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EDITORIAL
When, in 1998, the postgraduate programme in English language teaching (ELT) at the
Hellenic Open University accepted its first students, it was immediately felt that it filled a
gap in the continuing education and training of in‐service ELT teachers in Greece. The
programme was, and still is, targeted at practitioners with a first degree in English language
and linguistics and has a strong practical orientation, in the sense that all written
assignments demand that trainees actively involve their own classes in processes like lesson
planning and (micro‐)teaching, evaluating, and carrying out small‐scale needs analysis
projects. Many assignments require that trainees perform demanding and time‐consuming
tasks that involve, among other things, recording their classes, transcribing and analysing
classroom discourse, evaluating courseware and curricular documents. These processes,
which become more demanding and in‐depth with trainees’ final dissertations, are
unprecedented and invaluable, especially as concerns the Greek state school system, as they
both help provide raw data about the teaching, learning and evaluating practices of state
school teachers and, more importantly, significantly contribute towards the improvement of
teaching and learning in that context.
The prevalent feeling, from the early days of the programme, has been that it responds to a
need that most teachers of English, especially those working in state schools, share, that
goes beyond simply getting to grips with current theorizing in ELT and extends to becoming
actively aware of and, ultimately, essentially competent in, the processes involved in the
development of a wholesome professional pedagogical profile. It is a deep conviction of
everyone involved in this postgraduate programme that it has facilitated that process for
hundreds of graduates and will continue to do so in the many years to come.
The primary aim of the electronic journal Research Papers in Language Teaching and
Learning is to celebrate this very process. Its mission is to promote the research carried out
by the best of our students and graduates and, in doing so, contribute to the broader
research base in the ELT context in Greece. In addition to that, we are interested in
promoting (and publishing either full length articles or extended summaries of) quality
research carried out by graduates of the other postgraduate programmes of the Hellenic
Open University that focus on the teaching, learning and assessing of language. Our aim is to
prompt interdisciplinary dialogue and, essentially, broaden readers’ awareness of various
aspects of the different language teaching and learning contexts both inside and outside
Greece. To that end, we would be interested in publishing original research, informed
opinion, or book reviews that touch upon all aspects of the teaching, learning and
assessment processes experienced in all levels of education in the public and private
4
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domains by language researchers or practitioners operating in Greece, Europe, or the rest of
the world.
At this stage, we plan to publish two issues per year. The first two issues of the journal have
a celebratory character. They are primarily targeted at the language learning and teaching
professional population in Greece and, for that purpose, contain articles that are written in
Greek (that said, though, all articles are accompanied by an abstract in another language—in
issue 1, English, and, in issue 2, English, French or German). The first issue, that you already
have at hand, presents research carried out by graduates of the postgraduate programme in
ELT at the Hellenic Open University and is heartily dedicated to the initiator and director of
that programme, from its inception till this day, Professor Sophia Papaefthymiou‐Lytra. The
second issue, due in June, will contain the proceedings of a conference that took place in
May 2009 in Athens and celebrated the first decade of the postgraduate programmes in the
teaching of English, French and German of the Hellenic Open University.
More specifically, the papers in this first issue address a multiplicity of topics that aim to
shed light on and put forward specific proposals concerning different aspects of foreign
language education in the Greek state school context. The research presented concerns all
levels; in particular, six papers focus on the primary school context, three on junior high
schools, two on senior high schools, whereas one paper addresses second‐chance schools,
which involve adult learners. With regard to the topics covered, three papers discuss aspects
of learner motivation, two focus on learning difficulties, and others target issues such as the
cross‐curricular framework of state schools, task‐based learning, assessment and alternative
assessment practices, multiple intelligences, the teaching of grammar, technology‐enhanced
learning, and discipline issues. Special interest is cast on teacher education concerns, with
two papers researching teacher beliefs and motivation and others addressing more specific
in‐service teacher education topics such as syllabus design, teacher observation, reflective
practice, and teachers’ beliefs about their own foreign language competence.
It is our conviction that the areas discussed and the proposals put forward by the authors of
these papers will be considered by interested stakeholders, such as fellow EFL teachers,
tutors and students of foreign language education university departments, school advisors
and other decision makers. These proposals are especially important as they are grounded in
the experience of and research carried out by state‐school practitioners.
W
As already mentioned, this inaugural issue of Research Papers in Language Teaching and
Learning is dedicated to Sophia Papaefthymiou‐Lytra. For decades Professor Papaefthymiou‐
Lytra has been a leading figure in the education of EFL teachers, predominantly as a
professor of applied linguistics at the University of Athens. In 1997 she was invited to offer
her experience and expertise in the development of the postgraduate programme in English
language teaching at the Hellenic Open University. Her leadership and scholarly vision as
director of that programme, a position she still holds today, has been unique in that it
5
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helped shape a programme of the highest academic caliber with panhellenic scope, that has
brought about remarkable improvements in the ESOL pedagogy of this country. The papers
of this issue speak volumes about some of these improvements and their unique importance
for the state school context. Apart from her involvement with the postgraduate programme
in English language teaching, Professor Papaefthymiou‐Lytra has contributed singularly to
the research, implementation and evaluation of all aspects of distance learning
methodology, something for which the Hellenic Open University is especially indebted to
her. For all these reasons, we gratefully dedicate this issue to her and hope she continues to
act as an advisor to the editors of this journal as well.
As editors of this electronic publication, we will do our best to turn it into a springboard for
the promotion of quality research and the exchange of ideas and informed opinions on
language teaching, learning and assessment both inside and outside Greece. We prompt
everyone sincerely interested in these domains to contribute to this endeavour.

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Research Papers in Language Teaching and
Learning‐RPLTL (Ερευνητικά Κείμενα στη Διδακτική και την Εκμάθηση των Γλωσσών) είναι
διαφορετικό από αυτά που θα ακολουθήσουν ως προς τον τρόπο επιλογής και τον τρόπο
γραφής των άρθρων που το αποτελούν. Για παράδειγμα, η γλώσσα στην οποία έχει γραφεί
το σύνολο των άρθρων του τεύχους αυτού είναι αποκλειστικά η ελληνική. Οι λόγοι που μας
οδήγησαν σε αυτές τις διαφοροποιήσεις από τον γενικό κανόνα που θα ακολουθηθεί στο
μέλλον είναι καταρχάς ο εορταστικός τόνος που οι εκδότες θέλαμε να δώσουμε σε ένα
τόσο σημαντικό και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα γεγονός, όπως αυτό της
έκδοσης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού με αποκλειστικά ερευνητικές μελέτες που
ασχολούνται με την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο ελληνικό μαθησιακό περιβάλλον, και κατά
δεύτερο η επιθυμία εκδοτών και συγγραφέων να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση
των εργασιών αυτού του τόμου στην Ελλάδα και, ειδικότερα, σε όσους ενδιαφέρονται για
την ξενόγλωσση εκπαίδευση στα Δημόσια σχολεία και πιθανόν δεν είναι γνώστες της
αγγλικής γλώσσας. Παράλληλα, η βασική στοχοθεσία του περιοδικού εξυπηρετείται
απόλυτα και σε αυτό το πρώτο εορταστικό τεύχος και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο,
όπως θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω.
Σε αυτό το τεύχος συμπεριλάβαμε μία συλλογή δεκαοκτώ (18) ερευνητικών εργασιών, τις
οποίες οι συγγραφείς τους (εκπαιδευτικοί/καθηγητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε
ελληνικά δημόσια σχολεία) διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών
Αγγλικής» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Οι συγγραφείς των κειμένων που
ακολουθούν έφεραν σε πέρας το επίπονο έργο της παρουσίασης των άρθρων τους στην
ελληνική ενώ οι διατριβές τους είχαν γραφεί στην αγγλική. Το έκαναν αγόγγυστα διότι
ήθελαν να μοιραστούν τα πορίσματά τους και τις προτάσεις τους πρωτίστως με το ελληνικό
κοινό, όπως προείπαμε. Οι αναγνώστες που επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία με τους
συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, οι οποίες
παρατίθενται στο τέλος του κάθε κειμένου.
Η επιλογή των εργασιών αυτών έγινε από τους εκδότες του περιοδικού με γνώμονα α) την
καλή τους ποιότητα από ερευνητικής πλευράς και β) τη θεματολογία τους, που θέλαμε να
άπτεται της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται από τα δημόσια ελληνικά σχολεία.
Την καλή ποιότητα των εργασιών τη γνωρίζαμε διότι είχαμε συνεργαστεί με τους
περισσότερους από τους συγγραφείς αυτών των εργασιών ως επιβλέποντες των διατριβών
τους. Μια ματιά στη θεματολογία των άρθρων αυτού του τεύχους θα επιβεβαιώσει τόσο
την πολυμορφία όσο και τη σοβαρότητα της έρευνας και των προτάσεων που προκύπτουν
από αυτήν, οι οποίες είναι ενδεικτικές του έργου που έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζει να
διεξάγεται στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής» του ΕΑΠ
(και μετρά ήδη πάνω από 300 διατριβές με ερευνητικό περιεχόμενο). Αυτή η έρευνα θα
αποτελεί και τον κύριο αιμοδότη των μελλοντικών μας τευχών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες
που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό, όπως θα αναλύσουμε πιο κάτω, αναφέρονται σε
διάφορες πλευρές του ζητήματος της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα ελληνικά δημόσια
7
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σχολεία, «φωτίζοντας» πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του, και κάνοντας σημαντικές
προτάσεις για τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Οι εργασίες αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία για την ελληνική πραγματικότητα αφού, όπως όλοι
γνωρίζουμε, οι ξένες γλώσσες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Αυτό
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κάθε χρόνο δαπανώνται από τις ελληνικές οικογένειες
τεράστια ποσά για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε αυτόν τον τομέα, είτε για την
παρακολούθηση μαθημάτων ξένων γλωσσών στα ινστιτούτα ξένων γλωσσών είτε για την
πληρωμή εξετάστρων σε διάφορες εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειάς τους. Το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει στα προγράμματά του το μάθημα της ξένης
γλώσσας (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Συγκεκριμένα, τα μαθήματα αγγλικής αρχίζουν
να προσφέρονται από την Γ΄ Δημοτικού και συνεχίζονται στο πρόγραμμα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γαλλική εισάγεται στην Α΄ Γυμνασίου, ενώ από το τρέχον
σχολικό έτος (2009‐2010) θα προσφέρονται μαθήματα γαλλικής πιλοτικά και στο Δημοτικό
σε περιορισμένο αριθμό σχολείων. Η γερμανική μπορεί να προστεθεί ως δεύτερη ξένη
γλώσσα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον υπάρχουν μαθητές που το ζητήσουν.
Το γεγονός ότι οι ελληνικές οικογένειες δαπανούν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών τους
στα ινστιτούτα ξένων γλωσσών, παρά το ότι προσφέρονται ξένες γλώσσες στα Δημόσια
σχολεία, αποδεικνύει ότι η Δημόσια Ξενόγλωσση εκπαίδευση έχει προβλήματα. Πολλές
από τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο ασχολούνται με τα γενεσιουργά
αίτια της προβληματικής αυτής κατάστασης, και προτείνουν συγκεκριμένα βήματα για τη
βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Από τις εργασίες αυτού
του τεύχους προκύπτει ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση στα ελληνικά Δημόσια Σχολεία είναι
ένα εξαιρετικά σημαντικό ερευνητικό πεδίο που όμως ελάχιστα έχει απασχολήσει τους καθ’
ύλην αρμόδιους.
Η ερευνητική δουλειά που περιλαμβάνεται σε αυτό το τεύχος είναι υψηλών
προδιαγραφών, αφού
1. οι απόψεις που διατυπώνονται βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και είναι
τοποθετημένες σε στέρεα θεωρητικά πλαίσια με σύγχρονη βιβλιογραφική κάλυψη۟∙
2. οι ερευνητές είναι εκπαιδευτικοί αγγλικής σε Δημόσια Σχολεία και έτσι έχουν πολύ καλή
γνώση εκ των έσω των ζητημάτων τα οποία πραγματεύονται∙ παράλληλα, όμως, είναι
επιστήμονες και προσεγγίζουν τα ερωτήματά τους με αντικειμενικότητα και εγκυρότητα,
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τα επιχειρήματά τους πειστικά τόσο για τον συνάδελφο
εκπαιδευτικό/καθηγητή όσο και για τον ειδικό επιστήμονα∙
3. οι προτάσεις που γίνονται με βάση τα ερευνητικά ευρήματα είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες και θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης από τα
Δημόσια Σχολεία ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Συνεπώς, το παρόν τεύχος είναι μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση για την ποιότητα
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχουν τα Δημόσια σχολεία και ενδιαφέρει:
• τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα δε τους καθηγητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας∙
• τους διδάσκοντες και τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων των ελληνικών
Πανεπιστημίων∙
8
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• τους Σχολικούς Συμβούλους καθηγητών αγγλικής∙
• κάθε άλλον ενδιαφερόμενο για θέματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το σύνολο των εργασιών του τεύχους αυτού
δημοσιεύεται στα Ελληνικά.
Είναι σαφές, παρ’ όλα αυτά, ότι η ελληνική ξενόγλωσση εκπαίδευση έχει εξαιρετικό
ενδιαφέρον και για τη διεθνή επιστημονική οικογένεια, αφού αποτελεί ένα καθαρόαιμο
ξενόγλωσσο περιβάλλον και μπορεί να συνομιλήσει και να ανταλλάξει ερευνητικά
πορίσματα με άλλα παρόμοια μαθησιακά/διδακτικά περιβάλλοντα ανά τον κόσμο. Είναι
γεγονός πλέον ότι ερευνητικές εργασίες για άλλα ξενόγλωσσα περιβάλλοντα από κάθε
γωνιά του πλανήτη είναι εύκολο να προσεγγιστούν ηλεκτρονικά. Από τα επόμενα τεύχη
του, όπου θα περιλαμβάνοντα άρθρα γραμμένα κυρίως στην αγγλική γλώσσα, το περιοδικό
μας προτίθεται να συμβάλει σε αυτή τη διεθνή επιστημονική συζήτηση παρουσιάζοντας τα
ερευνητικά πορίσματα της υφιστάμενης έρευνας στο ελληνικό περιβάλλον. Οι
ενδιαφερόμενοι αγγλόφωνοι αναγνώστες μπορούν να έρθουν σε ηλεκτρονική επαφή με
τους συγγραφείς και αυτού του τεύχους και να έχουν πρόσβαση στις διπλωματικές
εργασίες τους, οι οποίες είναι γραμμένες στην αγγλική. Επίσης, η έρευνα που
περιλαμβάνεται στις εργασίες αυτές μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών σε εκπαιδευτικά θέματα σε διεθνές επίπεδο.
W
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οι 18 εργασίες που δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος
ασχολούνται με μια πληθώρα σημαντικών ζητημάτων. Τέσσερις εργασίες ασχολούνται με
τη μαθησιακή διαδικασία μέσα στην τάξη (Οικονόμου, Βάιου, Τζακώστα, Βαγιατίδου). Η
έρευνα της Οικονόμου δείχνει ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην καινοτόμο
μέθοδο διδασκαλίας του task‐based learning και στη βελτίωση των ατομικών μεταβλητών
παρώθησης (motivation). Η Βάιου διερευνά το κατά πόσον οι μαθητές που συμμετείχαν
στην έρευνά της διέθεταν πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Με βάση τα αποτελέσματα,
δημιούργησε σχέδιο εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στο Διαθεματικό Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών της αγγλικής γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο – η πρόταση αυτή
μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους καθηγητές/τριες που θα ήθελαν να
πειραματιστούν. Η Τζακώστα εστιάζει στο φλέγον θέμα της πειθαρχίας στο μάθημα της
αγγλικής στο ελληνικό δημόσιο Λύκειο και, με βάση τα αποτελέσματά της, αναλύει τις
μορφές και τις αιτίες της απειθαρχίας στο συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο, ανοίγοντας
ορίζοντες για την επίλυση του προβλήματος. Η Βαγιατίδου επιχειρεί να διερευνήσει την
αποτελεσματικότητα δύο αντιπαρατιθέμενων διδακτικών μεθόδων γραμματικής, της
νοηματοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης της γραμματικής (meaning‐focused teaching
approach), και της παραδοσιακής διδακτικής, που εστιάζει στη διδασκαλία των δομών
(structure‐based teaching). Η μελέτη αποκάλυψε σημαντικές στατιστικές διαφορές υπέρ της
νοηματοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης , προτείνοντας έτσι την υιοθέτησή της από την
εκπαιδευτική κοινότητα.

