαφορετικών ειδών της µαζικής επικοινωνίας, των χαρακτηριστικών, των συµβάσεων και των εκφραστικών/ρητορικών τους µέσων

 καινοτοµική και δηµιουργική αξιοποίηση διαφόρων µορφών µαζικής επικοινωνίας
Δ. Aνάπτυξη προσωπικής, κοινωνικής και πολιτικής αντίληψης

 κριτική κατανόηση του τρόπου αναπαράστασης των διαφόρων κοινωνικών οµάδων/προβληµάτων

 κριτική κατανόηση της πολιτικής λειτουργίας των MME

 ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας σε οµαδικά πλαίσια

 διερεύνηση των τρόπων σύνδεσης των κοινοτήτων µε τα τοπικά MME.
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Tο περιεχόµενο του µαθήµατος της αγωγής στα MME περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές θεµατικές ενότητες:
Α. Eιδησεογραφία & Pεπορτάζ
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο τρόπος συγκρότησης του ειδησεογραφικού
λόγου, όπως τουλάχιστον τον συναντούµε στον τύπο και την τηλεόραση. Oι βασικοί
άξονες που αναπτύσσονται είναι οι εξής:

 κριτική διερεύνηση των αρχών, αξιών και κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση
του ειδησεογραφικού λόγου στον τύπο και την τηλεόραση (ζητήµατα επιλογής
και ιεράρχησης των θεµάτων, τρόπος παρουσίασης και σχολιασµού τους, τι αποκλείεται και γιατί, ποιοί µιλούν ή δεν µιλούν και γιατί, ο ρόλος της εικόνας και των
«ειδικών», επίδραση όλων αυτών στην ψυχολογία, την πολιτική και κοινωνική αν-
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Περιεχόμενο

τίληψη του κοινού). Ιδιαίτερα κατάλληλη εδώ κρίνεται η συγκριτική εξέταση διαφορετικών MME (έντυπων ή τηλεοπτικών), ώστε να αναπτυχθεί παράλληλα και
η ικανότητα αξιολόγησής τους

 εξέταση του κανονιστικού και του ηθικού πλαισίου που διέπει τον ειδησεογραφικό λόγο: ζητήµατα λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας, δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και ελευθερίας της έκφρασης

 παραγωγή εναλλακτικού ειδησεογραφικού λόγου (λ.χ. κατασκευή πρωτοσέλιδου, σύνταξη ηλεκτρονικής εφηµερίδας ή τηλεοπτικού δελτίου, διενέργεια έρευνας και συνεντεύξεων µε στόχο την παραγωγή ρεπορτάζ πάνω σε θέµα της
επιλολής των εκπαιδευοµένων).
Β. Διαφήμιση
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο διαφηµιστικός λόγος, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα
εξής:

 η διαφήµιση ως ένα σύνθετο είδος λόγου, που συνδυάζει εικόνα και λόγο, πληροφορία και µυθοπλασία, εκφραστική λιτότητα και νοηµατική περισσότητα, πραγµατισµό και αισθητική, κοινοτυπία (λ.χ. στερεότυπα) και καινοτοµία

 η διαφήµιση ως σύνθετο πολιτισµικό κείµενο: αξίες, νοοτροπίες, κοινωνικές σχέσεις και ρόλοι, ζητήµατα δεοντολογίας και ελέγχου

 παραγωγή εναλλακτικού διαφηµιστικού λόγου, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαι-
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δευόµενοι διερευνούν ζητήµατα όπως: ο καθορισµός του κοινού-στόχος, επιλογές επικοινωνιακής στρατηγικής, ζητήµατα σύνθεσης και αισθητικής
Ως ιδιαίτερα πρόσφορα θέµατα για την παραγωγή του εναλλακτικού διαφηµιστικού λόγου προτείνονται τα εξής:

 κατασκευή διαφηµιστικού φυλλαδίου/αφίσας για τα ΣΔE

 κατασκευή διαφηµιστικής αφίσας για κάποια τοπική πολιτισµική δραστηριότητα
(παράσταση, έκθεση, συναυλία κτλ.) ή γενικά, κάποια συγκεκριµένη πολιτισµική
πρακτική (λ.χ. για την προβολή των συλλογών/υπηρεσιών της τοπικής βιβλιοθήκης, ή των δραστηριοτήτων κάποιου τοπικού πολιτισµικού συλλόγου)

 σχεδιασµός διαφηµιστικής εκστρατείας για κάποιο καίριο τοπικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ζήτηµα. Θα ήταν σκόπιµη και γόνιµη εδώ η συνεργασία µε ενδιαφερόµενους φορείς όπως λ.χ. την τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, ιδρύµατα και οργανισµοί, άλλοι εκπαιδευτικοί/µορφωτικοί θεσµοί
(σχολεία, IEK, νυχτερινά Λύκεια).
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Γ. Kινηματογράφος
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο κινηµατογράφος ως µέσο διερεύνησης, αποτύπωσης και ερµηνείας του κοινωνικού περιβάλλοντος. Xρησιµοποιώντας κατάλληλες
θεµατολογικά ταινίες, αναλύονται:

 ο τρόπος αφήγησης (είδη κάδρων, οπτικής γωνίας και σύνδεσης των σκηνών, και
τα νοηµατικά αποτελέσµατά τους)

 ο τρόπος αναπαράστασης των ηρώων/χαρακτήρων
 η ιδεολογική/ερµηνευτική οπτική του σκηνοθέτη

 η σύνδεση της πλοκής/θέµατος µε την κοινωνική εµπειρία των εκπαιδευοµένων.
Παραδείγµατα ταινιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
– Tο Mίσος (1997) του Mathieu Kasovitch (προβλήµατα ναρκωτικών, βίας και περιθωριακότητας στη νεολαία των Παρισινών προαστίων)
– Aπό το Xιόνι (1998) του Σωτήρη Γκορίτσα (προβλήµατα των Aλβανών µεταναστών και ρατσισµού στη σύγχρονη Aθήνα),
– Johnny got his gun (1971) του Dalton Trumbo (µια από τις σηµαντικότερες αντιπολεµικές ταινίες)
– Norma Rae (1979) του Martin Rit (συνδυάζει φεµινιστικά και συνδικαλιστικά ζη-
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– Erin Brokovitch (2000) των John Hardy και Carla Santos (συνδυάζει φεµινιστικά
και περιβαλλοντικά ζητήµατα).
Δ. Eικόνες της πραγματικότητας
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η δύναµη αλλά και οι παγίδες της φωτογραφικής/κινηµατογραφικής µαρτυρίας/τεκµηρίωσης, χρησιµοποιώντας ως βασικά είδη µελέτης το φωτορεπορτάζ (όπως συναντάται στον τύπο, στα ειδησεογραφικά περιοδικά,
καθώς και σε σχετικές ειδικές εκδόσεις) και το ντοκυµαντέρ (τηλεοπτικό ή/και κινηµατογραφικό). Oι βασικοί άξονες του προβληµατισµού που πρέπει να αναπτυχθεί εδώ είναι
οι ακόλουθοι:

 κριτική του «αφελούς» ρεαλισµού που καλλιεργεί η αληθοφάνεια της φωτο-
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τήµατα)

γραφικής τεχνολογίας, αλλά και η ρητορική της κατασκευής των ντοκυµαντέρ.
Aνάδειξη του ρόλου της ιδεολογικής-ερµηνευτικής οπτικής και της φωτογραφικής/κινηµατογραφικής τεχνικής στην κατασκευή και την υποβλητικότητα/φυσικότητα του φωτορεπορτάζ/ντοκυµαντέρ. Aναφορές στα φαινόµενα της
προπαγάνδας και της παραποίησης των φωτογραφικών τεκµηρίων

 εξέταση της δυνατότητας του φωτορεπορτάζ/ντοκυµαντέρ να διερευνήσει την
ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα και να αναδείξει, να αποκαλύψει, να καταγγείλει κρίσιµα ζητήµατα/προβλήµατα. O άξονας αυτός πρέπει να αναπτυχθεί
µέσω της δραστηριοποίησης των εκπαιδευοµένων γύρω από την εκπόνηση κάποιου σχετικού project το οποίο θα έχει τη µορφή της κατασκευής µιας φωτογραφικής συλλογής ή έκθεσης ή, εναλλακτικά, ενός ντοκυµαντέρ, γύρω από
κάποιο θέµα της επιλογής τους.
Παραδείγµατα φωτορεπορτάζ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
– διαφορετικές φωτογραφίες σχετικές µε το ίδιο επίκαιρο γεγονός, που δηµοσιεύτηκαν σε διαφορετικά έντυπα, ώστε να καταδειχθεί η ποικιλία των ιδεολογικών, αισθητικών και ερµηνευτικών οπτικών στην παραγωγή τους.
– φωτορεπορτάζ και πόλεµος: εξέταση της δουλειάς φωτογράφων που µε τις εικόνες τους συνέβαλαν στην κοινοποίηση και την καταγγελία της φρίκης και της οδύνης
του πολέµου, κινητοποιώντας έτσι την κοινή γνώµη ενάντια στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να εξωραΐσουν και να νοµιµοποιήσουν τον πόλεµο.
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Παραδείγµατα ντοκυµαντέρ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
– Tο Σχολείο (2000) της Mαριάννας Oικονόµου (προβλήµατα στο Διαπολιτισµικό
σχολείο Bοτανικού των Aθηνών). Προσφέρεται ιδιαίτερα για την πραγµάτευση ζητηµάτων της διαπολιτισµικής επικοινωνίας και προκατάληψης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση.
– Mια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν ήρωες (2000) του Aνδρέα Aποστολίδη (η ιστορία του αυτοπυρποληθέντος στα χρόνια της δικτατορίας Kώστα Γεωργάκη και η ερµηνεία της από τη σηµερινή νεολαία). Iδιαίτερα κατάλληλο για την επανεξέταση της
πρόσφατης πολιτικής ιστορίας, της απουσίας ουσιαστικής γνώσης και κατανόησης από
µέρους των σηµερινών νέων για εκείνη την εποχή, καθώς και για την κριτική διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτικών αξιών και αντιλήψεών τους
– Aγέλαστος Πέτρα (2000) του Φίλιππου Kουτσιάφτη (συνέχειες και ασυνέχειες
µεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης Eλευσίνας, καθώς και οι διηγήσεις των προσφύγων κατοίκων της). Iδιαίτερα κατάλληλο για την εξέταση του ρόλου της µνήµης, της προσφυγικής εµπειρίας, της αστικής αλλαγής στη διάρκεια του αιώνα, της πολιτισµικής
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κληρονοµιάς.

Mεθόδευση διδασκαλίας
Oι βασικές αρχές της διδακτικής µεθοδολογίας που προτείνεται είναι οι εξής:
Mια θεµελιακή αρχή που τηρήθηκε τόσο στον καθορισµό των βασικών σκοπών
του γνωστικού αντικειµένου της αγωγής στα MME, όσο και στη διαµόρφωση του περιεχοµένου του γνωστικού αντικειµένου, ήταν ότι αυτό θα πρέπει να συνδέεται άµεσα
µε τις διάφορες πτυχές της καθηµερινής ζωής, µε τις ανάγκες, τις ανησυχίες, τα προβλήµατα και τα ενδιαφέροντα που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευόµενοι των ΣΔE. H ίδια αρχή
θα πρέπει να διέπει και τη διδακτική µεθοδολογία του γνωστικού αντικειµένου που οφείλει να βασίζεται:
α) στην αναγνώριση και αξιοποίηση της σηµαντικής κοινωνικής εµπειρίας τους,
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει κατά την ενηλικίωσή τους,
β) στο σεβασµό της πολιτισµικής ταυτότητάς τους, και στην αξιοποίηση του οσοδήποτε περιορισµένου πολιτισµικού κεφαλαίου διαθέτουν. H πρόθεση του γνωστικού
αντικειµένου δεν είναι να λειτουργήσει, έστω και έµµεσα, µε τρόπο απαξιωτικό ή επι-
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πρόθεσή µας, αντίθετα, είναι αυτοί να ενδυναµωθούν και να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν περαιτέρω το πολιτισµικό κεφάλαιό τους.
Γύρω από τα MME εντοπίζονται σήµερα δύο βασικές στάσεις: η µια, τείνει να δέχεται άκριτα και ανεπιφύλακτα τα µηνύµατά τους και να θεωρεί ως αυτονόητα καλοήθη
την παρουσία και τη λειτουργία τους. H άλλη, τείνει αντίθετα, να τα βλέπει µε έντονη καχυποψία ή και απαξίωση, κατηγορώντας τα για αθέµιτες δοσοληψίες µε την πολιτική και
την αγορά, για συστηµατική παραπληροφόρηση και αποπλάνηση του κοινού τους. Aναπόφευκτα, οι εκπαιδευτές θα συναντήσουν και τις δύο αυτές οι τάσεις µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Eίναι σηµαντικό να τονισθεί εδώ ότι είναι εξίσου επικίνδυνο να έχουµε
πολίτες που επιδεικνύουν µια αφελή εµπιστοσύνη στα MME, αλλά και πολίτες που επιδεικνύουν µια παρόµοια ανεπιφύλακτη αρνητική και κυνική στάση προς αυτά. H διδα-
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κριτικό. Oι εκπαιδευόµενοι, άλλωστε, ήδη τείνουν να έχουν χαµηλή αυτο-εκτίµηση. H

κτική προσέγγιση που προτείνεται εδώ προσπαθεί να αποφύγει αυτές τις δύο εξίσου
προβληµατικές στάσεις, αναπτύσσοντας µια εναλλακτική, ταυτόχρονα κριτική αλλά και
δηµιουργική στάση, που προωθεί την ικανότητα κριτικής κατανόησης και αξιολόγησης
των MME ως αναπόσπαστο µέρος της επιλεκτικής και αποτελεσµατικής αξιοποίησής
τους.
Oι δύο πτυχές του γνωστικού αντικειµένου, η αναλυτική-θεωρητική και η πρακτική-εφαρµοσµένη θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα και ισόρροπα, αποφεύγοντας τη µονοµερή έµφαση στη θεωρητικολογία ή, αντίστροφα, στον άκριτο και
αστόχαστο εµπειρισµό. Aποφεύγοντας την από καθέδρας διδασκαλία και δίνοντας τη δέουσα προτεραιότητα στην εµπειρία και την πράξη, το κεντρικό µέληµα των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι η µεθόδευση της διδακτικής τους προσέγγισης µε τέτοιον τρόπο,
ώστε η ενασχόληση των εκπαιδευοµένων µε τα διαφορετικά είδη και ζητήµατα της µαζικής επικοινωνίας να δράσει µετασχηµατιστικά τόσο στον τρόπο σκέψης τους, όσο και
στην καθηµερινή πρακτική τους. Kεντρικό ρόλο σε αυτήν τη συνδυαστική προσέγγιση
έχει η έµφαση στην οργάνωση, εκπόνηση και διεκπεραίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που προτείνονται σε κάθε θεµατική ενότητα του γνωστικού αντικειµένου.
Eίναι στο πλαίσιο της ενεργητικής εµπλοκής µε την απτή, πρακτική πλευρά των διαφορετικών ζητηµάτων/προβληµάτων που εξετάζονται κάθε φορά, που οι εκπαιδευόµενοι
θα συνειδητοποιήσουν, µε τρόπο άµεσο και αποτελεσµατικό, τις βασικές κριτικές και
αναλυτικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου, αλλά και ταυτόχρονα θα αναπτύξουν
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τις επικοινωνιακές, ερευνητικές, αυτο-µορφωτικές και εκφραστικές δεξιότητές τους.
H αποφυγή της από καθέδρας και θεωρητικοκεντρικής διδασκαλίας συνεπάγεται
την αποστασιοποίηση από δογµατικές τοποθετήσεις και ερµηνείες, δίνοντας αντίθετα
έµφαση στην ανάπτυξη του διαλόγου, της κριτικής αντιπαράθεσης, στην αµφισβήτηση
µονοµερών και στερεότυπων τρόπων σκέψης, στην ανάπτυξη µιας διερευνητικής-απορητικής στάσης που σέβεται τη διαφορά και ευνοεί την πολυφωνία.
Tο µάθηµα της αγωγής στα MME προσφέρεται ιδιαίτερα για τη συστηµατική σύνδεση του σχολικού προγράµµατος µε το εξωσχολικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό
και πολιτισµικό περιβάλλον. H σύνδεση αυτή είναι εξάλλου καθοριστική για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών του γνωστικού αντικειµένου και, συνεπώς, θα πρέπει να
προωθηθεί και να αξιοποιηθεί µορφωτικά σε κάθε σχετική ευκαιρία. Mερικούς από τους
πάγιους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µεθοδευτεί αυτή η σύνδεση είναι οι εξής:
 Εξωστρέφεια των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, δηλαδή των εργασιών, των

projects κτλ., ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευοµένους να ασχοληθούν µε θέµατα
της καθηµερινότητας και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και να συλλέξουν τα ανα-
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γκαία στοιχεία/υλικά επισκεπτόµενοι χώρους εργασίας/ψυχαγωγίας/πολιτισµού
κτλ.

 Πρόσκληση ατόµων που σχετίζονται µε τα υπό πραγµάτευση θέµατα για άµεση
επαφή και συνδιαλλαγή µε τους εκπαιδευοµένους. Tέτοια άτοµα µπορούν να
είναι στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Γραµµατείας Iσότητας ή του OAEΔ, βιβλιοθηκονόµοι, διαφηµιστές, δηµοσιογράφοι, σκηνοθέτες κτλ.

 Επιδίωξη συνεργασίας µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε τοπικούς κοινωνικούς και
πολιτισµικούς θεσµούς γύρω από συγκεκριµένους στόχους και δραστηριότητες
κοινού ενδιαφέροντος.
H αποτελεσµατική ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτεί η
οµαδοσυνεργατική µέθοδος (αίσθηµα ατοµικής ευθύνης έναντι της οµάδας, συλλογικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ικανότητες συντονισµού, συνεργασιµότητας,
προσδιορισµού και υλοποίησης συλλογικών στόχων) αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους σκοπούς της παιδαγωγικής φιλοσοφίας τόσο του γνωστικού αντικειµένου
της αγωγής στα MME, όσο και γενικότερα του ΣΔE. Γι’ αυτό το λόγο η οµαδοσυνεργατική µέθοδος θα πρέπει να αξιοποιηθεί όπου και όποτε είναι δυνατό, φροντίζοντας,
ωστόσο, παράλληλα ώστε οι οµάδες εργασίας:
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τανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων

 να υπάρχει σαφής προσδιορισµός στόχων και µέσων, ώστε αφενός να διευκολύνεται ο προγραµµατισµός και η εκπόνηση του έργου τους και αφετέρου να γίνεται εφικτή τόσο η αξιολόγησή του όσο και η αυτοαξιολόγηση των
συµµετεχόντων σε αυτές.

Aξιολόγηση εκπαιδευομένων
Tα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρµοσθούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα της αγωγής στα MME ποικίλουν, όπως είναι εύλογο, µε το είδος της
εκάστοτε εργασίας/δραστηριότητας/δοκιµασίας. Γενικά, ωστόσο, µπορούµε να προτεί-
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 να βασίζονται σε σαφώς καθορισµένους ρόλους εργασίας και σε ισόρροπη κα-

νουµε ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να βασισθεί στην εκτίµηση του βαθµού (υψηλός,
ικανοποιητικός, επαρκής) στον οποίο οι εκπαιδευόµενοι δείχνουν να έχουν επιτύχει:

 αναγνώριση και κατανόηση των βασικών ειδολογικών µορφών και επικοινωνιακών συµβάσεων της µαζικής επικοινωνίας

 κατανόηση και ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους οι διαφορετικές µορφές
της µαζικής επικοινωνίας απευθύνονται στο κοινό τους

 κριτική κατανόηση και αξιολόγηση της πληροφόρησης και της ενηµέρωσης που
προσφέρουν τα MME

 κριτική κατανόηση και ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων που συναντούµε στα µηνύµατα των MME

 κριτική αξιολόγηση των διαφορετικών προϊόντων και θεσµών των MME

 κατανόηση και αξιολόγηση των ζητηµάτων δεοντολογίας και ηθικής που θέτει η
κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία των MME

 κατανόηση και αξιολόγηση του ρόλου της ελευθεροτυπίας και του πλουραλισµού στη λειτουργία και τη διεύρυνση της δηµοκρατίας

 κατανόηση και αξιολόγηση του ρόλου των τοπικών MME στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή, την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών

 έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση υλικού µε τη µορφή κάποιου
από τα είδη της µαζικής επικοινωνίας
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 κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσµάτων που επιδιώκονται και επιτυγχάνονται µε την παραπάνω δραστηριότητα

 ανάπτυξη εκφραστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 αποτελεσµατική συµµετοχή σε οµαδοσυνεργατικά σχήµατα.
ΠAPAPTHMA
1. H τεχνική υποστήριξη του γνωστικού αντικειµένου της αγωγής στα MME προϋποθέτει την εξασφάλιση των ακόλουθων συσκευών:
 Τηλεόραση
 Bίντεο

 Βιντεοκάµερα

 Φωτογραφική µηχανή
2. Eξαιρετικά χρήσιµη κρίνεται επίσης η παρουσία ηλεκτρονικών υπολογιστών
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µε σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθώς έτσι διευκολύνεται σηµαντικά η πρόσβαση των εκπαιδευοµένων στα αρχεία των εφηµερίδων, περιοδικών, φωτογραφικών πρακτορείων,
καθώς και σε κόµβους όπου µπορούν να βρούν στοιχεία σχετικά µε τα διάφορα θέµατα
των εργασιών τους. Tαυτόχρονα, γίνεται εφικτή η ενασχόλησή τους µε τη δηµιουργία
ηλεκτρονικής εφηµερίδας ή περιοδικού, καθώς και η ψηφιακή επεξεργασία (σύνθεση
ή µοντάζ) των εικαστικών πονηµάτων τους (διαφήµιση, βίντεο).
3. Για την εξασφάλιση του αναγκαίου για τη διδασκαλία και τις εργασίες των εκπαιδευοµένων πρωτογενούς υλικού προτείνεται συνεργασία µε τοπικές και εθνικές
εφηµερίδες/περιοδικά για την προσφορά δωρεάν αντιτύπων των φύλλων τους από τις
επιστροφές τους.
4. Για την προαγωγή της φιλαναγνωσίας προτείνεται συνεργασία µε εκδότες επιλεγµένων περιοδικών για την προσφορά δωρεάν ή µειωµένης τιµής συνδροµών στους
εκπαιδευοµένους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τασούλα Βερβενιώτη

Εισαγωγή
Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου, αντί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη σύµπνοια και ανθρώπινη αλληλεγγύη, οδήγησε σε αυξανόµενες εθνικές, φυλετικές,
θρησκευτικές και ταξικές διακρίσεις. Τα φαινόµενα αυτά που έλκουν την αφετηρία
τους στον 16ο αιώνα επιταχύνθηκαν τον 19ο και πήραν µια πιο άγρια µορφή τον 20ο
αιώνα. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η Ευρώπη «των φώτων» έζησε δύο παγκόσµιους ολοκληρωτικούς πολέµους και πολλαπλούς εµφύλιους, καθώς και τις αγριότητες και ωµότητες των στρατοπέδων συγκέντρωσης και σωστά αποκλήθηκε «σκοτεινή
ήπειρος» (Mazower 2001).
Στις αρχές του 21ου αιώνα, εποχή θεµελιωδών κοινωνικών αλλαγών, οι οποίες
συντελούνται µε ραγδαίους ρυθµούς –λόγω της ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας– ,
η κοινωνία µας, για να µειώσει τους ανταγωνισµούς και τις αντιπαλότητες, πρέπει να
προσφέρει σε όλα τα µέλη της δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση, οι οποίες θα τους
δώσουν την ευκαιρία να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Και σε αυτήν την προσπάθεια
τον πρώτο λόγο έχει η εκπαίδευση, αφού ένας από τους βασικούς σκοπούς της είναι
η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων των µελών της κοινωνίας, των
ανθρώπων-πολιτών. Η εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε
όλους να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην πολιτιστική, οικονοµική,
πολιτική και κοινωνική ζωή, να γίνουν ενεργοί πολίτες .
Οι δεσµοί ανάµεσα στον ενεργό πολίτη και στην εκπαίδευση είναι στενοί. Η εισαγωγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως συνέπεια της βιοµηχανικής επανάστασης, αποτέλεσε το κλειδί για τη δηµιουργία µιας «νέας» πολιτικής ταυτότητας, γιατί
παρείχε τη βάση για µια πιο ενήµερη συµµετοχή. Σήµερα, η ενεργητική εµπλοκή των
ανθρώπων στα κοινά είναι µέρος ενός ευρύτερου σκεπτικού για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship), ο οποίος παίρνει τη ζωή και το µέλλον στα χέρια του1.
Το θέµα Education for Democratic Citizenship (Εκπαίδευση για µια δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη) έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιτροπή για την πολιτισµική συνεργασία (Council

1
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Κεντρική επιδίωξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι η µάθηση να
οδηγήσει στη δηµιουργία ενεργών πολιτών. Ο κοινωνικός γραµµατισµός µπορεί και
πρέπει να προσφέρει πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι θεµατικές του στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπου ως µέλους της κοινωνίας, στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, στον κοινωνικό γραµµατισµό.

Αναγκαιότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
Οι κοινωνικές επιστήµες αποτέλεσαν µια προσπάθεια των ανθρώπων να προσεγγίσουν τα κοινωνικά φαινόµενα, χρησιµοποιώντας επιστηµονικές µεθόδους, µε
στόχο να προβάλλουν µια παγκόσµια βάση για την κοινωνική γνώση και συνειδητοποίηση.
Ο Κοινωνικός Γραµµατισµός είναι ένα νέο «µάθηµα» και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του εδράζεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον στις µεταβατικές κοινωνικές συνθήκες τις οποίες διέρχεται η ανθρωπότητα, λόγω της ανάπτυξης της
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τεχνολογίας και της παγκοσµιοποίησης. Δεύτερον στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι
στα ΣΔΕ είναι ενήλικοι. Οι Προδιαγραφές Σπουδών του ΚΓ δεν µπορούσαν να είναι
µια απλή προσαρµογή –για ενήλικους– των Προγραµµάτων Σπουδών των κοινωνικών επιστηµών (Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήµη, Πολιτική
Οικονοµία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία), οι οποίες διδάσκονται στη µέχρι τώρα τυπική
εκπαίδευση. Επιπλέον οι 18 µήνες σπουδών στα ΣΔΕ απέκλειαν κάθε προσπάθεια
για µια στοιχειώδη κάλυψη της «ύλης», έστω και µιας κοινωνικής επιστήµης. Ο ΚΓ
είναι ένα νέο γνωστικό αντικείµενο, µια επινόηση του καιρού του, µια προσπάθεια να
for Cultural Co–operation [CDCC]). Το 1996 πραγµατοποιήθηκε µια Συνεδριακή Συνάντηση (Στρασβούργο 24-25 Ιουνίου 1996). Την επόµενη χρονιά το θέµα συζητήθηκε σε Σεµινάριο που διοργανώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Στρασβούργο
11-12 Δεκέµβρη 1997). Η γενική εισήγηση εκδόθηκε το 1998 (DECS/CIT(98) 7 def.) µε τίτλο “Declaration and programme on education for democratic citizenship, based on the rights and responsibilities of citizens” (Διακήρυξη και πρόγραµµα της εκπαίδευσης για µια δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη,
βασισµένο στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πολιτών). Η διακήρυξη αυτή, γνωστή και ως «Διακήρυξη της Βουδαπέστης» υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 7 Μαϊου 1999, στην
104η Συνεδρία. Βλ. και Project on “Education for Democratic Citizenship”, Strasbourg, 17 July 2000
στο DECS/EDU/CIT (99) def 2, καθώς και DGIV/EDU/CIT (2000) 23. Οσον αφορά τις στρατηγικές µάθησης βλ. DECS/EDU/CIT (2000) 16. Για τη διά βίου εκπαίδευση και την ιδιότητα του πολίτη βλ.
DGIV/EDU/CIT (2000) 21.

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 217

µένων.
Οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ δε ζουν προστατευµένοι µέσα στα πλαίσια της οικογένειας, όπως οι νεαροί µαθητές, αλλά είναι ήδη πολίτες. Στις κοινωνικές τους επαφές και συναλλαγές δεν αντιµετωπίζονται ως παιδιά που «θα µάθουν», αλλά ως
άτοµα που ήδη έπρεπε να ξέρουν. Επιπλέον στη ζωή τους έχουν βρεθεί αντιµέτωποι µε δυσκολίες, αρρώστιες, κακουχίες, δυσπραγίες και τα έχουν βγάλει πέρα –άλλοτε µε µεγαλύτερη και άλλοτε µε λιγότερη επιτυχία2. Ο κοινωνικός γραµµατισµός
µπορεί και πρέπει να τους βοηθήσει να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί.
Η πραγµατικότητα αυτή διαφοροποιεί και τις διδακτικές µεθόδους. Το Πρόγραµµα Σπουδών του ΚΓ διαφέρει εντελώς από αυτό της µέχρι τώρα τυπικής εκπαίδευσης, όπως διαφέρουν και οι διδακτικές του πρακτικές. Η «από καθ΄ έδρας»
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καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων στην κατανόηση των κοινωνικών φαινο-

διδασκαλία κάποιων γενικών επιστηµονικών αρχών, ακόµα και της ιδιότητας του πολίτη (citizenchip), ξεκοµµένα από το βίωµα και την εµπειρία, δεν είναι αρκετή για τους
εκπαιδευοµένους των ΣΔΕ3.
Η διαδικασία µέσα από την οποία επιτυγχάνεται η βασική επιδίωξη του κοινωνικού γραµµατισµού περιλαµβάνει τρία επίπεδα:
1. Γνώση και κατανόηση της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινοµένων, τα
οποία αγγίζουν άµεσα την εµπειρία και τα βιώµατα των εκπαιδευοµένων.
2. Απόκτηση της ικανότητας να χειρίζονται οι εκπαιδευόµενοι αυτές τις γνώσεις
σε επιχειρησιακό επίπεδο, όταν δηλαδή τις χρειάζονται.
3. Προσπάθεια για επιστηµονική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων,
καθώς και παροχή ενός πλαισίου για συνεχή µάθηση, ώστε και µετά την αποφοίτησή τους να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες στηριζόµενοι σε επιστηµονικές
αρχές και µεθόδους.
Θεωρούµε ότι τα τρία παραπάνω επίπεδα κερδίζονται σωστότερα και καλύτερα µέσα από την πράξη και ότι οι θεωρητικές γνώσεις ανακαλύπτονται και αποκα-

Για την εκπαίδευση ενηλίκων ενδεικτικά αναφέρω: Rogers (1998), Δούκας. (2003).
Για την εκµάθηση της ιδιότητας του πολίτη στη Μεγάλη Βρεταννία βλ. The National Curriculum of England, www.nc.uk.net. Υπάρχει επίσης ένας οδηγός για δασκάλους που έχει συνταχθεί από το Qualifications and Curriculum Authority (QCA) και το Department for Education and Skills (DfES) στο:
http://www.standards.dfes.gov.uk/word/secondaryschemes/ks3_teachers_guide.doc.
2
3
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λύπτονται στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διδακτική πρακτική του ΚΓ
εδράζεται στις βιωµένες εµπειρίες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, καθώς
και στην επικαιρότητα.