9

Εισαγωγή / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 7‐11

Δύο εργασίες ασχολούνται με τα κίνητρα και την κινητροποίηση και αποκινητροποίηση των
μαθητών (Κοντοβαζαινίτη, Κυριακούλια). Συγκεκριμένα, η εργασία της Κοντοβαζαινίτη
θεωρεί ότι η παρώθηση των μαθητών επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από τον τρόπο
διδασκαλίας μέσα στη τάξη και εξετάζει την κινητροποιό ισχύ της χρήσης οπτικών (βίντεο,
υπολογιστές, εικόνες), ακουστικών (ιστορίες, τραγούδια, ποιήματα) και κινητικών (θέατρο,
παίξιμο ρόλων, παιχνίδια) μέσων από τους διδάσκοντες στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Η
δε εργασία της Κυριακούλια εξετάζει παράγοντες παρώθησης που δρουν έξω από τα στενά
όρια της τάξης, όπως οι συμμαθητές, οι γονείς και το ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου.
Δύο εργασίες (Γεμέλου, Γιώτης) ασχολούνται με θέματα κινήτρων και αισθήματος
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Η εργασία της Γεμέλου εξετάζει τους παράγοντες
που αποτελούν κίνητρα για τους καθηγητές αγγλικής γλώσσας της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως συζητά η Γεμέλου στην εργασία της, οι παράγοντες
που λειτουργούν ως θετικά κίνητρα είναι ως επί το πλείστον ενδογενείς, ενώ ως
αντικίνητρα θεωρούνται κυρίως διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Η μελέτη του Γιώτη
εστιάζει στο πρώτο έτος διδασκαλίας των καθηγητών αγγλικής που ολοκλήρωσαν τις
πανεπιστημιακές τους σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κατά τα ακαδημαϊκά έτη
2004‐2005 και 2005‐2006. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες
εκπαιδευτικοί θεωρούν το επάγγελμά τους ‘λειτούργημα’ και έχουν σχετικά υψηλή
αντίληψη για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου με εξαίρεση τη
διαχείριση της σχολικής τάξης και τη χαμηλή μαθητική παρώθηση και συμμετοχή.
Δύο εργασίες (Γκουντή, Κώτση) ασχολούνται με τις μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της
Αγγλικής στα Δημόσια σχολεία. Η Γκουντή μελετά την ανάπτυξη της φωνολογικής
επίγνωσης, ως προς την αγγλική γλώσσα, μιας ομάδας ελλήνων δυσλεξικών μαθητών. Τα
αποτελέσματα της μελέτης της δείχνουν ότι η φωνολογική επίγνωση των εν λόγω μαθητών
μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της δεξιότητας
της σωστής (δηλ. χωρίς λάθη) ανάγνωσης. Η μελέτη τηςΚώτση επικεντρώνεται στην
υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην τρίτη τάξη του ελληνικού Δημόσιου
Σχολείου και προτείνει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχέδιο παρέμβασης στο μάθημα της
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
Τρεις εργασίες μελετούν θέματα αξιολόγησης (Πάνου, Κούβδου, Τουραμπέλης). Σκοπός της
έρευνας της Πάνου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη χρήση των φακέλων συλλογής
υλικού του γραπτού λόγου (writing portfolios) ως μία εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης. Η
Κούβδου επίσης ασχολείται με την αποτελεσματική εφαρμογή μιας εναλλακτικής μορφής
αξιολόγησης, γνωστής με τον όρο ‘record‐keeping’. Ο Τουραμπέλης επικεντρώνεται στη
μεθοδολογία και σε πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία αξιολόγησης των
μαθητών με σκοπό την κατάταξή τους σε επίπεδα γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο στάδιο
της μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Με βάση τα ευρήματά του
καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης, που φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά
που αποκάλυψε η έρευνά του.
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Τέσσερις εργασίες ασχολούνται με το αχαρτογράφητο ζήτημα της επιμόρφωσης και
επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών/τριών αγγλικής των Δημοσίων σχολείων
(Κακαβούλα, Καρκαλέτση, Γυφτοπούλου, Κωτσιομύτη). Η εργασία της Κακαβούλα εξετάζει
το κατά πόσο σίγουροι αισθάνονται οι καθηγητές για τη γλωσσική τους επάρκεια, εάν η
αυτοπεποίθησή τους στη χρήση της ξένης γλώσσας επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις
εκπαιδευτικές τεχνικές τους και εάν πράγματι υπάρχει η ανάγκη για ενδο‐υπηρεσιακά
προγράμματα επιμόρφωσης που θα στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητάς τους. Η Καρκαλέτση επικεντρώνεται στην έννοια του αναστοχασμού ως
αναπόσπαστου μέρους της επιμόρφωσης των καθηγητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
και ερευνά εάν το υποχρεωτικό, εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των νεοδιόριστων
καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας προσφέρει στους επιμορφούμενους το χώρο, το
χρόνο και την υποστήριξη για να εμπλακούν συνειδητά και δημιουργικά σε αναστοχασμό. Η
Γυφτοπούλου εστιάζει στο θέμα της σύνθεσης της θεωρίας και της πράξης στη δημόσια
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα και καταλήγει ότι, σε ένα
μεγάλο βαθμό, τα ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια στην Ελλάδα δεν επιτυγχάνουν να
συνδυάσουν τη θεωρία και την πράξη, καθώς στηρίζονται καθ’ ολοκληρία στη θεωρία.
Τέλος, η Κωτσιομύτη προτείνει ένα εξαιρετικά καλά δομημένο σχέδιο επιμόρφωσης με
βάση την «παρατήρηση της διδακτικής πράξης» (teacher observation) ως απόρροια των
ερευνητικών της δεδομένων.
Το τεύχος αυτό ολοκληρώνεται με την εργασία της Βαλαβάνη, η οποία προτείνει ένα
«πρόγραμμα διαπραγμάτευσης σπουδών» ως μια καινοτόμα πρόταση για τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, που προσφέρουν μόρφωση και εκπαίδευση σε ενήλικες «με κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού», σκοπεύοντας στην κοινωνική και οικονομική τους επανένταξη. Η
πρότασή της μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλου τύπου σχολεία.
Ελπίζουμε το τεύχος αυτό να αποδειχθεί ενδιαφέρον για το αναγνωστικό μας κοινό και έτσι
να ανοίξει ένα δημιουργικό δρόμο για τα τεύχη που θα ακολουθήσουν.
W
Το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού μας είναι αφιερωμένο στη Σοφία
Παπαευθυμίου‐Λύτρα, καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής» του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Οι εκδότες του περιοδικού την
ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της στην εκπαίδευση των
καθηγητών αγγλικής στη χώρα μας και προσβλέπουμε στην ενεργή συμμετοχή της στην
παρούσα εκδοτική προσπάθεια από τη θέση του ειδικού συμβούλου.
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Η Επίδραση της Διδασκαλίας Μέσω Θεμάτων Εργασίας (TBL)
στην Παρώθηση της Μάθησης
Effects of Task-Based Instruction on Motivation to Learn

Ευσταθία Oικονόμου

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αφορά στην επίδραση που είχε η εφαρμογή του διδακτικού
πλαισίου μέσω «θεμάτων εργασίας» της Willis (1996), στη βελτίωση της παρώθησης των
μαθητών. Το δείγμα αποτέλεσαν δύο ομάδες, βασικού επιπέδου γνώσης των Αγγλικών, που
φοιτούσαν στην πρώτη τάξη της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δομή της
έρευνας αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα, Αρχικά αποφασίστηκαν οι παράμετροι της
θεωρίας της παρώθησης που θα εξετάζονταν και το πρώτο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε
στο δείγμα, παρέχοντας έτσι στην ερευνήτρια δεδομένα για το προφίλ μαθησιακών
κινήτρων των μαθητών. Βασισμένη στην διερευνημένη αρνητική προδιάθεση των μαθητών
όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου, δύο TBL
μαθήματα σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν. Αυτά αποτέλεσαν το όργανο μέτρησης για τις
ενδεχόμενες αλλαγές που θα παρατηρούσε η ερευνήτρια στα «κίνητρα μάθησης» του
δείγματος, μετά την εφαρμογή των μαθημάτων. Στο τέλος, χορηγήθηκε ένα επιπλέον
ερωτηματολόγιο ανασκόπησης που ζήταγε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το
αποτέλεσμα που είχαν τα μαθήματα ΤΒL στη διάθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά σε
μελλοντικές προφορικές και γραπτές δραστηριότητες. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου
και των συνεντεύξεων με παρατηρητή-συνάδελφο η ερευνήτρια έβγαλε πολύτιμα
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων στον επαναπροσδιορισμό της
έντασης παροχής κινήτρων μάθησης στους συγκεκριμένους μαθητές. Η έρευνα απέδειξε ότι
υπάρχει, πράγματι, μια δυνατή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην καινοτόμο μέθοδο
διδασκαλίας και στους παράγοντες που παρέχουν κίνητρα μάθησης, καθώς
στοιχειοθετήθηκε ότι συνέβαλε με μεγάλη αποτελεσματικότητα, στην βελτίωση των
ατομικών μεταβλητών παρώθησης. Επιπλέον, φαίνεται ότι με την κατάλληλη προσαρμογή
στα εκάστοτε διδακτικά περιβάλλοντα, η συγκεκριμένη πρόταση του Task-based Learning
θα μπορούσε να έχει διευρυμένη εφαρμογή στα Γυμνάσια της Ελλάδας.

The present research study examines the effectiveness of the Task-Based Learning
framework, as this was proposed by J. Willis (1996) on the motivation to learn determinants,
on a sample population consisting of two groups of elementary learners in the first grade of
Secondary Education. The research was structured in the subsequent steps.The aspects of the
motivation construct were decided upon and a Pre-TBL questionnaire was administered to
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the sample, providing, thus, baseline data concerning learners’ motivational profile. Based on
learners’ revealed negative disposition towards the speaking and writing skills, two TBLT
lessons were developed and implemented. On that account, the aforementioned lessons
were actually an additional instrument in measuring possible changes in learners’
“motivation to learn” after the implementation. Following the implementation, a
retrospection questionnaire was administered so that students would evaluate the
accomplished outcome of their learning via TBLT and the researcher could draw attainable
inferences about the effectiveness of the designed lessons in reshaping learners’ motivational
intensity. The study proved that there is, indeed, a potent interrelation between this
innovative teaching approach of TBLT and learners’ motivation-to-learn determinants as it
was evidenced to contribute most effectively to the improvement of their motivational
intensity. Moreover, it provided evidence that, with appropriate adaptations to conform to
specific teaching contexts, this proposal can have a wider application to Junior High schools
in Greece.

Εισαγωγή
Το σημερινό σχολείο βιώνει ένα αδιέξοδο από την παραίτηση των μαθητών να
συμμετέχουν με ενεργή διάθεση στη μαθησιακή διαδικασία διότι η γνώση που παίρνουν
για θέματα σχετικά με τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους προέρχονται από διαφορετικούς
φορείς γνώσεων όπως το διαδίκτυο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.α Αυτή η πολύπλευρη
παροχή γνώσεων πολλές φορές αποδεικνύεται για τους μαθητές μας πιο χρήσιμη και
ουσιαστική από τη μονοδιάστατη γνώση που μπορούμε να τους προσφέρουμε εμείς, οι
παιδαγωγοί, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Είναι επιβεβλημένο πλέον, να
ενσωματώσουμε καινούριες εκπαιδευτικές πρακτικές που θα μπορέσουν να εγείρουν την
παρώθηση των μαθητών μας ώστε να συμμετέχουν με ουσιαστική διάθεση αυτoβελτίωσης και εξέλιξης των ικανοτήτων τους. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο
να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την έννοια της παρώθησης, και να καθορίσουμε τις
επιμέρους δομές της, ώστε να τροποποιήσουμε τη διδασκαλία μας για να συμβάλλει στην
παροχή κινήτρων μάθησης. Μάλιστα, η αναζήτηση του ορισμού και των παραμέτρων της
παρώθησης υπήρξε βασικής σημασίας ζήτημα για τους ερευνητές της εκπαίδευσης ακόμα
από την δεκαετία του ’60 μέχρι και σήμερα (Skinner 1957, Rogers 1969, Maslow 1970,
Pintrich et al. 2008). Από την πληθώρα αυτών των ορισμών στην έρευνα αυτή υιοθετήθηκε
αυτός του Dörnyei (2001α) για την παρώθηση της μάθησης, καθόσον συντάσσεται με τις
γενικές τάσεις των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών. Σύμφωνα μ’ αυτόν, η παρώθηση
συνίσταται στην επιλογή μιας συγκεκριμένης πράξης (συμπεριφοράς) από το άτομο και
στην επιμονή και προσπάθεια που καταβάλλει αυτό, ώστε να τη φέρει εις πέρας. Ο
συγκεκριμένος ορισμός περικλείει τα βασικά δομικά στοιχεία της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, δηλαδή για ποιο λόγο ένα άτομο αποφασίζει να κάνει κάτι και για πόσο
χρονικό διάστημα είναι διατεθειμένο να παρατείνει τη διάρκεια αυτής της προσπάθειάς
του που θα το οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.
Μέσα από τις προαναφερθείσες μελέτες, αναδεικνύεται ως θεμελιώδης αρχή της
παρώθησης η τάση της αυτοπραγμάτωσης που έχει το άτομο, δηλαδή η επιθυμία του να
αναπτύξει τις εγγενείς δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό (self-actualising tendency). Άρα,
ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητήσουμε εκείνες τις μεθόδους διδασκαλίας και τις
προσεγγίσεις που είναι δυνατόν να προσφέρουν τα κίνητρα μάθησης που θα οδηγήσουν
στην γνωστική και ψυχο-συναισθηματική αυτο-εξέλιξη, των μαθητών μας. Θα πρέπει
επίσης να λάβουμε υπ’ όψιν μας και τις πεποιθήσεις των μαθητών μας σχετικά με τις
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ικανότητες τους όπως η αυτοπεποίθησή τους αλλά και η διάθεσή τους να συμμετέχουν
ενεργά, στοιχεία που «κουβαλούν» /φέρνουν μαζί τους μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
Ανάμεσα σε πολλά μοντέλα διδασκαλίας με μαθητο-κεντρική και ομαδο-κεντρική
προσέγγιση, το Τask-based Learning της Willis (1996) φαίνεται ότι μπορεί να είναι από τα
μοντέλα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας που εμπεριέχουν στοιχεία ικανά να
εμπνεύσουν στους μαθητές μας την διάθεση για συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων,
ερωτήσεων αλλά και αντιπαραθέσεων. Η συνέργεια αυτών των στοιχείων στο σύνολό τους
οδηγεί στον απώτερο σκοπό της εκπαίδευσης που είναι η αυτενέργεια,η κοινωνικοποίηση
και η εξέλιξη του ατόμου. Αυτός είναι και ο λόγος που υιοθετήθηκε το TBL στην έρευνα
αυτή.
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρίες στη ψυχολογία
της παρώθησης και εξετάζονται οι εσωτερικές και εξωτερικές παράμετροι της μαθησιακής
διαδικασίας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη ενεργοποίηση της παρώθησης μάθησης. Στη
συνέχεια, παρουσιάζεται η πρόταση για τη διδασκαλία μέσω ενός πλαισίου εργασιών
βασισμένο σε συγκεκριμένο θέμα (ΤΒL) της Willis. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου
περιγράφονται οι προδιαγραφές της έρευνας αυτής και γίνεται αναφορά στο δείγμα, τα
ερευνητικά εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται και αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν
στις δύο φάσεις της έρευνας, πριν και μετά την εφαρμογή δύο μαθημάτων βασισμένων στο
Task-based Learning. Τέλος, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μέσω του
TBL στην παροχή κινήτρων μάθησης των εκπαιδευομένων και εξάγονται τα συμπεράσματα
της έρευνας.

Θεωρητικές θέσεις
Πώς επηρεάζει το άτομο την ένταση παρώθησης;
Η φύση της παρώθησης είναι έντονα ανταποδοτική διότι επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την
ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και την επίδοση των μαθητών. Είναι αλήθεια ότι κάθε
μαθητής έχει κίνητρα για διάκριση (achievement motives) τα οποία καθορίζουν το βαθμό
στον οποίο θέλει να εμπλέκεται κάθε φορά στη μαθησιακή διαδικασία (Atkinson 1974).
Επίσης, οι προηγούμενες αποτυχίες ή αντίθετα επιτυχίες του μαθητή προσδιορίζουν τη
μελλοντική του επίδοση (attribution theory, Weiner 1992). Γι αυτό το λόγο, κάποιοι μαθητές
ξεκινoύν μια εργασία θεωρώντας την ως πνευματική πρόκληση, επιμένοντας ακόμα και
μπροστά στο φόβο της αποτυχίας ενώ αντίθετα, άλλοι δεν θα προσπαθήσουν καν, διότι
έχουν ερμηνεύσει προηγούμενες αποτυχίες τους ως ένδειξη μη αναστρέψιμης προσωπικής
ανικανότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι η αίσθηση αυτοϊκανότητας του κάθε μαθητή (selfefficacy, Bandura 1993) εξαρτάται κατά πολύ από την υποκειμενική εκτίμηση που έχει ο ίδιος
για τις ικανότητές του και την αυτο-αξία του (self-worth, Dörnyei 2001). Όταν όμως αυτός ο
μαθητής αποφασίσει μόνος του να εμπλακεί στη διαδικασία του μαθήματος, για δικούς του
κάθε φορά λόγους, αυτή η αίσθηση ότι αυτεξουσιάζει τις επιλογές του (self-determination),
τον ωθεί να θέτει ολοένα και περισσότερους στόχους που προσπαθεί με μεγαλύτερη ένταση
να εκπληρώσει. Τα κίνητρα που ωθούν ένα μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή
διαδικασία μπορεί να είναι είτε το απλό γνήσιο ενδιαφέρον του (ενδογενής παρώθηση) είτε
διάφορα χρηστικά ανταλλάγματα, όπως ένας καλύτερος βαθμός, επιτυχία στις εισαγωγικές
εξετάσεις στα πανεπιστήμια, ή απόκτηση επιπλέον προσόντων για την εξεύρεση εργασίας
(εξωγενής παρώθηση). Βλέπουμε λοιπόν, ότι σε ατομικό επίπεδο, η προσωπική αντίληψη του
μαθητή για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ίδιος την αξία του ως εκπαιδευόμενου (selfconcept) επηρεάζει παράλληλα και την ποιότητα των προσωπικών του κινήτρων μάθησης.
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Αυτές ακριβώς οι ατομικές διαφορές που αφορούν τις εσώτερες πεποιθήσεις τού κάθε
μαθητή για τον εαυτό του και οι οποίες επηρεάζουν την διάθεσή του θετικά ή αρνητικά να
επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας τη ξένη γλώσσα ( ΞΓ), περικλείονται στο μοντέλο της
διάθεσης για επικοινωνία (Willingness to Communicate) των McCroskey 1992, MacIntyre
1994, MacIntyre et al.1996, 1998, 2001. Επειδή ο απώτερος στόχος μας ως παιδαγωγοί είναι
να διευκολύνουμε τους μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν είτε γραπτά είτε προφορικά
στη ΞΓ θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν το μοντέλο αυτό διάθεσης για επικοινωνία. Βλέπουμε
λοιπόν στο σχ.1 ότι ο κάθε μαθητής δεν μπορεί να φτάσει μόνος του στο επιθυμητό επίπεδο
Ι, δηλαδή στη χρήση της γλώσσας, διότι φαίνεται ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά
και της ίδιας της μητρικής, δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι μια μοναχική δραστηριότητα.
Οφείλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες μέσα στην αίθουσα για δραστηριότητες που
ενισχύουν το ομαδο-συνεργατικό μοντέλο μάθησης ώστε να εξελιχθούν οι ατομικές
γνωστικές δεξιότητες των μαθητών μας (Ματσαγγούρας 1995, 1998). Επίσης, θα πρέπει να
φροντίσουμε να είναι τέτοια η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της μαθητικής μας
κοινότητας ώστε να οδηγηθεί το άτομο να θέλει να επικοινωνεί αβίαστα μέσω της γλώσσας
για να φτάσει τελικά στη χρήση της (Yashima et al. 2004). Έτσι και το άτομο θα αναπτυχθεί
γνωστικά και ψυχοκοινωνικά, διότι όπως φαίνεται και στο σχ.1 η ατομική του ανάπτυξη
περνάει μέσα από, αλλά και οδηγεί στην ανάπτυξη των σχέσεών του με την ομάδα του, η
οποία καθορίζει το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον στην αίθουσα διδασκαλίας.
1

ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ
ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

2
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΗ

ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 4
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

5
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΑΡΩΘΗΣΗ

8
ΕΠΙΠΕΔΟ V

ΔΙΑ-ΟΜΑΔΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

6
ΕΝΔΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ
ΠΑΡΩΘΗΣΗ

9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

ΠΑΡΩΘΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

10
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
Ι
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

11 12
ΕΠΙΠΕΔΟ VΙ

ΔΙΑ-ΟΜΑΔΙΚΟ
ΚΛΙΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Σχ. 1 Η πυραμίδα των ατομικών μεταβλητών του μοντέλου της Προθυμίας της Επικοινωνίας [πηγή:ΜacIntyre P.D.,
Clement R., Dörnyei Z.,& Noels K.A. (1998)]
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Πώς επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον την ένταση της παρώθησης;
Αφ’ ενός, το κοντινό περιβάλλον του μαθητή φαίνεται ότι επηρεάζει τη στάση του απέναντι
σε πολλές πτυχές της εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Το άμεσο αυτό περιβάλλον (μικροπεριβάλλον) περιλαμβάνει τους γονείς και τους φίλους, που όλοι γνωρίζουμε πόσο
σημαντικό ρόλο παίζουν στο να τον παρακινήσουν να ξεκινήσει την εκμάθηση μιας ΞΓ.
Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες αποτυχίες στην πορεία, το μικρο- περιβάλλον
μπορεί μέσα από την ενθάρρυνση να εμψυχώσει το μαθητή να μην τα παρατήσει,
συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην παρώθηση μάθησης.
Αφ’ ετέρου, και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (μακρο-περιβάλλον) συμβάλλει επίσης
ενεργά ώστε να ξεκινήσει το άτομο μια ξένη γλώσσα ή να διατηρήσει το ενδιαφέρον του
μέχρι και το τέλος των σπουδών του (Gardner 1985, 1995, 2001). Παράδειγμα υποστηρικτικής
κοινωνίας προς τις ξένες γλώσσες γενικά και της αγγλικής ειδικότερα, είναι η δική μας η
ελληνική, η οποία ανέκαθεν εκτιμούσε τη γλωσσομάθεια και την αντάμειβε με πολλούς
τρόπους, (όπως η μοριοδότηση για θέσεις εργασίας), συμβάλλοντας έτσι στην εξωγενή
παρώθηση των σπουδαστών. Η ερευνήτρια θεωρεί όμως ότι τη σημαντικότερη επίδραση
στην παροχή κινήτρων μάθησης την έχει ο παιδαγωγός, μέλος και αυτός του ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος του μαθητή. Πράγματι, το γνήσιο ενδιαφέρον του παιδαγωγού να
διδάσκει (motivation to teach), η προσωπικότητά του, οι σχέσεις εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού που αναπτύσσει με τους μαθητές του, παίζουν καταλυτικό ρόλο στη
διάθεση του μαθητή να παραμένει ενεργός, και να προσπαθεί να βελτιώνεται (Abraham &
Hoggs 1999, Brophy 1985, 1998, Good 1994). Όταν μάλιστα οι προσδοκίες που έχει ο
παιδαγωγός για τους μαθητές του είναι υψηλές, τότε όχι μόνο ο ίδιος προσφέρει αρτιότερο
μάθημα αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές προσπαθούν να ανταποκριθούν με τη σειρά τους με
ολοένα και περισσότερη διάθεση για αυτοβελτίωση. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως μια
«αυτοεκπληρούμενη προφητεία», δηλαδή όσο πιστεύουμε και δρούμε σαν να ήταν οι
μαθητές μας οι καλύτεροι, τόσο αυτοί θα προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες
μας, ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο της παρεχόμενης διδασκαλίας και μάθησης αντίστοιχα
(self-fulfilling prophecy, Dörnyei 2001a).