Καθορισμός αντικειμένου
Το γνωστικό περιεχόµενο του κοινωνικού γραµµατισµού είναι ευρύτατο: οι πολύµορφες σχέσεις αλληλεπίδρασης των ατόµων εν κοινωνία. Σήµερα, αυτές ερευνώνται από ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών επιστηµών: της Ανθρωπολογίας, της
Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Πολιτικής Επιστήµης, της Πολιτικής Οικονοµίας, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας. Στον ΚΓ η γνωστική οµπρέλα
κάτω από την οποία τελούν όλες οι παραπάνω επιστήµες είναι η Κοινωνιο-πολιτισµική Ανθρωπολογία (Socio-cultural Anthropology), γιατί εµπεριέχει όλες τις θεµατικές και τις µεθόδους προσέγγισης των κοινωνικών φαινοµένων.
Στον ΚΓ οι επιστήµες δε χωρίζονται, γιατί ο χωρισµός των επιστηµών έχει αξία
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µόνο όταν εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες, όταν βοηθά τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά τις γνώσεις τους. Το εύρος των επιστηµών το οποίο
καλύπτει ο ΚΓ µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει απελευθερωτικά και όχι καταπιεστικά, όπως για παράδειγµα να αποστηθίσουν οι εκπαιδευόµενοι ένα συγκεκριµένο
ποσό γνώσεων. Οι Προδιαγραφές Σπουδών του ΚΓ λειτουργούν µε την επίγνωση ότι
καµία από τις κοινωνικές επιστήµες δεν µπορεί να διδαχθεί επαρκώς θεωρητικά –
στο υπάρχον χρονικό διάστηµα–, όπως και σε κανένα άλλο πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης.
Η μάθηση των ενηλίκων εκπαιδευομένων για να είναι αποτελεσματική πρέπει
να είναι ολιστική, δηλαδή να μην πριμοδοτεί τις μονομερείς οπτικές θεάσεις των ζητημάτων, τη μονοθεματικότητα, την εξειδικευμένη γνώση, αλλά να είναι διαθεματική. Ο ΚΓ
είναι «αφ΄εαυτού» διαθεματικός, αλλά και προσφέρεται για διαθεματικές συνεργασίες με
τους άλλους γραμματισμούς.
Ο ΚΓ αξιοποιεί το σύνολο των µεθόδων προσέγγισης των κοινωνικών φαινοµένων, αντλεί από όλες τις κοινωνικές επιστήµες γνώσεις, µεθόδους και κοινωνικές
εµπειρίες, γιατί ο στόχος του είναι να δώσει τους εκπαιδευοµένους εκείνα τα εφόδια
που θα τους κάνουν περισσότερο ενηµερωµένους, υπεύθυνους, συνειδητοποιηµέ-
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µένους στις κοινωνικές επιστήµες, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και, επιπλέον, τους παρέχει τη
δυνατότητα να προσφεύγουν και να απευθύνονται σε αυτές και µετά την αποφοίτησή τους.
Συνολικά το Πρόγραµµα Σπουδών των ΣΔΕ, οι πολυγραµµατισµοί, αποτελεί
µια «δεύτερη ευκαιρία», µια νέα οπτική για την εκπαίδευση. Η πολλαπλότητα των
γνωστικών αντικειµένων καθώς και η ευρύτητα του περιεχοµένου του ΚΓ αποτελεί
µια πρό(σ)κληση για µια ολιστική, διαθεµατική προσέγγιση της βιωµένης εµπειρίας
που µετουσιώνεται σε γνώση.
Ωστόσο, το πέρασµα από το επιµέρους στο πιο γενικό δεν είναι ούτε απλό ούτε
εύκολο. Αξίζει, γι αυτό το λόγο, να διαγράψουµε –εν τάχει– το πλαίσιο δράσης κάθε
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νους και, άρα, ενεργούς πολίτες. Ο κοινωνικός γραµµατισµός µυεί τους εκπαιδευο-

κοινωνικής επιστήµης, εντοπίζοντας παράλληλα τις συγγένειες και τις σχέσεις της µε
τις άλλες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτές οι πολυποίκιλες διαστάσεις των κοινωνικών φαινοµένων και οι ποικίλες προσεγγίσεις τους.
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Ανθρωπολογία
Η Ανθρωπολογία ως επιστήµη προσπαθεί να διαπεράσει τα σύνορα ανάµεσα
στις φυσικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές και να εξερευνήσει τις βιολογικές, γλωσσικές, υλικές και συµβολικές διαστάσεις της ανθρωπότητας σε όλες της τις
µορφές. Το αντικείµενό της είναι ευρύτατο. Σε αυτό συµπεριλαµβάνεται η κουλτούρα, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, τα σύµβολα και τα νοήµατα αλλά έχει χρησιµοποιηθεί και ως µέσο για τη διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ασχολείται µε τη
µελέτη των πολιτισµών τόσο σε «εξωτικές» κοινωνίες όσο και στις οικονοµικά αναπτυγµένες. Ερευνά σύγχρονα φαινόµενα, όπως για παράδειγµα τη βία στα γήπεδα,
αλλά συχνά και την αρχαιότητα ή το µεσαίωνα. Την ενδιαφέρουν όλα τα πολιτισµικά
στοιχεία µιας κοινωνίας: τα έθιµα και οι τελετές (τα Αναστενάρια, το µάτι και το ξεµάτιασµα, η βεντέτα), οι εθνότητες αλλά οι εθνοτικές διαφορές και συγκρούσεις (εµφύλιοι πόλεµοι, µειονότητες), η διαµόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των
µεταναστών αλλά και των βιοµηχάνων, η θέση και ο ρόλος της γυναίκας και του
άντρα σε µια κοινωνία, η υποκειµενικότητα κτλ.
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Κεντρική στη σύγχρονη ανθρωπολογία είναι η άποψη ότι η ανθρώπινη φύση
ισοδυναµεί µε την «κουλτούρα», µε άλλα λόγια ότι το ανθρώπινο είδος έχει αναπτύξει µια ικανότητα να συλλαµβάνει τον κόσµο µε σύµβολα, να διδάσκει και να µαθαίνει µέσω κοινωνικών συµβόλων και να τον µετασχηµατίζει µέσω αυτών των
συµβολισµών.
Η Ανθρωπολογία είναι µια σχετικά καινούρια επιστήµη και µόλις πρόσφατα
εντάχθηκε στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Αρχικά υπήρξε το δηµιουργικό αποτέλεσµα
των ερευνών των κοινωνιολόγων και των ψυχολόγων σε µη βιοµηχανικές κοινωνίες, αλλά δε σταµάτησε µόνο εκεί. Το αντικείµενο της µελέτης της είναι ίδιο µε της Κοινωνιολογίας (άνθρωπος – κοινωνία), αν και εστιάζεται περισσότερο στον άνθρωπο.
Μια άλλη οµοιότητα µαζί της είναι ότι αποδοµεί και αµφισβητεί κοινωνικές καταστάσεις και πρακτικές. Η ανάπτυξή της υπήρξε ραγδαία και σήµερα διακρίνεται σε πολλούς κλάδους, ανάλογα µε τα ζητήµατα που ερευνά: Κοινωνική Ανθρωπολογία
(Social Anthropology), Πολιτισµική (Cultural Anthropology), Ανθρωπολογία της Βίας
(Anthropology of Violence), του Σώµατος (Anthropology of the Body) κ.ά.
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Ο πιο σηµαντικός κλάδος της είναι η Πολιτισµική Ανθρωπολογία, που ονοµάζεται και Κοινωνιο-πολιτισµική Ανθρωπολογία (Socio-cultural Anthropology). Λειτουργεί περισσότερο ως ενιαία κοινωνική επιστήµη, υπερβαίνει αφοµοιώνοντας τις
παραδοσιακά τεµαχισµένες προσεγγίσεις των κοινωνικών φαινοµένων και πριµοδοτεί την πολυδιάσταση προσέγγισή τους, έχοντας επίγνωση της εξαιρετικής συνθετότητας των φαινοµένων αυτών. Ειδικότερα ερευνά κοινωνικές συµπεριφορές και
απόψεις: τις σχέσεις συγγένειας και τις αλληλεπιδράσεις µέσα στην οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα (πελατειακές σχέσεις, άτυπα δίκτυα στη γειτονιά), την ανάπτυξη της
γλώσσας, την ανάπτυξη των ανταλλαγών, το γάµο, την προίκα, τα πολιτικά συστήµατα, τις θρησκευτικές τελετές, τη µετανάστευση, τις οικονοµικές και διαπροσωπικές
σχέσεις. Καλύπτει σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείµενα των κοινωνικών επιστηµών4.

Για την Κοινωνική Ανθρωπολογία βλ. www.wikipedia.org/wiki/Anthropology και στις ιστοσελίδες
του Πανεπιστηµίου του Σάσσεξ:
http://www.sussex.ac.uk/Units/TLDU/LM/LMissue6/item5.html.

4
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Η κοινωνιολογία µελετά τα ανθρώπινα όντα µέσα στο κοινωνικό τους περιεχόµενο. Είναι µια τεράστια αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστήµη. Στοχεύει να
κατανοήσει τον τρόπο που «δουλεύει» µια κοινωνία. Ερευνά τις δοµές και τα πολιτισµικά στοιχεία των διαφόρων κοινωνιών σε όλο τον κόσµο και σε όλες τις χρονικές
περιόδους. Ασχολείται µε την ανάλυση των κοινωνικών θεσµών, όπως η οικογένεια,
η πολιτική, η εκπαίδευση, η οικονοµία, η θρησκεία ή τα ΜΜΕ. Διερευνά τις φυλετικές
και κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες, τον κοινωνικό µετασχηµατισµό, την κοινωνικοποίηση, την πολυπολιτισµικότητα, τη θρησκεία. Παρατηρεί τις καθηµερινές εµπειρίες των κοινωνικών οµάδων –εργάτες ή γιάπηδες, χωρικοί ή νοσοκόµες– και
προσπαθεί να τις ερµηνεύσει. Ασχολείται µε κρίσιµα φιλοσοφικά θέµατα αλλά και µε
το πώς µπορεί να γίνει η µελέτη της κοινωνίας. Ασχολείται µε τα επίκαιρα ερωτήµατα
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Κοινωνιολογία

και διλήµµατα της εποχής µας. Αµφισβητεί τις υπάρχουσες παραδοχές και απόψεις για
την κοινωνία. Η κοινωνιολογική θεωρία διαθέτει ποικίλες οπτικές για να «κοιτάει» την
κοινωνία, όπως η συναίνεση και η σύγκρουση, αλλά και η κοινωνική δράση, µε τις
οποίες προσπαθεί να εξηγήσει τις κοινωνικές λειτουργίες5.

Ιστορία
Η Ιστορία αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο όλου του Προγράµµατος Σπουδών
του κοινωνικού γραµµατισµού, γιατί η Ιστορία µελετά την πορεία µέσα στο χρόνο
των κοινωνιών και των ατόµων που ζουν σε αυτές. Οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, καθώς
και οι υλικές βάσεις πάνω στις οποίες αυτές στηρίζονται, αλλά και οι ιδεολογίες έχουν
ένα παρελθόν, µια ιστορικότητα. Η Ιστορία συνδέεται άµεσα τόσο µε τις ανθρωπιστικές σπουδές (µε τη λογοτεχνία και την τέχνη) όσο και µε τις κοινωνικές επιστήµες.
Η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία, η Πολιτική Επιστήµη, η Πολιτική Οικονοµία και
η Γεωγραφία συνεπικουρούν τη σπουδή της Ιστορίας και βοηθούν τους εκπαιδευοµένους να κατανοήσουν καλύτερα την κοινωνία µέσα στην οποία ζουν, καθώς και
τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από αυτήν.
Για τον ορισµό της Κοινωνιολογίας και των επι µέρους επιστηµών της βλ. www.wikipedia.org/wiki/Sociology, www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/theory.htm. Άλλες χρήσιµες συνδέσεις: http://www.angelfire.com/or/sociologyshop/socsnip.html, SocioSite at University of Amsterdam και
http://www.theory.org.uk social theory for fans of popular culture.
5
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Στον ΚΓ η έµφαση αξίζει να δίνεται στην κοινωνική και τοπική ιστορία6.

Γεωγραφία
Σε κάποιες χώρες, όπως η Γαλλία, το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται µαζί
µε την Ιστορία, γιατί τα γεγονότα (στρατιωτικά, πολιτικά, πολιτισµικά) δηµιουργούνται µέσα σε συγκεκριµένους γεωγραφικούς χώρους, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν κοινωνικούς χώρους. Οι τόποι και οι άνθρωποι, το ανθρώπινο και το φυσικό
περιβάλλον είναι αξεδιάλυτα συνδεδεµένα. Η Γεωγραφία δεν ερευνά απλώς τι
υπάρχει πάνω στη γη, αλλά και γιατί υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και όχι σε άλλο, ανεξάρτητα αν η αιτία οφείλεται στη φύση ή στους ανθρώπους. Εξετάζει επίσης και τα
αποτελέσµατα αυτών των διαφορών7.

Πολιτική Επιστήμη
Παλιότερα η Πολιτική Επιστήµη θεωρείτο η «κορωνίς» των επιστηµών, γιατί
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ασχολιόταν µε την πολιτική, µε τη διακυβέρνηση. Ενώ οι ιστορικοί προσπαθούν να
ερευνήσουν το παρελθόν, οι πολιτικοί επιστήµονες προσπαθούν να φωτίσουν την
πολιτική του παρόντος και να διαγράψουν αυτή του µέλλοντος.
Η Πολιτική Επιστήµη, συγκριτικά µε τις άλλες κοινωνικές επιστήµες, έχει τα λιγότερο καθορισµένα πλαίσια και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα. Η Πολιτική Επιστήµη
συνδέεται άµεσα µε την Οικονοµία, την Ιστορία και την Κοινωνιολογία. Η Πολιτική
και η Οικονοµική επιστήµη επικαλύπτονται, αφού η οικονοµία και η πολιτική βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση. Η Πολιτική Επιστήµη µπορεί να είναι συγκριτική
(ανάµεσα σε διάφορα έθνη – κράτη), να ασχολείται µε τη διεθνή πολιτική, αλλά και
µε την πολιτική φιλοσοφία ή τις πολιτικές συµπεριφορές, όπως για παράδειγµα τη
βία. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο οι Διεθνείς Σχέσεις (νοµικό πλαίσιο, οικονοµία,
κοινωνιολογία), αν και αποτελούσαν τµήµα της Πολιτικής Επιστήµης, αυτονοµήθηκαν.
Για την Ιστορία βλ. www.wikipedia.org/wiki/History. Για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο παραδοσιακό
σχολικό σύστηµα βλ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999). Για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην ΕΕ
βλ. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (1996). Για το θέµα της µνήµης και των µνηµείων
βλ. Mangot (1998).
7
Για τη Γεωγραφία βλ. www.wikipedia.org/wiki/Geography, καθώς και στο Πρόγραµµα Σπουδών της
Μ. Βρετανίας www.nc.uk.net/nc/contents/Gr.
6
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οι πολιτικοί επιστήµονες µελετούν εργατικές ενώσεις, συνεταιρισµούς και άλλου είδους οργανώσεις, οι οποίες δεν επιδρούν άµεσα στην παραγωγή του νοµικού πλαισίου ή των πολιτικών αποφάσεων, αλλά έχουν µια δοµή και πορεία παρόµοια µε
µιας κυβέρνησης, στο επίπεδο των διασυνδέσεων και της εξουσίας. Οι πολιτικοί επιστήµονες ασχολούνται µε µια ποικιλία θεµάτων όπως το Σύνταγµα και τα ατοµικά
και πολιτικά δικαιώµατα, οι εκλογές και οι εκλογικές συµπεριφορές, η κοινή γνώµη
(για θέµατα που αφορούν την κοινωνική ασφάλεια ή την εξωτερική πολιτική), αλλά
και ο ρόλος των θεσµών: ο θεσµός της οικογένειας και το Οικογενειακό Δίκαιο, το
Κοινοβούλιο ή η σχέση της δικαστικής µε την εκτελεστική εξουσία κτλ.8
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της βρίσκεται βέβαια η πολιτική. Συχνά όµως

Πολιτική Οικονομία – Οικονομική Επιστήμη
Η σύγχρονη οικονοµική σκέψη θεωρεί ως αφετηρία της τον ‘Ανταµ Σµιθ (τέλος
18ου αιώνα). Εκφράζεται µε δύο όρους: Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµική/ές Επιστήµη/ες (Οικονοµία/Οικονοµικά). Πολλοί θεωρούν τους δύο όρους ταυτόσηµους,
αλλά άλλοι δίνουν στην Πολιτική Οικονοµία µια ευρύτερη έννοια. Ο τρόπος χρήσης
των δύο αυτών όρων δείχνει ανάγλυφα τον τρόπο που οι διάφορες επιστήµες διαµορφώνονται µέσα στην ιστορική διαδροµή. Ο όρος Πολιτική Οικονοµία είναι παλαιότερος και χρησιµοποιείτο κυρίως για να επισηµάνει την εφαρµογή της οικονοµίας
στην πολιτική. Από τις αρχές του 20ου αιώνα όµως είχε επικρατήσει ο όρος Οικονοµική/ές Επιστήµη/ες (Οικονοµία/Οικονοµικά). Ωστόσο, στη δεκαετία του 1960 η Σχολή
του Σικάγο και οι ριζοσπάστες οικονοµολόγοι (µαρξιστές, µετά- κεϋνσιανοί) «επέστρεψαν» στον παλιότερο όρο Πολιτική Οικονοµία και του έδωσαν ένα ευρύτερο
περιεχόµενο.
Σε γενικές γραµµές η Πολιτική Οικονοµία ασχολείται µε τους νόµους που αφορούν την παραγωγή, τη συσσώρευση, τη διανοµή και την κατανάλωση των αγαθών.
Οι νόµοι αυτοί δεν είναι φυσικά φαινόµενα, αλλά αποτέλεσµα της δράσης των ανθρώπων σε µια συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία. Προσπαθεί να απαντήσει στα ερωΓια την Πολιτική Επιστήµη βλ. www.wikipedia.org/wiki/Political_science και European consortium for
political research http://www.essex.ac.uk/ecpr/. Για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πολύ χρήσιµα είναι τα
βιβλία για το µαθητή και για τον καθηγητή/τρια του ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της
ΟΛΜΕ) (2000).
8
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τήµατα που έχουν σχέση µε το εµπόριο, τις οικονοµικές συναλλαγές, τις τιµές, τον τιµάριθµο, το κόστος, τους µισθούς. Η Οικονοµία διακρίνεται σε Μίκρο–οικονοµία, η
οποία αναφέρεται σε άτοµα και εταιρίες, και Μάκρο–οικονοµία, η οποία αντιµετωπίζει την οικονοµία ως ένα σύνολο και ασχολείται µε το εισόδηµα, την απασχόληση και
τον πληθωρισµό9.

Φιλοσοφία
Ο ορισµός της Φιλοσοφίας αποτελεί από µόνος του ένα φιλοσοφικό πρόβληµα. Μιλώντας γενικά µπορούµε να πούµε ότι η Φιλοσοφία µελετά τις έννοιες και
προσπαθεί να δώσει τους ορισµούς στα πιο βασικά και θεµελιακά «πιστεύω», τις παγκόσµιες όψεις των πραγµάτων όπως η ύπαρξη, στις καθολικές αξίες όπως η καλοσύνη, αλλά και σε προβλήµατα όπως η ελευθερία της βούλησης. Οι σπουδές της
Φιλοσοφίας δεν περιλαµβάνουν µόνο τις έννοιες της ύπαρξης, της καλοσύνης, της
γνώσης ή της αισθητικής. Συµπεριλαµβάνουν επίσης και ερωτήµατα όπως «Τι ση-
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µαίνει καλός;» ή «Είναι πάντα η γνώση εφικτή;» ή «Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο
µυαλό και στο σώµα;». Η Φιλοσοφία είναι µια διανοητική ενασχόληση που µπορεί
να αφορά ένα επίκαιρο αλλά και ένα ιστορικό ή κοινωνικό ή οικονοµικό ζήτηµα.
Στη λαϊκή της εκδοχή η Φιλοσοφία είναι η αγάπη για τη σοφία και ο φιλόσοφος είναι ένας σοφός άνθρωπος, δηλαδή «µετρηµένος», που έχει φιλοσοφήσει (έχει
σκεφτεί από όλες τις απόψεις) ένα θέµα. Στα ΣΔΕ οι εκπαιδευόµενοι δε χρειάζεται να
αποστηθίσουν τις απόψεις των διαφόρων φιλοσοφικών σχολών από τους Προσωκρατικούς ως τις µέρες µας, αλλά να σταθούν µε προσοχή στην εξέταση της δικής
τους φιλοσοφίας για τη ζωή, µε βάση την οποία πορεύονται έως σήµερα10.

Ψυχολογία
Η Ψυχολογία είναι µια εφαρµοσµένη επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη
και την επέµβαση σε διανοητικά προβλήµατα και διαδικασίες καθώς και σε θέµατα
Για την Πολιτική Οικονοµία βλ. www.wikipedia.org/wiki/Political_economy,
www.wikipedia.org/wiki/Economics, καθώς και John Elliot Cairnes “The Character and Logical Method
of Political Economy” στο www.econlib.org/library/Cairnes/crnPE1.html
10
Βλ. και ορισµό της Φιλοσοφίας, αλλά και βασικές έννοιες, θεωρίες και θεµατικές στην Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: http://www.wikipedia.org/wiki/Definition_of_philosophy.
9
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άτοµα και τις οµάδες, καθώς και ανάµεσα στα άτοµα, τις οµάδες και το περιβάλλον
τους. Η ρίζα της λέξης Ψυχολογία αναφέρεται στην ψυχή και από µερικούς θεωρείται ότι µελετά και θεραπεύει την ψυχή, προσδίνοντάς της µια µεταφυσική διάσταση.
Η µοντέρνα ψυχολογία ασχολείται περισσότερο µε τη µελέτη της συµπεριφοράς των
ατόµων και των οµάδων, µε τις γνωστικές λειτουργίες (µάθηση, µνήµη), µε τα συναισθήµατα, την προσωπικότητα και τις ατοµικές διαφορές. Εξετάζει το άτοµο στην
κοινωνία, στην εργασία και στην παραγωγή.
Η Ψυχολογία παραδοσιακά διαπλέκεται µε την Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία και τη Φιλοσοφία. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα θεωρείτο κλάδος της Φιλοσοφίας. Όπως και η Φιλοσοφία, ασχολείται µε το νου του ανθρώπου, αλλά τον
εξετάζει µε διαφορετικό τρόπο. Οι οµοιότητες µε την Κοινωνιολογία και την Ανθρω-
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συµπεριφοράς. Οι ψυχολόγοι εξετάζουν επίσης την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα

πολογία εδράζονται κυρίως στη σχέση τους µε το κοινωνικό περιβάλλον11.

Σκοπός
Στο υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης –παρά
τους πειραµατισµούς της «ευέλικτης ζώνης» στο Γυµνάσιο– υπερισχύει η άποψη του
σαφούς διαχωρισµού των µαθηµάτων. Οσον αφορά τις Κοινωνικές Επιστήµες, όχι
µόνο βρίσκονται στο «περιθώριο», αλλά και αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά σαν να
ήταν ξεκοµµένες η µία από την άλλη.
Η Ιστορία είναι το µόνο µάθηµα που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου δύο ώρες την εβδοµάδα (στην Γ΄ Γυµνασίου τρεις ώρες) µε
στόχο να καλυφθεί µία ύλη από την προϊστορική εποχή ως τις µέρες µας. Η Γεωγραφία διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου, χωρίς σύνδεση µε την Ιστορία, την Οικονοµία, την Πολιτική Επιστήµη ή την Κοινωνιολογία. Η Πολιτική Επιστήµη ως
«Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή» διδάσκεται δύο ώρες στη Β΄ Γυµνασίου και ως «Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους πολιτικούς θεσµούς» δύο ώρες στη Β΄ Λυκείου. Οι
«Αρχές Οικονοµίας» δύο ώρες στην Α΄ Λυκείου και ως µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής θεωρίας» στη Γ΄ Λυκείου. Οι «Αρχές Φιλοσοφίας» είναι µάθηµα υποχρεωτικό µόνο για τη Θεωρητική Κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου και η Κοινωνιολογία και η
11

Για την Ψυχολογία βλ. www.wikipedia.org/wiki/Phychology
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Ψυχολογία αποτελούν και αυτές µαθήµατα επιλογής. Ο σκοπός της διδακτικής πράξης είναι να «καλυφθεί» η διδακτέα ύλη. Τα αποτελέσµατα είναι αβέβαια και επισφαλή όσον αφορά και την «κάλυψη» της ύλης και τους στόχους που έχουν τεθεί
για κάθε γνωστικό αντικείµενο.
Στα ΣΔΕ ο σκοπός του κοινωνικού γραµµατισµού είναι εντελώς διαφορετικός.
Με δεδοµένο τον περιορισµό του χρόνου (τέσσερα εξάµηνα) και την αδυναµία κάλυψης µιας οποιαδήποτε ύλης (µε την έννοια ενός εγχειριδίου βασικών γνώσεων),
οι εκπαιδευόµενοι έρχονται σε επαφή µε τις επιστηµονικές θεωρίες και µεθόδους
µελέτης των κοινωνικών φαινοµένων στο ποσοστό που αυτές εµπλέκονται στα ενδιαφέροντά τους, συνδέονται µε τις εµπειρίες και τα βιώµατά τους, αποτελούν καθηµερινές πρακτικές ή θέµατα-ζητήµατα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο, που
είναι επίκαιρα.
Ο ΚΓ δε στοχεύει να δώσει µια γεύση γνώσης όλων των κοινωνικών επιστηµών, αλλά να συγκροτήσει σε θεωρητική βάση τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες και
γνώσεις των εκπαιδευοµένων. Οι γνώσεις οι οποίες παρέχονται δεν ιεραρχούνται εκ
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των προτέρων, ούτε προκαθορίζονται από κάποια αυθεντία: να µάθουν πρώτα τους
«θεµελιωτές» της τάδε επιστήµης, στη συνέχεια τις θεωρίες που διαµορφώθηκαν και
τέλος να φτάσουµε στο «διά ταύτα». Ξεκινούµε από το «διά ταύτα», το οποίο αφορά
άµεσα τους εκπαιδευοµένους και προχωρούµε προς τις έννοιες και τις θεωρίες στο
βαθµό που το ενδιαφέρον της οµάδας-τάξης συνεχίζεται. Αν χρειασθεί επανερχόµαστε.
Η προσέγγιση του ΚΓ είναι ολιστική. Ο επιµερισµός των αντικειµένων ή των
αναλυτικών κατηγοριών είναι πρακτικός, αλλά δεν πρέπει να µας διαφεύγει την προσοχή ότι δεν έχει νόηµα παρά µόνο ως µέρος ενός ευρύτερου οργανικού συνόλου,
µιας ολιστικής µάθησης ενός ευρύτερου στόχου που δεν είναι άλλος από την ιδιότητα του πολίτη. Ο κοινωνικός γραµατισµός δε σκοπεύει να «βγάλει την ύλη», αλλά
να «µορφώσει» ενεργούς πολίτες. Θεωρεί ότι η «επαφή» των ατόµων µε την επιστηµονική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων είναι ζωτική σε µια δηµοκρατική
κοινωνία, ότι θα οδηγήσει τους εκπαιδευοµένους σε µεγαλύτερη και σωστότερη κατανόηση του κόσµου µέσα στον οποίο ζουν και ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα
επέµβασης πάνω σε αυτήν την πραγµατικότητα, είτε τους αφορά προσωπικά είτε ως
µέλη της κοινωνίας.
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κληρονοµιά για να είναι ενήµεροι συµµέτοχοι στη δηµιουργία του µέλλοντος της
χώρας µας. Ωστόσο η βασική ιδέα µιας σύγχρονης δηµοκρατικής πολιτείας δεν είναι
µόνο η ενεργητική συµµετοχή, η υποστήριξη της µάθησης, της υπευθυνότητας, της
κοινής ταυτότητας αλλά και της γνώσης των άλλων πολιτισµών. Στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία όπου ζούµε, µοιραζόµαστε –κυρίως µέσω των ΜΜΕ– όχι µόνο
τα γεγονότα (µια γιορτή ή ένα σεισµό) αλλά και τα αισθήµατα των ανθρώπων που
τα βιώνουν, έστω και αν βρίσκονται στην άλλη άκρη του πλανήτη µας. Ο κάθε άνθρωπος αλλά και το κάθε έθνος αποτελεί µέρος αυτής της παγκόσµιας κοινωνίας και
όχι µια ξεκοµµένη νησίδα.
Ζούµε σε πολυπολισµικές κοινωνίες. Ο ΚΓ δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά ελληνοκεντρικός και/ή εθνοκεντρικός. Η επιβεβαίωση των δηµοκρατικών αξιών και
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Στον ΚΓ οι εκπαιδευόµενοι χρειάζεται να κατανοήσουν την πολιτισµική τους

των κοινωνικών πρακτικών βαίνει παράλληλα µε το σεβασµό τόσο των οµοιοτήτων
όσο και των διαφορών µας µε τους «άλλους». Σε καιρούς κοινωνικών αλλαγών χρειαζόµαστε το σταθερό έδαφος που παρέχουν αυτές οι αξίες, γιατί αποτελούν τη βάση
της αναγνώρισης της κοινωνικής πραγµατικότητας στο «µικρό πλανητικό χωριό µας»,
στο οποίο η σηµασία του ενεργού πολίτη εκτείνεται πολύ πέρα από τις τοπικές κοινωνίες και τα εθνικά σύνορα.

Επιμέρους στόχοι – δεξιότητες
Ο κοινωνικός γραµµατισµός λόγω της πολλαπλότητας των γνωστικών αντικειµένων του είναι απαραίτητο να ξεκινήσει και να συνδυασθεί µε τις υπάρχουσες εµπειρίες των εκπαιδευοµένων, στις οποίες θα δώσει τη δυνατότητα να συγκροτηθούν
σε γνώση. Οι γενικεύσεις δεν έχουν νόηµα χωρίς εµπειρικές αναφορές. Δεν υπάρχει µάθηση χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον. Στον κοινωνικό γραµµατισµό δίνεται έµφαση στις στρατηγικές µάθησης, στον τρόπο που µαθαίνουν. Στην εξεύρεση και
εφεύρεση εκείνων των θεµάτων που θα αγγίζουν µια ευρύτερη σειρά ενδιαφερόντων και θα ανοίξουν «παράθυρα» στη γνώση και στη συνειδητοποίηση. Τα θέµατα
τα οποία διαπραγµατεύονται οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ έχουν πάντα σχέση µε τις
ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Τα στάνταρ µάθησης του κοινωνικού γραµµατισµού πρέπει να είναι σχεδια-
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σµένα έτσι ώστε οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη διάρκεια της διδακτικής
πράξης να παράγουν/δηµιουργούν δεξιότητες. Οι δεξιότητες ως µικρές, σαφώς
προσδιορισµένες, παρατηρήσιµες ενότητες συµπεριφοράς ή δράσης εντάσσονται
και ενσωµατώνονται µέσα στην εκπαιδευτική πρακτική. Η τάξη, ως οµάδα εργασίας,
προσφέρει ευκαιρίες για να εξασκήσουν οι εκπαιδευόµενοι τις ικανότητές τους, αλλά
και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Είναι κοινός τόπος ότι οι δεξιότητες δεν αποκτώνται εν κενώ αλλά µόνο µέσα σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Κανείς δεν έµαθε
ποδήλατο διαβάζοντας τις οδηγίες ενός εγχειριδίου. Ακόµα και το διάβασµα το µαθαίνει κανείς µόνο διαβάζοντας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηµιουργήσουν µέσα
στην «τάξη» εκείνες τις συνθήκες οι οποίες θα οδηγήσουν τους εκπαιδευόµενους
στην απόκτηση βασικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και προσωπικών δεξιοτήτων12.
Πιο συγκεκριµένα να µπορούν:

 να µετέχουν σε συζητήσεις, αλλά και να οργανώνουν συζητήσεις

 να επιχειρηµατολογούν διαµορφώνοντας και υπερασπίζοντας απόψεις
 να υπερασπίζονται τον εαυτό τους

 να αποδέχονται διαφορετικές απόψεις και να σκέφτονται µε όρους συναίνεσης
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αντί για πόλωσης

 να διαπραγµατεύονται

 να προγραµµατίζουν και να οργανώνουν σχέδια δράσης (projects), αλλά και
κάθε είδους δραστηριότητα

 να ηγούνται αλλά και να δουλεύουν οµαδικά: να συνεργάζονται µεταξύ τους
 να είναι ευέλικτοι: να τα βγάζουν πέρα µε τις απρόβλεπτες αλλαγές και να προσαρµόζονται σε µη προβλέψιµες καταστάσεις

 να µάθουν να παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης τους (projects), αλλά και να
αυτοπαρουσιάζονται

 να µάθουν τρόπους συµπεριφοράς σε µια συνέντευξη ή τρόπους απάντησης
σε µια τηλεφωνική συνδιάλεξη

 να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση

 να προχωρούν σταδιακά προς την επίλυση των προβληµάτων, είτε αυτά αφορούν την καθηµερινή ζωή είτε την εκπαιδευτική διαδικασία είτε το επάγγελµα
Για το θέµα των στόχων βλ. “Four Types of Learning Goals: knowledge, skills, dispositions, and feelings» στο http://www.project– approach.com/foundation/goals.htm
12

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 229

προβλήµατα

 να µη φοβούνται αλλά να αντιµετωπίζουν τα αισθήµατα και τις αισθήσεις τους

 να µάθουν πώς να µαθαίνουν: να µπορούν να βρουν τις πληροφορίες τις
οποίες χρειάζονται.
Εκτός από τις δεξιότητες, η εκπαιδευτική πράξη πρέπει να τους παρέχει και ένα
πλέγµα γνώσεων, χωρίς να ξεχνάµε ότι οι γνώσεις κατοχυρώνονται και αφοµοιώνονται µόνο όταν αγγίζουν τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Σε γενικές γραµµές:

 να µπορούν να τοποθετούν τους ανθρώπους (και τον εαυτό τους), τις ιδέες και
τα γεγονότα µέσα σε µια χρονική προοπτική, να αντιλαµβάνονται τις διαδικασίες σχηµατισµού και µετασχηµατισµού τους, ώστε να αποκτήσουν πιο σαφή
αντίληψη για τις κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν
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 να µη διστάζουν να παίρνουν αποφάσεις και να αντιµετωπίζουν κοινωνικά

 να εφοδιασθούν µε τα νοητικά εκείνα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να
τα βγάλουν πέρα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον. Να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις και τους κοινωνικούς ρόλους

 να είναι ενηµερωµένοι και να έχουν υπεύθυνη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή

 να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τους τρόπους µε τους οποίους σκέφτονται
και αντιµετωπίζουν τη ζωή, τους ανθρώπους και τα γεγονότα

 να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να βγάζουν συµπεράσµατα βασισµένα σε
προσεκτική εξέταση των γεγονότων

 να κατανοούν και να αναλύουν µια πληροφορία, καθώς και να «διαβάζουν»
µια κοινωνική στατιστική, ένα βιβλίο ή ένα άρθρο και να εξάγουν συµπεράσµατα.
Ο κοινωνικός γραµµατισµός, κάτω από την οµπρέλα της Κοινωνιο-πολιτισµικής
Ανθρωπολογίας, έχει να προσφέρει στους εκπαιδευοµένους ένα µεγάλο φάσµα αλληλοδιαπλεκόµενων γνώσεων. Ολα τα θέµατα µε τα οποία ασχολείται είναι διαθεµατικά. Δεν αφορούν µία επιστήµη «καθ’ εαυτήν». Η κατανόηση, για παράδειγµα, της
σχέσης ανάµεσα στο άτοµο και την κοινωνία µπορεί να γίνει µέσα από ένα θέµα επικαιρότητας, όπως ένας σεισµός. Σε αυτό το «µάθηµα» θα χρησιµοποιηθεί και η Γεωγραφία και η Ιστορία και η Οικονοµία κ.ο.κ.
Με αυτό το σκεπτικό έχει νόηµα, µετά το πέρας των σπουδών των εκπαιδευο-
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µένων στα ΣΔΕ, οι προσδοκώµενοι στόχοι να καταγραφούν κατά επιστήµη, µόνο και
µόνο γιατί η µέχρι τώρα πρακτική –εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων– λειτουργούσε µέσα σε αυτήν τη λογική, στην οποία είµαστε εθισµένοι και την οποία είναι
δύσκολο να υπερπηδήσουµε. Γι αυτό, σε κάθε θέµα-ενότητα, διευκολύνει να εντοπίζεται η εµπλοκή των συγκεκριµένων επιστηµών και να καθορίζονται οι επιµέρους
στόχοι. Αναλυτικά οι προδοκώµενοι στόχοι κατά κοινωνική επιστήµη είναι:
στην Κοινωνιολογία

 να κατανοήσουν την ισχυρή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο άτοµο και την
κοινωνία. Να αντιληφθούν ότι αποτελούν µέλη ενός κοινωνικού συνόλου του
οποίου δέχονται τις επιδράσεις και στη διαµόρφωση του οποίου επιδρούν και
οι ίδιοι

 να κατανοήσουν ότι η κοινωνία είναι οργανωµένη θεσµικά (τυπικά και άτυπα)
από το µικρό επίπεδο (την παρέα ή την οικογένεια) έως το µακρό επίπεδο π.χ.
τους Διεθνείς Οργανισµούς

 να µάθουν να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές καταστάσεις όπως την κοινωνική
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διαστρωµάτωση και τον κοινωνικό έλεγχο, καθώς και τους κοινωνικούς ρόλους και την πολλαπλότητα των κοινωνικών ταυτοτήτων.
στην Ιστορία

 να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το χρόνο, δηλαδή τη σχέση ανάµεσα στο παρελθόν και στο παρόν, τη διαχρονία των γεγονότων και των ιδεών,
τη σχέση ανάµεσα στην ιστορική συνέχεια και τις ιστορικές τοµές

 τη σχέση µεταξύ αιτίων και αποτελεσµάτων

 να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν µέρος µιας παγκόσµιας κοινότητας, ότι
και άλλοι άνθρωποι σε άλλες εποχές αντιµετώπισαν παρόµοιες κοινωνικές καταστάσεις, ότι προσπάθησαν και αυτοί να απαντήσουν σε θεµελιακά ερωτήµατα (όπως η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η δηµοκρατία, ο πόλεµος κτλ.), ότι οι ιδέες
έχουν πραγµατικές επιπτώσεις και, τέλος, να συνειδητοποιήσουν ότι τα γεγονότα σχηµατίζονται και από τις ιδέες και από τις πράξεις των ανθρώπων13.

στη Γεωγραφία

 να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το χώρο, οικισµένο ή µη. Τη

Για τους στόχους που τίθενται στην Ιστορία και τις άλλες κοινωνικές επιστήµες σε προγράµµατα
σπουδών άλλων χωρών βλ. www.knowledge.state.va.us/sol/solview.cfm?curriculum_abb=HSS

13
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των τοπίων, το πώς οι άνθρωποι µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο επιδρούν στο κοινωνικό περιβάλλον και πώς η χώρα τους δέχεται τον αντίκτυπο
γεγονότων και συµβάντων τα οποία συντελούνται πολύ µακρύτερα

 να εξοικειωθούν µε τη χρήση χαρτών και να κάνουν ταξίδια και περιηγήσεις,
έστω και στη φαντασιακή σφαίρα.
στην Πολιτική Επιστήμη

 να κατανοήσουν την πολιτική ζωή: τις βασικές αρχές, αξίες και λειτουργίες των
πολιτικών συστηµάτων και ειδικότερα του ελληνικού πολιτικού συστήµατος

 να κατανοήσουν τις αξίες και τις αρχές της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, να
µάθουν τι είναι ένα Σύνταγµα και να εξασκηθούν να εκτιµούν τις πληροφορίες
που αφορούν τη δηµόσια ζωή.
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σχέση ανάµεσα στα ανθρώπινα και τα φυσικά χαρακτηριστικά των τόπων και

στην Πολιτική Οικονομία
Το αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας αφορά άµεσα τους ανθρώπους ως
εργαζόµενους και η γνώση της µπορεί ίσως να τους προσφέρει κάποιες δυνατότητες να ζήσουν µε περισσότερη ευµάρεια. Εξάλλου η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται
µεταξύ των οικονοµικά ισχυρών της γης. Γι αυτό οι εκπαιδευόµενοι πρέπει:

 να µάθουν να αντιλαµβάνονται τη σηµασία βασικών οικονοµικών εννοιών ή
αρχών που διέπουν την οικονοµία ή το πού θα µπορούν να απευθυνθούν για
να τις βρουν

 να λύσουν τις απορίες τους πάνω σε έννοιες όπως Χρηµατιστήριο, οικονοµία
της αγοράς, παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, τιµάριθµος, ΑΕΠ ή ό,τι άλλο θελήσουν.
στη Φιλοσοφία
Οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ δε χρειάζεται να αποστηθίσουν τις διάφορες φιλοσοφικές σχολές και θεωρίες από τον Πλάτωνα ως τις µέρες µας, αλλά να µάθουν
ότι και οι ίδιοι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουν µια φιλοσοφία µε την οποία πορεύονται
στη ζωή τους. Αρκεί να συνειδητοποιήσουν ότι ενστικτωδώς χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται όχι µόνο διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες αλλά και φιλοσοφικές µεθόδους όπως το πείραµα και η παρατήρηση. Αξίζει να αποδειχθεί στην πράξη ότι, όταν
θέλουν να καταλήξουν σε µια άποψη για ένα άνθρωπο ή για ένα γεγονός που
αφορά κυρίως τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, πειραµατίζονται και παρατηρούν αν-
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θρώπους και καταστάσεις. Απλά χρειάζεται να µάθουν ότι όλα αυτά είναι Φιλοσοφία.
στην Ψυχολογία
Τα ΣΔΕ διαθέτουν ψυχολόγους και οι εκπαιδευόµενοι καθώς και οι εκπαιδευτές συζητούν (ή πρόκειται να συζητήσουν) πολλές φορές µαζί τους για προβλήµατα
που ανακύπτουν στην καθηµερινή διδακτική πράξη και αφορούν τόσο τις σχέσεις
µεταξύ των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, αλλά και τους προσωπικούς τρόπους που κάθε εκπαιδευόµενος τα αντιµετωπίζει. Η συνεργασία αυτή µπορεί να αποβεί πολύτιµη για τον κοινωνικό γραµµατισµό.

Περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου–δραστηριότητες
Το Πρόγραµµα Σπουδών του ΚΓ δεν µπορεί –δεν έχει νόηµα– να έχει και δεν
έχει µια καθορισµένη ύλη. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο επίσης να υπάρχει οµοιοµορφία στη θεµατολογία µε την οποία ασχολείται η κάθε οµάδα-τάξη εκπαιδευοµένων σε κάθε ΣΔΕ. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν γνώσεις και εµπειρίες πάνω σε πολλά
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κοινωνικά φαινόµενα και γεγονότα. Κανένα από τα γνωστικά αντικείµενα του κοινωνικού γραµµατισµού δεν τους είναι εντελώς άγνωστο. Η διδακτική προσέγγιση είναι
ολιστική και διαθεµατική. Ξεκινά από τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, καθώς και από την επικαιρότητα. Στόχος της είναι να συγκροτήσει σε θεωρητική βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των εκπαιδευοµένων και
όχι να τους εφοδιάζει συνεχώς µε καινούριες γνώσεις, ξεκοµµένες από τη ζωή τους.
Μεταφορικά η τάξη δεν είναι ένας γυάλινος πύργος αλλά µια αγορά (µε την
αρχαία ελληνική έννοια), όπου συγκρούονται οι ιδέες και καθηµερινά συµβαίνουν
καινούρια γεγονότα. Έτσι, ενώ στο παραδοσιακό σχολείο το Πρόγραµµα Σπουδών
καθορίζεται εν πολλοίς από το ΥΠΕΠΘ και εν µέρει από τον καθηγητή, στα ΣΔΕ το
Πρόγραμμα Σπουδών του Κοινωνικού Γραμματισμού βρίσκεται στην υπηρεσία των εκπαιδευομένων και των ενδιαφερόντων τους και καθορίζεται από τη σχέση του εκπαιδευτή µε τους εκάστοτε εκπαιδευοµένους. Η ποικιλία της θεµατολογίας είναι τόσο
µεγάλη όσο και οι σχέσεις αυτές, καθώς και η πραγµατικότητα.
Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι µια διαρκής επισήµανση της ουσιαστικής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία, στο «µέσα»
και «έξω» από το σχολείο. Είναι µια υπενθύµιση ότι η µάθηση δεν περιορίζεται στους
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περιπέτεια, αλλά και έναν τρόπο να αντιµετωπίζεις ή/και να λύνεις τα προβλήµατά
σου.
Στον ΚΓ οι εκπαιδευόµενοι δεν καλούνται να αποστηθίσουν κάποιες θεωρίες,
αλλά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες µέσα από δραστηριότητες οι οποίες
προγραµµατίζονται και οργανώνονται, µε τη συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων στα πλαίσια που ορίζει το Πρόγραµµα Σπουδών. Στην προσπάθεια αυτή
οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι άνθρωποι (και οι εκπαιδευόµενοι)
ενδιαφέρονται περισσότερο π.χ. για τους ανθρώπους και την ιστορία τους ως άτοµα
µέλη µιας κοινωνίας παρά ως απρόσωπες µάζες ή έθνη, ότι οι ιδεολογίες και οι θεωρίες είναι αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης ιστορικής συγκυρίας.
Η προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων είναι πολιτισµική, µε την έννοια
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τοίχους της τάξης, ότι δεν σταµατά ποτέ, ότι το να µαθαίνεις αποτελεί µια εκπληκτική

πως το Πρόγραµµα Σπουδών εστιάζεται στις εµπειρίες των συµµετεχόντων και όχι
στα επιµέρους συστατικά του στοιχεία. Το πλαίσιο σπουδών είναι ευέλικτο και το
πλαίσιο θεµάτων και δραστηριοτήτων ανοικτό. Οι εκπαιδευτές εξασκούνται στο να
«ακούν το σφυγµό» της τάξης (Darling-Hammond 2001), να ευαισθητοποιούνται στον
έστω και ασαφώς διατυπωµένο προβληµατισµό των εκπαιδευοµένων και να θέτουν
ως προτεραιότητα όχι την ύλη –όπως στο παραδοσιακό σχολείο– αλλά τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Οι θεματικές ενότητες –σχέδια δράσης–
επιλέγονται έτσι ώστε:

 να άπτονται των ενδιαφερόντων και των αναγκών των εκπαιδευοµένων
 να συνδυάζονται µε την επικαιρότητα

 να προσφέρουν γνώσεις οι οποίες αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για
την κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων ή γεγονότων που εξετάζονται και
οι οποίες µπορούν να χρησιµεύσουν ως εφαλτήριο για τη διά βίου µάθηση
των εκπαιδευοµένων.
Σε πoιο από τα τρία παραπάνω δίνεται κάθε φορά το βάρος εξαρτάται από τον

εκπαιδευτικό, αλλά και από την οµάδα-τάξη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών είναι η επιλογή του κατάλληλου υλικού µε το οποίο θα εξασκηθούν
οι εκπαιδευόµενοι. Είναι χρήσιµο να δίνονται, αλλά και να εφευρίσκονται δεδοµένα,
έστω και αντιτιθέµενα, που θα προκαλέσουν στους εκπαιδευοµένους χρήσιµες σκέ-
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ψεις. Επιπλέον, σε οποιοδήποτε θέµα επιλεγεί, η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να
περικλείει και να φωτίζει όψεις και πλευρές και των άλλων γραµµατισµών. Αξίζει επίσης τον κόπο να δίνεται µια συγκριτική διάσταση, µε άλλες απόψεις ή µε άλλους πολιτισµούς, ώστε η εκπαίδευση να ξεφεύγει από τη µονοµέρεια και τον
τοπικισµό-εθνικισµό.
Στη διάρκεια της πορείας προς την ολοκλήρωση ενός θεµατικού κύκλου ή
απλώς ενός «µικρού» θέµατος που έχει επιλεγεί, οι εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται σε
δραστηριότητες οι οποίες είναι κοινές για όλες τις θεµατικές. Οι δραστηριότητες αυτές
είναι επαναλαµβανόµενες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αφοµοιωθούν µέσα
από τη συνεχή άσκηση. Οι δραστηριότητες αυτές που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε
τις δεξιότητες που περιγράψαµε παραπάνω, αλλά τις περισσότερες φορές προσφέρουν και γνώσεις, είναι οι εξής:

 Η οργάνωση και η διεύθυνση συζητήσεων. Αυτή αποτελεί µια από τις πιο σπουδαίες δραστηριότητες του ΚΓ, γιατί οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν πληθώρα δεξιοτήτων: διάλογος, επιχειρηµατολογία, διαµόρφωση και υπεράσπιση
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απόψεων, διαπραγµάτευση, αποδοχή νέων ή άλλων/διαφορετικών απόψεων,
οργάνωση, προγραµµατισµός κ.ά.

 Η άσκηση στον προφορικό λόγο. Στις µέρες µας, λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, ο προφορικός λόγος τείνει να έχει το προβάδισµα σε
σχέση µε το γραπτό. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να εξασκηθούν να µιλούν και
να παρουσιάζουν το έργο τους ή κάτι που είδαν ή διάβασαν, να διατυπώνουν
τις προσωπικές τους εµπειρίες και να ανταλλάσσουν απόψεις. Η αυτοπαρουσίαση συνιστά επίσης µια καλή άσκηση.

 Η πρόσβαση στο διαδίκτυο (Κασκαντάµη 2001, Project– Based Learning with
Multi Media 1997). Αυτή βοηθά στο να µάθουν πώς να µαθαίνουν. Βοηθά επίσης να κατανοηθεί και να κατακτηθεί στην πράξη η ολιστική κια διαθεµατική
προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων. Ερευνώντας, για παράδειγµα, το
θέµα των προσφύγων, στις ιστοσελίδες, η διάκριση ανάµεσα στην Ιστορία, τη
Γεωγραφία, την Κοινωνιολογία την Οικονοµία κτλ., καταρρίπτεται. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει διαθεµατικά µε τον πληροφορικό γραµµατισµό.
Χρήσιµα είναι επίσης τα εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού. Αυξάνουν το ενδια-
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λογία για να ανακαλύψουν τη γνώση. Συνιστάται το πρόγραµµα Οδύσσεια.

 Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία: μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα –αλλά και
κινηματογραφικά έργα ή απλώς σενάρια. Μπορεί να λειτουργήσει διαθεµατικά
µε το γλωσσικό γραµµατισµό. Τα λογοτεχνικά κείµενα αποτελούν σε πολλές
περιπτώσεις ιστορικές πηγές –και όχι µόνο. Αφήνουν περιθώρια στη δηµιουργική φαντασία των εκπαιδευοµένων. Επιπλέον µέσω αυτών µπορούν να µάθουν να αξιολογούν και να συζητούν, να συγκρίνουν, να αναλύουν αλλά και
να συνθέτουν επισηµαίνοντας καταστάσεις κοινωνικές (Κοινωνιολογία), θέµατα
αξιών (Φιλοσοφία), πολιτισµού (Ανθρωπολογία), ανθρώπινων χαρακτήρων
(Ψυχολογία), που δεν αφορούν µόνο τη χώρα µας αλλά και άλλες χώρες (Γεωγραφία)14. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν:
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φέρον τους, τη δηµιουργικότητά τους και συνηθίζουν να χρησιµοποιούν την τεχνο-

 να διαβάσουν ή να ανεβάσουν ένα θεατρικό έργο: να φτιάξουν τα κουστούµια, να παίξουν τους ρόλους, να δουν τα πολιτιστικά πλαίσια, τις συνήθειες, είτε αυτές αφορούν τους Ινδιάνους, είτε το Σαίξπηρ, είτε τον
Ξενόπουλο

 να ερµηνεύσουν ή να υποδυθούν κάποιους ρόλους µέσα από υποτιθέµενες καταστάσεις και να αντιληφθούν τις θετικές συνέπειες µιας εποικοδοµητικής µορφής επικοινωνίας ή και το αντίθετο

 να µάθουν, µέσα από την ξένη λογοτεχνία, να ορίζουν τα στερεότυπα και να
διαφοροποιούνται από ανόητες γενικεύσεις. Η κινέζικη λογοτεχνία για παράδειγµα µπορεί να τους δείξει έναν πολιτισµό, τόσο αρχαίο όσο και ο ελληνικός15.

 Η αποδελτίωση κειμένων από εφημερίδες ή/και περιοδικά, σε σχέση πάντα με το
θέμα της εργασίας που έχουν να διεκπεραιώσουν. Επειδή όλα σχεδόν τα θέµατα που διαπραγµατεύεται ο ΚΓ έχουν σχέση µε την επικαιρότητα, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά αποτελούν πρόσφορο υλικό στο να αποκτήσουν
δεξιότητες (να µάθουν πώς να µαθαίνουν) αλλά και γνώσεις για το παρελθόν,
την πολιτική, την οικονοµία κ.ά. Μαθαίνουν επίσης να αντιµετωπίζουν κριτικά
Χρήσιµο βοήθηµα µπορεί να αποτελέσει το Αποστολίδου, Καπλάνη και Χοντολίδου (2000).
Για το θέµα χαρακτηριστικό είναι το άρθρο Heinz, Α Ε. (1983) που διατυπώνει µια διδακτική πρόταση
σύνδεσης των κοινωνικών επιστηµών µε το γλωσσικό γραµµατισµό.

14
15
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και να αξιολογούν κείµενα.
Χρήσιµη είναι επίσης η ανάγνωση κειμένων ή βιβλίων και η παρουσίασή τους
στην τάξη. Για παράδειγµα κείµενα φιλοσόφων διαφόρων χρονικών περιόδων, ώστε
να γίνει αντιληπτή η διαχρονία (Ιστορία) αλλά και οι έννοιες (Φιλοσοφία).

 Οι επισκέψεις εκτός σχολείου σε φορείς, ιδρύματα, εργασιακούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις έργων τέχνης, βιβλιοπωλεία κτλ. Οι επισκέψεις αυτές µπορούν να
αποτελέσουν από µόνες τους ένα σχέδιο δράσης το οποίο οι εκπαιδευόµενοι
θα οργανώσουν, θα προετοιµάσουν και θα παρουσιάσουν ή µπορούν να ενταχθούν µέσα σε µια γενικότερη θεµατική.

 Η μύηση και η άσκηση στις μεθόδους κοινωνικής έρευνας. Σε µικρές έρευνες η
κατασκευή ενός ερωτηµατολογίου ή η προετοιµασία µιας συνέντευξης σε θέµατα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι δίνει τη δυνατότητα να
ασκηθούν στην επιστηµονική και ερευνητική εργασία, να εφοδιασθούν µε τα
νοητικά εκείνα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους: να µάθουν πώς να µαθαίνουν, να προχωρούν σταδιακά στην επίλυση
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των προβληµάτων, να βγάζουν συµπεράσµατα βασισµένα σε εξέταση των γεγονότων κ.ά. Οι περισσότερες επιστήµες έχουν κοινές µεθόδους όπως:

 Τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις (ανοικτού ή κλειστού τύπου). Η Κοινωνιολογία τα χρησιµοποιεί για να συγκεντρώνει και να καταγράφει δεδοµένα. Τις
συνεντεύξεις τις χρησιµοποιούν επίσης οι ιστορικοί της Προφορικής Ιστορίας,
αλλά και οι ανθρωπολόγοι και οι ψυχολόγοι.
Η µελέτη µιας συνέντευξης από ένα περιοδικό ή από µια κασέτα µπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση του σκεπτικού των ανθρώπων αλλά και να
γίνει καλύτερα κατανοητό ότι κάθε άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγµα όταν ακούει ή διαβάζει. Η δραστηριότητα αυτή θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

 Τη μελέτη των αρχείων. Η Ιστορία ασχολείται περισσότερο µε τη µελέτη των
αρχείων, αλλά υπάρχουν και ανθρωπολόγοι (οι λεγόµενοι του γραφείου) που
δουλεύουν και µε κείµενα παλιότερων αλλά και σύγχρονων εποχών. Η ταξινόµηση ενός αρχείου, αλλά και η επίσκεψη σε ένα αρχείο, ακόµα και του σχολείου τους, βοηθά να κατανοήσουν τη σηµασία της οργάνωσης, αλλά και των
υλικών του παρελθόντος.
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αυτοί ενδιαφέρουν επίσης και τους ιστορικούς.

 Την παρατήρηση. Οι κοινωνιολόγοι χρησιµοποιούν την παρατήρηση, οι ανθρωπολόγοι τη συµµετοχική παρατήρηση και την προσεκτική παρατήρηση οι
φιλόσοφοι.

 Την επιτόπια έρευνα. Τη χρησιµοποιούν οι ανθρωπολόγοι, κάτι που το κάνουν
και οι ιστορικοί, κυρίως της τοπικής ιστορίας.

 Το πείραμα. Το χρησιµοποιούν τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι ψυχολόγοι (εργαστηριακά πειράµατα), αν και σήµερα οι περισσότεροι αποδέχονται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ποσοτικές (δειγµατοληπτικές έρευνες), καθώς
και ποιοτικές έρευνες για την ψυχολογία.

 Την προσεκτική διατύπωση των προβλημάτων. Η µελέτη της Φιλοσοφίας δε διε-
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 Τους χάρτες. Η γεωγραφία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους χάρτες, αλλά

ξάγεται µόνο µέσα από τον πειραµατισµό ή την προσεκτική παρατήρηση, αλλά
και µε την προσεκτική διατύπωση ενός προβλήµατος. Αυτή η µέθοδος µπορεί
ταυτόχρονα να προσφέρει και µία λύση ή να δώσει επιχειρήµατα ώστε να
δοθεί µία λύση σε ένα επιστηµονικό ερώτηµα.

Διδακτική Μεθοδολογία
Οι παραδοσιακοί δάσκαλοι µεταβιβάζουν τις γνώσεις τους στους µαθητές τους,
οι οποίοι µε τη σειρά τους πρέπει να αποδείξουν ότι τις έχουν αφοµοιώσει. Σε αυτή
την εκδοχή η διδασκαλία είναι γενικά δηµιουργική, ενώ η µάθηση σχεδόν παθητική.
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι ουσιαστικά η µεταβίβαση του περιεχοµένου
και το βασικό πρόβληµα είναι να βρεθεί η πιο αποτελεσµατική µέθοδος. Οι εκπαιδευόµενοι σίγουρα συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά το µέγεθος
της αυτο-διαµόρφωσης και αυτο-αποφασιστικότητας που θα µπορούσαν να έχουν
είναι αναπόφευκτα µικρό και περιστασιακό.
Στις κοινωνίες που έχουν αναπτύξει τη νέα τεχνολογία, αυτό το είδος της σχέσης διδασκαλίας-µάθησης χάνει σε αποτελεσµατικότητα. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώνονται απαιτούν πιο ενεργητικούς και αυτόνοµους
ανθρώπους-πολίτες. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να προετοιµάζονται να ανανεώνουν
τις γνώσεις τους συνεχώς και να απαντούν εποικοδοµητικά στις αλλαγές που πα-
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ρουσιάζονται. Ο ρόλος των εκπαιδευτών αλλάζει ο εκπαιδευτής γίνεται αυτός που
συνοδεύει, διευκολύνει, καθοδηγεί, υποστηρίζει και οδηγεί τις προσπάθειες των εκπαιδευοµένων να αποκτήσουν, να χρησιµοποιήσουν και, σε τελευταία ανάλυση, να
δηµιουργήσουν τη γνώση. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευόµενοι γίνονται ενεργοί
συµµέτοχοι στη διαδικασία της δικής τους µάθησης, την οποία µαθαίνουν να διαπραγµατεύονται και να χειρίζονται σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτές-οδηγούς και
µε τους συν-εκπαιδευµένους τους. Η διδακτική µεθοδολογία στηρίζεται στο project16.
Το project είναι µία από τις βασικές µεθόδους διδασκαλίας, ένα µέσο µε το
οποίο οι εκπαιδευόµενοι:

 αναπτύσσουν ανεξαρτησία και υπευθυνότητα

 εξασκούνται σε κοινωνικά και δηµοκρατικά µοντέλα συµπεριφοράς και

 εµπεριέχει πολλές άλλες µεθόδους, όπως τον καταιγισµό ιδεών, συζήτηση,
παιγνίδι ρόλων, δραµατοποίηση, ανακεφαλαίωση, παρουσίαση εργασιών,
επιτόπια έρευνα κ.ά.
Το project στηρίζεται στις βιωµένες εµπειρίες των εκπαιδευοµένων. Ξεκινάει
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από το βίωµα και προχωρά στη γενίκευση, στη γνώση, στη θεωρία. Προσφέρεται
για οµαδική εργασία. Προγραµµατίζεται και οργανώνεται. Εχει συγκεκριµένους στόχους, αλλά και την ευελιξία να αλλάξει ο προγραµµατισµός και οι στόχοι, εάν δεν αγγίζουν πια τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, γιατί η στοχοθεσία προϋποθέτει
ελευθερία δράσης και δεν υπαγορεύεται και γιατί οι εκπαιδευόµενοι είναι αυτοί που
κινούν τις διαδικασίες. Το project έχει αρχή µέση και τέλος. «Το project είναι ένα κοινός τόπος που εµπνέει όλα µε µια ενότητα σκέψης και προσπάθειας, γι αυτό αυτός ο
τρόπος δουλειάς είναι ίσως το πιο φυσικό και αποτελεσµατικό µέσο να φέρει το
πνεύµα της κοινότητας και τις συνθήκες της µέσα στο σχολείο» (Richards: 256). Στο
τέλος κάθε project οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
Το ιδανικό για την εκτέλεση ενός project είναι όταν να εκπληρώνονται και οι
τέσσερις φάσεις (στοχοθεσία, οργάνωση, εκτέλεση, παρουσίαση) από τους εκπαιδευοµένους και όχι από τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, κυρίως
Για τη µέθοδο έχουν γραφτεί πολλά. Βλ. Kirkpatrick (1918), Frey (1980), Χρυσαφίδης (1994),
Βαϊνά (1996), Ανθογαλίδου (1998), Μάγος (2003) και Knoll Michael στο http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html. Στις ιστοσελίδες του Πανεπιστηµίου Μπράουν µπορεί να βρει κανείς χρήσιµο υλικό The Education Alliance at Brown University, Project Based Learning - What Works.

16
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διαδικασία, τόσο από τους εκπαιδευοµένους όσο και από τους εκπαιδευτές. Θεωρώ
ότι, προχωρώντας στην εκτέλεση project, όλο και περισσότερο θα υποχωρεί η καθηγητοκεντρική και θα ενδυναµώνει η µαθητοκεντρική διάσταση. Σύµφωνα µε το
παλιότερο µοντέλο, οι εκπαιδευόµενοι έρχονταν πρώτα σε επαφή µε τη γνώση, µάθαιναν µια βασική θεωρία ή θεωρίες τις οποίες εφάρµοζαν δηµιουργικά στη διάρκεια
του project. Στο νεότερο µοντέλο, οι εκπαιδευόµενοι αποκοµίζουν γνώσεις και έρχονται σε επαφή µε τη θεωρία στη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης του project.

Διαθεματική αξιοποίηση του κοινωνικού γραμματισμού
Όλες οι θεµατικές του ΚΓ (άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο) µπορούν
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γιατί έρχεται σε αντίθεση µε την µέχρι τώρα πρόσληψη του τι σηµαίνει εκπαιδευτική

να αξιοποιηθούν διαθεµατικά µε το γλωσσικό γραµµατισµό, γιατί έχουν σχέση µε
την ανάγνωση. Παραδείγµατα διαθεµατικής αξιοποίησης µε δραστηριότητες που
αφορούν τη λογοτεχνία αναφέρθηκαν παραπάνω17.
Η χρήση ΗΥ, µε σκοπό τον ΚΓ, µπορεί να γίνει διαθεµατικά και µε την ξένη
γλώσσα και µε τον πληροφορικό γραµµατισµό, όπως ήδη αναφέρθηκε18.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και η ενασχόληση µε τις τέχνες συνδέονται και αυτές άµεσα µε τον ΚΓ.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακολουθεί τα στάνταρ που έχουν
τεθεί για όλους τους Γραµµατισµούς. Οι εκπαιδευτικοί, στο ποσοστό που το θεωρούν
αναγκαίο, µπορούν να συντάσσουν φύλλα εργασίας για τους εκπαιδευοµένους.
Ωστόσο θεωρούµε απαραίτητο, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευοµένους, να έχουν ένα «ντοσιέ/σηµειωµατάριο ιδεών/ηµερολόγιο», όπου θα καταγράφεται η εκπαιδευτική πράξη. Δεν πρόκειται για ένα «βιβλίο ύλης», αλλά για µια
ζωντανή παρουσίαση των όσων συµβαίνουν µέσα και έξω από την «τάξη». Αυτό θα
Για το θέµα βλ. και Σφυρόερα (2003) ιστοσελίδες που αφορούν την εκπαίδευση των µουσουλµανόπαιδων στην Ελλάδα. Το κείµενο περιλαµβάνει και ένα θεωρητικό µέρος καθώς και βιβλιογραφία.
18
Για µια καλή και εκτενή ανάλυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε πολυµέσα βλ. Project-Based
Learning with Multimedia (2001), καθώς και Hatwood-Futrell (2001).
17
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αποτελεί µία απόδειξη για το έργο του εκπαιδευοµένου και θα µπορεί να το παίρνει
µαζί του µετά το τέλος των σπουδών του. Είναι µια ευκαιρία για να µάθουν να φτιάχνουν αναφορές (report), να ταξινοµούν το υλικό τους και τις ιδέες τους, να ανα-στοχάζονται την πορεία τους προς τη µάθηση. Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό, θα
αποτελεί ένα χρήσιµο και χρηστικό –και για το µέλλον– αντικείµενο.
Στους εκπαιδευοµένους δίνονται συχνά ευκαιρίες για προσωπικές ή οµαδικές
ανακοινώσεις µέσα στην «τάξη» πάνω σε θέµατα δράσης που έχουν αναλάβει. Οι
εκπαιδευτές φροντίζουν, ώστε αυτές να γίνονται παρουσία όλων των µελών της οµάδας-τάξης και οι παρουσιαστές µοιράζονται τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους µε τους
άλλους, δέχονται ερωτήσεις και σε τελική ανάλυση γίνονται αντικείµενα κριτικής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης µπορούν να τεθούν από την οµάδα-τάξη, σε συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τους στόχους που έχουν τεθεί. Θεωρείται απαραίτητο, πριν το τέλος κάθε
σχολικής χρονιάς, ο κάθε εκπαιδευόµενος να έχει κάνει τουλάχιστον µια ατοµική και
να έχει πάρει µέρος σε µια οµαδική παρουσίαση.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ευγενία Φλογαΐτη

Αναγκαιότητα
Η αναγκαιότητα περιβαλλοντικού γραµµατισµού όλων των πολιτών και
κατ’επέκταση των εκπαιδευoµένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) πηγάζει
από την ένταση και έκταση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και των κοινωνικών
κρίσεων που απειλούν τη βιωσιµότητα των οικοσυστηµάτων και την ποιότητα ζωής
των ανθρώπων.
Τα τελευταία 150 χρόνια, ο άνθρωπος αναπτύσσει µε αλµατώδη ρυθµό τις
επιστήµες και τις τεχνολογίες, αυξάνει υπερβολικά τον πληθυσµό του, δηµιουργεί
µεγαλουπόλεις µαµούθ και επιλέγει ως δρόµο κοινωνικής προόδου και ευηµερίας
τη χωρίς όρια οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη καθορίζει τις δοµές των σύγχρονων κοινωνικών και οικονοµικών συστηµάτων, τις µεθόδους και τις κλίµακες της παραγωγής, την κατανοµή και τα µοντέλα της κατανάλωσης σύµφωνα µε τις επιταγές της
αύξησης, της συσσώρευσης, της επέκτασης και της παραγωγικής µεγιστοποίησης και
θέτει ως βασικές αξίες τον ανταγωνισµό και το κέρδος.
Σύντοµα όµως εµφανίζονται και τα αδιέξοδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία
της ανθρωπότητας οι αναπτυξιακές δραστηριότητες αγγίζουν περιβαλλοντικά και
κοινωνικά όρια µε σοβαρές επιπτώσεις στη φύση και την κοινωνία που ξεπερνούν
τα σύνορα και τις γενεές.
Τα προβλήµατα είναι πολλά και ποικίλα: φαινόµενο του θερµοκηπίου µε τις
απειλούµενες αλλαγές του κλίµατος της γης, όξινες βροχές, υπερεκµετάλλευση των
φυσικών πόρων, διάβρωση των εδαφών, αποδασώσεις, συσσώρευση των αποβλήτων και πάσης φύσεως σκουπιδιών, λειψυδρία, µείωση της βιοποικιλότητας κ.ά.
Προβλήµατα τοπικά, όπως η ηχορύπανση ή η ατµοσφαιρική ρύπανση που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ, και πλανητικά, όπως η τρύπα του
όζοντος, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα, την παγκοσµιότητα και τη διαχρονικότητα της
περιβαλλοντικής κρίσης. Μιας κρίσης που απειλεί την ποιότητα της ζωής όλων µας,
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καταστρέφει την παραγωγική βάση των κοινωνιών και υπονοµεύει το µέλλον της
ανθρωπότητας.
Άµεσα συνδεδεµένα εµφανίζονται και τα ζητήµατα που συνδέονται µε σοβαρές κοινωνικές ανισότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και
την ποιότητα ζωής. Κραυγαλέες ανισότητες µεταξύ των καταδικασµένων στην πείνα,
τη φτώχεια τις αρρώστιες και την εξαθλίωση κατοίκων του τρίτου και τέταρτου κόσµου και των υπόλοιπων κατοίκων της γης. Ανισότητες ακόµα και στο εσωτερικό των
ανεπτυγµένων χωρών του πλούτου και της ευηµερίας, όπως αυτές που βιώνουν συνήθως οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ. Κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις οικονοµικές, κρίσεις
οικολογικές και κρίσεις κοινωνικές σε όλα τα πλάτη και τα µήκη του πλανήτη, διαµορφώνουν ένα ενιαίο και αλληλένδετο πλέγµα που αναδεικνύει µια παγκόσµια
πολιτισµική κρίση.
Στην αυγή του 21ου, αιώνα η σηµαντική πρόκληση της ανθρωπότητας δείχνει
να είναι η συµφιλίωση της κοινωνίας µε τη φύση και του ανθρώπου µε τον άνθρωπο
στην προοπτική µιας αειφόρου ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα συντελείται στο
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πλαίσιο της ισορροπίας των φυσικών συστηµάτων του πλανήτη, που θα καλύπτει
τις ανάγκες του παρόντος αλλά και των µελλοντικών γενεών και θα εξασφαλίζει οικολογική αειφορία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Η δροµολόγηση όµως της αειφορίας καλεί σε µια βαθιά επαναθεώρηση του
τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισµός. Απαιτείται αναθεώρηση των αξιών και των οραµάτων της κοινωνίας που στηρίζουν τις αποφάσεις, τις
επιλογές και τα πρότυπα της ανάπτυξης. Απαιτούνται αλλαγές στα πεδία της οικονοµίας, της πολιτικής και της κοινωνίας και, γενικότερα, αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο
βλέπουµε την κοινωνία και τη φύση.
Η επίτευξη αλλαγών τέτοιας εµβέλειας δεν µπορεί να ανατεθεί µόνο σε ειδικούς και διοικητικά κέντρα που λαµβάνουν κάποια διορθωτικά µέτρα τεχνικής φύσης
και κινητοποιούν κάποιους θεσµικούς µηχανισµούς. Η υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης είναι υπόθεση ζωτική του πολίτη, ο οποίος, έχοντας πλήρη συνείδηση
των προβληµάτων και των σχέσεων που τον συνδέουν µε το περιβάλλον, δεν θα
ακολουθεί άκριτα τους πάσης φύσης ειδικούς, αλλά θα πάρει τις τύχες της κοινωνίας
στα χέρια του. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας αντίληψης η γνώση θα πρέπει να διαχέεται στο
κοινωνικό σώµα, το οποίο όµως είναι σε θέση να µη δέχεται παθητικά κεντρικά σχε-
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των αποφάσεων. Απαιτούνται, δηλαδή, άτοµα και κοινωνικές οµάδες µε αίσθηση της
περιβαλλοντικής τους ευθύνης, περιβαλλοντικό ήθος και οικολογική συνείδηση, χαρακτηριστικά που θα λειτουργήσουν ως αφετηρία για ένα βαθύτερο µετασχηµατισµό
της σκέψης και της πρακτικής των ανθρώπων και θα διαµορφώσουν καινούργιες σχέσεις µεταξύ κοινωνίας και φύσης.
Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληµατικής, ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός προβάλλει ως ένα από τα απαραίτητα εφόδια του σύγχρονου ανθρώπου, προκειµένου να συµµετάσχει ενεργά στα κοινωνικά δρώµενα που σχετίζονται µε τα
φλέγοντα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Κάτοχοι ανάλογων εφοδίων, οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν, να αναλύουν και να επηρεάζουν την πορεία των περιβαλλοντικών προβληµάτων που υποβαθµίζουν την
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διασµένες αποφάσεις αλλά να διερευνά, να διεκδικεί και να συµµετέχει στη λήψη