Είναι σταθερή μέσα στο χρόνο η παρώθηση;
Πολλές φορές μετά το τέλος του μαθήματος μπορεί ο δάσκαλος βγαίνοντας από την
αίθουσα να αισθάνεται πραγματικά ευτυχισμένος, γιατί τη συγκεκριμένη ημέρα όλοι οι
μαθητές έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες καθ’
όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Μπορεί από κει και πέρα ο εκπαιδευτικός να
ελπίζει ότι αυτή η συμπεριφορά των μαθητών του θα είναι μόνιμη; Δυστυχώς όχι, διότι η
φύση της παρώθησης δεν είναι σταθερή μέσα στο χρόνο και έχει πολλές διακυμάνσεις που
οφείλονται σε αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες (Dörnyei & Otto 1998). Όπως μπορεί
κάποιος να δει στο παρακάτω διάγραμμα (Σχ.2) που παρουσιάζει την εξέλιξη της
παρώθησης από την αρχή ανάληψης μιας δραστηριότητας μέχρι και το τέλος, για να
επιλέξει ο μαθητής να συμμετέχει θα πρέπει να έχει προηγηθεί σωστή προετοιμασία, που
περιλαμβάνει τη γνώση των στόχων της δραστηριότητας, ώστε να γνωρίζει τον τρόπο
δράσης που θα ακολουθήσει. Στο δεύτερο στάδιο, όπου ο μαθητής βρίσκεται στη φάση
εκτέλεσης της δραστηριότητας, δρα μόνος του, αξιολογώντας την πορεία της δράσης του
και αν δει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει λόγω δυσκολίας, κατακερματίζει την κύρια
δραστηριότητα σε υπο-δραστηριότητες για να βοηθηθεί. Στο τέλος της δραστηριότητας
καθορίζει ποιες ήταν οι στρατηγικές που τον βοήθησαν να μάθει ή να επιλύσει κάποιο
πρόβλημα, ώστε να τις έχει σε εφεδρεία για επόμενες δραστηριότητες διαμορφώνοντας
έτσι πρότυπα επίλυσης παρόμοιων θεμάτων εργασίας (tasks) και θέτοντας περαιτέρω
στόχους. Επίσης στο τελικό στάδιο αξιολογεί το αποτέλεσμα συγκρίνοντας τον αρχικά
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επιδιωκόμενο στόχο με την έκβαση της δράσης του. Η σημαντικότητα αυτής της
ανασκόπησης έγκειται στο γεγονός ότι ο τρόπος που θα ερμηνεύσει το αποτέλεσμα θα
επηρεάσει την αντίληψή του για την ικανότητά του ως εκπαιδευόμενου (perceived
competence). Εάν το αποτέλεσμα της αυτο-αξιολόγησής του είναι αρνητικό, προφανώς δεν
θα θελήσει να εμπλακεί μελλοντικά στη μαθησιακή διαδικασία ενώ στην αντίθετη
περίπτωση, θα παρουσιάζει σταθερά κίνητρα μάθησης.
Είναι φανερό λοιπόν ότι για να επιτύχει ο εκπαιδευτικός σταθερή ένταση παρώθησης από
τους μαθητές του θα πρέπει η προεργασία του θέματος εργασίας να είναι κατάλληλα
διαμορφωμένη έτσι ώστε να διευκολύνει τους μαθητές στην επεξεργασία του θέματος. Το δε
θέμα δεν πρέπει να είναι γνωστικά πολύπλοκο (Skehan 1998) ώστε να τους δίνει την
δυνατότητα να φτάσουν στο τελικό στάδιο έχοντας επιτύχει τους στόχους τους.
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΩΘΗΣΗΣ
Παράγοντες παρώθησης:
•
Στοχοθεσία
•
Κατανόηση θέματος
•
Προώθηση δράσης

ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

•
•
•

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΑΡΩΘΗΣΗ
Παράγοντες παρωθησης:
Παραγωγή και εκτέλεση υπο-δραστηριοτήτων
Τρέχουσα αξιολόγηση επίτευξης στόχων
Aυτορύθμιση ελέγχου δράσης

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑ-ΔΡΑΣΗΣ

•
•

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΩΘΗΣΗΣ
Παράγοντες παρώθησης:
Διαμόρφωση προτύπων και στρατηγικών
μάθησης
Ανάκληση πρόθεσης δράσης και περαιτέρω
στοχοθεσία

Σχ.2 To Mοντέλο Εξέλιξης της Παρώθησης των Dörnyei και Ottò 1998

Δομή του πλαισίου TBL
Ο προσδιορισμός του «θέματος εργασίας» (task) στο TBL διαφέρει σημαντικά από μια
«δραστηριότητα» ή «άσκηση» όπως έχουμε συνηθίσει στο παραδοσιακό μαθησιακό
περιβάλλον το οποίο επικεντρώνεται στην Παρουσίαση-Πρακτική Εξάσκηση-Παραγωγή
(Π.Π.Π.) των γλωσσικών δομών. Αντιθέτως, το «θέμα εργασίας» (task) είναι μια
δραστηριότητα όπου το νόημα/ σημασία (meaning) παίζει βασικό ρόλο και αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι η ολοκλήρωση του task, ενώ η αξιολόγηση γίνεται με βάση το
αποτέλεσμα του έργου των μαθητών. Σε αυτή του την προσπάθεια ο μαθητής θα
χρησιμοποιήσει όλα τα γλωσσικά του αποθέματα, με αυθόρμητη τη χρήση της γλώσσας για
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να επιτύχει ένα επικοινωνιακό σκοπό (Ellis 2003, Willis 1996). Το επικοινωνιακό αυτό
αποτέλεσμα (communicative outcome) κρίνεται βάσει του περιεχομένου του παρά τηs
γλωσσικήs του ορθότηταs (linguistic output) όπως γινόταν στη παραδοσιακή μορφή
διδασκαλίας (Π.Π.Π.).Το «πλαίσιο βασισμένο σε θέματα εργασίας» αποτελείται από τρείς
διαδοχικές φάσεις όπως φαίνεται και στη διαγραμματική απεικόνιση στο σχήμα 3.
• Η αρχική φάση της προεργασίας κατευθύνεται από το δάσκαλο, ο οποίος κάνει την
εισαγωγή στο θέμα εργασίας έχοντας ως στόχο να ενεργοποιήσει φράσεις ή λεξιλόγιο
σχετικό με το θέμα, το οποίο αντλείται από την ήδη υπάρχουσα γνώση που έχουν οι
μαθητές και βρίσκεται αποθηκευμένη στη μακροπρόθεσμη μνήμη (schematic
knowledge). Σε αυτό βοηθούν μικρές προκαταρκτικές δραστηριότητες καταιγισμού
ιδεών (brainstorming). Επίσης δίνονται οι οδηγίες για το κυρίως θέμα εργασίας και
γίνονται οι απαραίτητες ομαδοποιήσεις των μαθητών.
• Η φάση εργασίας του θέματος, αποτελείται από τρεις επιμέρους φάσεις: α) την
επεξεργασία του θέματος εργασίας που είναι η δραστηριότητα αυτή καθ’ αυτή και οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν όποιους γλωσσικούς πόρους έχουν
στη διάθεσή τους δουλεύοντας είτε ομαδο-συνεργατικά, είτε σε ζεύγη, για να
ολοκληρώσουν το θέμα εργασίας. Ο ρόλος του δασκάλου σε αυτή τη φάση είναι να
καθοδηγεί και να ενθαρρύνει τους μαθητές από απόσταση, προωθώντας έτσι την
αυτενέργεια τους. β) το στάδιο του σχεδιασμού όπου οι μαθητές συνεργάζονται για να
προετοιμάσουν μια προφορική ή γραπτή αναφορά που θα παρουσιάζει στις υπόλοιπες
ομάδες τον τρόπο που αντιμετώπισαν το θέμα εργασίας, τι ανακάλυψαν ή αποφάσισαν,
ανάλογα με τι τους είχε ζητηθεί στην προηγούμενη φάση. Εδώ ο δάσκαλος λειτουργεί
ως σύμβουλος γλώσσας και βοηθάει τις ομάδες να διορθώσουν ή να αναδιατυπώσουν
το προσχέδιο της αναφοράς τους όταν χρειάζεται. Επίσης μπορεί να καταγράψει τα
λάθη για να γίνει αναφορά σ’ αυτά στο τελικό στάδιο της έμφασης στη γλώσσα. Σ’ αυτό
ακριβώς το σημείο υπάρχει αλλαγή εστίασης από την προηγούμενη επικοινωνία, που
βασιζόταν στη σημασία, σε αυτή που δίνει έμφαση στη μορφή, που ορίζεται από την
ορθότητα, την ευχέρεια και πολυπλοκότητα του παραγόμενου λόγου. Επιπλέον, η
εκτενής εργασία σε επίπεδο ομάδας ή ζεύγους οδηγεί στην αύξηση της
αλληλεπίδρασης, η οποία ομοιάζει με τη «φυσική» διαδικασία της επικοινωνίας
(Economou 2004). γ) Η φυσική κατάληξη του κύκλου είναι η αναφορά, κατά τη διάρκεια
της οποίας το αποτέλεσμα της συνεργασίας, γραπτό ή προφορικό, κοινοποιείται στα
υπόλοιπα μέλη της τάξης.
• Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της γλωσσικής εστίασης η έμφαση είναι στη γλωσσική
μορφή και χρήση. Στην ανάλυση και πρακτική, η εστίαση στη μορφή της γλώσσας
γίνεται μέσω δραστηριοτήτων επίγνωσης (consciousness-raising) ώστε οι μαθητές να
συνειδητοποιήσουν τις διάφορες μορφές γλώσσας που έχουν ήδη συναντήσει στα
προηγούμενα στάδια. Εδώ ο δάσκαλος μπορεί να διορθώσει λάθη που έχουν γίνει
σχετικά με τη γραμματική, τα λεξικολογικά στοιχεία, σημασιολογικές έννοιες κτλ..
Βλέπουμε λοιπόν, ότι το βασικό πλεονέκτημα της διδασκαλίας μέσω θεμάτων εργασίας σε
σχέση με το πιο παραδοσιακό σχήμα Παρουσίαση- Εξάσκηση- Παραγωγή (Π.Π.Π.) είναι το
γεγονός ότι παρέχει μια ολιστική χρήση της γλώσσας υπερτονίζοντας περισσότερο το
περιεχόμενο παρά τη γλωσσική μορφή. Με άλλα λόγια, οι μαθητές μπορούν να
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή της γλώσσας-στόχου, αρκεί να ολοκληρώσουν το task
με επιτυχία ώστε να έχει νόημα. Συν τοις άλλοις, εάν οι μαθητές έχουν επιτυχημένα
εκπληρώσει το θέμα (task), η αντίληψή τους για την αυτό-ικανότητα και αυτο-αξία τους
σίγουρα βελτιώνεται και οι ίδιοι θα αισθάνονται υπερήφανοι για το μικρό τους
«κατόρθωμα», γεγονός που θα καθορίσει τη δύναμη παρώθησης σε μελλοντικές
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μαθησιακές προσπάθειες με «θέματα εργασίας». Στο θέμα αυτό η Willis (2004)
επισημαίνοντας την αιτιώδη αλληλεπίδραση μεταξύ της επιτυχούς ολοκλήρωσης του
θέματος εργασίας (task) και της παρώθησης της μάθησης τονίζει ότι «…η επιτυχία και η
ευχαρίστηση είναι παράγοντες κλειδιά για τη διατήρηση της παρώθησης. Εάν οι μαθητές
αισθάνονται ότι πέτυχαν κάτι αξιόλογο, μέσα από ατομική και συλλογική προσπάθεια,
είναι πολύ πιθανό να θέλουν να συμμετέχουν και την επόμενη φορά».
A. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο δάσκαλος:
 Εισάγει και καθορίζει το θέμα
 Χρησιμοποιεί δραστηριότητες για να ενεργοποιήσει τη σχηματική γνώση
 Eξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των οδηγιών
Οι μαθητές:
 Σημειώνουν χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις από την αρχική φάση
 Μπορούν να ετοιμαστούν μεμονωμένα για το θέμα εργασίας
B. ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
I. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο δάσκαλος:
 Ελέγχει και ενθαρρύνει από απόσταση
 Επεμβαίνει σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας μέσα στις ομάδες
Οι μαθητές:
 Εκτελούν τα θέματα ανά ζεύγη ή ομάδες
II. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο δάσκαλος:
 Ενεργεί ως γλωσσικός σύμβουλος
 Παρέχει έμμεση ανατροφοδότηση
 Βοηθάει τους μαθητές να διορθώνουν, αναδιατυπώνουν, να κάνουν δοκιμές, και να γράφουν
προσχέδιο της έγγραφης αναφοράς
 Διασφαλίζει ότι ο σκοπός της αναφοράς είναι απόλυτα κατανοητός από τους μαθητές.
Οι μαθητές:
 Προετοιμάζονται να παρουσιάσουν σε όλη την τάξη –προφορικά ή γραπτά-πώς
διεκπεραίωσαν το θέμα,
τι αποφάσισαν ή ανακάλυψαν.
III. ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο δάσκαλος:
 Επιλέγει ποιες ομάδες θα παρουσιάσουν τις αναφορές τους
 Ενεργεί ως πρόεδρος συνδέοντας τις συνεισφορές των ομάδων, συνοψίζοντας τις αναφορές.
 Παρέχει ανατροφοδότηση στο περιεχόμενο και δομή, εάν το επιθυμούν οι μαθητές.
Οι μαθητές:
 Παρουσιάζουν τις προφορικές αναφορές τους ή τις διακινούν γραπτές στην τάξη
Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
I. ANAΛΥΣΗ
Ο δάσκαλος:
 Επανεξετάζει κάθε δραστηριότητα ανάλυσης με την τάξη
 Θέτει υπό την παρατήρηση των μαθητών χρήσιμες λέξεις/ φράσεις ή γλωσσικά πρότυπα .
Οι μαθητές:
 Κάνουν ασκήσεις γλωσσικής επίγνωσης ώστε να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται
γλωσσικά στοιχεία από το θέμα εργασίας
II. ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ο δάσκαλος:
 Διεξάγει ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης ώστε να θεμελιωθεί η αυτοπεποίθηση
Οι μαθητές:
 Εξασκούνται στις λέξεις, φράσεις από τις δραστηριότητες ανάλυσης.

Σχ.3. Διαγραμματική Απεικόνιση του Πλαισίου βασισμένου σε Θέματα Εργασίας (Willis 1996)
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Η έρευνα
Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, θα προχωρήσουμε στο πρακτικό πλέον μέρος της όπου
θα αναλύσουμε τα ερευνητικά εργαλεία, το δείγμα, τους στόχους και στο τέλος θα
παραθέσουμε τα δεδομένα αυτής.

Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 35 συνολικά μαθητές που παρακολούθησαν την Α΄ τάξη
του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2005-06, στα Γυμνάσια Τυχερού και Φερών της
Νομαρχίας Έβρου. Από αυτούς, οι 20 μαθητές (ομάδα 1) προέρχονταν από το Γυμνάσιο
Φερών όπου δίδασκε η ερευνήτρια. Οι υπόλοιποι 15 (ομάδα 2) ανήκαν στο Γυμνάσιο
Τυχερού. Το σύνολο των μαθητών είχε παρακολουθήσει το μάθημα των Αγγλικών από την
Δ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθώντας έτσι το Ενιαίο Εξαετές Αναλυτικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ 1996). Η επιλογή αυτών των ομάδων
βασίστηκε στην αρχή της ισοδυναμίας/oμοιογένειας όπως αυτή προτάθηκε από τον
Dörnyei (2001a). Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι είχαν καταταχθεί στο ίδιο επίπεδο βάσει του
κατατακτηρίου τεστ στην αρχή της χρονιάς και είχαν το ίδιο βιβλίο ως υλικό διδασκαλίας
θεωρήθηκε ως παράμετρος ισοδυναμίας της γνωστικής τους ανάπτυξης.