ποιότητα της ζωής τους και απειλούν την υγεία τους. Η εµπλοκή τους στα προβλήµατα που τους απασχολούν ίσως να µη συνεπάγεται πάντοτε και τη δυνατότητα άµεσης επίλυσής τους. Όµως, η κριτική ενασχόληση µε τα περιβαλλοντικά θέµατα έχει
θετικές συνέπειες στη σχέση τους µε τον εαυτό τους, τους άλλους και την κοινότητα,
καθώς από παθητικοί δέκτες των καταστάσεων γίνονται υπεύθυνοι, φορείς περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών. Έτσι, συµπληρώνοντας τον Huckle (1996:
106), µπορούµε να πούµε ότι ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός θα δώσει στους εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ τη δυνατότητα:

 να δουν τον εαυτό τους και το µέλλον τους µε διαφορετικό τρόπο αναπτύσσοντας την αίσθηση ότι έχουν τη δύναµη να διαµορφώσουν τις συνθήκες του
περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής τους

 να κατανοήσουν από πού πηγάζουν οι περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι
αξίες, τον τρόπο µε τον οποίο µεταβιβάζονται και τα συµφέροντα που στηρίζουν

 να αντιλαµβάνονται τις δοµικές και ιδεολογικές δυνάµεις που επηρεάζουν και
περιορίζουν την ποιότητα της ζωής τους και να αναζητούν δηµοκρατικές εναλλακτικές διεξόδους

 να µάθουν πώς να δρουν δηµοκρατικά για να φτιάξουν µια νέα περιβαλλοντική και κοινωνική τάξη πραγµάτων.
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Καθορισμός αντικειμένου
Ο περιβαλλοντικός (ή οικολογικός) γραµµατισµός, σύµφωνα µε τον Garett Hardin, είναι η ικανότητα να ρωτάς «Και µετά τι;». Είναι η ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουµε πριν καταστρέψουµε και το τελευταίο παρθένο δάσος, πριν εξαντλήσουµε τα
όρια της οικονοµικής ανάπτυξης και πριν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του πλανήτη
(Orr 1992: 85).
Η προβληµατική γύρω από τον περιβαλλοντικό γραµµατισµό έχει βρει την
πληρέστερη ανάπτυξή της στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Πρόκειται για ένα παγκόσµιο εκπαιδευτικό κίνηµα που ξεκίνησε πριν από τριάντα περίπου χρόνια και είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την ιστορία και την εξέλιξη του
οικολογικού κινήµατος.
Αν και, όπως αναφέρει ο Jickling (1997: 5), είναι παρακινδυνευµένο να καθορίσουµε λεπτοµερώς τα όρια ενός νέου και δυναµικού πεδίου όπως η ΠΕ µε αυστηρά καθορισµένες προδιαγραφές και/ή λεπτοµερείς ορισµούς, ο ορισµός που
διατυπώθηκε το 1992 από τη North American Association for Environmental Educa-
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tion δίνει µια πρώτη εικόνα του χώρου στον οποίο κινείται η ΠΕ:
«Ευρέως αναγνωρίζεται ότι η ΠΕ είναι µια διεπιστηµονική διαδικασία διαµόρφωσης πολιτών µε συνειδητοποίηση και γνώση για το περιβάλλον, τόσο το
φυσικό όσο και το ανθρωπογενές. Η συνειδητοποίηση και η γνώση θεωρούνται ως η απαραίτητη βάση για την επίγνωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων (τα οποία προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και
από τη σύγκρουση των αξιών οι οποίες συχνά καθιστούν αυτά τα προβλήµατα
δυσεπίλυτα) αλλά και την αποφυγή δηµιουργίας νέων προβληµάτων. Ακόµη,
η ΠΕ σκοπεύει στη διαµόρφωση πολιτών που έχουν την ικανότητα και επιδεικνύουν αφοσίωση στην έρευνα, την επίλυση των προβληµάτων, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση που θα εξασφαλίσει και θα διατηρήσει µια υψηλή
ποιότητα ζωής ταυτόχρονα µε µια υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος» (Mrazek
1993: 11).
Κινούµενη στο παραπάνω πλαίσιο, η ΠΕ αναπτύσσεται µέσα από τρεις διαφορετικές αλλά αλληλοσυµπληρούµενες διαστάσεις:
A. Εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον: Πρόκειται για την κατάκτηση γνώσεων
σχετικά µε το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και την ανάπτυξη ικα-
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τικείµενο µάθησης.
B. Εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον: Το περιβάλλον «χρησιµοποιείται»
ως µέσο για την κατάκτηση γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και
ως πηγή µάθησης. Η γνώση, δηλαδή, αποκτάται από το περιβάλλον-πηγή γνώσης µε
την άµεση εµπειρία η οποία οικοδοµείται µε δραστηριότητες που συµβαίνουν µέσα
στο ίδιο το περιβάλλον, σε άµεση επαφή µε τα πράγµατα και τα φαινόµενα και όχι σε
δοµές και διαδικασίες αποκοµµένες από την πραγµατικότητα. Το περιβάλλον θεωρείται µέσον, πεδίο και πηγή µάθησης.
Γ. Εκπαίδευση για το περιβάλλον: Προσδίδει κοινωνικό και πολιτικό βάθος στην
ΠΕ και βαρύτητα στην έννοια του πολίτη και της ευθύνης που φέρει για την ποιότητα
του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Υποκινεί σε συµµετοχή στη λήψη απο-
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νοτήτων απαραίτητων για την κατάκτηση της γνώσης. Το περιβάλλον θεωρείται αν-

φάσεων και δράση στο κοινωνικό πεδίο, µε στόχο την πρόληψη και την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το περιβάλλον είναι σκοπός.
Αν και οι τρεις διαστάσεις, δρώντας συνδυαστικά και αλληλοσυµπληρούµενες δυναµικά, µορφώνουν τη σύγχρονη έννοια της ΠΕ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στην τρίτη διάσταση, στην εκπαίδευση για το περιβάλλον. Είναι αυτό ακριβώς
το στοιχείο που διαφοροποιεί την ΠΕ από όλες τις πρόδροµες κινήσεις, όπως η Μελέτη της Φύσης, η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση κ.ά., καθιστώντας την, σύµφωνα µε
τον Orr (1992: 45), αναπόφευκτα πολιτική, µια ριζοσπαστική αγωγή του πολίτη που
στοχεύει στην αµφισβήτηση του status quo. Είναι όµως και το πιο δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς εισάγει µια διαφορετική προσέγγιση στην ίδια την έννοια της εκπαίδευσης, µια αλλαγή, όπως λέει και η Palmer (1998: 137), από το εµπειρικό στο
οικολογικό παράδειγµα στην εκπαίδευση και επίσης µια µετακίνηση από θετικιστικές σε κοινωνικά κριτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και έρευνα του συγκεκριµένου χώρου.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, η ΠΕ προωθεί έναν κοινωνικά κριτικό περιβαλλοντικό γραµµατισµό που εµπλέκει τους εκπαιδευοµένους στην ουσία της περιβαλλοντικής κρίσης. Εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα όχι ως αντικειµενικά
φυσικά φαινόµενα, υποκείµενα σε αξιόπιστες και αντικειµενικές αναλύσεις και διαγνώσεις, αλλά ως κοινωνικές «κατασκευές» των οποίων η αντίληψη και η σηµασία

247

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:36 µµ

Σελίδα 248

αλλάζει ανάλογα µε τα εκάστοτε ανθρώπινα συµφέροντα. Δίνει έµφαση στην κοινωνία και στο άτοµο ως ενεργό µέλος της κοινωνίας. Ενθαρρύνει την άσκηση των εκπαιδευοµένων σε δίκαιες, συµµετοχικές και συλλογικές λήψεις αποφάσεων, καθώς
και την άσκηση στην κριτική ανάλυση των κοινωνικών διεργασιών γενικά και των
σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο συγκεκριµένων τοπικών κοινωνιών ειδικότερα.
Ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός, πέρα από την κατάκτηση περιβαλλοντικών γνώσεων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικού ήθους, εµπλέκει, σύµφωνα µε
τους Robottom και Hart (1993), τους εκπαιδευοµένους, τους εκπαιδευτές και την κοινότητα σε κριτικές και συνεργατικές διερευνήσεις περιβαλλοντικών ζητηµάτων πραγµατικών και τοπικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η κριτική ανάλυση των αξιών,
των θέσεων και των συµφερόντων που διαπλέκονται και συνιστούν αυτό το ίδιο το
ζήτηµα. Αυτή η κριτική ανάλυση είναι απαραίτητη προκειµένου να αναδειχθούν πλήρως και µε σαφήνεια οι πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις και αντιφάσεις που
βρίσκονται στην καρδιά του υπό µελέτη ζητήµατος. Με αυτό τον τρόπο οι γνώσεις δεν
παρέχονται σε οργανωµένη µορφή από τον εκπαιδευτή και τα αντίστοιχα εγχειρίδια
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και δεν κατακτώνται µέσω εγκυκλοπαιδικού τύπου προσεγγίσεων, ούτε µόνο από
την άµεση επαφή µε το περιβάλλον, αλλά προκύπτουν από τη διαδικασία της συλλογικής και κριτικής διερεύνησης συγκεκριµένων ζητηµάτων που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η γνώση που απαιτεί ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός παύει να είναι µονοδιάστατη, καλυπτόµενη από έναν µόνο επιστηµονικό
τοµέα. Η οικολογία, όσο κι αν κατέχει σηµαίνουσα θέση, δεν µπορεί να καλύψει την
πολυπλοκότητα και συνθετότητα των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός δεν µπορεί παρά να στηρίζεται σε διεπιστηµονικές προσεγγίσεις,
να ενισχύεται από άλλους γραµµατισµούς, τους οποίους και ενισχύει µε η σειρά του.
Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η στενή σχέση και η αλληλεπίδραση του περιβαλλοντικού γραµµατισµού µε τους άλλους γραµµατισµούς που απαρτίζουν το
Πρόγραµµα Σπουδών των ΣΔΕ.

Σκοπός
Σύµφωνα µε την παραπάνω οριοθέτηση του γνωστικού αντικειµένου, ο περι-
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ροχή περιβαλλοντικών γνώσεων και στη µετάδοση συγκεκριµένων συµπεριφορών
φιλικών προς το περιβάλλον. Ο κύριος φορέας του περιβαλλοντικού προβληµατισµού, που όπως έχουµε ήδη επισηµάνει είναι η ΠΕ, έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους, άσχετα αν συχνά η εφαρµογή της στο τυπικό σχολείο της στερεί τον
ριζοσπαστικό χαρακτήρα λόγω των άκαµπτων δοµών και της κουλτούρας που επικρατεί στην σχολική εκπαίδευση. Αποδεσµευµένα από τις δυσκολίες αυτές, τα ΣΔΕ,
χάρη στη δοµή και το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, είναι σε θέση να πραγµατώσουν µια ουσιαστική ΠΕ θέτοντας σκοπούς που κινούνται σε δυο βασικά και αλληλοσυµπληρούµενα επίπεδα (Φλογαΐτη 1998: 192):
- Τη διαµόρφωση πολιτών µε οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση.
Η τελευταία όµως δεν είναι µόνο συνείδηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
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βαλλοντικός γραµµατισµός των εκπαιδευοµένων στα ΣΔΕ δεν περιορίζεται στην πα-

αλλά και συνείδηση κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και, τελικά, συνείδηση της βαθύτερης σχέσης που συνδέει τον άνθρωπο µε τη φύση. Συνείδηση του γεγονότος ότι
τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων πρέπει κανείς να τις αναζητήσει στις
σχέσεις του ανθρώπου µε τη φύση και του ανθρώπου µε τον άνθρωπο, όπως επίσης και συνείδηση του γεγονότος ότι η λύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων θα
προέλθει από συλλογικές δράσεις που θα στοχεύουν στις θεµελιώδεις αιτίες, κοινωνικές και οικονοµικές, της υποβάθµισης του περιβάλλοντος.
- Τη διαµόρφωση πολιτών µε ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία και διαφορετικές στάσεις και συµπεριφορές ως προς το περιβάλλον. Υπό αυτή την οπτική γωνία,
ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός συνιστά µια πραγµατική «αγωγή του πολίτη», όχι
όµως µια παραδοσιακή αγωγή του πολίτη που στοχεύει στην περιγραφή και κατανόηση των οργανωτικών δοµών της κοινωνίας µε σκοπό την αποδοχή τους, αλλά,
αντίθετα, µια ριζοσπαστική αγωγή του πολίτη που στοχεύει στην αµφισβήτηση του
υπάρχοντος status quo. Είναι µια «εκπαίδευση στις ευθύνες» που δεν οδηγεί όµως
στην «ενοχοποίηση» του πολίτη κάτω από το βάρος της ευθύνης και ως εκ τούτου
στην παθητικότητα και την αίσθηση αδυναµίας απέναντι στις δοµές λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της κοινωνίας, αλλά στη συνειδητή ανάληψη των ευθυνών του
και τη δράση.
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Επιμέρους στόχοι και δεξιότητες
Σε συνάρτηση µε το διττό σκοπό που αναφέρθηκε προηγουµένως, ορίζονται
και οι επιµέρους στόχοι της ΠΕ. Οι στόχοι αυτοί ισχύουν άλλωστε για κάθε πρόγραµµα ΠΕ, ανεξαρτήτως της βαθµίδας ή του θεσµικού πλαισίου στο οποίο εφαρµόζεται. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ θα πρέπει να αποκτήσουν
(UNESCO 1978):

 συνειδητοποίηση: να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή µε
αυτό προβλήµατα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήµατα στο σύνολό τους

 γνώση: να αποκτήσουν ποικιλία εµπειριών καθώς και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβληµάτων

 στάσεις: να διαµορφώσουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και διάθεση για ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος

 ικανότητες: να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισµό
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και την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων

 συμμετοχή: να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Οι στόχοι αυτοί αλλά και το γενικότερο πλαίσιο προσδιορίζουν και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι δεξιότητες τις οποίες στοχεύει να αναπτύξει η ΠΕ συνάδουν
πλήρως µε το γενικότερο πλαίσιο των ΣΔΕ και δρουν συνδυαστικά και σε αλληλεπίδραση µε τους στόχους των υπόλοιπων γραµµατισµών που περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµά τους. Πιο συγκεκριµένα, ακολουθώντας τις κατηγορίες που προτείνει η
Sauvé (1994: 105–108), µπορούµε να αναγάγουµε τις ικανότητες αυτές στους εξής
τοµείς:
Α. Επιστημονικός τομέας: ανάπτυξη ικανοτήτων για διερεύνηση, ανάλυση, σύνθεση και εκµετάλλευση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, καθώς και για τη διαχείριση πολύπλοκων φαινοµένων, όπως είναι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος και της ικανότητας ανάλυσης και διασαφήνισης
των αξιών σε σχέση µε τις επιλογές που προϋποθέτουν τα βήµατα της επιστηµονικής
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Β. Ηθικός τομέας: ανάπτυξη της υπευθυνότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Οι αξίες αυτές συµπλέκουν µε την ανάπτυξη µιας ηθικής µε άξονα την οικολογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, µέσω του περιβαλλοντικού
γραµµατισµού οι εκπαιδευόµενοι αναµένεται να αναπτύξουν ικανότητες:

 ανάλυσης των αξιών που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα

 κριτικής ανάλυσης των κοινά παραδεκτών κοινωνικών αξιών και στερεοτύπων

 διασαφήνισης των προσωπικών τους αξιών σε σχέση µε το δίκτυο των σχέσεων ατόµου –κοινωνίας– περιβάλλοντος.
Γ. Κοινωνικο-πολιτικός τομέας: ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας στη µάθηση
και την άσκηση της περιβαλλοντικής δράσης. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι ανα-
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διαδικασίας.

πτύσσουν ικανότητες:

 επικοινωνίας, όπως να µεταδίδουν ένα µήνυµα, να ακούν τις απόψεις των
άλλων, να συζητούν, να διαπραγµατεύονται, να πείθουν

 συµµετοχής στη δηµόσια ζωή και ανάληψης των ευθυνών τους, άσκησης των
δικαιωµάτων τους και των υποχρεώσεών τους τόσο στην τοπική κοινότητα όσο
και στην πλανητική

 αναγνώρισης των µηχανισµών της δηµόσιας ζωής και ανάπτυξη της κριτικής
ανάλυσης των πολιτικών ιδεολογιών και συστηµάτων όσον αφορά στις διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές σε σχέση µε το περιβάλλον.
Δ. Οικονομικός τομέας: ανάπτυξη κριτικής ανάλυσης των οικονοµικών επιλογών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων τόσο σε διεθνή, περιφερειακή, εθνική και τοπική κλίµακα όσο και µέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Ε. Προσωπικός τομέας: ανάπτυξη ικανοτήτων διασαφήνισης των προσωπικών
αξιών, στάσεων, συµπεριφορών των εκπαιδευοµένων απέναντι στο περιβάλλον.
Ανάπτυξη του συναισθήµατος του ανήκειν στο τεράστιο δίκτυο των αλληλεπιδράσεων που είναι το δίκτυο της ζωής και συνακόλουθη ανάπτυξη της αυτονοµίας και
της εµπιστοσύνης στον εαυτό τους, ως δηµιουργών και συντελεστών του περιβάλλοντος.
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Περιεχόμενο
Η ολιστική και συµµετοχική µάθηση που απαιτεί ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός δεν µπορεί να ακολουθεί το µοντέλο του παραδοσιακού σχολείου µε πρόγραµµα διδασκαλίας πλήρως καθορισµένο από πριν, σχεδιασµένο για να υπηρετεί
προκαθορισµένους µπιχεβιοριστικούς στόχους. Στα ΣΔΕ οι εκπαιδευόµενοι δεν είναι
µόνο καταναλωτές αλλά και παραγωγοί γνώσης, χαρακτηριστικό που συνάδει απόλυτα µε τις αρχές της ΠΕ. Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος Σπουδών της ΠΕ χαρακτηρίζεται εποµένως από ευελιξία, µε το περιεχόµενο να αναδεικνύεται κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, µε
το συγκεκριµένο περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, στο οποίο λαµβάνει χώρα η
όλη διαδικασία, καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που απασχολούν κατά καιρούς την επικαιρότητα.
Ανεξαρτήτως όµως θέµατος, στο πλαίσιο της ΠΕ πρέπει να αναδειχθούν συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα, έννοιες και προβληµατισµοί τους οποίους θα
παραθέσουµε στη συνέχεια µε αδρές γραµµές, προκειµένου να σκιαγραφήσουµε το
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περιεχόµενο του περιβαλλοντικού γραµµατισµού στα ΣΔΕ.
Α. Περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως έχουµε ήδη τονίσει, αφόρµηση για την ενασχόληση των εκπαιδευοµένων µε την ΠΕ αποτελούν τοπικά θέµατα-περιβαλλοντικά
ζητήµατα. Τα θέµατα όµως που θα επεξεργαστούν οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει
να ανάγονται και να αναδεικνύουν τα γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήµατα που
απασχολούν σήµερα τον πλανήτη. Τα σηµαντικότερα ζητήµατα, σύµφωνα µε τον
οργανισµό των ΗΠΑ Global Tomorrow Coalition είναι τα εξής (Palmer 1998: 57):

 µείωση της βιοποικιλότητας (εξαφάνιση ειδών φυτών και ζώων) και υποβάθµιση των οικοτόπων (π.χ. καταστροφή των δασών)

 υποβάθµιση του εδάφους: διάβρωση, ερηµοποίηση
 εξάντληση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

 εξάντληση του νερού (υπόγειου και επιφανειακού)
 ρύπανση του νερού (χηµική και βιολογική)

 ρύπανση του αέρα: ατµοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις, όξινη βροχή, καταστροφή του όζοντος, φαινόµενο του θερµοκηπίου

 ανικανοποίητες βασικές ανθρώπινες ανάγκες για ασφαλές νερό, τροφή, καταφύγιο, εκπαίδευση κ.ά.
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µετάλλευση φυσικών πόρων
Στη λίστα αυτή θα πρέπει να προστεθούν και µια σειρά άλλων ζητηµάτων τα
οποία, λόγω της φύσης τους, είναι λιγότερο ορατά, βρίσκονται όµως στη ρίζα όλων
των προβληµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω όπως:
 µη αειφορική αύξηση του πληθυσµού
 φτώχεια και ανισότητες

 µη αειφορική παραγωγή τροφίµων

 µη αειφορική χρήση της ενέργειας

 µη αειφορική βιοµηχανική παραγωγή

Β. Περιβαλλοντικές έννοιες. Η επεξεργασία των θεµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει και να αναδεικνύει ορισµένες δοµικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση
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 συγκρούσεις και πόλεµοι σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε σχέση µε την εκ-

οποιουδήποτε περιβαλλοντικού ζητήµατος. Βασιζόµενοι στους Giordan και Souchon (1992: 16, 190), οι έννοιες αυτές είναι οι εξής:

 ο χώρος, ως περιορισµένη έκταση που χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες ιδιότητες (φυσικές, γεωγραφικές, οικονοµικές), οι οποίες και καθορίζουν τη δοµή
του,

 ο χρόνος, µέσα στον οποίο εξελίσσονται οι παρεµβάσεις του ανθρώπου στη
φύση, τα αίτια και οι συνέπειές τους,

 οι φυσικοί πόροι, ορισµένοι από τους οποίους βρίσκονται σε περιορισµένες
ποσότητες στον πλανήτη (ανανεώσιµοι και µη ανανεώσιµοι),

 οι ενεργειακές πηγές, συµβατικές και εναλλακτικές,

 το σύστημα (φυσικό σύστηµα–οικοσύστηµα, τεχνητό και κοινωνικό) και οι σχέσεις αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και ισορροπίας που το χαρακτηρίζουν,

 το περιβάλλον ως δίκτυο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυσικών και
κοινωνικών συστηµάτων,

 η παραγωγή και η κατανάλωση, όπου κάθε δραστηριότητα έχει οικολογικό κόστος,

 η διαχείριση του περιβάλλοντος.
Γ. Περιβαλλοντική προβληματική. Μέσα από την πραγµάτευση συγκεκριµένων θεµάτων, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αναπτύσσουν µια περιβαλλοντική προ-

253

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:37 µµ

Σελίδα 254

βληµατική σχετικά µε τα βαθύτερα αίτια και χαρακτηριστικά της οικολογικής κρίσης και τις προϋποθέσεις για την υπέρβασή της. Αντλώντας στοιχεία από τον Huckle (1991: 53–57), µπορούµε να πούµε ότι η προβληµατική αυτή θα πρέπει να
περιλαµβάνει διαστάσεις όπως οι παρακάτω:

 Η αλληλεπίδραση φύσης και κοινωνίας στο χώρο και το χρόνο: οι κοινωνικοί
σχηµατισµοί µεταβάλλονται και µαζί τους µεταβάλλεται και η εκµετάλλευση
της φύσης. Τα ανθρώπινα περιβάλλοντα είναι κοινωνικά δοµηµένα και οι κοινωνικές σχέσεις διαµορφώνουν τις περιβαλλοντικές σχέσεις.

 Η τεχνολογία και οι επιπτώσεις της: η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε διαφορετικές κοινωνίες και οι επιπτώσεις της στη φύση και το περιβάλλον, οι προσαρµοσµένες τεχνολογίες και ο ρόλος τους στην αειφόρο ανάπτυξη.

 Κοινωνικά–περιβαλλοντικά κινήματα: το κόστος και τα οφέλη που προέρχονται
από την εκµετάλλευση της φύσης είναι άνισα κατανεµηµένα στις περισσότερες
κοινωνίες. Ο ρόλος των περιβαλλοντικών κινηµάτων σε σχέση µε τη µείωση
της οικονοµικής εκµετάλλευσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώ-
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που και την πραγµάτωση της αειφορίας.

 Πολιτικός γραμματισμός: κριτική θεώρηση των ορίων της πολιτικής δράσης που
θέτει ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής ή η παγκόσµια οικονοµία και πραγµατική ή µέσω προσοµοίωσης εµπλοκή των εκπαιδευοµένων µε περιβαλλοντικά
ζητήµατα σε όλα τα επίπεδα.

 Εναλλακτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προοπτικές για το μέλλον και οι πολιτικές στρατηγικές που απαιτούνται για την πραγμάτωσή τους: στο µέλλον η ανθρωπότητα µπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές κοινωνικές και
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις, καθεµία από τις οποίες αντανακλά διαφορετικές ιδεολογίες και ουτοπίες. Η πραγµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης προκαλεί συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στο σηµερινό παγκόσµιο σύστηµα.

 Η ιδεολογία του καταναλωτισμού: τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διαµορφώνουν εικόνες και αξίες που αντανακλούν την κυρίαρχη κουλτούρα. Ο καταναλωτισµός διαµορφώνει τις δικές του πολιτικές, ενώ ο πράσινος καταναλωτισµός
έχει τα δικά του όρια.
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Ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός, το περιεχόµενο του οποίου σκιαγραφήσαµε παραπάνω, δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί µέσα από τις κλασσικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται σήµερα στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ο τρόπος µάθησης στην ΠΕ εµπεριέχει στοιχεία δυσκολίας, ασάφειας, αντίφασης και
αυτονοµίας και εµπλέκει εκπαιδευτές και εκπαιδευοµένους σε πολύπλοκες οργανωτικές µεθόδους (Palmer 1998: 98). Απαιτούνται εποµένως προσεγγίσεις που να
αποβλέπουν (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999):

 στην ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη διαδικασία µάθησης

 στην καλλιέργεια της ατοµικής πρωτοβουλίας και την ανάπτυξη κοινωνικής
αλληλεπίδρασης µέσω της εργασίας σε οµάδες

 στη δηµιουργία συνθηκών µάθησης και έρευνας στα ΣΔΕ και σε άλλα µαθη-
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Μεθόδευση διδασκαλίας

σιακά περιβάλλοντα

 στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων, κίνητρο βασικό για
τη µάθηση.
Η ΠΕ, εκπαίδευση καινοτόµος και ριζοσπαστική από τη γέννησή της, είναι εφοδιασµένη µε παιδαγωγικά εργαλεία που επιτρέπουν την πραγµάτωση των παραπάνω χαρακτηριστικών. Οι διδακτικές στρατηγικές που προτείνουµε στη συνέχεια
συνάδουν µε τους στόχους που έχουµε θέσει για τον περιβαλλοντικό γραµµατισµό
των εκπαιδευοµένων στα ΣΔΕ. Επιπλέον, είναι εφικτό να υλοποιηθούν στα ΣΔΕ,
καθώς εντάσσονται πλήρως στη λογική τους και ενισχύουν την καινοτόµο εκπαιδευτική προσέγγιση την οποία επιχειρούν να προωθήσουν.
Η µέθοδος της επίλυσης προβλήματος και η µέθοδος project αποτελούν τις
στρατηγικές–πλαίσιο που θα ακολουθηθούν. Πρόκειται για γενικές στρατηγικές που
δεν περιγράφουν λεπτούς διδακτικούς χειρισµούς, αλλά αναφέρονται στα βασικά
µεθοδολογικά σηµεία της διδακτικής πράξης. Συγκεκριµένα (Φλογαΐτη & Βασάλα
1999):
Α. Η επίλυση προβλήματος (problem solving) εφαρµόζεται προκειµένου να αντιµετωπιστεί µια προβληµατική κατάσταση που απαιτεί λύση ή να απαντηθούν επιµέρους ερωτήµατα που συνδέονται µε αυτήν. Οι εκπαιδευόµενοι, προσπαθώντας
να επιλύσουν πραγµατικά προβλήµατα, αναπτύσσουν ερευνητικό πνεύµα και αποκτούν ικανότητες που τους βοηθούν να αντιληφθούν τις πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ
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των διαφορετικών παραγόντων που εµπλέκονται σε κάθε πρόβληµα, να προσδιορίσουν τις αιτίες δηµιουργίας των προβληµάτων, να διερευνήσουν τις πιθανές τους
λύσεις και να αναπτύξουν δράση για την επίλυσή τους. Κατά την επίλυση προβλήµατος ακολουθείται η εξής πορεία:

 εντοπισµός και διερεύνηση µιας προβληµατικής κατάστασης
 διάγνωση του προβλήµατος

 καθορισµός στόχων για την επίλυση του προβλήµατος
 διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων

 καθορισµός κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης λύσης, σύµφωνα µε τις
αρχές της αειφορίας

 επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης

 συγκρότηση σχεδίου δράσης για την προώθηση της λύσης αυτής

 υλοποίηση της δράσης

 αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της διαδικασίας.
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Β. Ένα project είναι ο σχεδιασµός και ολοκλήρωση ενός συγκεκριµένου έργου
(π.χ. κατασκευή ηλιακού ποδηλάτου, εξοικονόµηση ενέργειας στο σχολείο, σχεδιασµός και έκδοση φυλλαδίου). Πρόκειται για µια ευέλικτη διεργασία µάθησης που
υλοποιείται στο ΣΔΕ και σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα. Η εφαρµογή του project
προϋποθέτει την εργασία των εκπαιδευοµένων σε οµάδες και την ενεργό συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων σε όλη την πορεία του σχεδιασµού και της υλοποίησης του έργου. Η εφαρµογή του project ακολουθεί σε γενικές γραµµές την εξής
πορεία:

 επιλογή του θέµατος

 καθορισµός των στόχων

 σχεδιασµός της εργασίας και συγκρότηση των οµάδων

 υλοποίηση της εργασίας και παρουσίαση
 αξιολόγηση

Οι γενικές αυτές στρατηγικές µπορούν να συνδυαστούν µε ειδικότερες διδακτικές στρατηγικές που θα επιτρέψουν την επίτευξη επιµέρους στόχων. Οι ειδικότερες
διδακτικές στρατηγικές που προτείνουµε είναι οι εξής:
1. Συζήτηση: µε τη στρατηγική αυτή οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν ικανότητες
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και λεκτικής έκφρασης των σκέψεών τους. Η συζήτηση µπορεί να γίνει σε οµάδες και µετά στην τάξη ή να πάρει τη µορφή δοµηµένης συζήτησης (debate).
2. Μελέτη περίπτωσης: πρόκειται για τη µελέτη συγκεκριµένων ζητηµάτων, µε
αφόρµηση σύντοµα κείµενα, που αφορούν σε πραγµατικές ή υποθετικές προβληµατικές καταστάσεις.
3. Μελέτη στο πεδίο: αναφέρεται σε δραστηριότητες µαθητών που πραγµατοποιούνται έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, σε υπαίθριους ή άλλους χώρους, µε στόχο την παρατήρηση, καταγραφή και συλλογή δεδοµένων µέσω
όλων των αισθήσεων.
4. Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping): πρόκειται για µια στρατηγική κατά
την οποία ο εκπαιδευόµενος δοµεί µε σταδιακά βήµατα ένα ολοκληρωµένο
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συνεργασίας, επικοινωνίας, διατύπωσης λογικών επιχειρηµάτων, οργάνωσης

σχήµα, στο οποίο απεικονίζονται οι κύριες έννοιες που εµπλέκονται σε ένα
θέµα και οι µεταξύ τους σχέσεις.
5. Καταιγισμός ιδεών (brain storming): µε τη στρατηγική αυτή επιδιώκεται η αυθόρµητη και ελεύθερη έκφραση των ιδεών των εκπαιδευοµένων κατά την
εξέταση ενός πολυδιάστατου θέµατος, ενός ζητήµατος ή µιας κεντρικής έννοιας,
ώστε να αποκαλυφθούν οι σχετικές κρυµµένες διαστάσεις και να διασταυρωθούν οι απόψεις.
6. Επισκόπηση (survey): είναι µια µορφή έρευνας κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι, χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις και
φύλλα καταγραφής, συγκεντρώνουν πρωτογενείς πληροφορίες.
7. Βιβλιογραφική έρευνα: οι εκπαιδευόµενοι συλλέγουν έτοιµη πληροφορία από
δευτερογενείς πηγές, όπως βιβλία, ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά.
8. Παιχνίδι ρόλων: οι εκπαιδευόµενοι υποδύονται ρόλους συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων σε συνθήκες που προσοµοιάζουν µια προβληµατική κατάσταση. Έτσι, κατανοούν καλύτερα το ίδιο το πρόβληµα, διασαφηνίζουν τις αξίες
των εµπλεκοµένων οµάδων και αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης προβλήµατος.
9. Δίλημμα: οι εκπαιδευόµενοι έχουν να αντιµετωπίσουν µια προβληµατική κατάσταση, συγκεκριµένη, πραγµατική ή υποθετική, που έχει όµως πάντοτε µια
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ηθική διάσταση. Κατά την αντιµετώπιση του διλήµµατος δηµιουργούνται πολώσεις και συγκρούσεις µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να διασαφηνίζουν
τις αξίες τους και να εδραιώνουν τις πεποιθήσεις τους.
10. Ανάλυση και διασαφήνιση αξιών: µε τη στρατηγική αυτή επιδιώκεται να αποκαλυφθούν οι αξίες που στηρίζουν αντικρουόµενες θέσεις διαφορετικών κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται σε ένα πρόβληµα. Ο εκπαιδευόµενος, στην
προσπάθειά του να αναλύσει και να αξιολογήσει αυτές τις αξίες, διασαφηνίζει
τελικά και τις δικές του προσωπικές αξίες.

Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων
Η αξιολόγηση που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της ΠΕ δεν µπορεί παρά να
συνάδει µε τους στόχους που έχουν τεθεί για τον περιβαλλοντικό γραµµατισµό των
εκπαιδευοµένων, όπως και µε τις γενικότερες αρχές και µεθόδους αξιολόγησης που
θα εφαρµοστούν στα ΣΔΕ. Από τον ορισµό του περιβαλλοντικού γραµµατισµού που
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έχουµε υιοθετήσει προηγουµένως, τους στόχους και τις διδακτικές µεθόδους που
προτείνουµε, είναι σαφές ότι η αξιολόγηση αυτή δε θα περιορίζεται στη µέτρηση της
επίδοσης των εκπαιδευοµένων στο γνωστικό τοµέα, όπως συµβαίνει συνήθως στη
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Οι άξονες αξιολόγησης θα αφορούν την ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων και
ικανοτήτων στο συναισθηµατικό τοµέα, καθώς και την ποιότητα της εργασίας των εκπαιδευοµένων (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999). Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε
ότι για κάθε άξονα τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα εξής:
1. Ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων:
 κατανόηση
 ανάλυση
 σύνθεση

 αξιολόγηση
2. Ανάπτυξη ικανοτήτων στο συναισθηµατικό τοµέα:
 συνεργασία

 αυτοπεποίθηση

 λήψη απόφασης
 αυτονοµία
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 ποιότητα των πληροφοριών που συγκέντρωσαν

 τεχνικές που χρησιµοποίησαν για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των
πληροφοριών

 ακρίβεια των συµπερασµάτων που διατύπωσαν
 ποιότητα των τελικών προτάσεων

 δοµή και οργάνωση των τελικών προϊόντων που παρήγαγαν

Όποια κι αν είναι πάντως τα τελικά κριτήρια που θα υιοθετηθούν, κύριος στόχος της θα είναι η συνεχής βελτίωση των προγραµµάτων ΠΕ που εφαρµόζονται στα
ΣΔΕ και του επιπέδου µάθησης των εκπαιδευοµένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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3. Ποιότητα της εργασίας των εκπαιδευοµένων:

Huckle, J. (1991), “Education for Sustainability: Assessing Pathways to the Future”, Australian Journal of Environmental Education, 7, 43–62.
Huckle, J. (1996), “Teacher Education”, Huckle J. & S. Sterling (Ed). Education for Sustainability, Earthscan, London, 105-119.
Jiordan, A. & C. Souchon (1992), Une education pour l’environnement, Z’editions, Nice.
Mrazek, R. (1993), “Through which looking glass? Defining Environmental Education
Research”. R. Mrazek(Ed.). Alternative Paradigms in Environmental Education Research, NAAEE, Ohio, 9-18.
Orr, D. (1992), Ecological Literacy, State University of New York Press, New York.
Palmer, J. (1998), Environmental Education in the 21st Century: Theory, Practice, Progress and Promise, Routledge, London.
Robottom, I. & Hart, P. (1993), Research in Environmental Education, Engaging the debate, Geelong, Victoria, Australia Deakin University and Griffith University.
Sauve, L. (1994), Pour une education relative a l’environnement, Guerin, Montreal &
Eska, Paris.
UNESCO (1978), Rapport final, Conference Intergouvernementale sur l’ErE, Tbilissi,
14–26 Oct 1977, Unesco, Paris.
Φλογαΐτη, E. (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
Φλογαΐτη, Ε. & Βασάλα, Π. (1999), Το ενεργειακό ζήτημα, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
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ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Σωφρ όνης Χατζησαββίδης

To νόηµα που δίνεται στον όρο «ελεύθερος χρόνος» αποτελεί συνάρτηση πολλών παραµέτρων, που σχετίζεται µε τις παραδόσεις, µε τις δηµόσιες και ιδιωτικές σχέσεις που υφίστανται σε µια κοινωνία και τη γενικότερη θρησκευτική και πολιτική ηθική
που επικρατεί σε µια κοινωνική οµάδα ή σε µια κοινωνία. Παλαιότερα, στην προβιοµηχανική κοινωνία, στις µη αστικοποιηµένες αγροτικού τύπου κοινωνίες, η οργάνωση και η βίωση του ελεύθερου χρόνου είχε έναν οµαδικό και κοινωνικό
χαρακτήρα, αποτελούσε περισσότερο µέρος της δηµόσιας ζωής και ήταν µέρος της
κοινωνικής µάθησης, η οποία µάλιστα παραδινόταν από τα µεγαλύτερης ηλικίας
άτοµα στα νεότερα µέσω του προφορικού λόγου και του παραδείγµατος. Στη βιοµηχανική εποχή του 19ου και 20ου αιώνα επήλθαν αλλαγές στις παραµέτρους που
συγκροτούν τον ελεύθερο χρόνο και αυτές οι αλλαγές άλλαξαν, µε τη σειρά τους,
όρους και τις διαδικασίες, κάτω από τους οποίους διαµορφώνεται ο ελεύθερος χρόνος ως έννοια και ως πρακτική. Η αύξηση του χρόνου εργασίας, η θεσµοθέτηση µιας
ιεραρχίας στους εργασιακούς χώρους και η στροφή προς κατανάλωση των παραγόµενων προϊόντων αφενός συρρίκνωσε τον ελεύθερο χρόνο και αφετέρου διέσπασε τις δραστηριότητές του, µε αποτέλεσµα πολύ σύντοµα να δηµιουργηθούν
πολλές και διάφορες µορφές δραστηριοτήτων. Για την εκµάθηση ορισµένων από
αυτές θεσµοθετήθηκαν εκπαιδευτικοί µηχανισµοί, οι οποίοι προσέφεραν και τον απαραίτητο γραµµατισµό σε όσους ήθελαν να εκµεταλλευτούν τα ψυχαγωγικά οφέλη
που απορρέουν από την εµπλοκή µε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες διαµορφώθηκαν νέοι παράγοντες, οι οποίοι άλλαξαν εντελώς τις παραµέτρους και τους όρους που συγκροτούν την έννοια και τις
πρακτικές του ελεύθερου χρόνου. Οι παράγοντες αυτοί επιγραµµατικά είναι οι εξής:
 η διαφοροποίηση των εργασιακών σχέσεων
 η αλλαγή των νόµων της αγοράς

 η φιλελευθεροποίηση της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής
 η µεγάλη ανάπτυξη των ΜΜΕ
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 η τάση προς παγκοσµιοποίηση

 η ανάπτυξη των επικοινωνιών
 η πολιτισµική εξάπλωση και

 η κυριαρχία της αγγλοαµερικανικής κουλτούρας
Μέσα στο νέο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο που δηµιούργησαν αυτοί οι πα-

ράγοντες, οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου διαπλέκονται συχνά µε τις αντίστοιχες διαστάσεις του παραγωγικού χρόνου. Το νέο αυτό περιβάλλον του
ελεύθερου χρόνου είναι µέρος του περιβάλλοντος, που δηµιούργησε η αναδυόµενη παγκόσµια πολιτισµική τάξη σε συνδυασµό µε την επίδραση της σύγχρονης
τεχνολογίας των επικοινωνιών, περιβάλλον από το οποίο απορρέει και µια νέα παιδαγωγική. Τα άτοµα-στόχος, στα οποία απευθύνεται το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
έχουν εµβαπτισθεί σε αυτό το περιβάλλον και την ατµόσφαιρα µέσα στην οποία λαµβάνουν χώρα οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Πολλά από αυτά τα άτοµα
συµµετέχουν ενεργά –και ίσως µε πάθος– σε µία ή και περισσότερες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (αθλητισµός, παιχνίδια κτλ.), ενώ άλλα αγνοούν από πολύ
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έως και εντελώς την ύπαρξη ορισµένων δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου ή,
στην καλύτερη περίπτωση, αγνοούν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης ορισµένων δραστηριοτήτων. Με τους όρους που χρησιµοποιήθηκαν προηγουµένως, ένα µέρος των
εκπαιδευοµένων έχει τον απαραίτητο γραµµατισµό για ορισµένες δραστηριότητες
του ελεύθερου χρόνου, ενώ ένα άλλο µέρος όχι. Υφίσταται, λοιπόν, γενικά µια
ανάγκη εξοικείωσης µε το περιβάλλον και τις τεχνικές των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, ώστε να καταστεί η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου από όλα τα
άτοµα που θα συµµετάσχουν στο ΣΔΕ όσο πιο αποτελεσµατική γίνεται.
Ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι δυνατό να λαµβάνουν χώρα οι δραστηριότητες που συγκροτούν την έννοια του ελεύθερου χρόνου µπορεί να είναι οποιοσδήποτε εκτός από το χώρο, όπου λαµβάνει χώρα µια παραγωγική –µισθωτή ή
άµισθη– εργασία, χειρωνακτική, πνευµατική και άλλη. Όσον αφορά το «χρόνο» του
ελεύθερου χρόνου, παρουσιάζει µια ιδιαίτερη δυσκολία οριοθέτησης, γιατί διέπεται
από την υποκειµενικότητα, µε την οποία βιώνεται από κάθε άτοµο, αλλά και τη σχετικότητα, µε την οποία κατανέµεται τόσο στο γενικό χρονικό συνεχές όσο και στο βιωµατικό χρονικό συνεχές. Η ελληνική γλώσσα και σε αυτήν την περίπτωση ορίζει µε
συγκεκριµένες λέξεις το «χρόνο» του ελεύθερου χρόνου, όπως είναι οι λέξεις διά-
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Καταλήγοντας, θα λέγαµε ότι ο «χώρος» και ο «χρόνος» του ελεύθερου χρόνου
αποτελούν στην ουσία υποκειµενικές διαστάσεις, οι οποίες ποικίλλουν από άτοµο
σε άτοµο, βιώνονται διαφορετικά και αποτελούν στην ουσία διαστάσεις µη µετρήσιµες και µη προκαθορισµένες. Η µερική αντικειµενοποίησή τους υποβοηθείται από
ορισµένες σταθερές, οι οποίες δίνονται –τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα– µε
λεκτικά σηµαίνοντα, των οποίων τα σηµαινόµενα προσδιορίζουν είτε αρνητικά είτε
θετικά το «χώρο» και το «χρόνο» του ελεύθερου χρόνου. Αν, τώρα, εννοήσουµε –και
ως τέτοιο πρέπει να τον εννοήσουµε– τον ελεύθερο χρόνο όχι ως χρόνο αδράνειας
αλλά ως χρόνο µιας µη εξαναγκαστικής, όχι απαραίτητα παραγωγικής, αλλά απαραίτητα ψυχαγωγικής, δράσης, τότε µπορούµε να µιλούµε για µια ποικιλία δραστηριοτήτων, κοινωνικών και/ή ατοµικών, που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του
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λειμμα, διακοπή, διακοπές, διασκέδαση κτλ.

ελεύθερου χρόνου. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες προϋποθέτουν µια εξοικείωση µε τους κανόνες που τις διέπουν, µια προηγούµενη δηλαδή µάθηση, θεωρητική ή/και πρακτική, χωρίς την οποία οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου
κινδυνεύουν να διολισθήσουν σε µορφές εξαναγκαστικών δραστηριοτήτων και, εποµένως, µη ψυχαγωγικών. Με την έννοια αυτή έρχεται να προστεθεί στις χωροχρονικές προϋποθέσεις που συγκροτούν την έννοια του ελεύθερου χρόνου µια απόλυτα
υποκειµενική προϋπόθεση, η οποία αναφέρεται στο συναισθηµατικό κόσµο του ατόµου και σχετίζεται µε την ψυχαγωγία.
Ο ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες µε τις οποίες επενδύεται αυτός αποτελούν εκ των ουκ άνευ στοιχεία της σύγχρονης ζωής. Ο ελεύθερος χρόνος είναι ζητούµενος από το σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και η αξία του πιστοποιείται από τον
τρόπο διαχείρισής του. Ένα άτοµο θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τον ελεύθερό του χρόνο. Γι’ αυτό, σκοπός του προβληµατισµού των εκπαιδευοµένων µε το ζήτηµα του ελεύθερου χρόνου θα πρέπει να είναι η
αποτελεσµατικότερη διαχείρισή του, ώστε να προσφέρει ικανοποίηση στο εµπλεκόµενο άτοµο, στο βαθµό που αυτός θα είναι ένας δηµιουργικός και δυναµικός χρόνος και όχι στατικός και παθητικός.
Με την έννοια αυτή, ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι γνωστικό αντικείµενο και
δε διδάσκεται σε διακεκριµένη ώρα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του ΣΔΕ. Διατρέχει ως
προβληµατισµός το πρόγραµµά του όµως και τα διάφορα αντικείµενα αναφέρονται
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εµµέσως ή και αµέσως σε αυτόν. Λ.χ. στον πληροφορικό γραµµατισµό ή στο γραµµατισµό των ΜΜΕ γίνεται λόγος και λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τον ελεύθερο
χρόνο. Ειδικότερα, ο προβληµατισµός µε το ζήτηµα του ελεύθερου χρόνου επιδιώκει οι εκπαιδευόµενοι:

 να γνωρίσουν και να δουν κριτικά ορισµένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου παλαιότερων εποχών και άλλων χωρών

 να γνωρίσουν και να δουν κριτικά τις κυρίαρχες στη σηµερινή ελληνική κοινωνία δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον ελεύθερο χρόνο (ποδόσφαιρο,
καλαθόσφαιρα, διακοπές κτλ.) και τις κοινωνικές και ιδεολογικές τους παραµέτρους

 να γνωρίσουν χώρους στους οποίους λαµβάνουν χώρα δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (γήπεδα, καφενεία, χώροι διακοπών, βιβλιοπωλεία κτλ.)

 να γνωρίσουν και να βιώσουν τους κανόνες λειτουργίας ορισµένων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου

 να αισθανθούν τη χαρά που προσφέρει µια νίκη σε ένα παιχνίδι και τη λύπη
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που προσφέρει η ήττα

 να κατανοήσουν τη λειτουργία του παιχνιδιού στον άνθρωπο

 να απολαύσουν πολιτισµικά προϊόντα που σχετίζονται µε τον ελεύθερο χρόνο
(θεατρικά έργα, κινηµατογραφικά έργα, µουσική κτλ.)

 να συµµετάσχουν ενεργητικά σε διαδικασίες που σχετίζονται µε τον ελεύθερο
χρόνο

 να παραγάγουν λόγο, µε αφορµή τη διεκπεραίωση ενός παιχνιδιού.
Με τους στόχους αυτούς επιδιώκεται οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύξουν ορισµένες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση:

 να αναφέρονται σε ορισµένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
 να συζητούν για τοµείς που σχετίζονται µε τον ελεύθερο χρόνο

 να οργανώνουν µια µικρής εµβέλειας δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου

 να πάρουν µέρος σε µια οµαδική δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και να
συνεργαστούν µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας

 να παίζουν διάφορα παιχνίδια

 να εφευρίσκουν µικρής εµβέλειας δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
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ροι τοµείς δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου είναι οι εξής:
 ο αθλητισµός

 τα οµαδικά παιχνίδια
 η µουσική

 τα θεάµατα

 το διάβασµα και

 τα ΜΜΕ

Ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή αποτελεί έναν πολύµορφο και πολύτροπο
κοινωνικό θεσµό, ο οποίος αφενός µεν επενδύεται µε το κύρος και την κοινωνική καταξίωση που είχε ήδη και στις προχριστιανικές και προβιοµηχανικές κοινωνίες, αλλά
παράλληλα έχει µετεξελιχθεί σε µαζική δραστηριότητα, που συνοδεύεται από διά-
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Με βάση έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και αλλού οι συνηθέστε-

φορες τεχνικές, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά θεάµατος, οικονοµικού κέρδους και κοινωνικής προβολής. Η εµπλοκή ενός πολίτη ως αποδέκτη και καταναλωτή
των νοηµάτων που αναδύονται από τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον αθλητισµό προϋποθέτει γνώσεις όχι µόνο µιας σειράς κανόνων, οι οποίοι ρυθµίζουν τη
διεξαγωγή ενός αθλητικού αγώνα µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων αλλά και
των κανόνων που καθορίζουν µια σειρά εκδηλώσεων και συµπεριφορών που προηγούνται και έπονται ενός αθλητικού γεγονότος ή και συνοδεύουν τη διεξαγωγή του.
Η διεξαγωγή, για παράδειγµα, του πιο αντιπροσωπευτικού στον κόσµο αθλητικού γεγονότος, των Ολυµπιακών Αγώνων, προϋποθέτει εξοικείωση µε µια σειρά ρητών
και άρρητων σηµείων, τα οποία είναι φορείς ποικίλων, και συχνά πολύτροπων, νοηµάτων, όπως είναι: ο τρόπος επιλογής της πόλης διεξαγωγής των αγώνων, οι συµµετέχοντες στην επιλογή αυτή και τα κριτήρια µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή, η
δηµιουργία των εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις των αγωνιστικών χώρων και
των άλλων εγκαταστάσεων του ολυµπιακού χωριού, ο αριθµός των συµµετεχουσών χωρών, τα ολυµπιακά αθλήµατα, οι κανόνες που ρυθµίζουν τη διεξαγωγή των
αθληµάτων και η εξέλιξη των κανόνων αυτών, η προετοιµασία των αθλητών και η
προϊστορία των αποτελεσµάτων στα διάφορα αγωνίσµατα, οι νόµιµες και οι µη νόµιµες διαδικασίες προετοιµασίας των αθλητών, ο τρόπος µέτρησης των αποτελεσµάτων, οι επιδόσεις των διαφόρων αθλητών κτλ.
Με τον αθλητισµό συνδέονται και ορισµένα τυχερά παιχνίδια (ΠΡΟ–ΠΟ, στοι-
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χήµατα κτλ.), των οποίων ο σκοπός είναι καθαρά το οικονοµικό κέρδος. Εκτός από τα
διάφορα τυχερά παιχνίδια, η συµµετοχή στα οποία προϋποθέτει ένα είδος γραµµατισµού, οι άνθρωποι όλων των ηλικιών, τόσο στην παλαιότερη όσο και στη σηµερινή εποχή, διαθέτουν ένα µεγάλο µέρος του ελεύθερού τους χρόνου σε διαφόρων
ειδών ομαδικά και ατομικά παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας, για µεγαλύτερα παιδιά, για ενήλικους, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για άτοµα
της τρίτης ηλικίας. Στη σύγχρονη εποχή τα παραδοσιακά οµαδικά και ατοµικά παιχνίδια έχουν αντικατασταθεί κατά πολύ µε άλλα παιχνίδια, των οποίων η διεξαγωγή
ρυθµίζεται από ηλεκτρονικής φύσεως παράγοντες. Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία στην ελληνική κοινωνία κυκλοφορούν µε διάφορες ονοµασίες, όπως
TV games, sega κτλ. Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, και ιδίως η τηλεόραση, διαθέτουν ένα µέρος του προγράµµατός τους σε διάφορα παιχνίδια, στα οποία µπορούν να συµµετέχουν ορισµένες φορές και οι τηλεθεατές. Το νέο περιβάλλον που
έχουν διαµορφώσει αυτές οι µορφές των παιχνιδιών έχουν αλλάξει κατά πολύ τη λογική των παραδοσιακών παιχνιδιών, αλλά και τα νοήµατα που παράγουν τα λεκτικά
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και τα οπτικά σηµεία που εµφανίζονται σε αυτά. Ο σηµερινός πολίτης λοιπόν έχει
ανάγκη από µια εξοικείωση –αν όχι µαθητεία– µε τα σηµεία αυτά, για να µπορεί να
συµµετέχει στα παιχνίδια, µε άλλα λόγια χρειάζεται ένα είδος γραµµατισµού, το
οποίο θα του επιτρέψει την πρόσληψη των νοηµάτων που παράγουν τα νοήµατα
αυτά.
Ένας τοµέας, στον οποίο µεγάλο µέρος των ανθρώπων διαθέτει τον ελεύθερό
του χρόνο είναι ο τομέας της μουσικής, κλασικής, δηµοτικής, λαϊκής, ξένης, εγχώριας
κτλ. Η µουσική αποτελεί µια αναγκαία δραστηριότητα, η οποία λαµβάνει χώρα στον
ελεύθερο χρόνο. Ως δραστηριότητα όµως ενέχει µια σειρά από τεχνικές και κανόνες, οι οποίοι την ανάγουν από τα πολύ παλιά χρόνια σε µια δύσκολη πρακτικά τέχνη
για όσους την υπηρετούν, λιγότερο δύσκολη αλλά οπωσδήποτε απαιτητική για
όσους την απολαµβάνουν. Και αν τα παλαιότερα χρόνια, πριν από την εφεύρεση
των ηλεκτρονικών µέσων αναπαραγωγής και µετάδοσης της µουσικής, αποτελούσε
ένα είδος ανάλωσης του ελεύθερου χρόνου, το απολάµβαναν µόνο οι µυηµένοι –
συνήθως µέλη της άρχουσας τάξης– και οι ασχολούµενοι µε αυτήν, σήµερα τα ηλεκτρονικά µέσα και η βιοµηχανία που δηµιουργήθηκε από αυτά συνέβαλαν όχι µόνο
στο να µπορούν να τα απολαµβάνουν και οι µη µυηµένοι σε διαφορετικούς χώρους
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σηµείων, λεκτικών, οπτικών, γευστικών κτλ., µε αποτέλεσµα να διευρυνθούν τα συµφραζόµενα, µέσα στα οποία λάµβανε χώρα η µουσική, να αποκτήσει µια πολυτροπικότητα, η οποία παράγει ποικίλα νοήµατα, αποτέλεσµα του συνδυασµού των
διαφόρων ειδών σηµείων. Η αποκωδικοποίηση των νοηµάτων αυτών από το άτοµο
που αναλίσκει ένα µέρος του ελεύθερού του χρόνου για την απόλαυση της µουσικής δεν είναι κατανοητά, αν δεν προηγηθεί ένα είδος εξοικείωσης µε το γραµµατισµό
που αφορά τη µουσική. Εκτός από αυτόν το γραµµατισµό υπάρχει και ένας γραµµατισµός που αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µουσική, όπως είναι οι
διάφοροι διαγωνισµοί µουσικής, οι διαφηµίσεις, οι κυκλοφορίες δίσκων και CD, οι
διάφορες συναυλίες και οι αίθουσες µουσικής, οι συνεντεύξεις των µουσικών και
των τραγουδιστών, οι τεχνικές των video clips, τα µουσικά όργανα, οι ορχήστρες, τα
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και χρόνους από ό,τι στο παρελθόν αλλά και στο να συνδυαστεί µε άλλες µορφές

µουσικά συγκροτήµατα κτλ. Παράλληλα, οι µεγάλες δυνατότητες µετάδοσης της
µουσικής επιτρέπουν στον ακροατή να ακούει µουσικά έργα επενδυµένα µε στίχους
εκφρασµένους σε διάφορες γλώσσες. Όλα αυτά παράγουν κείµενα και λόγους, οι
οποίοι δηµοσιοποιούνται είτε µέσω των εντύπων ή των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Ο σηµερινός πολίτης, λοιπόν, καλείται, αν θέλει να κατανοεί και να απολαµβάνει όλα αυτά
τα σηµεία και τα παραγόµενα από αυτά νοήµατα, να εξοικειωθεί µε τον τοµέα της
µουσικής, µε άλλα λόγια να αποκτήσει τον απαραίτητο γραµµατισµό.
Πολύ κοντά στον τοµέα της µουσικής βρίσκεται και ο τομέας του θεάματος, µε
όλες του τις µορφές: θέατρο, κινηµατογράφος, τσίρκο κτλ. Το θέατρο αποτελούσε
από παλιά και αποτελεί και σήµερα µια δραστηριότητα πολύ συναφή µε τον ελεύθερο χρόνο και πολύ αρεστή σε µεγάλο µέρος του κοινού. Τη σηµερινή εποχή το θέατρο έχει µετεξελιχθεί σε ένα πολυσύνθετο και πολυτροπικό είδος θεάµατος, που
µεταδίδει µια σωρεία σηµείων µε ποικίλα νοήµατα. Παράλληλα όµως στο χώρο του
«θεατρικού» θεάµατος έχει κάνει την είσοδό του δυναµικά τον 20ο αιώνα ο κινηµατογράφος, ο οποίος µέχρι την ανάπτυξη της τηλεόρασης αποτελούσε ίσως την πιο
προσφιλή δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Τα νοήµατα που παράγει ο κινηµατογράφος είναι πολυδιάστατα και όχι πάντα κατανοητά από το σύνολο των θεατών. Παράλληλα, η κινηµατογραφική βιοµηχανία παράγει, εκτός από τις ταινίες, µια
σωρεία προϊόντων γραµµατισµού (διαφηµίσεις, κριτικές, παρουσιάσεις ηθοποιών,
συνεντεύξεις σκηνοθετών και ηθοποιών, αναλύσεις ταινιών, φεστιβάλ κινηµατο-
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γράφου, διαγωνισµούς κτλ.), τα οποία κάνουν την εµφάνισή τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και µετεξελίσσονται σε καταναλωτικά προϊόντα, ο έλεγχος της ποιότητας και της εγκυρότητας των οποίων απαιτεί ένα βαθµό γραµµατισµού από τον
αναγνώστη-καταναλωτή. Στην αντίθετη περίπτωση το προϊόν γίνεται το όργανο παραπληροφόρησης και αναποτελεσµατικής διαµεσολάβησης µεταξύ του κινηµατογραφικού έργου και του επίδοξου θεατή.
Σήµερα, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων των ΜΜΕ και των άλλων ηλεκτρονικών µέσων της σύγχρονης τεχνολογίας πολλές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, που λόγω χαρακτηριστικών σχετίζονται µε διαφορετικούς από τον
τοµέα του θεάµατος τοµείς, παρουσιάζονται ως θέαµα και ως τέτοιες παράγουν διαφορετικά νοήµατα, γιατί τα σηµεία τους εντάσσονται σε διαφορετικά συµφραζόµενα
και σε διαφορετικά πλαίσια από ό,τι παράγουν όταν δεν παρουσιάζονται ως θέαµα.
Για παράδειγµα, οι αθλητικές δραστηριότητες και οι µουσικές συναυλίες γίνονται σήµερα πολύ συχνά θέαµα, µε αποτέλεσµα η κατανόηση των νοηµάτων που παρουσιάζονται να απαιτεί ένα είδος γραµµατισµού συµβατού µε το γραµµατισµό που
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απαιτείται για την κατανόηση των νοηµάτων που παράγει το θέαµα σε συνδυασµό
µε το γραµµατισµό που απαιτείται για την κατανόηση των σηµείων της ίδιας της δραστηριότητας. Πρόκειται λοιπόν για πολυγραµµατισµικά περιβάλλοντα, που απαιτούν
και ένα είδος πολυγραµµατισµικού εξοπλισµού από τον αποδέκτη των νοηµάτων.
Ένας άλλος τοµέας, στον οποίο ένα µεγάλο µέρος των πολιτών αναλίσκει
µέρος του ελεύθερού του χρόνου, είναι ο τομέας της ανάγνωσης γραπτών κειμένων.
Η ανάγνωση λογοτεχνικών (αλλά και παραλογοτεχνικών) κειµένων και εντύπων µαζικής επικοινωνίας κτλ. αποτελούν παραδοσιακές µορφές ανάλωσης του ελεύθερου χρόνου, οι οποίες µάλιστα σήµερα είναι καταξιωµένες και κοινωνικά. Είναι
ευνόητο ότι οι δραστηριότητες αυτού του είδους προϋποθέτουν γνώση της γραφής
της γλώσσας, στην οποία είναι γραµµένα τα υπό ανάγνωση κείµενα. Αυτή τη γνώση
την προσφέρει παραδοσιακά το σχολείο και αποτελεί το πρώτο στάδιο γραµµατισµού. Τα κείµενα όµως δεν είναι µονοδιάστατα, είναι πολύµορφα, πολυτροπικά και
πολυδιάστατα. Γι’ αυτό η κατανόηση των νοηµάτων που αναδύονται µέσα από τα
κείµενα προϋποθέτει την εξοικείωση και µε άλλα είδη γραµµατισµού, τα οποία θα
επιτρέψουν στον αναγνώστη-καταναλωτή του κειµένου να συνδεθεί µε τα νοήµατα
αυτά και να απολαύσει όχι µόνο τα κείµενα αλλά και τη διαδικασία της ανάγνωσης,
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λαυση, να συνειδητοποιήσει τις διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης που απαιτεί
κάθε είδος κειµένου, να κατανοήσει ότι τα κείµενα είναι φορείς αξιών, οι οποίες σχετίζονται µε ιδεολογικές και πολιτισµικές δοµές και να κατανοήσει την προσωπική του
αναγνωστική πορεία. Όλες αυτές οι δεξιότητες απαιτούν µια εξοικείωση µε τις διάφορες παραµέτρους που συγκροτούν το υπό ανάγνωση κειµενικό προϊόν (βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές, εκθέσεις βιβλίων, λογοτέχνες και συγγραφείς κτλ.), τις
λειτουργίες που αυτές επιτελούν µέσα στην κοινωνία και το βαθµό επίδρασής τους
στη δηµιουργία µιας αναγνωστικής κοινότητας. Η εξοικείωση αυτή µε τη σειρά της
προϋποθέτει ενός άλλου είδους προσέγγιση των κειµένων κατά τη διδασκαλία τους.
Προϋποθέτει προσέγγιση η οποία προβλέπει διαδικασίες επιλογής των υπό µελέτη
κειµένων, διαδικασίες ισότιµης αντιµετώπισης από τους εκπαιδευοµένους και διαδι-
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να είναι σε θέση να επιλέξει τα κείµενα που θα του προσφέρουν αυτήν την από-

κασίες ενσυνείδητης χρήσης των κειµένων.
Από όλες όµως τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στις οποίες έγινε
αναφορά παραπάνω, εκείνη που κυριαρχεί µεταξύ των πολιτών της σύγχρονης κοινωνίας και η οποία έχει «εγκιβωτίσει» και άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου (π.χ. θέαµα, µουσική κ.ά.) είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ΜΜΕ. Τα
ΜΜΕ συνδέονται µε την πραγµατικότητα, αφού ως µέσα διαµεσολάβησης τη χειραγωγούν µέσω των επιλογών που κάνουν και εν µέρει τη διαµορφώνουν σε τέτοιο
βαθµό, ώστε τα ίδια να γίνονται φορείς πολύτροπων και πολυδιάστατων νοηµάτων.
Τα ΜΜΕ παράγουν µηνύµατα µέσα από µια διαδικασία διαµεσολάβησης, άλλοτε
ρητής και άλλοτε άρρητης. Η κατανόηση των µηνυµάτων αυτών προϋποθέτει γνώση
της λειτουργίας των µέσων.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένα πεδία δραστηριοτήτων
ελεύθερου χρόνου και δίπλα στο κάθε πεδίο ορισµένα αντικείµενα µε τα οποία µπορούν να ασχοληθούν οι εκπαιδευόµενοι.
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Α/Α

Πεδία δραστηριοτήτων

Αντικείµενα ενασχόλησης

1.

Αθλητισµός

–είδη αθλητικών παιχνιδιών
–Ολυµπιακοί αγώνες
–ιστορία αθλητικών αγώνων
–κανόνες αθλητικών παιχνιδιών
–σχολές αθλητικών αγωνισµάτων
–παρακολούθηση αθλητικών αγώνων
–τυχερά παιχνίδια σχετικά µε αθλητικούς αγώνες
–αθλητικές εφηµερίδες
–αθλητικές σελίδες πολιτικών εφηµερίδων

2.

Μουσική

–είδη µουσικής
–µουσικά όργανα
–σχολές µουσικής
–µεγάλοι µουσικοί
–ιστορία µουσικής
–µουσικά περιοδικά
–µουσικά προϊόντα (CD, κασέτες κτλ.)
–µηχανήµατα παραγωγής µουσικής
–οι συναυλίες
–παρακολούθηση συναυλίας
–µουσική στο διαδίκτυο

3.

Λογοτεχνία

–ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας
–παγκόσµια λογοτεχνία
–µεγάλοι λογοτέχνες
–είδη λογοτεχνίας
–λογοτεχνικοί διαγωνισµοί
–έκθεση λογοτεχνικού βιβλίου
–λογοτεχνικά περιοδικά
–ανάγνωση λογοτεχνικών έργων
–πρόσκληση λογοτέχνη

4.

Κινηµατογράφος

–ιστορία κινηµατογράφου
–παρακολούθηση κινηµατογραφικού έργου
–σχολιασµός–συζήτηση πάνω σε µια ταινία
–γλώσσα του κινηµατογράφου
–κινηµατογραφικά περιοδικά
–ο κινηµατογράφος στις εφηµερίδες
–κριτική κινηµατογράφου

5.

Θέατρο

–ιστορία θεάτρου
–ανάγνωση θεατρικού έργου
–παρακολούθηση θεατρικού έργου
–κριτική ανάλυση
–ανέβασµα θεατρικού έργου
–µικρές δραµατοποιήςεις
–τα κοστούµια στο θέατρο
–πρόσκληση ηθοποιού
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Ηλεκτρονικά παιχνίδια

–είδη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
–κανόνες παιξίµατος
–παίξιµο ηλεκτρονικού παιχνιδιού

7.

Καφενείο

–επίσκεψη
–βίωση

8.

Περίπατος

–χώροι περιπάτου
–περπάτηµα και υγεία

9.

Παιχνίδια µε χαρτιά

–ιστορία
–φιγούρες
–είδη παιχνιδιών
–χαρτοπαικτικές λέσχες
–καζίνο

10.

Τηλεόραση

–ιστορία τηλεόρασης
–ελεύθερος χρόνος στην τηλεόραση
–τηλεοπτικά παιχνίδια
–τηλεοπτικά περιοδικά

11.

Κυνήγι–Ψάρεµα

–σύλλογοι κυνηγιού
–είδη ψαρέµατος
–σκυλιά
–περιοδικά κυνηγιού

12.

Ταξίδια αναψυχής

–τουρισµός
–ανάγκη ταξιδιού
–ξενοδοχεία
–ακτές
–χειµερινός τουρισµός
–ταξιδιωτικά γραφεία
–εξοχική κατοικία
–διακοπές

13.

Εορταστικές εκδηλώσεις

–εθνικές γιορτές
–ονοµαστικές γιορτές
–γενέθλια
–ήθη και έθιµα

14.

Μπαράκια

Clubbing

15.