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Η έρευνα αυτή αποτελεί μια πρωτογενή ερευνητική μελέτη (Nunan 1992, Brown 1988)
διότι συλλέγει στοιχεία από τις πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης δηλαδή τους
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της
πολυμεθοδικής συνεργατικής χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων (Dörnyei 2001a),
για να φωτιστούν περισσότερες πτυχές της πολύ-επίπεδης και δαιδαλώδους δομής της
παρώθησης. Συγκεκριμένα, στα ερωτηματολόγια των μαθητών συλλέχθηκαν ποσοτικά
δεδομένα, ενώ αντίστοιχα ποιοτικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τις ημι-δομημένες
συνεντεύξεις που είχε η ερευνήτρια με τη συνάδελφο από το γυμνάσιο Τυχερού. Και στις
δύο περιπτώσεις, η διαδικασία ακολουθήθηκε πριν και μετά την εφαρμογή των
μαθημάτων. Επιπροσθέτως, τα δύο μαθήματα βασισμένα στο TBL που πραγματοποιήθηκαν
λειτούργησαν ως ερευνητικό εργαλείο στη μέτρηση της αλλαγής της «παρώθησης της
μάθησης» των μαθητών (motivation to learn).

Στόχοι έρευνας
Η υπόθεση εργασίας βασίστηκε σε μια γενικευμένη παραδοχή ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι οι μαθητές οι οποίοι κατατάσσονται
στο τμήμα των ψευδο-αρχαρίων (false beginners), μετά από κατατακτήριο τεστ στην αρχή
της φοίτησης στο γυμνάσιο, συνιστούν χαρακτηριστικό δείγμα ατόμων με λιγότερα
προσωπικά κίνητρα για τη διαδικασία μάθησης. Το θέμα της έρευνας λοιπόν αφορά στην
θετική επενέργεια που θα μπορούσε να έχει η διδασκαλία μέσω του Task-Based Learning
στην παρώθηση για μάθηση (motivation to learn) στις συγκεκριμένες ομάδες. Σε αυτή την
κατεύθυνση, οι στόχοι της έρευνας αφορούσαν:
• στην εκτίμηση των κινήτρων μάθησης των δύο ομάδων πριν την εφαρμογή, ώστε να
γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός μαθημάτων,
• στη μορφοποίηση του προφίλ κινήτρων διδασκαλίας της συναδέλφου από το Τυχερό η
οποία ανέλαβε το ρόλο του παρατηρητή της δικής της ομάδας μαθητών κατά τη
διαδικασία εφαρμογής του πλαισίου,
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• στη συλλογή πληροφοριών για τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά μάθησης της ομάδας 2,
μέσα από μια δεύτερη συνέντευξη με τη συνάδελφο μετά την εφαρμογή των
μαθημάτων,
• στη χορήγηση ερωτηματολογίου ανασκόπησης στις δύο ομάδες ώστε, κατά πρώτον, να
αξιολογηθεί το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές και, κατά
δεύτερον, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από τη μελέτη.

Ερευνητικά εργαλεία - Η μορφή των ερωτηματολογίων
Μετά από την πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε μια μικρή ομάδα μαθητών και
την μερική τροποποίησή του ώστε να είναι πιο φιλικό προς αυτούς, διαμορφώθηκε η
οριστική μορφή του. Για τη βαθμολόγηση χρησιμοποιήθηκε η τεσσάρων σημείων κλίμακα
Likert (συμφωνώ-συμφωνώ μερικώς- διαφωνώ μερικώς-διαφωνώ) έναντι της
παραδοσιακής των πέντε σημείων, ώστε να αποφευχθεί η επιλογή του μεσαίου σημείου ως
του πιο γρήγορου και βολικού για τους μαθητές.
Το πρώτο σκέλος του ερωτηματολογίου των μαθητών πριν την εφαρμογή των μαθημάτων
απετέλεσαν 24 κλειστού τύπου ερωτήσεις που ανίχνευσαν τη στάση και επιθυμία για
επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις 1-10 διερευνήθηκε η
στάση τους προς τη Ξένη γλώσσα (ΞΓ), και το είδος κινήτρων που τους ώθησε στην
εκμάθησή της (ενδογενής ή εξωγενής παρώθηση), ενώ στις ερωτήσεις 11-18 εξετάστηκε η
αυτοαντίληψη που έχουν για τις ικανότητές τους ως μαθητές καθώς και το δια-ομαδικό
κλίμα, δηλαδή πώς βλέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις και τη συνοχή των μελών της ομάδας
τους. Στις ερωτήσεις 19-20 ερευνήθηκε κατά πόσο προγενέστερες εμπειρίες τους στις
σπουδές τους στην αγγλική γλώσσα είχαν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο και αυτό είχε
καθορίσει τη γνώμη που είχαν σήμερα για την ΞΓ αντίστοιχα. Τέλος, στις ερωτήσεις 21-24
ελέγχθηκε κατά πόσο είχαν αυτοπεποίθηση για την αυτο-ικανότητά τους και κατ’ επέκταση
προσδοκούσαν να επιτύχουν στις δραστηριότητες που αναλάμβαναν.
Το δεύτερο σκέλος του πρώτου ερωτηματολογίου αποτελούσαν 6 ανοικτού τύπου
ερωτήσεις όπου οι ερωτώμενοι επέλεγαν κατά προαίρεση. Το ερωτηματολόγιο είχε ως
στόχο να ελέγξει πώς το μαθησιακό περιβάλλον (learning situation) συμβάλλει στην
παρώθηση των εκπαιδευομένων (Dörnyei 1994). Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα ερωτήθηκε
για τη προσωπικότητα του εκπαιδευτή και τη σχέση του με τα παιδιά (25-26), το μοντέλο
διδασκαλίας που προτιμούν (30) καθώς και αν ο εκπαιδευτής τους χρησιμοποιεί τεχνικές
διδασκαλίας που κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον (27). Επίσης, ζητήθηκε η γνώμη τους για
τα θέματα του βιβλίου τους (28) και τέλος, στην ερώτηση 29 επέλεξαν ποιες από τις
δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων (skills) θα απέκλειαν, γιατί προφανώς τους
δυσκόλευαν ή αισθάνονταν λιγότερο ικανοί να αντιμετωπίσουν.
Ο ρόλος του ερωτηματολογίου μετά την εφαρμογή των μαθημάτων ήταν πολύ σημαντικός
διότι καθόρισε εάν, και κατά πόσο, ήταν επιτυχής η έκβασή τους για τους μαθητές και σε
ποιο βαθμό τους παρείχε την ικανοποίηση επίτευξης των στόχων τους. Ο στόχος του
ερωτηματολογίου ήταν να διερευνήσει στις ερωτήσεις 1 και 3 εάν ο εκπαιδευτής στο
στάδιο προεργασίας παρείχε την κατάλληλη βοήθεια μέσω του καταιγισμού ιδεών που
αργότερα τους διευκόλυνε στην εργασία τους με το θέμα. Στην ερώτηση 2 ζητήθηκε η
γνώμη τους για τις δραστηριότητες γραπτού λόγου και ομιλίας μετά από τα μαθήματα.
Στην ερώτηση 4 ελέγχθηκε πόσο αποδοτική αποδείχθηκε γι αυτούς η συνεργασία μέσα στις
ομάδες ενώ στην 5 έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν ποια ήταν τα στοιχεία του task-based
learning (TBL) που συνέβαλλαν στα δικά τους κίνητρα μάθησης (motivation to learn).
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Oι συνεντεύξεις με τον εκπαιδευτή- παρατηρητή
Η επιλογή της τεχνικής της ημι-δομημένης συνέντευξης έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει
ευελιξία και είναι άκρως διαφωτιστική για τον ερευνητή (Dörnyei 2001a, Nunan 1992). Η
υποχρέωση της συναδέλφου, που παρατηρούσε την δική της Ομάδα 2 κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων, ήταν να σημειώσει τυχόν αλλαγές συμπεριφοράς της ομάδας σε σχέση με
την επιθυμία τους για επικοινωνία/διάλογο, τη δέσμευσή τους στην ολοκλήρωση του
θέματος εργασίας, τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν τόσο στο υλικό εργασίας όσο και στην
ερευνήτρια. Οι δύο συνεντεύξεις συνέπεσαν χρονολογικά με τα ερωτηματολόγια των
μαθητών, δηλαδή διεξήχθησαν πριν και μετά την εφαρμογή των μαθημάτων.
Οι θεματικές περιοχές της πρώτης συνέντευξης περιλάμβαναν προσωπικά στοιχεία της
συναδέλφου όπως η διδακτική της εμπειρία, η μέθοδος διδασκαλίας που εφάρμοζε,
πεποιθήσεις σχετικές με το προσωπικό της προφίλ διδασκαλίας (παρώθηση διδασκαλίας
για τη συγκεκριμένη ομάδα, αίσθηση αυτο-ικανότητας κτλ). Η συζήτηση μετά τα μαθήματα
εστιάστηκε στην εκτίμηση της για τους παράγοντες που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα όπως
η προσωπικότητα του εκπαιδευτή/ ερευνητή, η διδακτική διαδικασία, το υλικό θεμάτων
εργασίας, η χρήση στρατηγικών παρώθησης κ.α.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ερευνήτρια δίδασκε εκείνη την
εποχή στην Ομάδα 1 και γνώριζε το μαθησιακό προφίλ της συγκεκριμένης ομάδας. Από την
άλλη, επέλεξε να μη συγκεντρώσει εκ των προτέρων κανένα στοιχείο που να αφορούσε τις
εξατομικευμένες συμπεριφορές μάθησης της Ομάδας 2, στηριζόμενη στο γεγονός ότι η
«προοπτική» επιτυχούς μάθησης θα ήταν έτσι αναμενόμενη για όλους ανεξαιρέτως τους
μαθητές και των δύο ομάδων. Συνεπώς, εκλαμβάνοντας το δείγμα ως ικανό να μάθει,
δημιουργήθηκε στην ερευνήτρια έντονη δύναμη παρώθησης, λειτουργώντας έτσι ως μια
αυτο-εκπληρούμενη προφητεία όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Σε αυτό το τμήμα θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα δεδομένα της έρευνας συνδυάζοντας
έτσι το θεωρητικό υπόβαθρο των προηγούμενων ενοτήτων με το πρακτικό μέρος της
μελέτης.

Δεδομένα για την επίδραση των ατομικών πεποιθήσεων
Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα ποσοτικά συγκριτικά αποτελέσματα ανάμεσα στη Ομάδα
1(Ο1) του Γυμνασίου Φερών και την Ομάδα 2 (Ο2) του Γυμνασίου Τυχερού. Όπως έχει
προαναφερθεί, η αξιοπιστία (reliability) της έρευνας βασίστηκε στα στοιχεία ομοιογένειας
τους (ίδιο γνωστικό επίπεδο και ίδιο υλικό διδασκαλίας). Κατά αναλογία, στην υπόθεση
εργασίας η κατάταξή τους στο επίπεδο των ψευδο-αρχαρίων ήταν ενδεικτική ενός
φαινομενικά χαμηλού προφίλ παρώθησης της μάθησης ( motivation to learn). Παρ’ όλα
αυτά, τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου καταδεικνύουν μια
σχετική ανισοδυναμία, διότι η Ομάδα 2 (Ο2) συγκέντρωσε μεγαλύτερα ποσοστά έναντι της
Ομάδας 1 (Ο1) σε πολλές από τις μεταβλητές ενδογενούς παρώθησης που εξετάστηκαν.
Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες δηλώνουν ότι θα μάθαιναν μια ξένη γλώσσα ακόμα και αν
δεν ήταν υποχρεωτικό στο σχολείο (Ο1-50%, Ο2-53%), γιατί τη συνδέουν με
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους όπως ποπ μουσική, ταινίες κ.α (Ο2-81%, Ο155%). Αντίθετα, διαφοροποίηση υπάρχει στις ερωτήσεις 2 και 4 (Σχ.4) όπου η Ο2 (73%-79%
αντίστοιχα) χαρακτηρίζει την εκμάθηση της ΞΓ ως μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα
εμπειρία διότι υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να μάθει, ενώ η Ο1 συγκέντρωσε αρκετά
χαμηλά ποσοστά (20%-50%). Μάλιστα, στην ερώτηση 7 « μελετώ τα αγγλικά στο σχολείο
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επειδή είναι υποχρεωτικό μάθημα, εάν μπορούσα να διαλέξω δεν θα το επέλεγα» 100% της
Ο2 σε σύγκριση με το 74% της Ο1 διαφώνησαν με την παραπάνω διατύπωση.
Ερώτηση 4: «Η αγγλική γλώσσα είναι βαρετή και
αδιάφορη»
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις που εξέταζαν τις πεποιθήσεις του δείγματος για τις ικανότητές
τους ως μαθητές (perceived competence), δυστυχώς διαπιστώνεται ότι και οι δύο ομάδες
έχουν χαμηλή αυτο- εκτίμηση για την ικανότητά τους να επικοινωνούν με ευχέρεια στα
αγγλικά (ερώτηση 11). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να
αιτιολογήσουμε τη μειωμένη διάθεση των ερωτώμενων για επικοινωνία –γραπτή ή
προφορική- στη ΞΓ . Επιπλέον ερμηνεία δίνεται και από τα στοιχεία των ερωτήσεων 22 και
24 (Σχ.5) όπου οι μαθητές εκφράζουν το άγχος τους όταν πρέπει να απευθυνθούν σε
ευρύτερο κοινό, εύρημα που μας δηλώνει πόσο ισχυρή επίπτωση έχει το άγχος στους
μαθητές μας αλλά και πόσο αλήθεια είναι ότι οι αγχωμένοι μαθητές κάνουν λιγότερες
προσπάθειες ακριβώς επειδή τείνουν να υποτιμούν τις ικανότητές τους (MacIntyre et
al,2001; Howritz, 2001). Θα μπορούσαν βέβαια, τα αρνητικά αυτά συναισθήματα να ήταν
απόρροια άσχημων προγενέστερων εμπειριών μάθησης τις οποίες δήλωσαν ότι είχαν οι
ομάδες (Ο1-80%, Ο2-67%) και οι οποίες οδήγησαν εν τέλει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση,
ελαττωμένη επίδοση στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και αντίστροφα, δημιουργώντας
έτσι ένα φαύλο κύκλο.
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Ερώτηση 22: «Έχω πολύ άγχος και
μπερδεύω τα λόγια μου, όταν
πρόκειται να μιλήσω μπροστά σε
κοινό»
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Σε αντιδιαστολή με τα προαναφερθέντα, το αποτέλεσμα της ερώτησης 12 είναι πολύ
ενθαρρυντικό διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο πρόγνωσης ενεργούς συμμετοχής στο
μέλλον ( Hashimoto 2002). Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες( Ο1-85%, Ο2-74%) καταθέτουν
την αμοιβαία διάθεσή τους να αναλάβουν ρίσκα, να πειραματιστούν και να δεχθούν
προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην επικοινωνιακή τους ικανότητα καθώς δηλώνουν ότι
έχουν επιμονή και υπομονή να πετυχαίνουν τους στόχους που θέτουν κάθε φορά (ερώτηση
21). Για να μπορέσουν όμως να ξετυλίξουν αυτά τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς
τους θα πρέπει ο δάσκαλος που θέλει να σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό γι αυτές τις ομάδες
να φροντίσει ώστε μην είναι πολύπλοκο διότι δηλώνουν ( ερώτηση 23) ότι έχουν την τάση
να αποσύρονται της προσπάθειας μπροστά στο φόβο αποτυχίας (Ο1-85%, Ο2-93%).