Ψυχαγωγία στο Διαδίκτυο

Chat, napster

Πίνακας 1
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Όπως είπαµε και παραπάνω, ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι γνωστικό αντικείµενο και δε διδάσκεται σε διακεκριµένη ώρα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του ΣΔΕ.
Διατρέχει όµως ως προβληµατισµός το πρόγραµµά του και τα διάφορα αντικείµενα
αναφέρονται εµµέσως ή και αµέσως σε αυτόν. Με την έννοια αυτή η µεθόδευση διδασκαλίας που πρέπει να υιοθετηθεί για τον προβληµατισµό των εκπαιδευοµένων
θα πρέπει να είναι βιωµατική και να διέπεται από ορισµένες αρχές, όπως οι παρακάτω:

 εκµετάλλευση των ιδιαίτερων κλίσεων των εκπαιδευοµένων

 προσφορά πρωτοβουλιών για εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου

 συνεργασία και κριτική ανάλυση µη φανερών πλευρών των δραστηριοτήτων
του ελεύθερου χρόνου

 εκτέλεση δραστηριοτήτων εκτός σχολείου

 µελέτη και κριτική ανάλυση εντύπων που αναφέρονται στον ελεύθερο χρόνο
 ενθάρρυνση της οµαδικής εργασίας και της συνεργασίας.
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Παράδειγμα διδακτικής αξιοποίησης
Παρακάτω γίνεται αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση κάποιου είδους σύγχρονου πολυγραµµατισµικού περιβάλλοντος, το οποίο συγκροτεί πρακτικές, σχετικές µε δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου.
Α. Μουσική
Δεδομένο: ανήλικοι και ενήλικοι στον ελεύθερό τους χρόνο ακούν µουσική
και τραγούδια του ξένου και του ελληνικού ρεπερτορίου.
Σκοπός: επαφή µε τα πολιτισµικά µηνύµατα που περιέχουν τα τραγούδια αυτά
σε συνδυασµό µε το είδος της µουσικής, µε τους τρόπους µε τους οποίους αναδεικνύονται και τους τρόπους δηµιουργίας τους.
Υλικά: µηχανήµατα αναπαραγωγής ήχου, 2–3 CD µε τραγούδια από το ξένο
και εγχώριο ρεπερτόριο, δηµοσιεύσεις κατάταξης των τραγουδιών, δηµοσιευµένες
συνεντεύξεις µουσικών.
Διαδικασία παραγωγής νοήματος: ακρόαση τραγουδιών, µετάφραση ξενόγλωσσων τραγουδιών, ανάγνωση και ερµηνεία πίνακα κατάταξης των τραγουδιών,
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λείου και σύνταξη ενός ανάλογου πίνακα, ανάγνωση συνέντευξης καλλιτέχνη, εντοπισµός των βασικών σηµείων και συζήτηση, συγγραφή κειµένου για την
εφηµερίδα του σχολείου.
Β. Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Δεδομένο: τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν σύγχρονο τρόπο ψυχαγωγίας
κατά τον ελεύθερο χρόνο. Βρίσκονται είτε στο εµπόριο είτε σε ειδικά καταστήµατα
είτε σε CD είτε στο Διαδίκτυο.
Σκοπός: εξοικείωση µε τη λογική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επαφή µε τις
οδηγίες των παιχνιδιών, µε τη χρήση των CD και µε το Διαδίκτυο.
Υλικά: ηλεκτρονικά παιχνίδια εµπορίου, Η/Υ, σύνδεση στο Διαδίκτυο, 2-3 CD.
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προσπάθεια παραγωγής νοήµατος, σφυγµοµέτρηση µεταξύ των µαθητών του σχο-

Διαδικασία παραγωγής νοήματος: παρουσίαση δύο-τριών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εξήγηση από τους ίδιους τους µαθητές, προσπάθεια λειτουργίας του παιχνιδιού, κατασκευή –σε κείµενο– ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
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Γ.Αθλητισµός
Δεδομένο: ο αθλητισµός και η ενασχόληση µε διάφορα αθλήµατα αποτελούν
δραστηριότητες πολύ προσφιλείς, ιδίως στα νεαρά άτοµα.
Σκοπός: γνωριµία µε διάφορα είδη αθληµάτων και εξοικείωση µε τον τρόπο
διεξαγωγής και διάδοσής τους.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Σπύρος Κρίβας & Ζαφειρούλα Καγκαλίδου

1. Αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης του θεσμού
Όπως καταγράφεται στα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και όπως τονίζεται σε σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις οµάδων εργασίας, η Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία, στα διάφορα επίπεδα
αγωγής και εκπαίδευσης, καθίσταται αναγκαίος θεσµός. Στο πλαίσιο των σύγχρονων
κοινωνιών το άτοµο βιώνει ραγδαίες διαφοροποιήσεις. Από τη µια µεριά οι κοινωνίες
µετατρέπονται –µε διαφορετικούς, βεβαίως, ρυθµούς καθεµία– σε πολυπολιτισµικές, σε κοινωνίες µε πολυπλοκότητα (όσον αφορά τις διάφορες κοινωνικοοικονοµικές διαδικασίες), σε κοινωνίες της «επικινδυνότητας» (risk societies) (όσον αφορά τη
σταθερότητα των εξελίξεων στους διάφορους τοµείς ζωής και την αποδοχή αντικειµενικά αποδεκτών υποδειγµάτων προσωπικής ανάπτυξης), σε κοινωνίες της πληροφόρησης και της γνώσης (όσον αφορά την αναζήτηση και τη δυνατότητα και
ικανότητα εκµετάλλευσης της πληροφορίας, τον εντοπισµό, την απόκτηση και την
αξιοποίηση της γνώσης).
Από την άλλη µεριά, γίνονται σαφείς οι τάσεις διεύρυνσης και εγκαθίδρυσης
της παγκοσµιοποίησης σε οικονοµικό, πρωτίστως, αλλά και σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, µε ανάλογες αρνητικές συνέπειες στην εργασιακή κατάσταση των ατόµων, στο βαθµό αυτοεκτίµησης και αυτεπάρκειας, στον ψυχισµό τους και την
κοινωνική τους πληρότητα, επάρκεια και ενσωµάτωση, χωρίς αυτό, βεβαίως, να σηµαίνει ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί τη µοναδική και εγνωσµένη αιτία εµφάνισης
των παραπάνω νοσηρών συνεπειών για την ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη των
ατόµων και ότι επικρατεί γενική αποδοχή του φαινοµένου και ανυπαρξία κριτικών
εκτιµήσεων και αντιπαραθέσεων.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, τα άτοµα της εποχής µας βιώνουν δυσκο-
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λία στη λήψη αποφάσεων και επιλογών ζωής, που συνδέονται προφανώς και επηρεάζουν την προσωπική, την κοινωνική και την επαγγελµατική ανάπτυξή τους και
ιδιαίτερα την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, η οποία σήµερα δεν γίνεται πλέον
κατανοητή ως ένα αντικειµενικό µέγεθος, ως µία συγκεκριµένη δοµή, διαµορφούµενη από συγκεκριµένες φάσεις, αλλά ως µία διαδικασία διαπραγµάτευσης µε έντονα τα υποκειµενικά στοιχεία και τις ατοµικές ικανότητες και δεξιότητες.
Όλες αυτές οι αναγκαιότητες και τα στοιχεία της µεταµοντέρνας εποχής που
ζούµε καθιστούν αναµφισβήτητα αναγκαία την εγκαθίδρυση του θεσµού Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία, όχι απλώς ως µιας στιγµιαίας παρέµβασης, πυροσβεστικού χαρακτήρα, σε καταστάσεις άµεσης ανάγκης, αλλά ως ενός «διά βίου»
υποστηρικτικού φορέα για το άτοµο, σε διάφορες φάσεις της ζωής του. Οι δραστηριότητες και λειτουργίες του φορέα δεν περιορίζονται µόνο στην επαγγελµατική πληροφόρηση και επαγγελµατογνωσία και µάλιστα για συγκεκριµένο και
προδιαγεγραµµένων διαστάσεων εργασιακό τύπο, αλλά συµβάλλουν –σύµφωνα
και µε την παραπάνω αναφερόµενη, αποδεκτή σήµερα αντίληψη για τη σταδιοδρο-
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µία– στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την υλοποίηση επιλογών σταδιοδροµίας, διαπραγµατεύσεων και διαµόρφωση εργασιακών σχέσεων.
Άλλωστε, στο εύρος της έννοιας «σταδιοδροµία» (career), σύµφωνα µε τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, ενυπάρχουν στοιχεία όπως π.χ. η εξελικτική διαδοχή εργασιακών εµπειριών σε χρόνο µη δυνάµενο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, η
εναλλαγή και η κινητικότητα προοπτικών στη συναλλαγή που πραγµατοποιείται µεταξύ του ίδιου του ατόµου και της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και του κόσµου της εργοδοσίας ειδικότερα, και οι διαµορφούµενες, στα πλαίσια των διαφόρων µορφών
σταδιοδροµίας, σχέσεις, δοµές επικοινωνίας µεταξύ των εργαζόµενων και των εργασιακών οργανισµών.
Αν οι παραπάνω, συνοπτικά παρουσιαζόµενες, κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις και διαδικασίες είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν δυσκολίες στη γενικότερη προσωπική ανάπτυξη ατόµων µε «κανονική» σχολική βιογραφία και ενδεικνύουν την
αναγκαιότητα υποστηρικτικής συµβουλευτικής παρέµβασης, η αναγκαιότητα αυτή
καθίσταται σαφέστερη, όταν αναφερόµαστε στην οµάδα στόχο του ΣΔΕ. Τα άτοµα
αυτά, είναι ως επί το πλείστον ανειδίκευτοι νέοι, ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς βασικά προσόντα, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη Δευτεροβάθµια –και σε πολλές πε-
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χρεούνται ή δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να ακολουθήσουν «κανονική» σχολική
φοίτηση και σταδιοδροµία, δεν έχουν –σε πολλές περιπτώσεις– την ψυχολογική προετοιµασία ούτε τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες ούτε και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να επωφεληθούν από τις υφιστάµενες ευκαιρίες κατάρτισης ή να
παραµείνουν σε µια θέση απασχόλησης. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, βρίσκονται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισµού και –αναµφισβήτητα– καθίσταται αναγκαίος προς υλοποίηση στόχος η κατά το δυνατό γρηγορότερη κοινωνική και
οικονοµική τους επανένταξη. Στην υλοποίηση αυτού του στόχου, εκτός από την πραγµάτωση της γενικότερης φιλοσοφίας του ΣΔΕ, του Προγράµµατος Σπουδών, αλλά
και της γενικότερης µαθησιακής και ενδοσχολικής ατµόσφαιρας θα συµβάλει και η
εγκαθίδρυση του θεσµού Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία.
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ριπτώσεις έχουν διακόψει τη φοίτηση στην Πρωτοβάθµια– Εκπαίδευση, δεν υπο-

2. Διαδικασίες υλοποίησης του θεσμού
Ο θεσµός Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία, µέσα στο «σχολικό χώρο» του
κάθε ΣΔΕ, προτείνεται να υλοποιηθεί µε τις παρακάτω διαδικασίες:
Εφόσον ο θεσµός Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία θεωρείται µία µορφή
παιδαγωγικής παρέµβασης, είναι αναγκαίο να ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών, το οποίο –µε βάση τη σηµερινή κοινωνιολογική βιβλιογραφία– δεν
αναφέρεται µόνο στα διδακτέα γνωστικά αντικείµενα και τη διδακτέα ύλη, αλλά εµπεριέχει όλες τις σχολικές διαδικασίες. Προτείνεται, λοιπόν, κατά πρώτο, να ενταχθεί
στο ωρολόγιο πρόγραµµα, µία (1) ώρα την εβδοµάδα, µε τον τίτλο Συνάντηση Σταδιοδρομίας. Στόχοι αυτής της συνάντησης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να πάρει τη µορφή µαθήµατος (πόσω µάλλον εξεταζόµενου) θα είναι:

 η οµαδική επαγγελµατική πληροφόρηση των εκπαιδευοµένων και η επαγγελµατογνωσία

 η παρακίνηση για επικοινωνία και η αυτοέκφραση των εκπαιδευοµένων

 η γνωριµία των εκπαιδευοµένων µε τον/τους υπεύθυνο/ύνους του θεσµού
στο ΣΔΕ, η κατανόηση του σκοπού και των στόχων του θεσµού και η παρώθηση για αξιοποίηση των υπηρεσιών του θεσµού

 η κατανόηση, από την πλευρά των εκπαιδευτών του σχολείου, της ανάγκης
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λειτουργίας του θεσµού στο πλαίσιο της γενικότερης σκοποθεσίας του σχολείου καθώς και της ανάγκης συστηµατικής και οργανωµένης συνεργασίας των
εκπαιδευτικών µε τον/τους λειτουργό/ούς του θεσµού στο σχολείο

 η ίδρυση γραφείου µε τίτλο Γραφείο Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία. Η
εντός του χώρου του ΣΔΕ λειτουργία του γραφείου θα το καταστήσει χώρο
συνεχούς αναφοράς και προσέλευσης, κατόπιν προσωπικής επιθυµίας, των
εκπαιδευοµένων του σχολείου, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον προσωπικό και ιδιωτικό χαρακτήρα της συµβουλευτικής παρέµβασης και σχέσης,
εφόσον µάλιστα πρόκειται για άτοµα µε πιθανά αισθήµατα απόρριψης και
αυτο-υποτίµησης, λόγω της αποτυχίας στο «κανονικό» σχολείο ή της εγκατάλειψής του, χαµηλό επίπεδο βασικών ικανοτήτων καθώς και µε προβλήµατα –
ενδεχοµένως– κοινωνικά και οικογενειακά. Πέρα από αυτά, η λειτουργία του
Γραφείου θα συµβάλει στην ενίσχυση της πρωτοβουλιακής δραστηριότητας
και της συµµετοχικότητας των εκπαιδευοµένων (entreneurship).
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3. Σκοπός της λειτουργίας του γραφείου
Ο σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία
στο ΣΔΕ θα πρέπει να συνδέεται, κατά πρώτον, µε το βασικό στόχο του θεσµού του
ΣΔΕ, που είναι η επανένταξη των εκπαιδευοµένων στην κοινωνική και οικονοµική
ζωή, µε τα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου, όπως αυτά συνοπτικά παρουσιάσθηκαν παραπάνω, αλλά και µε τις συνδεόµενες µε αυτά ανάγκες και προβλήµατα
των ατόµων αυτών. Οπωσδήποτε ο εντοπισµός, µέσω έρευνας, των συγκεκριµένων
αναγκών των εκπαιδευοµένων στο ΣΔΕ, µε βάση κοινωνικά, οικονοµικά και δηµογραφικά τους στοιχεία (µε σκοπό τον εµπλουτισµό –και ενδεχοµένως τη διαφοροποίηση– τόσο του βασικού σκοπού όσο και των παρακάτω αναγραφόµενων
επιµέρους στόχων) αποτελεί εργασία άµεσης προτεραιότητας των στελεχών του Γραφείου.
Ως τέτοια προβλήµατα και ανάγκες των εκπαιδευοµένων στο ΣΔΕ, των οποίων
η πολυπλοκότητα και η οξύτητα αυξάνουν, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων και
την εµφάνιση αβεβαιοτήτων στη σύγχρονη εποχή, θα µπορούσαν –επιλεκτικά– να
αναφερθούν τα παρακάτω:
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ταξη στον κοινωνικό και επαγγελµατικό χώρο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 Η ανάγκη ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης
 Η ανάγκη για αυτογνωσία

 Η αναζήτηση ευκαιριών ποιοτικής κατάρτισης

 Η ανάγκη απόκτησης πληροφοριών για παραπέρα σπουδές και εκπαίδευση

 Η ανάγκη πληροφόρησης σχετικά µε τα επαγγέλµατα και γενικότερα την
αγορά εργασίας, που οπωσδήποτε σχετίζονται µε το προφίλ των εκπαιδευοµένων του ΣΔΕ

 Η ανάγκη απόκτησης δυναµικών ικανοτήτων (dynamic qualities) π.χ. πνεύµα
οµάδας, φαντασία, πρωτοβουλιακή δηµιουργικότητα, λήψη απόφασης κ.ά.,
µπροστά στη ρευστότητα των κοινωνικών και οικονοµικών δοµών
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 Η ανάγκη προετοιµασίας για την απόκτηση αποτελεσµατικών για την επανέν-

 Η κατανόηση, από πλευράς των εκπαιδευοµένων στο ΣΔΕ, της ανάγκης σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και τα προγράµµατα κατάρτισης
και ανάπτυξης σε εθνικό, αλλά και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο

 Η απόκτηση ικανοτήτων για την αναζήτηση και αξιοποίηση συνεργασιών και
προγραµµάτων ανάπτυξης και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο.

4. Επιμέρους στόχοι του γραφείου
Με βάση τον παραπάνω γενικό σκοπό προτείνονται οι παρακάτω επιµέρους
στόχοι του Γραφείου:

 Παροχή βοήθειας για την απόκτηση αυτοαντίληψης/αυτογνωσίας

 Συµβουλευτική, όσον αφορά προβλήµατα που συνδέονται µε τη σχολική/εκπαιδευτική σταδιοδροµία και προέρχονται από τη συνεπίδραση (µήπως αλληλεπίδραση;) ενδοατοµικών και εξωατοµικών παραγόντων

 Συµβουλευτική υποστήριξη, όσον αφορά τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών αποφάσεων

 Διευκόλυνση των εκπαιδευοµένων για τη σύνδεσή τους µε διάφορους εργασιακούς χώρους

 Συγκέντρωση υλικού σχετικά µε τις µετασχολικές επαγγελµατικές προοπτικές
 Οργάνωση του πληροφοριακού υλικού
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 Σύνδεση µε χώρους εκπαίδευσης και απασχόλησης

 Σύνδεση µε επιχειρήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (employers reference)

 Σύνδεση µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς για παραπέρα κατάρτιση και εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 Τοποθέτηση των εκπαιδευοµένων για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και παρακολούθησή της

 Συµβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση, όσον αφορά την οργάνωση
της σχολικής/εκπαιδευτικής σταδιοδροµίας, σε σχέση µε πιθανές επαγγελµατικές διεξόδους

 Πληροφόρηση σχετικά µε την προσφορά, τη ζήτηση και τις τάσεις στην αγορά
εργασίας

 Συνεργασία µε φορείς που ασχολούνται µε τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και τη Συµβουλευτική για τη Σταδιοδροµία σε τοπικό (π.χ. ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ,
κ.ά.), εθνικό (ΟΑΕΠ, ΕΚΕΠ, Π.Ι. κ.ά.) και ευρωπαϊκό (CEDEFOP κ.ά.) επίπεδο (in-
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ternationalization)

 Δηµιουργία βάσεων δεδοµένων σχετικά µε δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε επαγγέλµατα και συνεχή ενηµέρωσή τους (updating), µε σκοπό
την έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση

 Εκπαίδευση των εκπαιδευοµένων του ΣΔΕ στη χρήση συστήµατος αυτο-πληροφόρησης και υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων (decision support-system) µε χρήση Η/Υ και σε διάφορες µορφές π.χ. κείµενο, εικόνα, ήχος, γραφικά
(multimedia system)

 Χρήση συγκεκριµένων προγραµµάτων υποστήριξης της συµβουλευτικής διαδικασίας µέσω Η/Υ (computer assisted counseling)

 Yποβοήθηση των εκπαιδευoµένων µε τη χρήση Η/Υ και µέσα από µια «διαλογική διαδικασία» (interactive system) για τον προσδιορισµό του προσωπικού
profile

 Οργάνωση ενηµερωτικών επισκέψεων των εκπαιδευοµένων σε διάφορους
εργασιακούς χώρους και εργασιακούς οργανισµούς και οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων εκπροσώπων εργασιακών οργανισµών µε τους εκπαιδευοµένους του ΣΔΕ στο χώρο του «σχολείου» (Ηµέρες «Ανοικτών Θυρών»,
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 Οργάνωση προγραµµάτων ειδικής εξάσκησης των εκπαιδευοµένων (special
courses) σε θέµατα γενικότερου σχεδιασµού της ζωής τους (life planning), τεχνικών αναζήτησης εργασίας (jobs hunting) και τεχνικών αυτοπαρουσίασης
(π.χ. σύνταξη βιογραφικού, διαδικασία συνέντευξης προσωπικού, σύνταξη αίτησης)

 Οργάνωση ηµερίδων για την προβολή των στόχων και των λειτουργιών του
Γραφείου.

5. Διαδικασία υλοποίησης του σκοπού και των στόχων του Γραφείου
5.1. Ανάλυση των λειτουργιών (tasks analysis) του Γραφείου
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Ηµέρες Σταδιοδροµίας)

Η παρακάτω παρουσιαζόµενη ανάλυση των λειτουργιών του Γραφείου (στην
πλήρη λειτουργία του), τόσο ως προς την κατονοµασία, όσο και το περιεχόµενο των
επιµέρους λειτουργιών, διαµορφώθηκε µε βάση τα εξής κριτήρια:
 χαρακτηριστικά και ανάγκες της οµάδας στόχου
 διεθνής σχετική βιβλιογραφία και πρακτική
 γενικός σκοπός του γραφείου
 ειδικοί στόχοι του γραφείου

Με βάση τη συστηµική θεώρηση, διακρίνονται γενικά τρεις τύποι λειτουργιών
Συµβουλευτικής για τη Σταδιοδροµία, οι οποίοι εξειδικεύονται παρακάτω:
 Εκπαιδευτική Συµβουλευτική

 Επαγγελµατική Συµβουλευτική
 Προσωπική Συµβουλευτική

Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω λειτουργίες:
1. Γενική διαχείριση της υλοποίησης του θεσμού: διοικητική διαχείριση, προγραµµατισµός και αξιολόγηση του όλου θεσµού.
2. Πληροφόρηση: συγκέντρωση, οργάνωση και παραγωγή πληροφοριών σε
σχέση µε τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εσωσχολικό και εξωσχολικό
επίπεδο, τη σταδιοδροµία, τα επαγγέλµατα, την αγορά εργασίας και την απασχόληση
βραχείας διάρκειας (vacancy information).
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3. Παροχή πληροφόρησης: παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο
της υπ. αριθµ. 2 λειτουργίας.
4. Συμβουλευτική: παροχή βοήθειας –πρωτίστως στους εκπαιδευοµένους στο
σχολείο– αλλά και σε άτοµα άµεσα συνδεόµενα µε αυτούς –εφόσον κριθεί αναγκαίο– για τη διερεύνηση των σκέψεων και συναισθηµάτων τους σχετικά µε την παρούσα κατάστασή τους και τα µελλοντικά τους σχέδια, για τις επιλογές που τους
ανοίγονται και τις συνέπειες για κάθε επιλογή. Στην πράξη, η λειτουργία αυτή µπορεί ειδικότερα να περιλαµβάνει:

 βραχείας διάρκειας ατοµική συµβουλευτική (short–term individual counseling)
 µακράς διάρκειας ατοµική συµβουλευτική (long–term individual counseling)
 βραχείας διάρκειας οµαδική συµβουλευτική (short–term group counseling)
 µακράς διάρκειας οµαδική συµβουλευτική (long–term group counseling)

 διευκόλυνση της οµαδικής αυτοβοήθειας, ενθάρρυνση των εκπαιδευοµένων
να διαµορφώσουν µόνοι τους οµάδες ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών
και αλληλοϋποστήριξης.
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5. Αξιολόγηση: εκτίµηση των ικανοτήτων των συµβουλευoµένων µε χρήση
ερωτηµατολογίων –tests (µόνο ως ενδεικτικών και επιβοηθητικών για τη συµβουλευτική παρέµβαση και σχέση στοιχείων)– παρατηρήσεων, συνεντεύξεων, ενθάρρυνση και διευκόλυνση για αυτοαξιολόγηση (self assessment procedures),
διαγνωστική αξιολόγηση, µε συλλογή και ερµηνεία αξιολογικών δεδοµένων και συζήτηση µε το/τη συµβουλευόµενο/η για σχετικές προτάσεις.
6. Παραπομπή: διαδικασίες παραποµπής σε άλλο φορέα και υπηρεσία, µε περισσότερο εξειδικευµένες λειτουργίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
7. Εξάσκηση και διδασκαλία: σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων (courses) µε σκοπό τη βοήθεια (coaching) για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
για την αναζήτηση εργασίας, την αυτοπαρουσίαση και τη συνέντευξη πρόσληψης,
παροχή γνώσεων και εννοιολογικού πλαισίου (concepts), για να καταστούν οι εκπαιδευόµενοι ικανοί να διαχειριστούν την εκπαιδευτική, επαγγελµατική και προσωπική τους ανάπτυξη.
8. Τοποθέτηση σε εργασιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς (placement): διαδικασίες τοποθέτησης στους παραπάνω αναφερόµενους φορείς είτε για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας είτε για προγράµµατα κατάρτισης είτε για απασχόληση.
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θείας διαπραγµάτευσης µε εργασιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς, εξ ονόµατος ιδιαίτερα εκείνων των εκπαιδευοµένων που δυσκολεύονται στο θέµα αυτό (advocacy).
10. Διαμόρφωση και ενημέρωση αρχείου παλαιών και νέων συμβουλευόμενων
(couselees files)
11. Παρακολούθηση (follow–up): επαφή µε συµβουλευoµένους παλαιοτέρου
χρόνου µε σκοπό την εκτίµηση της εξέλιξής τους, αλλά και την ανατροφοδότηση για
την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της συµβουλευτικής παρέµβασης και βοήθειας που προσφέρθηκε στους/στις εκπαιδευόµενους /νες από το Γραφείο και γενικότερα στο πλαίσιο του θεσµού Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία.
5.2. Στελεχιακό προσωπικό του γραφείου
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9. Απευθείας διαπραγμάτευση για απασχόληση και κατάρτιση: διαδικασίες απευ-

Με την προϋπόθεση ότι η συγκρότηση και λειτουργία του Γραφείου χρονικά
θα είναι κοντά µε την έναρξη λειτουργίας του ΣΔΕ, προτείνεται ως ελάχιστος αριθµός
στελεχών του γραφείου (συµπεριλαµβανoµένου/ης και του/της διευθυντού/ντριας
και της γραµµατείας του ΣΔΕ) τέσσερα (4) άτοµα. Συγκεκριµένα η εξειδίκευση λειτουργιών ανά στέλεχος θα είναι η εξής:

 Ο Διευθυντής/ντρια του ΣΔΕ υλοποιεί τη λειτουργία υπ. αριθµ 1 και συµµετέχει στην υλοποίηση των υπ. αριθµ. 6 και 7 λειτουργιών

 Ο υπεύθυνος πληροφόρησης και σύνδεσης με εργασιακούς και εκπαιδευτικούς
φορείς υλοποιεί τις υπ. αριθµ. 2, 3, 6, 8 λειτουργίες. Συµµετέχει στην υλοποίηση
των υπ. αριθ. 5 και 7 λειτουργιών. Προσόντα: εκπαιδευτικός µε γνώσεις Η/Υ
και Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού. Κατά προτίµηση απόφοιτος του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ ή ανάλογου: Πληροφορική στο χώρο του θεσµού
ΣΕΠ-Συµβουλευτική,

 Η γραμματειακή υποστήριξη υλοποιεί την υπ. αριθµ. 10 λειτουργία, βοηθά στη
διοικητική διαχείριση του όλου έργου και σε γενικότερα θέµατα γραµµατείας
του Γραφείου (π.χ. διαφύλαξη και διαχείριση των παραγοµένων από το Γραφείο εντύπων, τηλεφωνικά ραντεβού, καταγραφή αιτηµάτων, υποδοχή των αιτουµένων χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου κτλ.),

 Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας υλοποιεί τις υπ. αριθ. 4, 9, 11 λειτουργίες και συµµετέχει στην υλοποίηση των υπ. αριθµ. 5 και 7.
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5.3 Χωροταξική συγκρότηση του γραφείου
Εκτός από το χώρο της γραµµατείας του Γραφείου που µπορεί να είναι ο ίδιος
µε το χώρο γραµµατείας του ΣΔΕ, προτείνονται ως αναγκαίοι χώροι:

 Χώρος όχι µικρότερος των 10 τ.µ. για τον υπεύθυνο πληροφόρησης

 Χώρος τουλάχιστον 20 τ.µ. για το Σύµβουλο Σταδιοδροµίας, δυνάµενος µε κατάλληλη διαµόρφωση να χρησιµοποιηθεί για ατοµική, οµαδική συµβουλευτική και για ενηµερώσεις

 Χώρος βιβλιοθήκης και ανάπτυξης υλικού αυτο-πληροφόρησης, (PC-Server,
µπροσούρες, επαγγελµατικές µονογραφίες κτλ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τασούλα Βε ρβε νιώτ η

Ο χρόνος ο παρών και ο χρόνος ο παρελθών
είναι ίσως και οι δύο παρόντες
στον µέλλοντα χρόνο
και το παρελθόν περιέχει το µέλλον.
T. S. Elliot, Four Quartets, “Burnt Norton”1

Εισαγωγικά
Η ιστορία έγινε επιστήµη µε αντικείµενο τον άνθρωπο και την κοινωνία και µε δική
της µεθοδολογία τον 19ο αιώνα. Οι ιστορικές σπουδές επαγγελµατοποιήθηκαν, µέσα
στο ρεύµα του θετικισµού, µε πρωτεργάτη τον Λεοπόλδο Φον Ράνκε, που αναζητούσε
καταγράφοντας τα γεγονότα να µάθει «τί πραγµατικά συνέβη». Μέχρι τις αρχές του 20ου
αιώνα επικεντρωνόταν στα πολιτικά, διπλωµατικά και στρατιωτικά γεγονότα. Ηταν µια
ιστορία των «µεγάλων» ανδρών. Στην ιστορική αφήγηση η ζωή των ανθρώπων δεν
έπαιζε και τόσο σηµαντικό ρόλο, εκτός από τις περιόδους κρίσεων. Εκείνη την εποχή,
ακόµα και εάν υπήρχαν ιστορικοί που θα ήθελαν να γράψουν την ιστορία της εργατικής
ή της αγροτικής τάξης θα ήταν δύσκολο να το κάνουν, γιατί οι πρωτογενείς πηγές, τα αρχεία, πάνω στα οποία βασίζεται η γραφή της ιστορίας, δεν υπήρχαν. Θα είχαν καταστραφεί από ανθρώπους που δεν έθεταν τις ίδιες προτεραιότητες. Επιπλέον για τον
Ράνκε και για τους ιστορικούς αυτής της περιόδου το να γράψουν την παγκόσµια ιστορία σήµαινε να γράψουν την ιστορία των οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών, την ιστορία του Δυτικού κόσµου.
Τον 20ο αιώνα η ιστοριογραφία από γεγονοτολογία απόκτησε ένα πιο κοινωνιολογικό προσανατολισµό. Από τη µελέτη των προσωπικοτήτων πέρασε στην έρευνα
Γιώργος Σεφέρης, «Κ.Π. Καβάφης, Θ. Σ. Ελλιοτ. Παράλληλοι», Δοκιµές, τόµ. Α’. Εκδόσεις ΄Ικαρος 1974,
σ. 335 και η µετάφραση στη σ. 512.
1
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των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών ζωής µεγαλύτερων πληθυσµιακών οµάδων. Η σκοπιά της ιστορίας άρχισε να διευρύνεται, χωρίς να αλλάζει και πολύ η οπτική
της. Η εργατική ιστορία –για παράδειγµα– επικέντρωνε το ενδιαφέρον της στις σχέσεις
της εργατικής τάξης µε το κράτος ή στην οργάνωση και τη διοίκηση των εργατικών σωµατείων. Εξακολουθούσε να είναι µια ιστορία «από τα πάνω» και για άλλους λόγους και
γιατί ήταν πολύ δύσκολο εγχείρηµα να γραφτεί η ιστορία µε κάποιο άλλον τρόπο εκτός
από τις γραπτές αρχειακές πηγές, τις οποίες κατά κύριο λόγο παρήγαγαν όσοι είχαν εξουσία. Οσο περισσότερο ένα ντοκουµέντο ήταν προσωπικό, τοπικό και ανεπίσηµο, τόσο λιγότερες δυνατότητες είχε να επιζήσει.
Με το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου (1945), συντελείται µια τοµή στην ιστορία της ιστοριογραφίας. Σηµαντικό ρόλο έµελε να παίξουν δύο γεγονότα, φαινοµενικά
«άσχετα» µεταξύ τους: ο αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία και η χρήση του µαγνητόφωνου. Τα αντιαποικιακά κινήµατα απέδειξαν ότι και οι χώρες του «τρίτου κόσµου» είχαν
ιστορία. Αυτή όµως δεν µπορούσε να γραφτεί µε βάση τα κρατικά αρχεία, γιατί θα ήταν
µια ιστορία των αποικιοκρατών και όχι των αποικιοκρατούµενων. Ετσι µπήκε στο προ-
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σκήνιο της ιστοριογραφίας η Προφορική Ιστορία. Αρχισαν να συγκεντρώνονται προφορικές µαρτυρίες όχι µόνο από τους αποικιοκρατούµενους αλλά γενικότερα από
εκείνες τις κοινωνικές οµάδες οι οποίες δεν ήταν σε θέση να µεταχειρισθούν τον επεξεργασµένο κώδικα του δηµόσιου λόγου της εξουσίας και δεν αποτελούσε πολιτιστική
τους πρακτική η διαφύλαξη και η συγκέντρωση του υλικού το οποίο ένα άτοµο ή µια
κοινωνία παράγει σε µια χρονική στιγµή, ενός αρχείου δηλαδή.
Η «επανάσταση» του 1968 έκανε πολλούς ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν
την κρίση της βιοµηχανικής κοινωνίας και κουλτούρας, καθώς και τις αρνητικές πλευρές της οικονοµικής ανάπτυξης. Αρκετοί ιστορικοί υποστήριξαν ότι µέχρι τότε η ιστορία
αναφερόταν στους σπουδαίους λευκούς άνδρες και ότι όχι µόνο έπρεπε να γραφτεί η
ιστορία των «ανώνυµων» και «απλών» ανθρώπων, αλλά επίσης ότι έπρεπε να δοθεί
έµφαση στις συνθήκες της καθηµερινότητας και της ανθρώπινης εµπειρίας. Στη Γερµανία, πατρίδα του Λεοπόλδου Φον Ράνκε, άρχισαν να συντάσσουν βιογραφίες ανθρακωρύχων και να συµπεριλαµβάνουν σε αυτές τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Εγινε
αποδεκτό ότι τα αποµνηνονεύµατα, τα ηµερολόγια, η αλληλογραφία, η κάθε είδους εικονογραφία αλλά και κάθε λογής κατάλοιπο της καθηµερινής ζωής, καθώς και οι προφορικές µαρτυρίες αποτελούν πρωτογενές αρχειακό ιστορικό υλικό. Η ιστορία έγινε πιο
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νωνίας. Η Προφορική Ιστορία ανέδειξε το σηµαντικό ρόλο της µνήµης (ατοµικής/συλλογικής και δηµόσιας) και τη συνέδεσε µε την ιστορία. Το τι θυµούνται αλλά και το πώς
θυµούνται ένα γεγονός οι άνθρωποι, η δόµηση της µνήµης και η κατασκευή της απασχολεί έντονα τους ιστορικούς. Στο τέλος του 20ου αιώνα η ιστορία δεν αντιµετωπίζει
τους «απλούς» ανθρώπους ως αντικείµενα αλλά και ως υποκείµενα, ως φορείς κοινωνικής δράσης, παρόντες σε όλα τα επίπεδα. Σήµερα µπορούµε πλέον να µιλάµε για µια
«ιστορία από τα κάτω» (history from below), που σηµαίνει ότι η ιστορική έρευνα επικεντρώνεται και στο πώς διάφορες κοινωνικές κατηγορίες βιώνουν το ιστορικό γίγνεσθαι.

Αναγκαιότητα του γνωστικού αντικειμένου
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δηµοκρατική, αφού έδωσε λόγο στους ξεχασµένους και αγνοηµένους αυτής της κοι-

Η «ιστορία από τα κάτω» και ειδικότερα η Προφορική Ιστορία σήκωσε το φακό
και φώτισε νέα ιστορικά πεδία, διεύρυνε τους προβληµατισµούς του ιστορικού ενδιαφέροντος, άλλαξε το κοινωνικό µήνυµα της ιστορίας και την έκανε πιο δηµοκρατική. Το
1996 το Συµβούλιο της Ευρώπης διατύπωσε την άποψη ότι η ιστορία, ως αντίληψη για
το παρελθόν, έχει χρησιµοποιηθεί από όλα τα πολιτικά συστήµατα για να εξυπηρετήσει τους εκάστοτε σκοπούς τους. Αυτά έδωσαν και δίνουν τις δικές τους ερµηνείες και εκδοχές για τα πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα και προβάλλουν τα δικά τους πρότυπα µέσα
από τη διδασκαλία της ιστορίας. Οι πολίτες όµως έχουν το δικαίωµα σε µια µη χειραγωγηµένη ιστορία. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα στο παρελθόν τους2.
Είναι γεγονός ότι η αντίληψη για τους πολιτικούς και κοινωνικούς σκοπούς της
ιστορίας διευρύνθηκε, καθώς και η αντίληψη για το τί είναι ιστορικό γεγονός και τις µεθόδους µε τις οποίες το ανακαλύπτουµε. Παρόλο που ο στόχος της ιστορίας εξακολουθεί να είναι η όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική προσέγγιση των γεγονότων, οι
ιστορικοί όλο και περισσότερο αποδέχονται την ιστορική υποκειµενικότητα και τους ποικίλους τρόπους που αυτή κατασκευάζεται και ερµηνεύεται. Αποδέχονται ότι στην καλύτερή της στιγµή µια ιστορική µελέτη, ανεξάρτητα αν βασίζεται σε γραπτές ή
προφορικές πηγές, έχει ως σκοπό να φωτίσει κάποιες πλευρές του παρελθόντος, όσο
πιο πιστά γίνεται. Είναι κοινός τόπος ότι κάθε γενιά θέτει τα δικά της ερωτήµατα και σχηParliamentary Assembly of the Council of Europe, 1996, Ordinary Session, Recommendation 1283
on history and the learning of history in Europe.