Δεδομένα για την επίδραση του ευρύτερου περιβάλλοντος
Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου φαίνεται ότι το άμεσο γονεϊκό μικροπεριβάλλον ασκεί σημαντική επιρροή ώστε να ξεκινήσουν τα παιδιά την εκμάθηση της
αγγλικής γλώσσας καθώς αυτά επηρεάζονται από τα πρότυπα και τις προσδοκίες των
γονέων τους, δηλαδή στην ουσία μπορεί να ταυτίζονται με το επίπεδο φιλοδοξίας τους.
Στην περίπτωσή μας μάλιστα, η επίδραση του γονεϊκού περιβάλλοντος της Ο2 (60%) ήταν
πιο ισχυρή από αυτή της Ο1(27%) ίσως γιατί οι δομές της οικογένειας παραμένουν ακόμα
αδιάσπαστες από εξωτερικούς παράγοντες στις μικρές κοινωνίες των χωριών σε αντίθεση
με τις μεγαλύτερες των κωμοπόλεων ή μεγάλων πόλεων.
Κατ’ αναλογία η Ο1(40%) επηρεάστηκε από τους φίλους τους για να ξεκινήσει την
εκμάθηση ης αγγλικής γλώσσας ενώ η Ο2 δέχτηκε λιγότερες επιρροές ( Ο2 -14%). Επιπλέον,
φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες έχουν ενστερνιστεί την πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας
που υποστηρίζει ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητο προσόν για την
επαγγελματική καταξίωση του ατόμου αλλά και την εξεύρεση εργασίας (ερώτηση 8, Σχ.6)
διότι τα ποσοστά που αφορούσαν τη σπουδαιότητα της εκμάθησης της ξένης γλώσσας για
τις μελλοντικές τους σπουδές ήταν αρκετά σημαντικά (Ο1-80%, Ο2-100%) .
Ερώτηση 8: «Τα αγγλικά θα με βοηθήσουν στις σπουδές μου αργότερα στη ζωή μου»
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Όσον αφορά τη δυναμική των ομάδων, διαφαίνεται στα δεδομένα των ερωτήσεων 13,14
και 15 ότι πάλι η Ο2 υπερέχει διαπιστώνοντας μεγαλύτερη συνοχή ως ομάδα.
Καταδεικνύεται λοιπόν ότι τα μέλη της έχουν αποδεχθεί τη διαφορετικότητα των
συμμαθητών τους, δεν πτοούνται από την πιθανότητα να επικριθούν από τα υπόλοιπα
μέλη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης του προφορικού λόγου και επιβεβαιώνουν ότι
χαίρονται τη συνεργασία στις επικοινωνιακές δραστηριότητες. Η γενική αποδοχή και καλή
συνεργασία των μελών είναι δυνατόν να παραμερίσει τα αρνητικά συναισθήματα που
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πιθανόν δημιουργούν στην ομάδα οι «κλίκες» η παρουσία των οποίων ανιχνεύθηκε στις
ερωτήσεις 16 και 18. Η παρουσία αυτών των υπο-ομάδων θα λέγαμε, είναι περισσότερο
εμφανής στην Ο1(58%) και προφανώς αιτιολογείται από τις αντιθέσεις προσωπικότητας,
επικοινωνίας των μελών καθώς και του διασπασμένου ομαδικού κλίματος (Dörnyei 2003,).
H επιρροή που ασκεί κάθε εκπαιδευτικός στην ποιότητα κινήτρων που προσφέρει στη
μαθησιακή διαδικασία μέσω των προσωπικών του ικανοτήτων, της αμεσότητας προς τους
μαθητές και των στρατηγικών μάθησης που εφαρμόζει, λειτουργούν καταλυτικά στην
αύξηση των στόχων που θέτουν οι μαθητές και προσπαθούν να επιτύχουν (Dörnyei 2001a,
Ushioda 1998, Pintrich et al. 2008). Στα δεδομένα του δεύτερου σκέλους του
ερωτηματολογίου καταδεικνύεται η σημασία που δίνουν οι μαθητές στον τρόπο
διδασκαλίας του παιδαγωγού τους η οποία αντίστοιχα προάγει τη δική τους συμμετοχή στο
μάθημα. Πιο συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις 25, 26 και 27 οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν
αισθάνονται διατεθειμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα όταν ο εκπαιδευτικός δε
συμβάλλει στη δημιουργία ζεστού και φιλικού κλίματος ή δεν τους διευκολύνει να
κατανοήσουν το θέμα του μαθήματος (input material) με κάποιες ασκήσεις προετοιμασίας
σε ποσοστά 34% για την Ο1 και 36% για την Ο2 αντίστοιχα. Παρ’ όλα αυτά οι μαθητές
επιβεβαιώνουν ότι οι εκπαιδευτές τους είναι καλά προετοιμασμένοι, οργανωμένοι και
ικανοί στη διδασκαλία (Ο1-63%,Ο2-78%). Επιπλέον, εκτιμούν το γεγονός ότι το θετικό κλίμα
που δημιουργούν στην τάξη τους κάνει να ενδιαφέρονται για το μάθημα (Ο1-70%,Ο2100%). Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των ερευνητών
παρώθησης για την σημαντικότητα των υποκείμενων σχέσεων μεταξύ του γνήσιου
ενδιαφέροντος για διδασκαλία και του γνήσιου ενδιαφέροντος για μάθηση αντίστοιχα
(motivation to teach-motivation to learn), δηλαδή τα κίνητρα μάθησης των μαθητών μας
εξαρτώνται από την δική μας παρώθηση για τη διδασκαλία.
Όσον αφορά στην ανάλυση του υλικού διδασκαλίας, αυτή καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία
(Ο1-65%, Ο2-100%) θεωρεί ενδιαφέρον το βιβλίο ενώ αντιθέτως δυσκολεύονται να φέρουν
εις πέρας δραστηριότητες γραπτών ή προφορικών δεξιοτήτων. Μάλιστα δηλώνουν (Σχ.7)
ότι ευχαρίστως θα απέκλειαν τις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού ή γραπτού λόγου
στο ίδιο ποσοστό (Ο1-Ο2-67%) ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά που αφορούν τις ασκήσεις
γραμματικής (Ο1-15%,Ο2-20%), τις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου (Ο1-13%, Ο2-10%) και
τις ακουστικές δραστηριότητες (Ο1-5%, Ο2-3%). Επιπροσθέτως, δηλώνουν ότι επιθυμούν να
εργάζονται στην τάξη ομαδικά (group work) ή σε ζεύγη (pair work) σε ποσοστά 40% και 67%
για τις ομάδες Ο1 και Ο2 αντίστοιχα, εύρημα που αντιστοιχεί με το ήδη διαπιστωμένο
θετικό δια-ομαδικό κλίμα του δείγματος (ερωτήσεις 13-18).
Συνεκτιμώντας το σύνολο των μέχρι τώρα δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, αν
και υπάρχουν διαφορές στο βαθμό κινήτρων και στο δια-ομαδικό κλίμα, εν τούτοις και οι
δύο ομάδες έχουν σχηματοποιήσει έναν τύπο εσωτερικών κινήτρων, ή «κινήτρων
πρόθεσης» κατά τον Dörnyei (2001α), η οποία τους προετοιμάζει να εκτιμήσουν θετικά την
εμπειρία μάθησης πριν ακόμα εμπλακούν σε αυτή (Μanolopoulou-Sergi,2004).
Η συνέντευξη πριν την εφαρμογή
Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αφορούσε στον τρόπο διδασκαλίας της συναδέλφου και
το δεύτερο διαμορφώθηκε γύρω από τη σχηματοποιημένη γνώμη και διάθεση που είχε για
συνεργασία με τους συγκεκριμένους μαθητές. Αναλυτικότερα, η μέθοδος διδασκαλίας που
ακολουθούσε η συνάδελφος ήταν η «παραδοσιακή» της «παρουσίασης-πρακτικής
εξάσκησης-παραγωγής»(Π.Π.Π.) των εκάστοτε γλωσσικών φαινομένων. Επιπλέον,
διαφάνηκε ότι διέθετε υψηλή εκτίμηση αναφορικά με την επαγγελματική της αυτο-αξία,
γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την εικόνα ενός εκπαιδευτικού με ενδογενή
παρώθηση ( Deci & Ryan 1985, Deci et al. 1997). Αναφερόμενη σε θέματα σχετικά με την
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ομάδα της (group-related variables) αξιολόγησε τους μαθητές της ως μέτριους σε επίδοση,
σε σχέση με παρόμοιες ομάδες που είχε διδάξει στο παρελθόν και τόνισε τη γενικευμένη
απροθυμία να συμμετέχουν σε γραπτές ή προφορικές δραστηριότητες, εύρημα που
επιβεβαιώθηκε στο προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο (ερώτηση 29). Σημείωσε όμως, τη
θετική προδιάθεση προς το υλικό διδασκαλίας, γεγονός που είχε ήδη επιβεβαιωθεί από τα
στοιχεία του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-5 και 28). Στο τέλος της συνέντευξης, η
ερευνήτρια εξέτασε ενδεχόμενους προϊδεασμούς που είχε η συνάδελφος απέναντι στην
ομάδα της. Πραγματικά, στην ερώτηση «εάν είχες το δικαίωμα επιλογής, θα δίδασκες το
ίδιο γκρουπ κατά το επόμενο σχολικό έτος;», η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτή η απάντηση
μάς οδηγεί στην εικασία ότι ορισμένοι φθοροποιοί παράγοντες συστηματικά μπορεί να
υπονόμευσαν και να διέβρωσαν το γνήσιο ενδιαφέρον της για τη διδασκαλία της
συγκεκριμένης ομάδας (Ο2). Όπως έχει ήδη συζητηθεί, αυτό είχε επηρεάσει αρνητικά τις
προσδοκίες της για τις δυνατότητες μάθησης που είχε η ομάδα (Dörnyei 2001 α) ενώ τα
δεδομένα της έρευνας ανέδειξαν μια ομάδα (Ο2) με σαφώς υψηλότερα ποσοστά στα
ενδογενή κίνητρα μάθησης από την ομάδα Ο1.
Ερώτηση 29: « Εάν μπορούσα να διαγράψω
δύο είδη ασκήσεων από το βιβλίο, αυτές θα
ήταν σίγουρα οι….’
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Ο σχεδιασμός των ΤΒL μαθημάτων
Με τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών από τα δύο προκαταρτικά εργαλεία μέτρησης
(ερωτηματολόγιο και συνέντευξη) για το προφίλ παρώθησης και τις προτιμήσεις του
δείγματος σχετικά με τον επιθυμητό τρόπο μάθησης (ερωτήσεις 29 και 30), σχεδιάστηκαν
δύο TBL μαθήματα. Το πρώτο αφορούσε την ανάπτυξη δεξιοτήτων ομιλίας (speaking skills)
και ο στόχος ήταν να εξασκηθούν οι μαθητές σε λεξιλόγιο σχετικό με τους χώρους ενός
σπιτιού και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτούς. Το δεύτερο αφορούσε την
ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου (writing skills) και σε αυτό στόχος ήταν να
γράψουν ένα αφηγηματικό κείμενο (παραμύθι) κάνοντας παράλληλα εμπέδωση σε
γραμματικά φαινόμενα που είχαν διδαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η επιλογή των
συγκεκριμένων δεξιοτήτων έγινε με βάση την αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στις
συγκεκριμένες δραστηριότητες και ο σκοπός ήταν να εξετάσουμε κατά πόσο τα TBL
μαθήματα θα κατάφερναν πραγματικά να τους εμπλέξουν στη μαθησιακή διαδικασία και
να τους παρέχουν τα επιθυμητά κίνητρα μάθησης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Στο σχεδιασμό και των δύο μαθημάτων η ερευνήτρια έλαβε υπ’ όψιν ορισμένες
παραμέτρους της παρουσίασης της γλώσσας που θα προέτρεπαν την ενεργή συμμετοχή
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των μαθητών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προεργασίας η οποία ήταν ιδιαίτερα
διευρυμένη χρονικά, όπως συνιστά η Willis γι αυτό το επίπεδο γνώσης, οι μαθητές ήρθαν
σε επαφή με το καινούριο λεξιλόγιο το οποίο έγινε περισσότερο κατανοητό μέσα από τη
χρήση εικόνων και αποσπασμάτων βιντεοταινίας σχετικό με το παραμύθι που θα έγραφαν
καθώς και από τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) που καθοδήγησε η ερευνήτρια και
ανέσυρε προηγούμενη γνώση των μαθητών πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτή η διαδικασία
είχε στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και την αποφυγή στρεσογόνου
κλίματος μέσα στην αίθουσα.

Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων μετά την εφαρμογή των μαθημάτων
Η αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας με το ερωτηματολόγιο ανασκόπησης ανέδειξε πολύ
σημαντικές πλευρές της παρώθησης της μάθησης του δείγματος. Συγκεκριμένα, οι περιοχές
που εξετάστηκαν είχαν ως στόχο, πρώτον, να επιβεβαιώσουν την υπόθεση εργασίας ότι οι
ψευδο-αρχάριοι είναι εκ προοιμίου άτομα με ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου κίνητρα μάθησης
(amotivated) και δεύτερον εάν και ποιες ήταν οι παράμετροι του TBL που συνέβαλαν στην
τροποποίηση και βελτίωση της παρωθητικής έντασης των μαθητών.

Ποσοτικά δεδομένα: η επίδραση της συνεργατικής μάθησης του TBL στην
παρώθηση
Η ομοφωνία στην θετική αξιολόγηση της συνεργατικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια
του ΤΒL ήταν αξιοσημείωτη καθώς το 100% της Ο1 και το 97% της Ο2 θεώρησαν ότι ο
τρόπος που συνεργάστηκαν ομαδικά ενδυνάμωσε την αυτο-ικανότητά τους και αυτο-αξία
τους διότι αισθάνθηκαν ότι οι συμμαθητές τους σεβάστηκαν τη γνώμη τους (ερώτηση 4). Το
αποτέλεσμα αυτό δεν στερείται εξήγησης. Είναι γεγονός ότι η συνεργατική μάθηση δεν
είναι μονομερής διαδικασία (Johnson et al. 1993) διότι εμπεριέχει τέσσερα απαραίτητα
συστατικά στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει θετική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση (positive
interdependence) κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των εννοιών (meaning) δηλαδή τα
μέλη της ομάδας αντιλαμβάνονται τους μεταξύ τους δεσμούς κατά τέτοιο τρόπο ώστε η
επιτυχία του ενός μέλους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία του άλλου και η
ομάδα είναι υπεύθυνη για την πρόοδο του κάθε μέλους της. Σε αντιδιαστολή, στο
παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον ο ανταγωνισμός δρα ως κίνητρο ενεργοποίησης των
μαθητών και η επιτυχία του κάθε μαθητή ορίζεται από το ποσοστό αποτυχίας των
υπόλοιπων μαθητών της τάξης (αρνητική αλληλεξάρτηση). Το δεύτερο συστατικό στοιχείο
είναι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) των μελών της ομάδας κατά τη
διάρκεια της εργασίας με το θέμα (task cycle). Εάν ο παιδαγωγός έχει φροντίσει να
δημιουργηθούν ανομοιογενείς ομάδες, όπως στην περίπτωσή μας, οι ρόλοι των μαθητών
καθοδηγητών –μαθητευομένων εναλλάσσονται αξιοποιώντας έτσι τις αρχές της Ζώνης
Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (1978, 1997). Συγκεκριμένα, κάποιος μαθητής που
έχει μειωμένη επίδοση σε κάποιο θέμα (π.χ. γραμματική) μπορεί να παίξει το ρόλο του
μαθητευόμενου μέσα στην ομάδα και να βοηθηθεί από τα υπόλοιπα μέλη, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις διεκπεραίωσης του θέματος οι ρόλοι αυτοί μπορούν να αντιστραφούν
οδηγώντας στην αλληλοδιδασκαλία. Κάθε μέλος ξεχωριστά αλλά και το σύνολο, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου (individual- group
accountability).
Tέλος, κατά τη διαδικασία της συνεργατικής μάθησης αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές
σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες των μελών, οι οποίες οδηγούν σε θετικότερη στάση προς
τη μάθηση καθώς και σε βελτιωμένο αυτοσεβασμό και αυτοπεποίθηση, δεδομένου ότι το
υποστηρικτικό περιβάλλον της τάξης είναι μη ανταγωνιστικό και ότι υπάρχει πάντα η
ελευθερία των μελών να κάνουν λάθος χωρίς να αισθάνονται λιγότερο ικανοί από τα
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υπόλοιπα μέλη (Dörnyei, 2001, Ματσαγγούρας, 1998). Παρατηρούμε λοιπόν ότι η
διαπιστωμένη χαμηλή αυτο-ικανότητα αλλά και επικοινωνιακή ικανότητα τονώθηκε μέσω
της αλληλοϋποστήριξης πιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα των
ερωτήσεων 13-18 που ανεδείκνυαν ισχυρή δυναμική ομάδας η οποία φαίνεται ότι
«ανέμενε» την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας για να ακμάσει ( το ΤΒL στην περίπτωσή
μας).
Σε αυτό το σημείο η ερευνήτρια θα ήθελε να καταθέσει το πιο συγκλονιστικό κατ’ αυτήν
εύρημα που αποδεικνύει περίτρανα τη θετική επίδραση που προσφέρει η συνεργατική
μάθηση στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και αυτο-αξίας. Όπως έχει προαναφερθεί, πριν
την έρευνα δεν έγινε συλλογή πληροφοριών για τη γνωστική ικανότητα του δείγματος, το
οποίο θεωρήθηκε ως γλωσσικά ισοδύναμο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τη
συνάδελφο-παρατηρητή που ακολούθησε την εφαρμογή του ΤΒL, η ερευνήτρια
ενημερώθηκε ότι δύο μαθητές της Ο2 με διαγνωσμένα σοβαρά μαθησιακά προβλήματα και
ελαφρά μειωμένη αντίληψη, παρακολουθούσαν μαθήματα σε αυτό το γυμνάσιο διότι δεν
υπήρχε κάποιο ειδικό σχολείο στην περιοχή αυτή. Επίσης κατατέθηκε από τη συνάδελφο
ότι τα συγκεκριμένα παιδιά δε συμμετείχαν σχεδόν ποτέ στην ενεργή μαθησιακή
διαδικασία. Στρέφοντας τη σκέψη της σε αυτή την πληροφορία, η ερευνήτρια ανακάλεσε
στη μνήμη της ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι δύο αυτοί μαθητές παρέμεναν
δραστηριοποιημένοι ενεργά στις ομάδες τους- ειδικότερα δε στη φάση του διαγωνισμού
μεταξύ των ομάδων στο προφορικό θέμα εργασίας. Αντίθετα, στη φάση της αναφοράς του
TBL όπου έπρεπε να κοινοποιήσουν και αυτοί ένα μικρό μέρος της ομαδικής τους εργασίας
στην υπόλοιπη τάξη, ήταν εμφανής η προβληματική ασυνέχεια στην παραγωγή του
προφορικού λόγου. Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το μειωμένο άγχος κατά τη διάρκεια
της συνεργατικής διαδικασίας στο TBL συνδυασμένο με την τακτική ενθάρρυνση από το
δάσκαλο ενέπνευσε ακόμα και σε αυτούς τους μαθητές την αίσθηση αυτο-ικανότητας και
ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση τους στην ανάληψη ρίσκων, δημιουργώντας έτσι
ευεργετικούς παράγοντες για τη μάθηση (Good και Brophy 1994).
Η συμβολή του παιδαγωγού στην αυτενέργεια των μαθητών
Η πλειοψηφία των μαθητών ( Ο1-80%, Ο2-93%) δήλωσαν ότι προτιμούν τη μη-παρεμβατική
συνεισφορά του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς τους
παρείχε επεξηγήσεις και συμβουλές μόνο όταν αυτό είχε προηγουμένως ζητηθεί από τους
ίδιους (Σχ.8). Είναι γεγονός ότι η έννοια του ρόλου του παιδαγωγού ως μεσολαβητήεμψυχωτή απέχει πολύ από την κλασσική θεώρηση του δασκάλου ως «τράπεζας
πληροφοριών» όπως συμβαίνει στα παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό περιβάλλον όπου η
μάθηση στηρίζεται στη μονολογική διδασκαλία και στον κατευθυνόμενο διάλογο. Αντίθετα,
ο ρόλος του παιδαγωγού στο TBL είναι να διευκολύνει, να εμψυχώνει τους μαθητές και να
συντονίζει την ομαλή λειτουργία των ομάδων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, βοηθά τους μαθητές να
αποκτήσουν δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης ώστε να εξελιχθούν, να μάθουν πώς να
μαθαίνουν (learn how to learn) και να αποκτήσουν τον έλεγχο της γνώσης τους στην
προσπάθεια να σκέφτονται και να δρουν αυτόνομα.
Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (rewarding
feedback) ως προϋπόθεση βελτίωσης της αυτοπεποίθησης που οδηγεί στην ώθηση της
ευχαρίστησης που απορρέει από το μάθημα. Η ερευνήτρια προσέφερε αναγνώριση των
επιτευγμάτων τους είτε με τη μορφή επαίνου ή ανταμοιβής επιδεικνύοντας το αποτέλεσμα
της εργασίας τους στις υπόλοιπες ομάδες, γεγονός που επικύρωνε την προσπάθειά τους
παρέχοντας επιβεβαιωτικά σημεία επιτυχίας στην πορεία τους προς τον τελικό στόχο.
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Η παρωθητική δύναμη της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων
Η τεχνική της επίλυσης εικονικών προβλημάτων (problem solving), είναι ένα ισχυρό
εκπαιδευτικό εργαλείο που ενισχύει την ένταση παρώθησης της μάθησης. Αυτό
διαφαίνεται να έχει επιτευχθεί, διότι στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου, οι μαθητές
απέδωσαν το γνήσιο ενδιαφέρον τους (ενδογενή παρώθηση) στις δραστηριότητες που
είχαν τη δομή παιχνιδιού αλλά και σκέψης ώστε να βρουν τη σωστή λύση. Θέματα
εργασίας που εμπεριέχουν προβλήματα προς επίλυση όπως το να βρουν διαφορές μεταξύ
εικόνων, οδηγούν στο συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Αυτά τα θέματα στο μάθημα
παραγωγής ομιλίας φαίνεται ότι άσκησαν θετική επίδραση στους διαπιστωμένους
χαμηλούς δείκτες της διάθεσης για επικοινωνία (WTC) των μαθητών, όπως στην
αυτοαντίληψή τους για την ικανότητά τους να επικοινωνούν με επιτυχία, στην
αυτοπεποίθηση αλλά και στην ενδο-ομαδική τους παρώθηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η
ευχαρίστηση και χαλαρή διάθεση που απορρέει από το διάλογο για την επίλυση
«προβλημάτων» χωρίς τη συνειδητή ανάλυση της γλώσσας (Κhan 1991), κατάφερε να
προσφέρει στους μαθητές το αίσθημα της ικανότητας πολύ περισσότερο από κάθε
εξωτερική επικουρία του εκπαιδευτή (von Glaserfeld 1995). Σύμφωνα με την παραπάνω
διαπίστωση, φαίνεται ότι η μάθηση προϋποθέτει κάποιας μορφής δραστηριότητα. Όπου
υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει και παρώθηση, η οποία δημιουργείται από την συνυπευθυνότητα, την συν-προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και τη χαρά της συνανακάλυψης της γνώσης.

Προεργασία θέματος του ΤΒL και παρώθηση
Τα αποτελέσματα παρέχουν σημαντικά ευρήματα για την επίπτωση που άσκησε η τεχνική
του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) στο πρώτο στάδιο των θεμάτων εργασίας και τις
ριζικές αλλαγές που επέφερε στην άποψη των μαθητών σχετικά με το βαθμό δυσκολίας
των γραπτών και προφορικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών (Ο186%, Ο2-100%) βρήκαν τις προκαταρκτικές δραστηριότητες καταιγισμού, που
συνοδεύονταν από τις εικόνες αλλά και το απόσπασμα της βιντεοταινίας, ιδιαίτερα
χρήσιμες διότι φαίνεται ότι πέτυχε το σκοπό του, δηλαδή την ενεργοποίηση των γνωστικών
αποθεμάτων τους (schemata) στο σχετικό με το θέμα λεξιλόγιο, εύρημα που επίσης
επιβεβαιώθηκε αργότερα από τη συνάδελφο-παρατηρητή (Σχ.9).
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Ερώτηση 1: « Στην αρχή του μαθήματος η προεργασία με βοήθησε να θυμηθώ το σχετικό λεξιλόγιο»- «Δεν
με βοήθησε καθόλου»
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Κατά κανόνα, η ενεργοποίηση των γλωσσικών σχημάτων ( schemata activation) που έχουν
οι μαθητές για ένα θέμα και η ενσυνείδητη προσοχή των μαθητών στα δεδομένα της
προεργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για τη σωστή διεκπεραίωση του
θέματος, αλλά και για οποιαδήποτε μορφή μάθησης. Ο προφανής λόγος είναι ότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ως μια παρακαταθήκη βοήθειας, εάν η
πολυπλοκότητα του θέματος εργασίας είναι τέτοια που να δυσχεραίνει την ολοκλήρωση
της δραστηριότητας (Robinson 2001).Εάν οι μαθητές μας έχουν βοηθηθεί κατάλληλα στο
αρχικό στάδιο μιας δραστηριότητας είναι επόμενο να προσδοκούν ότι θα επιτύχουν
κατόπιν στην διεκπεραίωση του θέματος, επαυξάνοντας έτσι την προσδοκία της επιτυχίας
(expectancy of success) που με τη σειρά της πυροδοτεί την διάθεση για δράση από τους
μαθητές (action initiation).
Η ερευνήτρια θεωρεί ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων στο τέλος της διαδικασίας, είναι το
πλέον σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας (ερώτηση 2). Η ανατροφοδότηση που
προσφέρει στην υπόθεση εργασίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του TBL να
βελτιώσει την προκατάληψη των μαθητών προς τις δραστηριότητες παραγωγής ομιλίας και
γραπτού λόγου, όπως είχε δηλωθεί στο αρχικό ερωτηματολόγιο (ερώτηση 29), είναι
μέγιστη. Πραγματικά, η πλειοψηφία του δείγματος (Ο1-63%, Ο2-73%) δηλώνουν ότι τα
θέματα εργασίας των αντίστοιχων δεξιοτήτων ήταν ενδιαφέροντα, καθόλου απαιτητικά και
περίπλοκα όπως αντιθέτως είχαν δηλώσει στο προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο (Σχ.10). Η
ερευνήτρια θεωρεί ότι αυτή η θετική κατάληξη ήταν αποτέλεσμα της συμπερίληψης των
προϋποθέσεων για την επιτυχή μάθηση της Willis (1996) που είναι η παροχή εύληπτης και
εκτεταμένης προεργασίας του θέματος, η αποδοτική συνεργασία των ομάδων, ο
προσεκτικός σχεδιασμός των θεμάτων εργασίας και τέλος, η μη στρεσογόνα και ευχάριστη
ατμόσφαιρα της τάξης.

Παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων: Η συνέντευξη μετά την εφαρμογή
Η συνέντευξη με τη συνάδελφο- παρατηρητή είχε ως στόχο να επικυρώσει την αξιοπιστία
των αποτελεσμάτων της έρευνας. Μετά την παρατήρηση της εφαρμογής του πλαισίου με
θέματα εργασίας (ΤΒL ), η συνάδελφος κατέγραψε τις αλλαγές και ανέφερε τα παρακάτω
στοιχεία.
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Eρώτηση 2: « Το μάθημα ήταν…..»
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Πρώτον, η εργασία των μαθητών σε ζεύγη και ομάδες αποτέλεσε μια έκπληξη για τη
συνάδελφο εξαιτίας της μεγάλης προθυμίας τους να συμμετάσχουν και θεωρήθηκε από
την ίδια ως ιδιαίτερη δύναμη παροχής κινήτρων. Δεύτερον, ο ρόλος του εμψυχωτήκαθοδηγητή εκπαιδευτή, αξιολογήθηκε ως άκρως αποτελεσματικός. Τρίτον, παρατηρήθηκε
πλήρης συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, ειδικά δε, σε αυτές που εμπεριείχαν
στοιχεία ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων. Τέταρτον, ο σχεδιασμός των θεμάτων
εργασίας κρίθηκε ως αποτελεσματικός για την παροχή κινήτρων μάθησης στις
συγκεκριμένες δεξιότητες.
Τέλος, αφού εξέφρασε την θετική της στάση προς την καινούρια διδακτική προσέγγιση,
συμφωνήθηκαν συνεδρίες ώστε να εξοικειωθεί και η ίδια με τη μέθοδο. Συμπερασματικά,
φαίνεται ότι εκτός από τη βελτίωση των κινήτρων για μάθηση των δύο ομάδων, ενισχύθηκε
και το γνήσιο ενδιαφέρον για διδασκαλία της συναδέλφου.

Περιορισμοί της έρευνας
Η χρήση των ατομικών ερωτηματολογίων στη μελέτη παρώθησης της ξένης γλώσσας, έχει
τεθεί υπό αμφισβήτηση από αρκετούς ερευνητές με το σκεπτικό ότι δεν εκμαιεύουν πάντα
αληθείς απαντήσεις από τους ερωτώμενους καθώς είναι ευπρόσβλητες σε εξωγενείς
επιρροές. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να είναι η επιθυμία των ερωτώμενων να
φαίνονται καλοί στα μάτια των ερευνητών (approval motive) ή η επιθυμία τους να
επιλέγουν τις κατάλληλες απαντήσεις που τους κολακεύουν ως άτομα (self-flattery).Αυτός
θα μπορούσε να είναι ο πρωταρχικός περιορισμός των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής.
Επιπλέον, η μη- σταθερή διάσταση της παρώθησης της μάθησης (Dörnyei 2001β) συνιστά
έναν ακόμη περιορισμό των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η
αποδειχθείσα βελτίωση της παρώθησης της μάθησης (motivation to learn) του δείγματος
μέσα από τα θέματα εργασίας (TBL) δεν αποτελεί εγγύηση για σταθερά ενθουσιώδη
ανταπόκριση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στη ΞΓ, καθώς η
παρώθηση είναι δυναμική και μεταβάλλεται στην πάροδο του χρόνου. Όντως, η κοινή
εμπειρία δείχνει ότι σε θεσμικά περιβάλλοντα εκμάθησης της ΞΓ, όπως αυτό της δημόσιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η ρευστότητα της παρώθησης υπερισχύει έναντι της
σταθερότητας. Το γεγονός όμως ότι στην άρτια εκμάθηση της ΞΓ ενδιαφέρει εμάς τους
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παιδαγωγούς να ανταποκριθούν οι μαθητές μας στη διδασκαλία με παρατεταμένα σταθερή
παρώθηση, μας ωθεί να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής
περιορίζονται πρώτον, στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο
πραγματοποιήθηκε και δεύτερον, στο προσωρινό χρονικό άξονα του ενός μήνα που
χρειάστηκε για την ολοκλήρωσή της.

Σκέψεις τέλους
Η παρούσα έρευνα παρουσίασε, πρώτον, τις επικρατούσες θεωρίες παρώθησης στην
ψυχολογία που αφορούν την εκμάθηση της ΞΓ και δεύτερον, τη διδακτική προσέγγιση μέσω
του Task-based Learning για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Σκοπός ήταν να
διερευνηθεί η επενέργεια της διδασκαλίας που βασίζεται στα θέματα εργασίας (TBL, Willis
1996) στην αναδιαμόρφωση και βελτίωση της παρώθησης της μάθησης σε δύο ομάδες
μαθητών βασικού επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Η έρευνα αυτή ήταν μικρής κλίμακας και περιορισμένης διάρκειας γι αυτό είναι προφανές
ότι η εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων θα ήταν παρακινδυνευμένη, εν αναμονή
επιβεβαιωτικών αποτελεσμάτων από περαιτέρω μελέτες. Εν τούτοις, τα χρήσιμα
συμπεράσματα αυτής θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για έρευνες
μεγαλύτερης κλίμακας και διαφοροποιημένου δείγματος από αστικές περιοχές της χώρας
και όχι μόνο από αγροτικές όπως στη περίπτωσή μας.
Διαπιστώθηκε πρώτον, ότι υπάρχει έλλειψη παρώθησης στους μαθητές η οποία δεν
προκαλείται, όπως πιστεύουμε, από την απουσία αρχικού ενδιαφέροντος αλλά από το
αίσθημα της ανεπάρκειας, της ελαττωμένης αυτο-ικανότητας το οποίο γίνεται ακόμα πιο
έντονο όταν ο βαθμός δυσκολίας των δραστηριοτήτων «ξεπερνάει» τις πραγματικές
γνωστικές δυνατότητες των μαθητών. Το να βάζουμε λοιπόν «ταμπέλες» στους μαθητές
μας για τις ικανότητές τους και την αναμενόμενη επίδοσή τους δεν μπορεί παρά να είναι
τροχοπέδη για τη δική τους εξέλιξη αλλά και τη δική μας αυτο-βελτίωση, διότι υποτιμώντας
τη δυναμική των μαθητών μας ταυτόχρονα υποβιβάζουμε την ποιότητα του παιδαγωγικού
έργου μας.
Δεύτερον, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσω των θεμάτων εργασίας είναι ένα
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την προώθηση των κινήτρων μάθησης. Το
διδακτικό αυτό πλαίσιο φάνηκε ότι προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν
μέσα από την πράξη και την ήδη υπάρχουσα γνώση τους δουλεύοντας με το σύνολο της
γλώσσας και όχι κατακερματίζοντάς την (Chrysochoos et al. 2002).
Τρίτον, στο τέλος της έρευνας τεκμηριώθηκε ότι υπάρχουν μεθοδολογικές διδακτικές
προσεγγίσεις, όπως το TBL, οι οποίες παρέχουν στους μαθητές μας την δυνατότητα να
αυτο-προσδιορίζουν την πορεία και τον τρόπο που μαθαίνουν. Πιο συγκεκριμένα, οι
μαθητές αυτονομήθηκαν και βίωσαν το συναίσθημα της ικανότητας μέσα από την επίτευξη
των στόχων τους. Επίσης ήρθαν πιο κοντά με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων τους κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής. Εν τούτοις, θα πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα να
θεωρήσουμε το πλαίσιο εφαρμογής με θέματα εργασίας ως «πανάκεια» για όλες τις
θετικές αλλαγές κινήτρων που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε για τους μαθητές μας, καθώς
αποτελεί μεν ένα από τα σημαντικά εργαλεία διδασκαλίας στη «φαρέτρα» του εκπαιδευτή,
χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Τέταρτον, οφείλουμε να μην υποτιμούμε τους περιορισμούς όσον αφορά την πλήρη
ενσωμάτωση του TBL στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξαιτίας του απαρχαιωμένου
συστήματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών το οποίο δεν προσφέρει ούτε τη γνώση, ούτε
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την επιμόρφωση στην πληθώρα των εκπαιδευτικών νεωτερισμών των τελευταίων χρόνων.
Επιπλέον, ανασταλτικός παράγοντας είναι η χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του
εκπαιδευτικού υλικού του ΤΒL. Κατά συνέπεια, η ερευνήτρια προτείνει την επιλογή του
Task-based Learning ως εναλλακτικού συμπληρωματικού εργαλείου για τους εκπαιδευτές
και τα καθορισμένα σχολικά αναλυτικά προγράμματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές δεν
θα δείχνουν σημάδια κόπωσης από τη συνεχή ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο
πλαίσιο και θα ανυπομονούν για την περιστασιακή του πραγμάτωση, μεγιστοποιώντας έτσι
τα θετικά αποτελέσματα του στην ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης.
Τέλος, είναι φανερό ότι εμείς οι παιδαγωγοί οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για τις
σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και θεωρίες και να τις μετασχηματίζουμε σε
διδακτικές προσεγγίσεις. Στην αυγή του 21ου αιώνα σε μια κοινωνία που διαρκώς
μεταλλάσσεται, το σημερινό σχολείο έχει υποχρέωση να βελτιώνει τις πρακτικές του και να
εφαρμόζει καινούριες μεθόδους διδασκαλίας αντικαθιστώντας όσες από τις προηγούμενες
έχουν πλέον απαρχαιωθεί. Έτσι θα μπορέσει να παραμείνει λειτουργικό και ωφέλιμο για
την κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι καταδικασμένη
να περιέλθει σε θεωρητικό και πρακτικό αδιέξοδο.
Author’s e-mail: efoiko@otenet.gr
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Η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης
στο Πλαίσιο της Διαθεματικής Προσέγγισης
Multiple Intelligences within the Cross-Curricular Approach

Ανθούλα Βάιου

Η έρευνα αυτή για την Έκτη Δημοτικού βασίστηκε στη θεωρία των πολλαπλών τύπων
νοημοσύνης του Howard Gardner, η οποία πρωτοδημοσιεύτηκε το 1983. Συγκεκριμένα
διερεύνησε κατά πόσο οι μαθητές διέθεταν πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης με χρήση
ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολόγιων και συνεντεύξεων. Με βάση τα αποτελέσματα,
δημιουργήθηκε σχέδιο εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στο Διαθεματικό Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, ενεργοποιώντας
όλους τους μαθητές σε ένα σχολικό περιβάλλον που παραδοσιακά περιορίζεται σε
γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες, αντιστοιχίζοντας κυρίαρχα μοντέλα νοημοσύνης ή
συνδυασμού αυτών, σε θεματικές ενότητες ήδη διδαγμένες στα Ελληνικά. Η εφαρμογή του
σχεδίου αυτού αξιολογήθηκε θετικά με παρατήρηση και φάκελο υλικού, καταδεικνύοντας
ότι οι μικροί μαθητές αξιοποιώντας τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης τους,
ενεπλάκησαν ικανοποιητικά στη μαθησιακή διαδικασία και ωφελήθηκαν σε πολλά
επίπεδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συνεισφέρουν στη βιβλιογραφία των
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης στην ελληνική πραγματικότητα τονίζοντας την ανάγκη για
εμβάθυνση της σχετικής έρευνας πεδίου. Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία μπορεί να
αποτελέσει το έναυσμα για πιο εμπεριστατωμένες μελέτες στο μέλλον.

The present study was realized in a Greek 6th grade State Primary School class and was
based on Howard Gardner’s theory of multiple intelligences, which was first introduced in
1983. More particularly, it was explored to what extent the young learners possess multiple
intelligences through the use of a specially-designed questionnaire and a series of
interviews. The findings of the above have served as a tool to the construction of a project
work based on students’ learning preferences within a cross-curricular framework, easily
applicable to the Greek State School curriculum. All learners were activated to participate
within a school environment that traditionally promotes linguistic and mathematical skills
matching dominant multiple intelligences or a combination of some of them to thematic
units already taught by Greek teachers. The suggested project was assessed through
observation and student portfolio, showing that the young learners’ multiple intelligences
were exploited to a great extent, promoting the learning process satisfactorily. The results of
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this study can provide a contribution to the literature of multiple intelligences in the Greek
reality and suggest a need for further consideration and exploration in the field. Finally, the
researcher of this study hopes the present work could function as a springboard for more
elaborated studies in the future.