2
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µατίζει τη δική της εικόνα για το παρελθόν. Ξαναγράφει την ιστορία από τη δική της σκοπιά, γιατί το παρόν διαµορφώνει και την οπτική µας για το παρελθόν.
Η τεχνολογική πρόοδος και η δυνατότητα της µαγνητοφώνησης παρείχε παράλληλα και τη δυνατότητα να σπάσουν τα σύνορα µεταξύ αυτών που διδάσκουν και
αυτών που διδάσκονται, ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον «απλό» κόσµο. Το
παρελθόν πια δεν αναπαράγεται µόνο από επαγγελµατίες ιστορικούς αλλά και από µαθητές και κατοίκους µιας περιοχής. Οι τελευταίοι δε χρειάζεται να µαθαίνουν µόνο την
ιστορία τους αλλά µπορούν και να τη γράφουν. Μπορεί να φτιάξουν την ιστορία της οικογένειάς τους, της γειτονιάς ή του χωριού τους, να καταγράψουν µια απεργία, το κλείσιµο ενός εργοστασίου ή τις επιπτώσεις ενός σεισµού. Οµαδικά προγράµµατα
Προφορικής Ιστορίας άρχισαν να εφαρµόζονται σε σχολικές τάξεις ή σε επιµορφωτικά
κέντρα ενηλίκων. Προγράµµατα για τη γενεαλογία (οικογενειακή ιστορία) των µαθητών είχαν ως αποτέλεσµα να ενθαρρύνουν τους γονείς να συµµετέχουν στις σχολικές
δραστηριότητες. Αρκετές τέτοιες δουλειές έχουν δει το φως της δηµοσιότητας3.
Ο ακριβής ορισµός της ιστορίας δεν είναι να κρατήσει «αθάνατα» στη µνήµη των
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ανθρώπων µερικά «σπουδαία και θαυµαστά» γεγονότα του παρελθόντος, όπως υποστήριζε ο µεγάλος αρχαίος Έλληνας ιστορικός. Η γνώση της ιστορίας είναι ένα μέρος του
δρόμου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στον κόσμο. Η
γνώση του παρελθόντος µπορεί να τους βοηθήσει να δουν που βρίσκονται και πού πηγαίνουν, γιατί το καινούριο γεννιέται µέσα στο παλιό (Tompson 1978: 225).
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δίνει ο Carr στο βιβλίο του Τί είναι Ιστορία; για
την πορεία των ανθρώπων πάνω στον πλανήτη Γη. Την περιγράφει ως µία ποµπή ή µια
λιτανεία ή µια διαδήλωση που πορεύεται σε ένα δρόµο, άλλοτε µε ανηφόρες και κατηφόρες, άλλοτε µε κλειστές ή ανοικτές στροφές. Ο κάθε άνθρωπος αναγκαστικά βαδίζει µέσα σε αυτήν την ποµπή. Το πλήθος όµως που τον περιβάλλει και οι δυσκολίες
του δρόµου περιορίζουν την ορατότητά του. Η ιστορία, ως ανάγνωση και αναγνώριση
του χώρου και του χρόνου µέσα στον οποίο κινούνται οι άνθρωποι και του τρόπου που
το κάνουν, δίνει σε κάθε συγκεκριµένο άνθρωπο τη δυνατότητα να διευρύνει τους ορίΠερισσότερο από όλες τις χώρες η Προφορική Ιστορία έχει χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση (τυπική, ενηλίκων, υπερηλίκων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες) στην Αγγλία, ΗΠΑ και Αυστραλία. Οσον
αφορά τη βιβλιογραφία βλ. “Select bibliography” στο The Oral History Reader, edited by Robert Perks
and Alistair Thomson, Routledge 1998, σ. 464-467.
3
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πλέον, έστω και αν ο καθένας πορεύεται µόνος του, κουβαλάει µαζί του το «βάρος» της
προσωπικής, οικογενειακής, εθνικής και παγκόσµιας ιστορίας. Η γνώση αυτού του «βάρους» του παρελθόντος τον βοηθάει να βαδίσει καλύτερα. Αυτή είναι σε τελευταία ανάλυση η αναγκαιότητα της ιστορίας.

Καθορισμός αντικειμένου
Στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα η διδασκαλία της ιστορίας στηρίζεται, κατά
κύριο λόγο, στην προσπάθεια κατανόησης των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων
µέσω της αποµνηµόνευσης. Τα τελευταία χρόνια στα βιβλία της ιστορίας προστέθηκαν
και οι πηγές, χωρίς όµως η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία να µπορέσει να ξε-
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ζοντές του και την οπτική του, άρα να ξέρει καλύτερα προς τα πού και πώς βαδίζει. Επι-

φύγει από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να οδηγήσει στην ενεργητική µάθηση.
Δεν υπήρχε καµιά µύηση στο πώς οι άνθρωποι φτάνουν στην ιστορική γνώση µέσα
από τα ίδια τα στοιχεία του παρελθόντος που τους περιβάλλουν. Επιπλέον, µέχρι τη δεκαετία του ΄70, ως «µνηµεία του παρελθόντος» θεωρούνταν τα αριστουργήµατα της τέχνης και της τεχνικής. Με αυτά ασχολούνταν οι ιστορικοί της τέχνης, οι αρχιτέκτονες και
οι αρχαιολόγοι και όχι βέβαια οι µαθητές. Το 1998 όµως το Συµβούλιο της Ευρώπης διεύρυνε την έννοια του µνηµείου συµπεριλαµβάνοντας –εκτός από τα «αριστουργήµατα– και τα «απλά και καθηµερινά» αντικείµενα: τα κατάλοιπα της αγροτικής και αστικής
κληρονοµιάς, ο τόπος και το τοπίο, οι φορεσιές, η µουσική, τα παραµύθια… και προέτρεψε τους εκπαιδευτικούς να στρέψουν την προσοχή των µαθητών τους και σε αυτά
(Thérèse Mangot 1998).
Το εκπαιδευτικό σύστηµα όµως δεν ήταν και, πολύ περισσότερο, δεν είναι πια η
µοναδική πηγή πληροφόρησης για το παρελθόν. Η οικογένεια, τα ΜΜΕ, ο κινηµατογράφος, η λογοτεχνία, ο τουρισµός, η τοπική κοινωνία, τα πολιτικά κόµµατα ή οι θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά και οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες (CD-ROM, Internet,
virtual reality) όλο και περισσότερο διευρύνουν την επιρροή τους στα ιστορικά αντικείµενα και βοηθούν την αναγωγή από το µερικό, το προσωπικό και το τοπικό στο γενικό,
το συλλογικό και το παγκόσµιο.
Σε µια κοινωνία µετάβασης, όπως η σηµερινή, η γνώση του παρελθόντος είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία και κυρίως για τους µαθητές των ΣΔΕ, µη «προνοµιούχα»
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µέλη αυτής της κοινωνίας, που –εκτός των άλλων– δεν κατάφεραν να προσαρµοσθούν
και να ενσωµατωθούν στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα. Γι αυτούς η προσέγγιση της
ιστορίας είναι αναγκαίο να συµπεριλάβει άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία. Ο ιστορικός
γραµµατισµός τους πρέπει και µπορεί να στηριχθεί πάνω στις εµπειρίες τους, τον προσανατολισµό τους, τους προβληµατισµούς τους, τα κίνητρα και τις δυνατότητές τους. Να
ξεκινήσει από τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους αναζητήσεις, τα δικά τους ερωτηµατικά. Τα ερωτήµατα που θα θέσουν και θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν (ακόµα
και αν δεν τα εντοπίσουν µόνοι τους, αλλά τους προταθούν) πρέπει να είναι ερωτήµατα
που τους απασχολούν προσωπικά. Από αυτά θα προχωρήσουν στην αναζήτηση των
πηγών µε τις οποίες θα συνθέσουν τη δική τους ιστορία. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα
ξεκινήσει από το επίπεδο της ατοµικής-οικογενειακής ιστορίας, θα προχωρήσει στην τοπική και εθνική για να καταλήξει στην παγκόσµια.
Οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ, ως ενήλικοι, έχουν και προσωπική ιστορία την οποία
πρέπει να µελετήσουν και το ίδιο πρέπει να κάνουν µε την ιστορία του περιβάλλοντος
µέσα στο οποίο ζουν και κινούνται. Η κατανόηση της ατοµικής και της τοπικής ιστορίας
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τους περνά αναγκαστικά µέσα από την κατανόηση του λόγου που παράγεται από τους
ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ ανήκουν σε εκείνες τις
κοινωνικές οµάδες, για τις οποίες δεν υπάρχουν γραπτές πηγές. Αυτού του είδους οι άνθρωποι κρατούν µια προφορική παράδοση αφηγούµενοι τα γεγονότα της ζωής τους,
συνήθως γύρω από ένα τραπέζι, από γενιά σε γενιά. Τα µέλη µιας κοινωνικής ελίτ µπορεί να αδιαφορήσουν για τις µνήµες τους, γιατί µέσω των αρχειακών πηγών έχουν τη δυνατότητα να τις επαναφέρουν όταν χρειασθεί. Τα µέλη όµως µια προφορικής κοινωνίας
δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και η αφήγηση του παρελθόντος τους αποτελεί µέρος της
καθηµερινότητάς τους. Γι αυτό δε θα είναι δύσκολο για τους εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ
να καταγράψουν αυτές τις αφηγήσεις στο µαγνητόφωνο και παράλληλα να δουν τις οικογενειακές φωτογραφίες, το απολυτήριο του στρατού ή ότι άλλο έγγραφο του παρελθόντος έχουν φυλάξει οι αφηγητές-πληροφορητές τους.

Τέτοιου είδους

επικοινωνίες θα είναι η αφετηρία για να συλλέξουν το υλικό που τους χρειάζεται για να
καταγράψουν την προσωπική τους ιστορία ή κάποιες πτυχές από την οικογενειακή ή την
τοπική ιστορία.
Η ελληνική κοινωνία είναι µια προφορική κοινωνία (η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ξέρει τί είναι ένα αρχείο), αλλά έχει βαθιές σχέσεις µε την ιστορία. Υπάρχουν

KASE NEW4:Σχέδιο 1

7/12/2010

12:37 µµ

Σελίδα 293

ωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Η µελέτη της ιστορίας αποτελεί ένα από τα σηµαντικά στοιχεία της διά βίου µάθησης που ισχύει στην πράξη. Η ενασχόληση αυτή
επικεντρώνεται τόσο στο «ένδοξο» παρελθόν των «αρχαίων ηµών προγόνων», όσο και
στα πολεµικά και πολιτικά γεγονότα που σηµάδεψαν τη ζωή του ελληνικού έθνουςκράτους τον 20ο αιώνα: Μικρασιατική Καταστροφή (1922), Κατοχή-Αντίσταση (19411944). Οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα ή/και οι µνήµες τους είναι ζωντανές. Από
αυτές θα ξεκινήσουν οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ για να αναχθούν στο εθνικό και στη συνέχεια στο παγκόσµιο πλαίσιο, αφού και τα δύο παραδείγµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω συνέβησαν στη διάρκεια παγκόσµιων συρράξεων: Α΄ και Β΄ Παγκόσµιος
Πόλεµος.
Και στα τέσσερα αυτά επίπεδα, ατοµικό-οικογενειακό, τοπικό, εθνικό και παγκό-
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πολλοί τοπικοί ιστορικοί, αλλά και σύλλογοι για την τοπική ιστορία σε όλα σχεδόν τα γε-

σµιο (αντιστοιχούν δύο σε κάθε σχολική χρονιά) οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ µεταβάλλονται σε ερευνητές. Η έρευνά τους επικεντρώνεται:

 στη συλλογή µίας ή πολλών προφορικών µαρτυριών ή/και

 στη συγκέντρωση πραγµατιστικού υλικού του παρελθόντος ή/και
 στην έρευνα αρχειακού υλικού της τοπικής κοινωνίας και
 στη γνώση των ιστορικών γεγονότων.

Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας αποτελείται από τρία στάδια, ο χρόνος των
οποίων είναι ισοδύναµος:

 Εντοπισµός του πεδίου έρευνας
 Συγκέντρωση υλικού

 Επεξεργασία, ερµηνεία και καταγραφή του.

Σκοπός
Ο γενικότερος σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών Ιστορίας των ΣΔΕ (ιστορικός
γραµµατισµός) δε διαφοροποιείται από το γενικό σκοπό διδασκαλίας που έχει θέσει το
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα, που είναι η γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση
του παρόντος και το σχεδιασµό του µέλλοντος, ως βασική ιδέα για την ανάπτυξη της
ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.
Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης εξα-
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σφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν
και στο µέλλον. Με τη διδασκαλία της ιστορίας ο µαθητής αποκτά επίγνωση όχι µόνο ότι
ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και ότι ο σύγχρονος
ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και
της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι µε το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που
αναφέρεται στη δηµιουργία «συνειδητών» πολιτών4.

Επιμέρους στόχοι
Η γνώση της ιστορίας θα βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ να γίνουν
ενεργοί πολίτες, αφού η απόκτηση ιστορικής σκέψης και πολύ περισσότερο ιστορικής
συνείδησης αποτελεί µια από τις βασικές ιδιότητες του πολίτη (civic skill). Χωρίς αυτήν το
άτοµο είναι περισσότερο ευάλωτο στην πολιτική ή όποια άλλη χειραγώγηση5. Η ιστορική συνείδηση πρέπει να αποτελεί µια ουσιαστική πλευρά της εκπαίδευσης όλων των
νέων. Η διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να απο-
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κτήσουν κριτική ικανότητα σκέψης, να αναλύουν και να ερµηνεύουν τις πληροφορίες
αποτελεσµατικά και υπεύθυνα, να αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των θεµάτων και
να εκτιµούν τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
Η διαφορετική και εντελώς νέα για την ελληνική πραγµατικότητα προσέγγιση της
ιστορίας (σε σχέση µε το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα) από τους εκπαιδευοµένους
στα ΣΔΕ συνδέεται άµεσα µε το συνολικότερο στόχο των ΣΔΕ που είναι: η ενδυνάµωση
της εµπειρίας των συµµετεχόντων και η σύνδεσή τους µε το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Α. Προσωπική ενδυνάμωση

 Η ενασχόληση µε την ιστορία είναι ένας τρόπος να «αναστηλώσουν» το παρελθόν τους και να δηµιουργήσουν τη δική τους πολιτισµική ταυτότητα.

 Η κατανόηση του ότι ο κόσµος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσµα µιας εξελικτικής πορείας µε υποκείµενα δράσης τους ανθρώπους και ότι η ιστορία είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα, µε ανθρώπινα κίνητρα, ενταγµένη µέσα σε ανθρώπινα
Βλ. «Γενικοί σκοποί διδασκαλίας του µαθήµατος της ιστορίας» στο ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα - Ιστορία, Αθήνα
1999, σ. 181.
5
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 1996, Ordinary Session, Recommendation 1283 on
history and the learning of history in Europe.
4
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 Η γνώση της ιστορίας άλλων ατόµων, µελών της οικογένειάς τους ή της τοπικής
κοινωνίας θα τους βοηθήσει να αντλήσουν εµπειρίες ζωής και να βαδίσουν πιο
σωστά και πιο άνετα στο µέλλον. Θα αποτελέσει µια εκπαιδευτική διαδικασία που
θα αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και θα τους οδηγήσει σε µια δηµοκρατική, µακρόθυµη και υπεύθυνη πολιτική συµπεριφορά.

 Η γνώση του παρελθόντος θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήµατά τους και να προγραµµατίσουν ορθά το µέλλον.
Β. Σύνδεση με την κοινωνία. Αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική, γιατί τα ΣΔΕ στοχεύουν
στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού. Ο ιστορικός γραµµατισµός φιλοδοξεί να
δηµιουργήσει σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες οι οποίοι:

 να συνειδητοποιήσουν πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας µέσα
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µέτρα, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αντίληψη της χρονικής συνέχειας.

στην οποία ζούν, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατά της και να αισθανθούν την ανάγκη να συµµετάσχουν και να αναζητήσουν λύσεις σε αυτά.

 να εντάξουν τον εαυτό τους µέσα στο µικρό τοπικό τους χώρο και µέσω αυτού να
συνδεθούν µε το έθνος-κράτος και την παγκόσµια κοινωνία.
Γ. Προσφορά προς την κοινωνία: Τα project των εκπαιδευοµένων των ΣΔΕ µπορούν να
επιτελέσουν και κοινωνικό έργο και να συνδέσουν τα ΣΔΕ µε τις δηµοτικές αρχές
και/ή τους κατοίκους της περιοχής:

 Δηµιουργώντας ένα αρχείο προφορικών µαρτυριών στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη,
όπου θα καταθέσουν τις κασέτες και τις αποµαγνητοφωνήσεις τους. Αυτά αποτελούν σπουδαίο αρχειακό υλικό, µια συνεισφορά προς την κοινωνία, αλλά και
πολύτιµα ντοκουµέντα για τους ιστορικούς του µέλλοντος, αφού προσθέτουν νέα
ιστορικά δεδοµένα.

 Συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας τα οποιαδήποτε υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος (ηµερολόγια, φωτογραφίες, αντικείµενα που δε χρησιµοποιούνται).
Έτσι θα µπορέσουν να τα εντάξουν στο υπάρχον τοπικό Ιστορικό-Λαογραφικό
Μουσείο ή την ιστορική ή αρχαιολογική εταιρεία της περιοχής τους. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει και οι δηµοτικές αρχές ενδιαφέρονται, µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τα ΣΔΕ ώστε να δηµιουργηθεί.

 Εκθέτοντας, δραµατοποιωντας και παρουσιάζοντας γραπτά ή προφορικά τα αρχειακά υλικά (προφορικές µαρτυρίες, έγγραφα ή αντικείµενα) σε µια εκδήλωση
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που θα απευθύνεται στην ίδια την κοινωνία, της οποίας κατέγραψαν την ιστορία
ή τις ιστορίες της. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ θα δώσουν την ιστορία στους
ανθρώπους που τους τη διηγήθηκαν µε τις δικές τους λέξεις και, δίνοντάς τους
παρελθόν, θα τους βοηθήσουν να φτιάξουν καλύτερο το µέλλον.

Δραστηριότητες - δεξιότητες
Το Πρόγραµµα Σπουδών του ιστορικού γραµµατισµού στα ΣΔΕ, όπως προαναφέραµε, αποτελείται από τέσσερα θεµατικά επίπεδα: ατοµικό-οικογενειακό, τοπικό,
εθνικό και παγκόσµιο. Αντιστοιχούν δύο για κάθε επίπεδο σπουδών. Η εκπαιδευτική
διαδικασία σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα θεµατικά επίπεδα διακρίνεται σε τρία ισοδύναµα χρονικά στάδια. Αρχικά οι εκπαιδευόµενοι εντοπίζουν το ερευνητικό τους πεδίο,
στη συνέχεια συγκεντρώνουν το υλικό και τέλος το επεξεργάζονται.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν και στα δύο επίπεδα σπουδών τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικές (social skills), life
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skills, επικοινωνιακές (communication skills), γλωσσικές (language skills), οµαδικής εργασίας (team work), καθώς και να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν (learning to learn).
Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι δεξιότητες έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Εντοπισμός του πεδίου έρευνας.

 Με τον εντοπισµό του θέµατος που θα ερευνήσουν, θα συνδέσουν την εκπαίδευση µε την καθηµερινότητά τους και τα ενδιαφέροντά τους µε την παραγωγή
γνώσης.

 Επιλέγοντας το πεδίο έρευνας και τις πηγές τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν, θα
ασκηθούν να θέτουν κριτήρια επιλογής και να κατηγοριοποιούν τις πηγές τους,
είτε πρόκειται για ανθρώπους (πληροφορητές – αφηγητές) είτε για υλικά αντικείµενα (εφηµερίδες, έγγραφα, φωτογραφίες).

 Με τον εθισµό στην παρατήρηση και µε την απόκτηση της αναγκαίας απόστασης
που απαιτεί η έρευνα (το βλέµµα του παρατηρητή), από γεγονότα ή καταστάσεις
τα οποία τους αφορούν άµεσα, θα αποκτήσουν µια σηµαντική κοινωνική δεξιότητα.
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2.1. Συλλογή προφορικών μαρτυριών (συνέντευξη). Αναπόφευκτα, όποιος δουλεύει µε προφορικές µαρτυρίες συναλλάσσεται µε άλλους.

 Στη συνέντευξη αναπτύσσεται µια αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στον αφηγητήπληροφορητή και τον ερευνητή. Ο εκπαιδευόµενος-ερευνητής, στην προσπάθειά του να αντλήσει πληροφορίες από τον αφηγητή, αναπτύσσει δεξιότητες και
αποκτά γνώσεις που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Μαθαίνει να κατανοεί τη
συµπεριφορά των ανθρώπων, γνωρίζει τον κόσµο και τον εαυτό του.

 Η συνέντευξη είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουν και να µοιρασθούν εµπειρίες «άλλων», διαφορετικών ανθρώπων και να εµπλουτίσουν τις δικές τους από
και µε αυτές. Να γνωρίσουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης πορείας και υπόστασης από ανθρώπους που θεωρούν «σπουδαίους» ή µη, πράγµα που θα τους επι-
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2ο στάδιο: Συγκέντρωση υλικού.

τρέψει να κάνουν συγκρίσεις, ακόµα και µε τη δική τους ζωή. Να κατανοήσουν,
τέλος, ότι δεν είναι µόνοι τους και ότι και άλλοι άνθρωποι αντιµετώπισαν παρόµοια µε αυτούς προβλήµατα και έδωσαν κάποιες λύσεις.

 Στη διάρκεια της συνέντευξης µαθαίνουν να ακούν, να κατανοούν και να εκτιµούν
τους άλλους, πράγµα που σηµαίνει να κατανοούν και να εκτιµούν τον εαυτό τους.
Εθίζονται στην ακρόαση αντίθετων πληροφοριών και εκτιµήσεων για το ίδιο θέµα
και νιώθουν την ανάγκη να πάρουν την ευθύνη µιας θέσης πάνω σε αυτές.

 Η συνέντευξη είναι µια ευκαιρία να προσπαθήσουν να γνωρίσουν ανθρώπους
και να επικοινωνήσουν µαζί τους, ακόµα και αν ανήκουν σε µια πολιτισµικά διαφορετική οµάδα και ζουν σε µια άξενη και αφιλόξενη γι αυτούς πόλη.
2.2 Συλλογή και μελέτη αρχειακού υλικού.
Η επικοινωνία και η συνεργασία µε «άλλους» είναι επιβεβληµένη και όταν συλλέγουν αντικείµενα που φυλάσσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους γιατί τα θεωρούν σηµαντικά ή αγαπηµένα (µια ληξιαρχική πράξη ή µια φωτογραφία), αλλά και όταν
µελετούν σε εξωτερικούς χώρους άλλου είδους µνηµεία, όπως τα ορίσαµε παραπάνω.
Η συλλογή και η µελέτη καθενός από αυτά έχει να προσφέρει διαφορετικές εµπειρίες.
Τα παλαιά αντικείµενα µπορούν να συνδέσουν τους εκπαιδευοµένους µε την παράδοση ή να τους προσφέρουν ένα συγκινησιακό ερέθισµα που θα τους ωθήσει σε παραιτέρω έρευνα. Μια έρευνα στα δηµοτολόγια π.χ. για την αύξηση ή τη µείωση των
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γεννήσεων θα τους ασκήσει στην άντληση πληροφοριών, στην επαφή µε κέντρα εξουσίας, θα δώσει εναύσµατα για κριτική σκέψη ή για να πιστοποιήσουν ότι τα ποσοτικά
στοιχεία, τα οποία στην εποχή µας θεοποιούνται, παρέχουν και επισφαλείς πληροφορίες.
3ο στάδιο: Ερμηνεία και αξιολόγηση των γραπτών και προφορικών πηγών.
Στο τελευταίο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πρέπει να ερµηνεύσουν,
να αξιολογήσουν και να καταγράψουν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει. Η συγκεντρωµένη µνήµη σχηµατοποιείται και συστηµατοποιείται και διανθίζεται µε λεπτοµέρειες
που σιγά σιγά παίρνουν το σχήµα τους. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι:

 ασκούνται να αντιµετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται και να µπορούν να ελέγχουν τη φαντασία τους

 συνειδητοποιούν ότι ένα γεγονός αντιµετωπίζεται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους και διευρύνουν την οπτική τους

 ανακαλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις και πτυχές γεγονότων, καταστάσεων και
ανθρώπων που µέχρι τότε θεωρούσαν ότι τα γνώριζαν
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 µαθαίνουν να συγκρίνουν την περιγραφή ενός γεγονότος σε µια προφορική µαρτυρία και την επίσηµη διατύπωσή της σε ένα έντυπο ή έγγραφο

 αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν στις ιστορικές µαρτυρίες, τα γεγονότα, τις
αιτίες, τις απόψεις

 επιχειρούν να διατυπώσουν όλα αυτά σε γραπτό λόγο.

Περιεχόμενο
Το περιεχόµενο σπουδών αποτελείται απο τέσσερα θεµατικά επίπεδα: ατοµικόοικογενειακό, τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο. Τα δύο πρώτα αποτελούν το αντικείµενο
σπουδών του Α΄ έτους και τα άλλα δύο του Β΄ έτους, ένα για κάθε εξάµηνο. Και στα τέσσερα επίπεδα, τα προς διερεύνηση θέµατα είναι «ανοικτά», γιατί η ιστορία περιλαµβάνει όλα τα είδη της ανθρώπινης δραστηριότητας: κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική
ιστορία, τοπική και εθνική (αλλά όχι εθνικιστική), καθώς και ιστορία των µειονοτήτων. Οι
προτάσεις υλοποίησης των τεσσάρων θεµατικών επιπέδων που κατατίθενται είναι ενδεικτικές.
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Μπορεί να δώσει µια απάντηση στο ερώτηµα της ταυτότητας: ποιός είµαι, πού πάω, τί
κάνω µε:

 την καταγραφή του οικογενειακού δέντρου

 την καταγραφή της προσωπικής ιστορίας. Αυτή µπορεί να γίνει π.χ. µέσα από τη
δηµιουργία ενός φωτογραφικού άλµπουµ. Οι φωτογραφίες δηµιουργούν έναν
τύπο ζωντανής ιστορίας, αλλά το νόηµά τους είναι αινιγµατικό, εάν ο εκπαιδευόµενος δεν τις χρονολογήσει µε βάση και άλλες µαρτυρίες, δεν εξηγήσει το ρουχισµό, το γέλιο ή το κλάµα, καθώς και τα αίτια όλων αυτών

 τη συνέντευξη µε κάποιο µέλος της στενής ή της ευρύτερης οικογένειας (παπούς,
γιαγιά, θείος). Μπορεί να είναι µια ιστορία ζωής αλλά και πολλές µαρτυρίες πάνω
σε ένα συγκεκριµένο θέµα που επέλεξε ο εκπαιδευόµενος
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1ο επίπεδο: Ατομική - οικογενειακή ιστορία

 το σχολιασµό µιας φωτογραφίας (οικογενειακής ή σχολικής) από όλους όσους
απεικονείζονται, ώστε να φανεί η επιλεκτικότητα της ανθρώπινης µνήµης –συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευοµένου– και η διαφορετική πρόσληψη της
πραγµατικότητας από τους ανθρώπους.
2ο επίπεδο: Τοπική Ιστορία
Γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι αλλαγές της τοπικής κοινωνίας µέσα στο χρόνο
και να ενταχθεί ο εκπαιδευόµενος σε αυτήν µε:

 τη µελέτη στα αρχεία ενός Δήµου ή µιας ενορίας για µια συγκεκριµένη περίοδο.
Ο εκπαιδευόµενος έρχεται σε επαφή µε έγγραφα και µε τη γραφειοκρατία που
τα παράγει. Μέσα από αυτά µπορεί ή µπορούν (σε οµαδικό πρόγραµµα) να καταγράψουν τις γεννήσεις, τους θανάτους, τους γάµους, την ονοµατοθεσία των παιδιών ή των δρόµων, να εξακριβώσουν τις αυξοµειώσεις του πληθυσµού και να
διερευνήσουν τα αίτια, αλλά ακόµα και να συνδέσουν τις αλλαγές στα ονόµατα
(των δρόµων ή των παιδιών) µε τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.

 την έρευνα µε αφετηρία φωτογραφία/ες µελών ενός τοπικού συλλόγου νέων ή
ενός συνεταιρισµού. Ο εκπαιδευόµενος θα προσπαθήσει να εντοπίσει πόσοι και
ποιοί ζουν ακόµα στην ίδιο χώρο (γειτονιά, χωριό), αλλά και πώς ζουν (επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση). Ενα βιαστικό συµπέρασµα θα είναι να συνειδητοποιήσει ότι, όσο η κοινωνία αλλάζει, όλο και λιγότεροι άνθρωποι γεννιούνται,
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ζουν και πεθαίνουν στον ίδιο χώρο

 την καταγραφή µέσα από συνεντεύξεις της ιστορίας ενός επαγγέλµατος που ενδιαφέρει τους εκπαιδευοµένους, µε στόχο να εντοπίσουν τις δυνατότητες άσκησής
του στο µέλλον. Μπορεί να µην αφορά µόνο ένα επάγγελµα αλλά ένα επαγγελµατικό σωµατείο, ένα συνεταιρισµό, τρόπους καλλιέργειας, αλλαγές στον τόπο
και στο τοπίο κ.ά.

 τη διερεύνηση παλιότερων τρόπων ζωής και των µορφών επιβίωσής τους σήµερα: παιγνίδια, γιορτές, τραγούδια, ρουχισµός, µε αντικειµενικό σκοπό να γίνει αντιληπτή η διαχρονικότητα της ζωής των ανθρώπων

 τη διερεύνηση ενός γεγονότος που συντάραξε την τοπική κοινωνία: ένα έγκληµα,
ένας σεισµός, µια απεργία, το κλείσιµο ενός εργοστασίου, µια οικολογική καταστροφή (π.χ. µια φωτιά), ένας ποδοσφαιρικός αγώνας κ.ά., µέσα από προφορικές
µαρτυρίες, όπου θα διερευνάται το πώς «έβλεπαν» τότε και πώς αντιµετωπίζουν
σήµερα το ίδιο γεγονός. Εάν υπάρχει δυνατότητα, το πρόγραµµα να συνδυασθεί
µε την αρθρογραφία εφηµερίδων. Η σύγκριση ανάµεσα στον προφορικό και το
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γραπτό λόγο, στο προσωπικό βίωµα και στην «αντικειµενική» εξιστόριση αποτελεί µια ενδιαφέρουσα ανάγνωση της ιστορίας.
3ο επίπεδο: Εθνική Ιστορία
Γίνεται σύνδεση του τοπικού µε το γενικό, της βιωµένης εµπειρίας µε την επίσηµη ιστοριογραφία, κατά προτεραιότητα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

 Υλικά στοιχεία του παρελθόντος όπως ένα αρχαίο µνηµείο, ένα κάστρο, µια αναµνηστική στήλη, ένα εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο, ένα δηµόσιο έργο, ένα φιλανθρωπικό ίδρυµα, ένας δηµόσιος οργανισµός ή ό,τι άλλο, που ανήκει στο
άµεσο περιβάλλον των εκπαιδευοµένων στα ΣΔΕ, µπορούν να δώσουν το έναυσµα για τη µελέτη της αρχαίας αλλά και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

 Ο πόλεµος στην Αλβανία µπορεί να ερευνηθεί µέσα από τις γελοιογραφίες των
εφηµερίδων της εποχής, από φωτογραφικά άλµπουµ, από επισκέψεις σε µουσεία, από τα τραγούδια της Σοφίας Βέµπο ή από γράµµατα που κάποιος τότε στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας έστελνε στην οικογένειά του.

 Γράµµατα εκτελεσµένων και «γκράφιτι» στους τοίχους των κρατητηρίων της περιόδου της ναζιστικής κατοχής υπάρχουν δηµοσιευµένα σε βιβλία και µπορούν
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Μουσεία: Μουσείο οδού Κοραή, Εβραϊκό Μουσείο, Πολεµικό Μουσείο κ.ά.

 Μέσα από αρχεία δύο αντίθετων πολιτικά εφηµερίδων να ερευνηθεί ένα πολιτικό
γεγονός.

 Οι άνθρωποι που βίωσαν σηµαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας όπως την
Κατοχή, τον εµφύλιο, τα Ιουλιανά, τη Χούντα ή το Πολυτεχνείο ζουν και εύκολα
δέχονται να δώσουν τη µαρτυρία τους που θα συνδυασθεί κατά περίπτωση µε τη
µελέτη της ιστοριογραφίας, της λογοτεχνίας, της µουσικής, του κινηµατογράφου,
βιογραφικών κειµένων ή εφηµερίδων.

 Η µνήµη των εθνικών επετείων εντός ή εκτός σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους στα ΣΔΕ: θα καταγράψουν στο µαγνητόφωνο και θα ταξινοµήσουν τις βιωµένες εµπειρίες τους. Το project µπορεί να συνδυασθεί µε τη µελέτη
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να συνδιασθούν µε γραπτές και προφορικές µαρτυρίες, αλλά και επισκέψεις σε

του βιβλίου Πρακτικών ενός σχολείου ή ένα βιβλίο µε λόγους που εκφωνούσαν
οι δάσκαλοι ή µε µαθητικές εκθέσεις ή µε φωτογραφίες από σχολικές γιορτές ή µε
καταγραφή των τραγουδιών της σχολικής χορωδίας. Θα ερευνηθεί τι γνώριζαν
και τι γνωρίζουν σήµερα για τις εθνικές γιορτές, πώς ως µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προσλάµβαναν και προσλαµβάνουν τα συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα.
4ο επίπεδο: Παγκόσμια Ιστορία
Γίνεται σύνδεση της ελληνικής ιστορίας µε την παγκόσµια ιστορία.

 Τα σπουδαιότερα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την παγκόσµια ιστορία: η Μικρασιατική Καταστροφή µε τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Κατοχή και η Αντίσταση µε το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο εµφύλιος
πόλεµος µε τον Ψυχρό Πόλεµο, το Κυπριακό έχει τις ρίζες του στην αγγλική αποικιοκρατία, η Χούντα έχει το ανάλογό της στις δικτατορίες της Λατινικής Αµερικής,
η κατάρρευση του τοίχους του Βερολίνου στη «συγκυβέρνηση» κ.ο.κ.

 Το θεµατικό κέντρο µπορεί να µην είναι τα στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωµατικά
γεγονότα, αλλά παράµετροι της κοινωνικής και πολιτικής ζωής: η οικονοµική ανάπτυξη, η ανεργία, τα πολιτικά κόµµατα, η µετανάστευση, οι εκλογές, οι πρόσφυγες. Σε αυτό το τελευταίο µπορεί και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος αφού ο 20ος
αιώνας θεωρείται ως «ο αιώνας των προσφύγων». Στην Ελλάδα υπάρχουν πρόσφυγες πολλών κατηγοριών: από τη Ρωσία (λόγω της Οκτωβριανής επανάστα-
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σης), µικρασιάτες (λόγω µικρασιατικής καταστροφής), από την Αίγυπτο και από
άλλες χώρες της Αφρικής (λόγω της ανάπτυξης των αντιαποικιακών κινηµάτων),
οικονοµικοί πρόσφυγες από την Ασία και τις χώρες της Α. Ευρώπης: Φιλιπινέζες,
Αλβανοί, Πόντιοι από την πρώην ΕΣΔΔ, Πολωνοί, Ουκρανοί κ.ά. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουµε όσους Έλληνες µετανάστευσαν στις ΗΠΑ, τον Καναδά ή στις
χώρες της Δ. Ευρώπης ως γκασταρµπάιτερ και έχουν επιστρέψει ή συχνά επισκέπτονται το γενέθλιο τόπο τους. Μια έρευνα µπορεί να έχει αφόρµηση τη µαρτυρία ενός µικρασιάτη πρόσφυγα (δεύτερης γενιάς), ενός Έλληνα πρώην µετανάστη
στη Γερµανία ή ενός οικονοµικού πρόφυγα ή και των τριών µαζί. Ενα τέτοιο project θα αποτελέσει το αντικείµενο µιας ενδιαφέρουσας σύγκρισης και σύνδεσης
του εθνικού µε το παγκόσµιο.

 Υλικό για αυτήν τη θεµατική, εκτός από την ιστοριογραφία και σίγουρα πιο ενδιαφέρον από αυτήν, θα βρεθεί στο σινεµά, τα τραγούδια, τους χορούς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και στη νέα τεχνολογία. Ενα σηµαντικό µέσο έρευνας
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στα άλλα επίπεδα, αλλά κυρίως σε αυτό, είναι
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οι χάρτες. Εκεί θα εντοπισθούν οι αλλαγές στα εθνικά σύνορα λόγω των παγκόσµιων συρράξεων.

Μεθόδευση διδασκαλίας
Η µεθοδολογία του ιστορικού γραµµατισµού είναι εµπειρική (experiential learning), στηρίζεται πάνω στη βιωµένη εµπειρία και είναι ενεργή. Δε χρειάζεται εκ των προτέρων οι εκπαιδευόµενοι να γνωρίζουν κάποια θεωρία. Δουλεύουν οµαδικά ή ατοµικά
και ο υπεύθυνος καθηγητής έχει συµβουλευτικό ρόλο. Στο 1ο, 2ο και 3ο επίπεδο (ατοµικό-οικογενειακό, τοπικό και εθνικό), η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται µε τη µορφή
project - σχέδια δράσης. Στο 4ο επίπεδο (παγκόσµιο), µε φάκελλο υλικού (portfolio assessment), µε βάση τον οποίο γίνεται η παρουσίαση σε µια ειδική προς τούτο εκδήλωση.
Τα project και ο φάκελλος υλικού σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται µε βάση
τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων στα ΣΔΕ πάντα σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτός πρέπει να είναι καλά επιµορφωµένος (ιστορικά και παιδαγωγικά) ώστε να στηρίξει ηθικά και πρακτικά την προσπάθειά τους µε
συµβουλές, υποδείξεις σε τύπο ερωτηµάτων, βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό.
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αυτό καταγράφουν το στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο οποίο βρίσκονται και την
ηµεροµηνία κατά την οποία έκαναν κάποια ενέργια (π.χ. πήραν συνέντευξη ή είδαν µια
ταινία). Σηµειώνουν επίσης ηµερολογιακά τις σκέψεις, τα ερωτήµατά τους, τις απορίες
τους, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τις επιτυχηµένες ή ατυχείς επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιµοποίησαν για να προσεγγίσουν τις πηγές τους, τα ερωτήµατα που
απάντησαν, την πορεία της γνώσης την οποία κατέκτησαν στη διάρκεια του προγράµµατος κ.ά. Η καταγραφή αυτή δεν είναι αναλυτική, δεν έχει τον τύπο µιας αναφοράς,
αλλά είναι επιγραµµατική, απλώς για να θυµούνται και να µπορέσουν να παρακολουθήσουν οι ίδιοι τη διαφοροποίηση του ίδιου του εαυτού τους, των ερωτηµάτων τους
και των δυσκολιών τους. Το να ονοµατίζουν τις δυσκολίες είναι ένα τρόπος να τις ξεπερνούν. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε τις συζητήσεις των δυσκολιών µέσα στην
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Οι εκπαιδευόµενοι κρατούν ηµερολόγιο ξεχωριστά για κάθε θεµατικό επίπεδο. Σε

οµάδα (εάν το πρόγραµµα είναι οµαδικό) ή ατοµικά µε τον/την υπεύθυνο/η του προγράµµατος (εάν είναι ατοµικό), ακόµα και σε ανοικτές συγκεντρώσεις όλων των εκπαιδευοµένων, εάν έχει επιτευχθεί η αναγκαία οικειότητα και αποδοχή. Το ηµερολόγιο
βοηθά επίσης τους εκπαιδευοµένους να συντάξουν την ανσφορά τους µετά το τέλος
κάθε θεµατικού επιπέδου.
Στο 1ο θεµατικό επίπεδο (ατοµικό-οικογενειακό) είναι εντελώς απαραίτητο οι εκπαιδευόµενοι στα ΣΔΕ να ξεκινήσουν µε ένα θέµα ελκυστικό, το οποίο τους αφορά
άµεσα, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και επιθυµούν πράγµατι να το διαπραγµατευθούν.
Σε περίπτωση που για κάποιους από τους εκπαιδευοµένους η ατοµική-οικογενειακή
ιστορία είναι ένα «ακανθώδες» θέµα, το οποίο δε θέλουν να αγγίξουν, µπορούν να αναλάβουν δύο θέµατα τοπικής ιστορίας (2ο επίπεδο). Στο 1ο και 2ο επίπεδο, το πεδίο της
έρευνάς τους περιλαµβάνει ιστορικά στοιχεία (πηγές) του άµεσου περιβάλλοντός τους,
ερευνήσιµα και κατανοητά, τα οποία βρίσκουν, καταγράφουν και µε βάση αυτά συνθέτουν µια αναφορά (report). Ο εκπαιδευτής δεν επιµένει τόσο στη γραφή της ιστορίας
(αυτό εξαρτάται περισσότερο από το επίπεδο του γραµµατισµού), όσο στο να αποκτήσουν ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση. Το ζητούµενο δεν είναι αυτή η αναφορά
να εξάγει ιστορικά συµπεράσµατα, αλλά να καταγράψει την πορεία του εκπαιδευοµένου προς τη γνώση της ιστορίας.
Το δεύτερο επίπεδο σπουδών ξεκινά µε την εθνική ιστορία. Το βάρος πρέπει να
δοθεί στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σε αυτό το 3ο θεµατικό επίπεδο όσον αφορά τις
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πηγές δεν µπορεί να είναι µόνο οι βιωµένες εµπειρίες (µαρτυρίες) ή κάποιο άλλο υλικό
κατάλοιπο του παρελθόντος. Η µετάβαση από το τοπικό στο γενικό πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιο ιστορικό βιβλίο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. ντοκυµαντέρ για τη Μικρασιατική Καταστροφή), µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος θα έρθει σε επαφή
κατά το πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εντοπισµός του πεδίου έρευνας)
και στο οποίο θα µπορεί να ανατρέχει ανά πάσα στιγµή.
Στο 4ο θεµατικό επίπεδο προτείνεται ο κάθε εκπαιδευόµενος να συνεχίσει την
έρευνα που ξεκίνησε στο προηγούµενο, ώστε να σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το υπό διαπραγµάτευση θέµα, να το διερευνήσει όσο γίνεται περισσότερο σε
βάθος. Το ιστορικό υλικό δεν είναι µόνο βιωµατικό, όπως και στο 3ο επίπεδο. Το γεγονός ότι θα έχει προχωρήσει η γνώση του στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ίσως του
δώσει τη δυνατότητα να «σερφάρει» στο Διαδίκτυο για να αντλήσει και από κει πληροφορίες. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί παρουσιάζεται σε ειδική συνάντηση όλων των
εκπαιδευοµένων, στο τέλος της χρονιάς (που είναι και το τέλος της φοίτησης) από το
άτοµο ή την οµάδα που το έχει αναλάβει. Οι άλλοι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα
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να υποβάλλουν ερωτήσεις. Η συνάντηση ή οι συναντήσεις (εάν είναι πολλοί οι εκπαιδευόµενοι) λειτουργούν αλληλοδιδακτικά και προσφέρουν γνώσεις που διαφορετικά
δε θα µπορούσε να τις καλύψει κάθε εκπαιδευόµενος µόνος τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα διαθεματικής αξιοποίησης
Ο ιστορικός γραµµατισµός συνδέεται άµεσα µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα των
ΣΔΕ και σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρει µία µέθοδο για την επίτευξη των στόχων
τους.
Γλωσσικός γραμματισμός (literacy)

 Εξάσκηση στον προφορικό λόγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και στο πρώτο
στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπου οι εκπαιδευόµενοι θα αναζητήσουν
τις πηγές τους.

 Εξάσκηση στο γραπτό λόγο κατά την αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης, όπου
οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να βάλουν π.χ. τα σηµεία της στίξης, ώστε να γίνουν
κατανοητά τα µηνύµατα του αφηγητή. Η άσκηση γίνεται επίσης και µε το ηµερολόγιο στο οποίο θα καταγράφουν την πορεία των δραστηριοτήτων τους.
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τα νοήµατα που προσδίδει το πλαίσιο αυτό στο κείµενο. Κριτική ανάγνωση των
κειµένων (κριτική λόγου, ανάλυση λόγου). Μελέτη κειµενικών ειδών (µαρτυρίες,
γράµµατα, έγγραφα, εφηµερίδες κ.ά.).
Αριθμητισμός (numeracy)
Μια ιστορική πρακτική για τα άρθρα των εφηµερίδων είναι η εµβαδοµέτρηση, να
µετρούν δηλαδή πόσα τετραγωνικά εκατοστά περιλαµβάνει ένα θέµα, και να συµπεραίνουν τι προτεραιότητα δίνεται σε αυτό.
Τεχνολογικός γραμματισμός (information technology literacy & computer literacy)
Καταγραφή των αποµαγνητοφωνηµένων συνεντεύξεων στον ηλεκτρονικό υπο-

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

 Στις γραπτές πηγές: να διακρίνουν το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ένα κείµενο και

λογιστή, χρήση βάσεων δεδοµένων, άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, χρήση
ιστοσελίδων και επικοινωνία µε άλλα προγράµµατα ιστορικού γραµµατισµού από άλλα
ΣΔΕ.
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Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media Literacy)
Χρήση περιοδικών, εφηµερίδων, φωτογραφικών άλπουµ και οπτικοακουστικού
υλικού ως ιστορικών πηγών.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ο τόπος και το τοπίο του αστικού και αγροτικού χώρου, τα µνηµεία, αλλά και οι ανθρώπινες σχέσεις που περιβάλλουν τους εκπαιδευοµένους των ΣΔΕ αποτελούν τα ερεθίσµατα, τα σηµεία αφόρµησης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ιστορικού
γραµµατισµού.
Ελεύθερος χρόνος
Το παρελθόν όλων των πεδίων δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου (αθλητισµός, µουσική, καφενεία, κινηµατογράφος, θέατρο, ηλεκτρονικά παιγνίδια, εορταστικές
εκδηλώσεις κτλ.) αποτελούν και αντικείµενα του ιστορικού γραµµατισµού.
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Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
Στα τρία πρώτα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µε το κλείσιµο κάθε
επιπέδου σπουδών οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν µία αναφορά για την πορεία της
δουλειάς τους. Αυτή αξιολογείται σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή από όλη
την οµάδα (εάν το πρόγραµµα είναι οµαδικό) ή ατοµικά (εάν είναι ατοµικό), µε βάση
τους στόχους που είχαν τεθεί. Διαπιστώνονται οι αλλαγές στη σκέψη και στη δράση, εντοπίζονται οι αδυναµίες, το «κέρδος» και η «ζηµιά» από όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο τέταρτο επίπεδο σπουδών η αξιολόγηση γίνεται µετά την παρουσίαση του
φακέλλου υλικού από τον εκπαιδευόµενο ή τους εκπαιδευοµένους που έκαναν την
παρουσίαση, από τους υπόλοιπους εκπαιδευοµένους που παρακολούθησαν την παρουσίαση και από τον υπεύθυνο καθηγητή, µε βάση τους στόχους που απο κοινού
είχαν αποφασισθεί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Parliamentary Assembly of the Council of Europe (1996), Ordinary Session, Recommendation 1283 on History and the Learning of History in Europe.
Perks, Robert & Alistair Thomson eds. (1998), The Oral History Reader, Routledge
Tompson, Paul (1978), The Voice of the Past: Oral History, Oxford University Press.
Mangot, Thérèse, «Summary of the work of the Council of Europe on the theme of theory and practice relating to heritage, remembrance and citizenship», Seminar,
Remembrance and Citizenship: from Places to Projects, Delphi, 25–27 September
1998.
ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (1999), Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα - Ιστορία, Αθήνα.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ελένη Χοντολίδου

Μεταξύ των διαφόρων ειδών κειµένων υπάρχει και µια κατηγορία κειµένων,
τα οποία αποτελούν προϊόν αισθητικής και καλλιτεχνικής επεξεργασίας, πολύ µεγαλύτερης από αυτήν των «χρηστικών» αποκαλούµενων κειµένων. Πρόκειται για τα
κείµενα τα επονοµαζόµενα λογοτεχνικά. Τα κείµενα αυτά περιέχουν έναν ιδιότυπο
γραµµατισµό, ο οποίος δε θα µπορούσε να ενταχθεί πλήρως στο γνωστικό αντικείµενο του γλωσσικού γραµµατισµού. Αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, αντικείµενο και
του κοινωνικού γραµµατισµού και της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Ακόµη
περισσότερο αποτελεί ένα πολύ προνοµιακό πεδίο γραµµατισµού µε προσωπικούς
ρυθµούς και χρόνους, ο οποίος αναδεικνύει την προσωπική ιστορία, τις ανάγκες και
τα προβλήµατα των εκπαιδευοµένων. Ο προβληµατισµός που αναπτύσσουµε εδώ
αφορά στη σχέση της λογοτεχνίας µε το γλωσσικό γραµµατισµό αλλά και στη λογοτεχνία ως αυτόνοµο πεδίο δράσης, δραστηριοτήτων και γεγονότων γραµµατισµού
στο ΣΔΕ. Στην πρώτη περίπτωση πιστεύουµε ότι τα δύο αυτά αντικείµενα (γλώσσα
και λογοτεχνία) θα πρέπει να προσεγγίζονται διαφορετικά στη διδακτική πράξη.
Η λογοτεχνία αποτελεί µια µορφή τέχνης, η οποία, επειδή χρησιµοποιεί ως
υλικό έκφρασης τη γλώσσα, χρησιµοποιήθηκε (και χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα) κατά κόρον στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία της γλώσσας. Ο λογοτεχνικός
και ο µη λογοτεχνικός λόγος ως διδακτικά αντικείµενα στο σχολείο αποτελούν δύο
διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. Το µόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι χρησιµοποιούν και οι δύο το ίδιο συµβολικό σύστηµα. Η διαφορετικότητα αυτή απαιτεί,
όπως είναι ευνόητο, και διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Και η διαφορετική διδακτική προσέγγιση είναι απαραίτητη, γιατί είναι (ή θα έπρεπε να είναι) διαφορετικός
ο σκοπός της διδασκαλίας των δύο ειδών λόγου, διαφορετικό –και σαφώς διακριτό–
το περιεχόµενο, οπωσδήποτε διαφορετική η µεθόδευση διδασκαλίας.
Η λογοτεχνία δεν αποτελεί διακεκριµένο διδακτικό αντικείµενο στο πρόγραµµα
σπουδών του ΣΔΕ· κάνει όµως αισθητή την παρουσία της σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα, λ.χ. στην ελληνική ή την αγγλοαµερικανική γλώσσα, στην τοπική ιστορία,
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στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο γραµµατισµό στις Φυσικές Επιστήµες, όχι µόνο
για τον πλούτο των πληροφοριών που περικλείει, αλλά και γιατί κινητοποιεί τις µνήµες, τα συναισθήµατα, αλλά και τις γνωστικές διαδικασίες των εκπαιδευοµένων µε
πολύ σηµαντικό τρόπο. Η λογοτεχνία µιλά για τη ζωή µε τρόπο που πιστεύουµε πως
είναι πολύ σύµφυτος µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων: µιλά για τη ζωή και τα
προβλήµατά της βιωµατικά. Ενώ ο σκοπός της διδασκαλίας του µη λογοτεχνικού
λόγου θα πρέπει να είναι η κατάκτηση του γραµµατισµού που περιέχουν διάφορα
είδη χρηστικού, µη λογοτεχνικού, λόγου, ο σκοπός της πλάγιας έστω «διδασκαλίας»
του λογοτεχνικού λόγου είναι καταρχήν η εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε το
είδος αυτό, όχι όµως για να φθάσουν στο σηµείο να παράγουν λογοτεχνικό λόγο
(χωρίς, φυσικά, αυτό να θεωρείται αποφευκτέο), αλλά για να µπορούν να επικοινωνούν µε το κείµενο, όπως επικοινωνούν µε κάθε τι που βρίσκεται στο περιβάλλον
τους και τους ικανοποιεί συναισθηµατικά, λογικά και αισθητικά (π.χ. ένα παιχνίδι, ένα
κινηµατογραφικό έργο, µια εκποµπή, µια συνοµιλία κτλ.), σε τελευταία ανάλυση, δηλαδή, να αποκτήσουν στοιχεία του του ιδιότυπου λογοτεχνικού γραμματισμού.
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Εξ αντικειµένου, το corpus των κειµένων του µη λογοτεχνικού λόγου που διδάσκονται στο πλαίσιο του γλωσσικού γραµµατισµού προέρχεται από διάφορα είδη
µη λογοτεχνικού λόγου, τα οποία βρίσκονται είτε στα διάφορα έντυπα και τα ΜΜΕ,
είτε παράγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους· κριτήρια της επιλογής τους
δεν αποτελούν οι αξίες και τα πρότυπα που προσφέρει το περιεχόµενο του κειµένου
αλλά η αποτελεσµατικότητά του για τη συνθήκη επικοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας
έχει γραφεί. Αντίθετα, το corpus των λογοτεχνικών κειµένων που διαβάζονται και διατρέχουν όλο το πλαίσιο του προγράµµατος του ΣΔΕ περιλαµβάνει κείµενα της έντεχνης και της λαϊκής λογοτεχνίας. Και εδώ βέβαια τίθενται δύο προβλήµατα: α) ποια
κείµενα αποτελούν λογοτεχνία και ποια όχι; β) µε ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα λογοτεχνικά κείµενα στα επιµέρους αντικείµενα; Το πρώτο φαίνεται να αποτελεί ψευδοπρόβληµα, διότι σε µια διδακτική προσέγγιση του λογοτεχνικού και του µη
λογοτεχνικού λόγου, µε τη µεθόδευση διδασκαλίας που προτείνεται εδώ, το κάθε
κείµενο υποδεικνύει στον εκπαιδευτή και τον καταλληλότερο τρόπο για τη διδακτική
του αξιοποίηση. Το πρόβληµα αυτό αποτελεί όντως πρόβληµα µόνο για τα κείµενα,
τα οποία βρίσκονται στα όρια των δύο ειδών λόγου. Τέτοια είδη λόγου για παράδειγµα είναι –όχι πάντοτε– ο διαφηµιστικός λόγος, ο λόγος των λαϊκών τραγουδιών,
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fitis), ο λόγος των περιπαικτικών ασµάτων, ο λόγος των παροιµιών, των ανεκδότων
κτλ. Τα κείµενα αυτά αποτελούν προϊόντα του πολιτισµού και των συνθηκών που τα
παράγει και µπορούν να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν διδακτικά είτε ως λογοτεχνικός είτε ως µη λογοτεχνικός λόγος. Μέσα από την αναφορά στα κείµενα αυτά διαφαίνονται και τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλέγονται, κατά την άποψή µου, και τα
κείµενα του λογοτεχνικού λόγου. Η άποψη αυτή αποτελεί και την απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα. Το κύριο κριτήριο, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η προσφορά αισθητικής ικανοποίησης στους εκπαιδευοµένους, τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευοµένους να δηµιουργήσουν µε αφορµή αυτά τα κείµενα ή πάνω σε αυτά.
Επειδή το τελευταίο δεν αποτελεί πάντα ασφαλές κριτήριο από την πλευρά του εκπαιδευτή, η επιλογή αφήνεται –όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες– στους εκπαιδευο-
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ο λόγος των συνθηµάτων σε λαϊκές συγκεντρώσεις και των τοιχογραφηµάτων (gra-

µένους, οι οποίοι αποφασίζουν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή και της
προσφερόµενης βιβλιογραφικής ενηµέρωσης (κατάλογοι εκδοτών, κριτικές σε περιοδικά, ανάγνωση οπισθόφυλλων, διαφηµίσεις, ανθολογίες κτλ.).
Όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση του µη λογοτεχνικού λόγου, απαιτείται
η δηµιουργία ενός πλαισίου προβληµατισµού. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτής που χρησιµοποιεί λογοτεχνικά κείµενα στο αντικείµενό του γίνεται συντονιστής, «συνοµιλητής»1, που «συνοµιλεί» µε τα κείµενα και προτρέπει και τους εκπαιδευοµένους σε µια
ανάλογη διαδικασία, ώστε να οδηγηθούν σε µια καταδηλωτική αρχικά κατανόηση
του κειµένου και στη συνέχεια σε µια ανάλογη κατανόηση των τυχόν συνδηλώσεων
που προσφέρει το κείµενο για τον καθένα από αυτούς. Το λογοτεχνικό κείµενο αποτελεί την αφορµή για έκφραση συναισθηµάτων, αξιών και απόψεων, και για δηµιουργία άλλων κειµένων από τους εκπαιδευοµένους και όχι στοιχείο φιλολογικής
ανάλυσης ή ανούσιας προσωπικής οµφαλοσκόπησης. Μέσα από αυτή τη διδακτική
διαδικασία το µάθηµα υλοποιεί το σκοπό του, ενώ παράλληλα συνδέεται µε όλα τα
γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται ή που µπορεί να εισαχθούν για διδασκαλία
σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί ο λογοτεχνικός λόγος δεν περιορίζεται στην περιγραφή ενός αντικειµένου ή στην πραγµάτευση ενός θέµατος, αλλά περιέχει και
Ο όρος προέρχεται από το κείµενο της Οµάδας Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Βλ. Β.
Αποστολίδου, Γρ. Πασχαλίδης, Ελ. Χοντολίδου. «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: προϋποθέσεις για ένα
νέο πρόγραµµα διδασκαλίας» Σύγχρονα Θέµατα, τ. 57 (Οκτώβριος-Νοέµβριος 1995), σσ. 78-89.
1
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πληροφορίες ιστορικές, γεωγραφικές, κοινωνικές, γλωσσικές, επιστηµονικές, φιλοσοφικές κτλ.
Επιθυµία µας θα ήταν το ΣΔΕ είτε να αποκτήσει δική του βιβλιοθήκη ή αν έχει
εύκολη πρόσβαση σε επαρκή τοπική ή σχολική βιβλιοθήκη, τόσο για λόγους γραµµατισµού των εκπαιδευοµένων στις βιβλιοθήκες και τις πρακτικές που αυτές προϋποθέτουν για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών τους, όσο και για να έχουν οι
εκπαιδευόµενοι τη δυνατότητα να επιλέγουν βιβλία για την εκπόνηση των project
τους αλλά και για προσωπική τους χρήση.
Εάν οι εκπαιδευόµενοι το επιθυµούν, είναι καλό να δηµιουργηθούν οµάδες
ανάγνωσης (βλ. την επόµενη ενότητα). Οι οµάδες αυτές οργανώνονται µε µόνο
σκοπό την ανάγνωση βιβλίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τη συζήτηση των βιβλίων αυτών. Οι οµάδες ανάγνωσης είναι µια ευρύτατα διαδεδοµένη πρακτική γραµµατισµού στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική. Τις οµάδες ανάγνωσης καθιέρωσε
επίσηµα στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, παρά το ότι ως πρακτική οι οµάδες
ανάγνωσης δεν είναι άγνωστες και στον ελληνικό χώρο. Πιστεύουµε ότι οι οµάδες
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ανάγνωσης και η δυναµική που αυτές µπορούν να αναδείξουν συνιστούν έναν πολύ
θετικό τρόπο ύπαρξης της λογοτεχνίας στο ΣΔΕ.
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Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ1
Η προώθηση του µοντέλου Οµάδων Ανάγνωσης εκφράζει την προσπάθεια
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου να χαράξει γραµµές προσέγγισης του κοινού µε το βιβλίο, µε ευέλικτο και δηµιουργικό τρόπο. Η οµάδα ανάγνωσης είναι εργαλείο προώθησης της ανάγνωσης, που εντοπίζει τη δράση στη µικρή κλίµακα, στην άµεση
αντιµετώπιση αναγκών για πρόσβαση στο βιβλίο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Η
γενικευµένη παραδοχή ότι οι κοινωνίες της εποχής µας συγκλίνουν τόσο, ώστε ο κόσµος µας να δίνει την εικόνα ενός οικουµενικού χωριού, σκεπάζει την αλήθεια για τη
διαφορετικότητα, την ανισότητα και την ολοσχερή αδυναµία πολλές φορές της πρόσβασης και συµµετοχής στα συστήµατα διαχείρισης της γνώσης και των πληροφοριών. Η διακηρυκτική αρχή του Ε.ΚΕ.ΒΙ., για παρέµβαση στον τρόπο που οι πολίτες
συµµετέχουν στην πολιτιστική πραγµατικότητα, µε την ενίσχυση και προβολή του
ρόλου του βιβλίου, βρίσκει την εφαρµογή της όχι µόνο στον επιτελικό σχεδιασµό
πολιτικής για τους πόλους που είναι άµεσα συναρτηµένοι µε το βιβλίο (βιβλιοθήκες,
βιβλιοπωλεία, εκδότες κ.ά.) αλλά και στην εφαρµογή εναλλακτικών µοντέλων για
την προώθηση της ανάγνωσης, που στηρίζονται στη γνώση και στον υπολογισµό
των ιδιαιτεροτήτων (γεωγραφικών ή κοινωνικών) σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο.
Μας ενδιαφέρει να ενισχυθεί και να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον για το βιβλίο,
υπακούοντας όµως σε µια γενική οργανωτική αρχή, που επιβάλλει τη µεθοδευµένη
παρέµβαση σε χώρους που δεν είναι εύκολο να φτάσει το βιβλίο: γεωγραφικά αποµονωµένες κοινότητες, παλιννοστούντες, νοσηλευόµενοι σε ιδρύµατα κ.ά. Ιδιαίτερη
έµφαση δίνεται σε οµάδες που δηµιουργούνται σε υποβαθµισµένες περιοχές ή σε
περιοχές και χώρους µε υψηλό αναλφαβητισµό ή ιδιαίτερα προβλήµατα, όπου συνήθως δεν καλλιεργείται το διάβασµα βιβλίων (µειονότητες, ηλικιωµένοι, άτοµα µε
ειδικές ανάγκες κτλ.). Οι Οµάδες Ανάγνωσης δεν έχουν ηλικία, µπορούν να δηµιουργηθούν από παιδιά, εφήβους έως και ηλικιωµένους ή να περιλαµβάνουν διαφορετικές ηλικίες.
Από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου http://book.culture.gr/4/read97_gr.html,
http://book.culture.gr/3/index_gr.html

1
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Πώς λειτουργούν οι Ομάδες Ανάγνωσης
Τα µέλη των οµάδων ανάγνωσης συναντιούνται, γνωρίζονται µεταξύ τους και
σχηµατίζουν οµάδα. Κατά τη διάρκεια καθορισµένων συναντήσεων συζητούν και
ανταλλάσσουν απόψεις για το βιβλίο που διάβασαν. Σε κάθε συνάντηση επιλέγουν
το βιβλίο που θα διαβάσουν στο διάστηµα που µεσολαβεί και το οποίο θα συζητήσουν στην προσεχή τους συνάντηση. Η γνωριµία και η απόκτηση δεσµών µεταξύ
των µελών µιας οµάδας είναι το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µιας Οµάδας Ανάγνωσης κι αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το εργαστήρι στις µεθόδους γνωριµίας και επικοινωνίας, που γίνεται µε τη συµµετοχή των µελών και στοχεύει στην ανάδειξη της
αναγνωστικής φυσιογνωµίας του κάθε µέλους. Με απλά λόγια, κάθε µέλος της οµάδας µιλάει για τον εαυτό του σε σχέση µε το βιβλίο, ανακαλεί την προσωπική του
πορεία ως αναγνώστη και, συµµετέχοντας στη συζήτηση που ακολουθεί, αποσαφηνίζει την έννοια της επικοινωνίας µεταξύ των µελών της οµάδας. Έµφαση δίνεται στο
ρόλο του συντονιστή, ο οποίος προβάλλει στα µέλη της οµάδας ξεκάθαρους τους
στόχους των συναντήσεων και θέτει τα όρια στο εύρος των συζητήσεων.
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Ο συντονιστής επιλέγεται από τα µέλη της οµάδας, µε βάση τις οργανωτικές
του ικανότητες, την αγάπη του για το βιβλίο και το διάβασµα και την επαφή µε το περιβάλλον του βιβλίου, όπως διαµορφώνεται από τις νέες εκδόσεις, την κριτική, τα δηµοσιεύµατα για το βιβλίο σε εφηµερίδες και περιοδικά.
H Οµάδα Ανάγνωσης καλείται να καλύψει την ανάγκη επαφής µε το βιβλίο και
επικοινωνίας µε άξονα το βιβλίο και όχι να δώσει αφορµή για κάλυψη κάθε επικοινωνιακής ανάγκης που προκύπτει στο περιβάλλον των οµάδων.
Η λειτουργία των Οµάδων διέπεται από κοινές κατευθυντήριες γραµµές:

 Αποτελούνται από 10-15 άτοµα-µέλη και τον συντονιστή, που επιλέγεται από
τους ίδιους

 Έχουν καθορισµένο πρόγραµµα συναντήσεων, ανά δεκαπενθήµερο περίπου.
 Ακολουθούν κοινό διάγραµµα δράσης.
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΚΡΗΣ, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος έργου-επιστηµονικός υπεύθυνος του
προγράµµατος «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας», (Απρίλιος-Αύγουστος 2001), elvekris@otenet.gr
ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, δρ. Ιστορίας, Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων, tasoula@otenet.gr
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, vergidis@upatras.gr
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονιας, dagdil@uom.gr
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ, Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων Δευτεροβάθµιας Εκ-
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

παίδευσης Περιφέρειας Σερρών, zafira@otenet.gr
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής, analyst@panafonet.gr
ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΙΒΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογικής–Συστηµικής Παιδαγωγικής
και Συµβουλευτικής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, kriwas@upatras.gr
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Α.Π.Θ., lemonidi@eled– fl.auth.gr
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, φιλόλογος–παιδαγωγός, παραγωγός εκπαιδευτικών προγραµµάτων, metaxgr@yahoo.com
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ,
Α.Π.Θ., paschagr@jour.auth.gr
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΦΟΣ, φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής, tsaf@otenet.gr
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, eflogait@cc.uoa.gr
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών, kxalkia@primedu.uoa.gr
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ, Γλωσσολόγος, Καθηγητής Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ, sofronis@nured–fl.auth.gr
ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τοµέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική
Σχολή Α.Π.Θ., hodol@edlit.auth.gr
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΔΕ
Γλωσσικός Γραμματισμός
ΣΔΕ Αχαρνών
Στέλλα Παπαναγιώτου
Ελένη Προκοπίου
Χρυσάνθη Σιώπα
Έλενα Σοφιανού
Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους
ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ευαγγελία Αστυρακάκη
Σταυρούλα Παπαδηµητρίου
Σταύρος Βούλκος
ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Φλώρα Στάµου
Μαρία Τζιτζιµίκα
ΣΔΕ Πάτρας
Μαρία Κουζίου
Πηνελόπη Ράπτη
Γεώργιος Ρέβας
ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Βασιλική Αλεξανδρίδου
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Απόστολος Κουφουδάκης
Παναγιώτα Νικολαΐδου
Παναγιώτης Τσουµάνης
Επιστημονικός Γραμματισμός
Δρεπεντέρης Φραγκίσκος, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Λάφη Θεώνη, ΣΔΕ Πάτρας
Μανουσέλης Ευάγγελος, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Νικήτας Ιωάννης, ΣΔΕ Αχαρνών
Πηλίτση Ασπασία, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Τσοκανά Μαρία, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Κοινωνικός Γραμματισμός
Αναγνωστοπούλου Δήµητρα, ΣΔΕ Αχαρνών
Αργυροπούλου Μαρία, ΣΔΕ Πάτρας
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Βαρούχας Γιώργος, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Βερβερίδης Απόστολος, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Βλαχόπουλος Στέργιος, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Κωστοπούλου Χρυσούλα, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Λουκοπούλου Βιβή, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Μιµιλίδου Παρθένα, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Νιθαυριανάκης Κωνσταντίνος, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ντούρου Αικατερίνη, ΣΔΕ Αχαρνών
Μαθηματικός Γραμματισμός
Δραγανιδάκη Στυλαινή, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ζαφάρας Αντώνιος, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Καρποντίνη Χριστίνα, ΣΔΕ Πάτρας
Λίβας Δηµήτρης, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Λιµακοπούλου Αριστέα, ΣΔΕ Αχαρνών
Μούντριζα Ιωάννα, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ντριάνκος Σωκράτης, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
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Παππά Θεοφανία, ΣΔΕ Αχαρνών
Ρουκάς Νίκος, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Τζουµάκα Τζένη, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Τόµπρος Νίκος, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Περιβαλλοντικός Γραμματισμός
Ασλανίδης Άρης, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Γιαννοπούλου Αναστασία, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Δαρδιώτη Αντωνία, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ζουρίδης Χαράλαµπος, ΣΔΕ Πάτρας
Καραγιάννη Έλλη, ΣΔΕ Αχαρνών
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Παπαδάκης Δηµήτριος, ΣΔΕ Πάτρας

Πληροφορικός Γραμματισμός
Δρόσος Γιώργος, ΣΔΕ Νέαπολης Θεσσαλονίκης
Κορνάρος Γεώργιος, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
Ματζάνας Κώστας, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Ντεµίρης Ηλίας, ΣΔΕ Πάτρας
Οικονόµου Πολυξένη, ΣΔΕ Αχαρνών
Τσουµάνης Δηµήτρης, ΣΔΕ Περιστερίου Αττικής
Ψαρουδάκης Νίκος, ΣΔΕ Ηρακλείου Κρήτης
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΑΝΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 650 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2010, ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΕΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΠΕΤΕΛ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.».
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