Εισαγωγή
Η έρευνα του εγκεφάλου και η δομή των διανοητικών δυνατοτήτων του ανθρώπου
αποτελούσαν ανέκαθεν συναρπαστικά πεδία παρατήρησης και έρευνας. Η θεωρία των
Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης που διατυπώθηκε από τον Howard Gardner το 1983,
αποτελεί ένα πρωτοπόρο βήμα για την κατανόηση των διαφόρων νοητικών πλαισίων, τα
οποία διαφοροποιούν τον τρόπο μάθησης. Στόχος της παρούσης έρευνας είναι να
διερευνήσει αρχικά κατά πόσο οι μαθητές στην έκτη τάξη ενός δημόσιου Δημοτικού
Σχολείου διαθέτουν Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης και κατόπιν με βάση το προφίλ τους
να σχεδιαστεί μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων που να μπορούν να εφαρμοστούν
αποτελεσματικά, στο περιβάλλον του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, στα πλαίσια του
Διαθεματικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας για το Δημοτικό
Σχολείο. Το πρωταρχικό λοιπόν ερώτημα που διαπραγματεύεται η παρούσα έρευνα,
σχετίζεται με το βαθμό εφαρμογής της θεωρίας των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης στα
πλαίσια ενός διαθεματικού τρόπου εργασίας στο Δημοτικό Σχολείο
Ακολουθεί η παρουσίαση της θεωρίας των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης του Howard
Gardner και προτείνονται τρόποι διαμόρφωσης του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης για
τη διευκόλυνση της καλύτερης εφαρμογής της θεωρίας. Η έρευνα και τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς επίσης και η αποτίμηση των
αποτελεσμάτων της. Ακολούθως, παρέχεται αξιολόγηση των σχεδίων εργασίας που
εφαρμόστηκαν, παράλληλα με εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, κατάλληλων για το
συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσης
έρευνας καταδεικνύουν τη δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας των Πολλαπλών Τύπων
Νοημοσύνης σε μικρούς μαθητές, προάγοντας γλωσσικές, γνωστικές, κοινωνικές και
επικοινωνιακές ικανότητες.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης
Έως πρόσφατα, η έννοια της νοημοσύνης είχε γίνει αντιληπτή ως μια έμφυτη ικανότητα,
μετρήσιμη σε τυπικές διαδικασίες πιστοποίησης για την πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης,
ανεξάρτητη από την ηλικία ή τις εμπειρίες του ατόμου (Denig 2004: 98). Τα στενά πλαίσια
ορισμού της, έδωσαν το κίνητρο στον Howard Gardner να διευρύνει την έννοια της,
προσεγγίζοντάς την από μια διαφορετική οπτική γωνία (Cuban 2004: 140).
Ο Dr Howard Gardner ξεκίνησε τις σπουδές του από το χώρο της Ψυχολογίας, αλλά η
συνάντησή του με τον Jerome Bruner και η μελέτη των θεωριών του, τον έκαναν να
στραφεί στη Γνωστική Εξελικτική Ψυχολογία. Όμως, η άποψή του ότι οι καλλιτεχνικές
ικανότητες του ατόμου δεν αξιοποιούνταν σε ικανοποιητικό βαθμό από τους εξελικτικούς
ψυχολόγους, τον οδήγησαν στο σχεδιασμό πειραμάτων και μελέτης μέσω παρατήρησης για
την ανάδειξή τους (Gardner 1999: 19-20). Στη συνέχεια, το 1983, στο βιβλίο του με τίτλο:
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“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, διερευνά τη φύση και την
πραγμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού, ορίζοντας τη νοημοσύνη ως «προδιάθεση,
πιθανώς νευρολογικής φύσης, που εξαρτώμενη από τις αξίες μιας συγκεκριμένης
κοινωνίας, από τις παρεχόμενες ευκαιρίες και τις προσωπικές επιλογές του ατόμου, το
κοινωνικό ή το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να ενεργοποιηθεί ή όχι» (Gardner 1999:
34). Η προσέγγισή του ξεφεύγει από τα στενά όρια της ψυχομετρικής μεθόδου, που
εκλαμβάνει τη νοημοσύνη ως απόλυτη έννοια και την επαναπροσδιορίζει, δίνοντας έμφαση
σε παράγοντες που αφορούν όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον του
(Gardner 1991), προάγοντας την αποκλίνουσα σκέψη και τη διαπροσωπική ικανότητα
επικοινωνίας (Shearer 2004: 3).
Στο παραπάνω βιβλίο, ορίστηκαν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των Πολλαπλών Τύπων
Νοημοσύνης, στα οποία μεταγενέστερα ο συγγραφέας εξέφρασε την άποψη ότι θα
πρόσθετε αυτό της διαθεματικής προσέγγισης (Gardner 1999: 41). Αρχικά οι επτά τύποι
νοημοσύνης περιελάμβαναν τη Γλωσσική Νοημοσύνη, τη Λογικομαθηματική, τη ΣωματικήΚιναισθητική, τη Μουσική, τη Χωρική, την Ενδοπροσωπική και τη Διαπροσωπική
Νοημοσύνη. Μετέπειτα, προστέθηκε η Νατουραλιστική Νοημοσύνη. Ακολουθεί σύντομη
παρουσίαση των παραπάνω τύπων νοημοσύνης.
Γλωσσική νοημοσύνη
Περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, με ακριβή
χρήση της γλώσσας σε γραμματικό και συντακτικό επίπεδο και ιδιαίτερα αναπτυγμένη
ικανότητα μνήμης. Τα άτομα της Γλωσσικής Νοημοσύνης έχουν ευχέρεια στη χρήση
λεξικών, στην επεξεργασία κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Smith, 2002) και
ικανότητα ορισμού εννοιών και λεπτομερών περιγραφών, λόγω των ανεπτυγμένων
γλωσσικών δεξιοτήτων τους (Shearer 2004: 4). Ο εκπαιδευτικός με μεθόδους που
ενσωματώνουν γλωσσικά παιχνίδια, ανάγνωση ιστοριών, ακουστικές ασκήσεις, γραπτό
λόγο και ασκήσεις ορθογραφίας προάγει τις παραπάνω δεξιότητες (Teele 2000: 28). Στο
περιβάλλον της τάξης είναι επιθυμητή η δημιουργία αναγνωστικής γωνιάς, με μια
βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία ανάλογα του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών,
λεξικά και παιχνίδια σχηματισμού λέξεων, όπως το Scrabble®.
Λογικομαθηματική νοημοσύνη
Βασίζεται στον τρόπο χειρισμού αντικειμένων, στον απαγωγικό και επαγωγικό τρόπο
σκέψης, στη σύλληψη των σχέσεων αφηρημένων μοτίβων, στην επίλυση προβλημάτων και
στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων (Shearer 2004: 5). Όσοι ανήκουν στη
Λογικομαθηματική Νοημοσύνη αρέσκονται σε δραστηριότητες λογικής ακολουθίας, στην
εκτέλεση πειραμάτων για την εκλογίκευση αφηρημένων εννοιών και στη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Smith 2002). Αποτελεσματικοί τρόποι εργασίας στην τάξη
αποτελούν η κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων, η κατηγοριοποίηση και η εκτίμηση του
αποτελέσματος (Teele 2000: 30). Η ανάρτηση στους τοίχους χαρτών, διαγραμμάτων,
αφισών που παρουσιάζουν αριθμούς, σχήματα, ζώα και άλλα, παράλληλα με τη
δημιουργία ενός μικρού εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στην τάξη, βοηθούν
την πρόοδο των μικρών μαθητών.
Σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη
Σηματοδοτεί την ικανότητα της χρησιμοποίησης του σώματος με διαφοροποιημένους
τρόπους για την επίτευξη στόχων μέσω δραστηριοτήτων έκφρασης. Οι μαθητές με
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ανεπτυγμένη τη Σωματική-Κιναισθητική Νοημοσύνη επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα στο
συντονισμό και στην εκτέλεση λεπτών κινήσεων. Η διαδικασία επεξεργασίας των
πληροφοριών γίνεται μέσω των αισθήσεων του σώματος και γι’ αυτό ενδείκνυνται
δραστηριότητες που σχετίζονται με το σώμα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταφύγει σε
παιχνίδια επιδεξιότητας, όπως η κατασκευή μαριονέτας, σε δραματοποίηση ιστοριών, σε
παντομίμα, εργαστηριακά πειράματα και προσομοιώσεις καταστάσεων της πραγματικής
ζωής για να ενισχύσει τους μικρούς μαθητές (Teele 2000: 39). Για το επίπεδο του Δημοτικού
Σχολείου θα ήταν ιδανική η κατασκευή κουκλοθέατρου και ανάλογων φιγούρων.
Μουσική νοημοσύνη
Εστιάζεται στη διαμόρφωση μουσικών ιδεών, δίνοντας έμφαση στη σύνθεση, στην
εκτέλεση και στην απόλαυση της μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που ανήκουν στη
Μουσική Νοημοσύνη είναι ευαίσθητοι στους ήχους του περιβάλλοντος και αρέσκονται στο
άκουσμα της μουσικής ακόμη και κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων τους.
Τραγουδούν ή συνθέτουν τη δική τους μελωδία κατανοώντας πλήρως τις μουσικές δομές
όπως ο ρυθμός και το ηχόχρωμα, χτυπούν ρυθμικά τα χέρια τους, ακολουθούν με το σώμα
τους το ρυθμό και σιγοτραγουδούν (Shearer 2004: 5). Οι μικροί μαθητές παρωθούνται με
την κατασκευή μουσικών οργάνων από απλά υλικά και τη χρήση τους στην έναρξη και στο
κλείσιμο του μαθήματος και με το άκουσμα μουσικού χαλιού κατά τη διάρκεια μιας
εργασίας (Teele 2000: 37-38). Το μάθημα υποβοηθείται από την ύπαρξη κασετοφώνου,
DVD, βίντεο και άλλων.
Χωρική νοημοσύνη
Περικλείει τη διατήρηση σχηματοποιημένων νοητικών εικόνων στη μνήμη, που σε
συνδυασμό με την εν δυνάμει γνώση, επιτρέπει την ακριβή οπτικοποίηση, διανοητικούς
χειρισμούς καθώς επίσης και την αντίληψη της ισορροπίας και της σύνθεσης στα έργα
τέχνης και της εκτίμησης αυτών. Οι έχοντες ως κυρίαρχη τη νοημοσύνη αυτή διαβάζουν
εύκολα χάρτες παντός είδους, σχεδιάζουν, κατανοούν διαγράμματα, συμπληρώνουν
σταυρόλεξα και μεταφράζουν μια εικόνα παράγοντας γραπτό λόγο (Shearer 2004: 5). Η
βοήθεια του εκπαιδευτικού συνίσταται στην παροχή υλικού όπως εικόνες, διαφάνειες,
γραφήματα, ταινίες και διανοητικούς χάρτες (Teele 2000: 35). Ένα κουτί που θα
περιλαμβάνει βιντεοταινίες, ταινίες DVD, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, χαρτόνια, κάρτες που
απεικονίζουν λέξεις και άλλα, αποτελεί πόλο έλξης για τους μικρούς μαθητές.
Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
Επικεντρώνεται στη γνώση του άμεσου περιβάλλοντος, όπου το άτομο αντιλαμβάνεται,
αποκωδικοποιεί και ενσωματώνει τα συναισθήματά του σε σχέση με τους συνανθρώπους
του, επιδεικνύοντας στοιχεία αυτοεκτίμησης, αυτοελέγχου και συναισθηματικής
αυτοδιαχείρισης. Η μεταγνωστική διαδικασία της ενόρασης είναι ισχυρή, οδηγώντας σε
αυτοσεβασμό (Puchta & Rinvolucri 2005: 7). Για τους παραπάνω λόγους, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να προχωρήσει σε σταδιακή συναισθηματική προσέγγιση των μικρών μαθητών,
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, δίνοντας παράλληλα, ανεξάρτητα από την ομάδα,
σχέδια εργασίας, όπως καταγραφή ημερολογίου και συμμετοχή σε σχολικές εφημερίδες και
περιοδικά (Shearer 2004: 6). Εάν η διάταξη των θρανίων της τάξης επιτρέπει τη
διαμόρφωση ενός προσωπικού χώρου εργασίας και έναν πίνακα ανάρτησης των σκέψεών
τους, τότε το δυναμικό των δυνατοτήτων τους ξεδιπλώνεται.
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Διαπροσωπική νοημοσύνη
Βασίζεται στον τρόπο προβολής της εικόνας του ατόμου σε σχέση με τον εαυτό του και το
κοινωνικό περιβάλλον, αναζητώντας κοινωνική αποδοχή και επιτυχία στις διαπροσωπικές
σχέσεις. Τα άτομα αυτά διαθέτουν την ικανότητα έντονης συναισθηματικής κατανόησης και
αρέσκονται σε κοινωνικές δραστηριότητες, δημιουργώντας μακροχρόνιες φιλίες. Πρακτικά,
μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, όπου η διαδικασία της
μάθησης απαιτεί διάλογο (Shearer 2004: 6). Επομένως, η τοποθέτηση των θρανίων σε
πέταλο ή κύκλο αντί της παραδοσιακής διάταξης σε σειρές, διευκολύνει τους μαθητές της
Διαπροσωπικής Νοημοσύνης (Harmer 1998: 18-20).
Νατουραλιστική νοημοσύνη
Απαιτεί, εκ μέρους του ατόμου, βαθιά γνώση του κόσμου και απόκτηση ικανοτήτων
επιβίωσης και αντιμετώπισης προκλήσεων. Η όγδοη νοημοσύνη συμπεριλαμβάνει
αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση της πανίδας και της χλωρίδας καθώς επίσης
διάκριση των διαφορών στο φυτικό και ζωικό βασίλειο και κατανόηση των ήχων του
περιβάλλοντος. Η εργασία στο ύπαιθρο και η οξύνοια παρατήρησης των σχέσεων και
μοτίβων της φύσης και του πολιτισμού χαρακτηρίζουν τα άτομα της Νατουραλιστικής
Νοημοσύνης (Shearer 2004: 6). Εφόσον η σημερινή καταναλωτική κοινωνία περιορίζει την
επαφή με τη φύση και συνεπώς τη γνώση του σύγχρονου ανθρώπου γι’ αυτή, η
πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας με θέματα που αφορούν σε απειλούμενα ή υπό
εξαφάνιση είδη φυτών και ζώων από τον εκπαιδευτικό, μαγνητίζει τους μικρούς μαθητές.
Τελευταία ευρήματα - υπαρξιακή νοημοσύνη
Πρόσφατα, ο Howard Gardner αναφέρεται σε έναν άλλο τύπο νοημοσύνης, την Υπαρξιακή
Νοημοσύνη ή τη «Νοημοσύνη των Σημαντικών Ερωτήσεων» (Gardner 2006: 20). Η
νοημοσύνη αυτή επικεντρώνεται στα έμφυτα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης
ύπαρξης που κάθε πολιτισμός προσπαθούσε να απαντήσει από το λυκαυγές του κόσμου.
Αναλυτικότερα, αυτός ο τύπος της νοημοσύνης ερευνά την ικανότητα του ανθρώπου να
τοποθετήσει τον εαυτό του αναφορικά με το σύμπαν, να ορίσει έννοιες για τη ζωή και το
θάνατο, για το φυσικό και το μεταφυσικό, να αποκωδικοποιήσει συναισθήματα και να
εκτιμήσει βαθιά έργα τέχνης (Gardner 1999: 60,62).
Εντούτοις, η έλλειψη πληρότητας του κριτηρίου της νευρολογικής υποστήριξης, εγείρει
δισταγμούς για την ένταξή της ως τον ένατο τύπο νοημοσύνης (Gardner 1999: 66, Gardner
2006: 21). Υποψήφιες νοημοσύνες για το μέλλον εμφανίζονται η Νοημοσύνη της Ηθικής, η
Νοημοσύνη του Πνεύματος και άλλες.

Έρευνα - Εργαλεία
Η έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ πραγματοποιήθηκε σε 24 μαθητές της έκτης δημοτικού
ενός Δημοτικού Σχολείου της Αττικής. Η σύνθεση του τμήματος ήταν 15 αγόρια και 9
κορίτσια, ηλικίας 11-12 ετών, που παρακολουθούσαν για τέταρτη χρονιά τη διδασκαλία της
αγγλικής γλώσσας. Το δυναμικό της τάξης συμπεριλάμβανε δύο μαθητές αλβανικής και
έναν βουλγαρικής καταγωγής, για τους οποίους, η ελληνική γλώσσα σταδιακά κερδίζει
έδαφος σε σχέση με τη μητρική τους, εξαιτίας της καθημερινής έκθεσής τους σε αυτή
(Lightbown & Spada 1999: 3). Επιπλέον, οι περισσότεροι μαθητές παρακολουθούσαν
μαθήματα αγγλικών σε φροντιστήρια ή έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα, γεγονός που οδήγησε
σε μια τάξη με χαρακτηριστικό τα πολλά επίπεδα στην ξένη γλώσσα.
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Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο
διερευνήθηκαν κατά πόσο οι συγκεκριμένοι μαθητές διαθέτουν Πολλαπλούς Τύπους
Νοημοσύνης και μια σειρά προσωπικών συνεντεύξεων σχετικά με τη στάση των μαθητών
όσον αφορά στην ξένη γλώσσα.
Ειδικότερα, η κατασκευή του ερωτηματολογίου από την εκπαιδευτικό στηρίχθηκε στις
σχηματικές παρουσιάσεις που αφορούν στους Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης του David
Lazear (2000: 14-40), όπου οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους σε 80 ερωτήσεις (10 για
κάθε νοημοσύνη) βαθμολογώντας σε κλίμακα από το μηδέν έως το τέσσερα. Ο χρόνος που
διατέθηκε ήταν 40 λεπτά. Αναλυτικότερα, για τη Γλωσσική Νοημοσύνη οι επιλογές
αφορούσαν στις ικανότητες της μνήμης τους, στην αίσθηση του χιούμορ ,στην αντίληψη,
σύνταξη και ερμηνεία των λέξεων, καθώς επίσης και στην ικανότητα πειθούς που
διαθέτουν. Οι Λογικομαθηματικοί μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους με προτάσεις
προσανατολισμένες στην εκλογίκευση ακολουθιών, την εφαρμογή της επαγωγικής και
απαγωγικής μεθόδου και τον υπολογισμό. Ακολούθως, οι ικανότητες της ΣωματικήςΚιναισθητικής Νοημοσύνης εντοπίστηκαν μέσω απόψεων που είχαν να κάνουν με
αθλήματα, χορό, δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και αναγνώριση της γλώσσας του
σώματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη έκφρασης της Μουσικής Νοημοσύνης, οι
απόψεις των μαθητών βασίστηκαν στην ικανότητα διάκρισης ήχων, τόνων και μελωδιών
καθώς και των συναισθημάτων που τα παραπάνω προκαλούν. Αναφορικά με τη Χωρική
Νοημοσύνη, το ερωτηματολόγιο διερεύνησε την αντίληψη και την κατανόηση των σχέσεων
ανάμεσα στα αντικείμενα και στο χώρο και την ικανότητα δημιουργίας διανοητικών
εικόνων. Η έρευνα της Ενδοπροσωπικής Νοημοσύνης στηρίχτηκε στην αναγνώριση
δυνατοτήτων για την κατάκτηση προσωπικών στόχων ακόμα και στο επίπεδο των
διαπροσωπικών σχέσεων. Αναλογικά, το ερωτηματολόγιο για τη Διαπροσωπική Νοημοσύνη
βασίστηκε στην ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας και στην ανάπτυξη
θεμάτων από διαφορετικές πλευρές, προφορικά και γραπτά. Το τελευταίο μέρος σχετίζεται
με τη Νατουραλιστική Νοημοσύνη, όπου η έννοια της φύσης και των πλασμάτων της και η
ευαισθητοποίηση του ανθρώπου απέναντί τους κυριαρχούν.
Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στηρίχτηκε σε δομημένες
συνεντεύξεις μαθητών με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Αναλυτικότερα, την ώρα του
διαλείμματος η εκπαιδευτικός ρωτούσε έναν - έναν τους μαθητές ερωτήσεις οι οποίες
αφορούσαν στον τρόπο που εκλάμβαναν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, στην
ικανοποίησή τους ή όχι από τους προσφερόμενους τρόπους μάθησης, καθώς επίσης και
στις προτάσεις τους που εξέφραζαν τις βαθύτερες ανάγκες τους.

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ανέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές διαθέτουν
Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης, με κυρίαρχες τη Γλωσσική και τη Λογικομαθηματική
Νοημοσύνη, (με επτά μαθητές στην καθεμία) γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη αφού το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί πρωταρχικά αυτές τις νοημοσύνες. Ακολουθούν
ισομερώς (τρεις σε κάθε περίπτωση) οι μαθητές της Σωματικής-Κιναισθητικής και Μουσικής
Νοημοσύνης, ενώ στη Χωρική Νοημοσύνη ανήκουν δύο μαθητές. Αναφορικά με την
Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη, δύο μαθητές την αντιπροσωπεύουν, πράγμα που ισχύει και
στη Νατουραλιστική Νοημοσύνη, καταδεικνύοντας πιθανώς την έλλειψη γνώσης και
κατανόησης του φυσικού κόσμου στην εποχή μας. Η Διαπροσωπική Νοημοσύνη
εκπροσωπείται από έναν μαθητή στη συγκεκριμένη τάξη.
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Οι συνεντεύξεις εξέπληξαν την εκπαιδευτικό, αφού κατά τη διάρκειά τους, ξεδιπλώθηκαν οι
σκέψεις των μαθητών για την ξένη γλώσσα, διαφάνηκε η αγάπη τους αλλά παράλληλα
εκδηλώθηκε και ο προβληματισμός τους για τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας που δίνει
έμφαση στις γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών. Αναλυτικότερα, αρκετοί
μαθητές εξέφρασαν την προτίμησή τους στο να ακούν μουσική ή να παίζουν παιχνίδια
λέξεων αντί της κλασικής ορθογραφίας και στο να μαθαίνουν τα χρώματα και τις
προσμίξεις τους στην αίθουσα των καλλιτεχνικών.
Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, τα οποία απεικονίζονται στο γράφημα
που ακολουθεί, η εκπαιδευτικός οργάνωσε ένα σχέδιο εργασίας (project) στο πλαίσιο του
Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο εφαρμόστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς βασιζόμενο σε ιδέες που αναλύονται
εκτενέστερα παρακάτω και καλύπτοντας όλο το φάσμα των Πολλαπλών Τύπων
Νοημοσύνης, που αντιπροσώπευαν τους μικρούς μαθητές. Ακολουθεί η αναλυτική
παρουσίαση του σχεδίου εργασίας με τίτλο «Στα βήματα του El Greco».

Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης στην τάξη

Γλωσσική

Μουσική

Λογικομαθηματική

Χωρική

Σωματική-Κιναισθητική

Ενδοπροσωπική

Διαπροσωπική

Νατουραλιστική

Πρώτη φάση
Αρχικά, όλοι οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων-γνώσεων, όπου
προσπαθούν να μαντέψουν το όνομα του ζωγράφου που θα τους απασχολήσει. Οι
απαντήσεις του εκπαιδευτικού είναι μονολεκτικές (yes/no απαντήσεις). Όταν το όνομα του
ζωγράφου αποκαλυφθεί, οι μαθητές της Γλωσσικής Νοημοσύνης βρίσκουν πληροφορίες
για τη ζωή του και εν ίδει σημειώσεων τις παρουσιάζουν στην τάξη. Παράλληλα, οι μαθητές
της Λογικομαθηματικής Νοημοσύνης, βρίσκουν το νησί της Κρήτης στο χάρτη της Ευρώπης
και ακολουθούν τα βήματα του ζωγράφου σε Βενετία, Ρώμη και Τολέδο με τη βοήθεια
αυτοκόλλητων, έτσι ώστε να είναι ορατά σε όλη την τάξη. Η δημιουργία του γεωφυσικού
χάρτη της Κρήτης, αναλαμβάνεται από τους μαθητές της Χωρικής και Νατουραλιστικής
Νοημοσύνης, οι οποίοι με τη βοήθεια των Λογικομαθηματικών τύπων, αντιπαραβάλουν
στοιχεία έκτασης, καιρικών συνθηκών και περιβάλλοντος ανάμεσα στα παραπάνω μέρη.
Κατόπιν, οι Λογικομαθηματικοί τύποι υπολογίζουν τις αποστάσεις των ταξιδιών του El
Greco, χρησιμοποιώντας χιλιόμετρα για την ξηρά και ναυτικά μίλια για τη θάλασσα.
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Συνεργαζόμενοι οι Λογικομαθηματικοί, Γλωσσικοί, Διαπροσωπικοί και Χωρικοί τύποι,
συγκεντρώνουν πληροφορίες για την οργάνωση της ζωής (πληθυσμός, οικονομική άνθιση,
διοίκηση, τέχνες, επιτεύγματα της εποχής, κτλ.) σε Κρήτη, Βενετία, Ρώμη και Τολέδο, το 16ο
αιώνα, ανατρέχοντας στη σχολική βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο. Επίσης, χρησιμοποιούν το
σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας για άντληση πληροφοριών σε σχέση με το παρόν και
αναφέρουν τα ευρήματα στην τάξη κάνοντας μια συγκριτική αντιπαράθεσή τους. Οι
μαθητές της Ενδοπροσωπικής και της Διαπροσωπικής Νοημοσύνης, μέσω της
«ενσυναίσθησης», κρατούν ένα ημερολόγιο όπου καταγράφουν φιλοδοξίες,
συναισθήματα, φόβους, ελπίδες, κτλ. του ζωγράφου και το παρουσιάζουν στην τάξη ή στον
πίνακα ανακοινώσεων.
Δεύτερη φάση
Με τη βοήθεια ενός προβολέα για slides, προβάλλουμε τον πίνακα του El Greco «Η
Γέννηση» τον οποίο οι μαθητές παρατηρούν δίχως να γνωρίζουν τον τίτλο του. Οι μαθητές
της Χωρικής Νοημοσύνης αναλαμβάνουν να εκφέρουν τη γνώμη τους για τον πίνακα, το
θέμα του, τις κυρίαρχες φιγούρες και τα συναισθήματα που τους προκαλεί. Με τη βοήθειά
τους, όλοι οι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν τον τίτλο του πίνακα, δικαιολογώντας την
άποψή τους. Εφοδιασμένοι με νερομπογιές από το μάθημα των Εικαστικών, οι Γλωσσικοί,
οι Κιναισθητικοί και οι Χωρικοί μαθητές, παρουσιάζουν τα βασικά χρώματα και τα
συμπληρωματικά με ανάμειξη των πρώτων. Σε αυτό το σημείο, οι Λογικομαθηματικοί και οι
Χωρικοί τύποι αναλύουν τα χρώματα του πίνακα με λεπτομέρειες, αναφερόμενοι επίσης
στον τόνο τους, την ένταση και στο συμβολισμό τους. Ακολούθως, οι Γλωσσικοί και οι
Χωρικοί τύποι σχολιάζουν ή σχεδιάζουν τα σχήματα και τις γραμμές που
χρησιμοποιήθηκαν. Εστιάζοντας στα συναισθήματα, οι Ενδοπροσωπικοί και Γλωσσικοί
τύποι κατασκευάζουν έναν «ιστό αράχνης» με λέξεις που σχετίζονται με αυτά,
κατηγοριοποιώντας τις λέξεις σε σχέση με την ένταση των συναισθημάτων που
περιγράφουν. Έπειτα, οι Χωρικοί και Διαπροσωπικοί τύποι, κλείνοντας τα μάτια,
φαντάζονται τον πίνακα και παρουσιάζουν προφορικά τα συναισθήματα των προσώπων
που απεικονίζει. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας περιγραφής από
τους Γλωσσικούς και τους Ενδοπροσωπικούς τύπους που εστιάζεται στα συναισθήματά
τους, σαν να ήταν παρόντες στη σκηνή του ζωγραφικού πίνακα. Για βοήθεια, μπορούν να
ανατρέξουν στη σχετική ενότητα του βιβλίου των Θρησκευτικών.
Τρίτη φάση
Οι Λογικομαθηματικοί τύποι ενημερώνονται ότι «Η Γέννηση» ήταν ο τελευταίος πίνακας
του El Greco. Συγκεντρώνουν πληροφορίες από τα πρώιμα έργα του, όταν βρισκόταν στην
Κρήτη, τη Βενετία ή τη Ρώμη, και συγκρίνοντάς τα, εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. Στη
συνέχεια, οι Μουσικοί, οι Διαπροσωπικοί, οι Γλωσσικοί και οι Χωρικοί τύποι,
απολαμβάνουν το άκουσμα Χριστουγεννιάτικων ύμνων, κάνουν σχόλια για τη Βυζαντινή
μουσική και με λέξεις ή ζωγραφική εκφράζουν τα συναισθήματα που τους προκαλούνται.
Το σχέδιο εργασίας φτάνει στο τέλος του, όταν οι Χωρικοί, οι Κιναισθητικοί και οι
Διαπροσωπικοί μαθητές, αναπαριστούν τους χαρακτήρες του πίνακα με τη μορφή ενός
tableau vivant (ζωντανός πίνακας).

Εφαρμογές - συμπεράσματα
Το ανωτέρω σχέδιο εργασίας, το οποίο περιγράφηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη,
αξιοποίησε σε μέγιστο βαθμό το δυναμικό της τάξης και η εκμάθηση της ξένης γλώσσας
εκλήφθηκε ως μια θετική εμπειρία από τη διδάσκουσα και τους μικρούς μαθητές. Έτσι,
43

Βάιου / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 36-47

κάθε μαθητής, ανάλογα με τον τύπο νοημοσύνης στον οποίο ανήκει, εξάσκησε με
δημιουργικό τρόπο τις δεξιότητές του. Όλα τα οφέλη που ακολουθούν αποδεικνύονται από
την αξιολόγηση που διενέργησε η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
σχεδίου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νεαρή ηλικία των μαθητών, αφού μια
τυποποιημένη μορφή αυτής, εύκολα μπορεί να προκαλέσει ανησυχία και άγχος και να
διαταράξει τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Hughes 1989: 199, Goleman
1995: 300-302). Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμη, αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα των μικρών
μαθητών και τους Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης τους, η χρήση εναλλακτικών μορφών
αξιολόγησης, οι οποίες εμπλέκουν τους ιδίους σε μια επικοινωνιακή βάση (Rixon 1992: 88).
Αναλυτικά, υποδείχτηκε φάκελος υλικού που περιέχει αντιπροσωπευτικές εργασίες του
κάθε μαθητή, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το βαθμό προόδου του σε μια δεδομένη χρονική
περίοδο (Genesse & Upshur 1996: 99, Smith 1995: 6). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενου του
φακέλου υλικού για το υλοποιηθέν σχέδιο εργασίας περιελάμβανε όχι μόνο γραπτές
εργασίες αλλά και οπτικό και ακουστικό υλικό.
Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτικός πρότεινε τη διατήρηση του ημερολογίου του μαθητή με το
σκεπτικό ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εναλλακτικής αξιολόγησης επιτρέπει στους μαθητές
να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους, τι τους φάνηκε εύκολο ή τι τους δυσκόλεψε, έτσι ώστε
επιπλέον δουλειά να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρακτικά, το ημερολόγιο του
μαθητή προωθεί τις δεξιότητες της αυτοαξιολόγησης, της ενδοσκόπησης και τη μεταγνώση
παρέχοντας ποιότητα στη μάθηση (Williams & Sternberg 1993: 321, Ellis 1999: 14).
Κατ’ επέκταση, τα φύλλα αυτοαξιολόγησης που παράλληλα προτείνονται, ενδείκνυνται για
τους μαθητές της Ενδοπροσωπικής Νοημοσύνης, μιας και ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό
για τη διαδικασία που ακολούθησαν, με σκοπό την επίτευξη των στόχων μεμονωμένων
εργασιών. Η καταγραφή αυτή, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμη, διότι δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ακολουθήσει τα διανοητικά μονοπάτια των μαθητών, να
κατανοήσει τις γνωστικές τους ικανότητες και να αντιληφθεί τους τρόπους επίλυσης
προβλημάτων. Στα πλαίσια μιας πιο προσωπικής αξιολόγησης του σχεδίου εργασίας, η
εκπαιδευτικός αξιολόγησε τη συνολική επίδοση των μαθητών σε φύλλα παρατήρησης υπό
τη μορφή σημειώσεων, καταγράφοντας το βαθμό συμμετοχής και συνεργασίας ή άλλα
σχόλια που συνεισφέρουν στη γενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πλαισίου, μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν με την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των μαθητών ήταν ποικίλα.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γλωσσικής Νοημοσύνης ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες
αναζήτησης πληροφοριών, γραπτής παρουσίασης ευρημάτων, ανάλυσης ιστοριών και
κατασκευής ερωτηματολογίων. Όσοι ανήκουν στη Λογικομαθηματική Νοημοσύνη,
εργάστηκαν πάνω σε χάρτες και διαγράμματα, χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους
υπολογισμού, κατηγοριοποίησης, σύγκρισης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων ενός
ερωτηματολογίου. Οι μαθητές της Σωματικής-Κιναισθητικής Νοημοσύνης, πειραματίστηκαν
με το σώμα τους και παρουσίασαν ένα «ζωντανό πίνακα» (tableau vivant), έπαιξαν
παντομίμα και ασχολήθηκαν με χρώματα και σκιάσεις. Η συνεισφορά των μαθητών της
Μουσικής Νοημοσύνης, ήταν η σύνθεση και η εκτέλεση ενός μουσικού θέματος, η οποία
έδωσε ρυθμό και ζωντάνια στην τάξη. Η κατασκευή σχεδιαγραμμάτων και χαρτών με τα
γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, η συμβολή τους στην εποικοδομητική κριτική των έργων
τέχνης αναφορικά με τα χρώματα και τη συμμετρία αποτέλεσαν το πεδίο εργασίας των
μαθητών της Χωρικής Νοημοσύνης. Η ομάδα των μαθητών της Ενδοπροσωπικής
Νοημοσύνης, έγραψε φύλλα ημερολογίου, αφηγήσεις, αναφορές, περιγραφές, ανέλυσε ένα
σχεδιάγραμμα και δούλεψε πάνω στα δεδομένα του ερωτηματολογίου. Η συλλογική
εργασία των ομάδων οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από τους μαθητές της
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Διαπροσωπικής Νοημοσύνης, οι οποίοι εργάστηκαν εκμεταλλευόμενοι τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες. Τέλος, οι μαθητές της Νατουραλιστικής Νοημοσύνης, συγκέντρωσαν
στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα) και τις καιρικές συνθήκες,
συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση των σχεδίων εργασίας.
Συμπερασματικά, η εργασία των μικρών μαθητών με την ευρετική-ανακαλυπτική μέθοδο σε
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο και η εξάσκηση των ικανοτήτων τους, βάση των Πολλαπλών
Τύπων Νοημοσύνης, προήγαγαν την ενεργητική συμμετοχή όλων, αναπτύσσοντας την
αυτονομία τους και εξοπλίζοντάς τους με δεξιότητες ζωής. Ο σεβασμός της
διαφορετικότητας έγινε συνείδηση. Ακόμη και οι πιο αδύναμοι μαθητές, οι οποίοι συχνά
αισθάνονται άβολα στο σχολικό περιβάλλον, μιας και η ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα ενισχύει κυρίως γλωσσικές και λογικομαθηματικές δεξιότητες,
υποβιβάζοντας τη σπουδαιότητα άλλων, αντιλήφθηκαν τη μάθηση ως ένα παζλ, η σύνθεση
του οποίου προϋποθέτει διαφορετικές, αλλά εξίσου σημαντικές δεξιότητες και στρατηγικές.
Η ανάγκη προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από αυθεντικούς τρόπους
επίλυσης προβλημάτων διανθισμένη με στοιχεία κριτικής σκέψης, ως μέρος μιας
μεταγνωστικής διεργασίας, λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των γνωστικών
επιπέδων (Kallenbach & Viens 2002, Shore, 2004: 114, Noble 2004: 194). Δικαίως ο Howard
Gardner (1983), όπως επίσης και η εκπαιδευτική κοινότητα, συχνά αναρωτιούνται για την
ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης που βασίζεται στη στείρα απομνημόνευση, μη
συνάδοντας με τα νέα δεδομένα των ερευνών. Φυσικά, δεν προτείνεται η αντικατάσταση
του Προγράμματος Σπουδών από αντίστοιχο αποκλειστικά βασισμένο στους Πολλαπλούς
Τύπους Νοημοσύνης, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει διαφορετικές δομές και σχεδιασμό.
Επειδή όμως, κανένα Πρόγραμμα Σπουδών δεν αποτελεί πανάκεια (Eisner 2004: 32-33), η
θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο, λειτουργεί
συμπληρωματικά, δίνοντας ώθηση στην πνευματική καλλιέργεια των μικρών μαθητών
(Armstrong 1994). Δεδομένων των παραπάνω, η διαμόρφωση της σχολικής τάξης πρέπει να
είναι τέτοια, ώστε να προκύπτουν για τους μικρούς μαθητές τα εξής οφέλη (Campbell et al.
1992: 173):
•
•
•
•
•
•
•

Θετικό, συναισθηματικό κλίμα αποδοχής.
Ευπροσάρμοστες, αναλόγως των συνθηκών, διδακτικές μέθοδοι.
Σαφείς κανόνες στην τάξη σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο.
Δυνατότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας.
Δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων από το μαθητή, με κίνηση.
Κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό και κατασκευή χειροτεχνημάτων.
Σύνδεση με τον κοινωνικό ιστό και τον κόσμο των ενηλίκων.

Επιπλέον, η ολιστική μεθοδολογία προσέγγισης των μικρών μαθητών, υπό το πρίσμα της
ομπρέλας διαφορετικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων, προήγαγε επιτυχώς τους υπάρχοντες
Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, όπου οι μικροί μαθητές
θέτουν στόχους και αυτοαξιολογούνται (Webb 1996). Αναμφισβήτητα, γονείς και μαθητές,
έρχονται στη σχολική κοινότητα με ήδη διαμορφωμένη άποψη και προσδοκίες σχετικά με
την ξένη γλώσσα (Dornyei 2001: 119). Γι’ αυτό το λόγο, η εκμάθησή της δεν πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά σε δραστηριότητες γνωστικού τύπου αλλά σε ευφάνταστες,
διαθεματικές εργασίες με κίνητρα ενδιαφέροντος για κάθε μαθητή (Dornyei 2003: 9,
(Dornyei 1998: 120, Resnick 1989).
Επιλέγοντας αυθεντικό υλικό ή κείμενα, τα οποία δεν έχουν αρχικώς προταθεί για
εκπαιδευτική χρήση (Williams & Moran 1989: 219), έγινε δυνατή η σύνδεση του
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μικρόκοσμου της τάξης με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες του ατόμου (Nuttall 1996:
172). Μια τέτοια επιλογή λειτούργησε ως ερέθισμα για την επίτευξη επικοινωνιακών
στόχων, πραγματοποιήσιμων, εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης σε πολλαπλές πηγές
(Widdowson 1978). Έτσι, το αυθεντικό-χρηστικό υλικό εξυπηρέτησε ικανοποιητικά τις
ανάγκες των μικρών μαθητών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης, αδιαμφισβήτητα, ο πολυσχιδής ρόλος του
εκπαιδευτικού, ως διαμεσολαβητή και διευκολυντή της μάθησης αναδείχτηκε σε
ικανοποιητικό βαθμό. Με τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος συνεργασίας στην τάξη, την
παροχή κινήτρων, τη διαρκή αναθεώρηση, τον επαναπροσδιορισμό βραχύβιων στόχων και
το σεβασμό της ατομικότητας των μαθητών σε επίπεδο δεξιοτήτων, επιτεύχθηκε η
προσωπική καταξίωση του εκπαιδευτικού, μέσω της ευόδωσης της στοχοθεσίας του
(Ματσαγγούρας 1998).

Επίλογος
Εν κατακλείδι, μέσω των θεματικών σχεδίων εργασίας, αναδείχτηκαν οι Πολλαπλοί Τύποι
Νοημοσύνης των μαθητών, συνεισφέροντας στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων
σύμφωνα με τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Αναπτύχθηκαν οι γλωσσικές, γνωστικές,
κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους, με την απόκτηση τεχνικών που
προσομοιάζουν στην πραγματικότητα. Καλλιεργήθηκαν η αυτοεκτίμηση των μικρών
μαθητών και η επίγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους. Δημιουργήθηκαν δεσμοί
συνεργασίας μεταξύ μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά και γλωσσικά περιβάλλοντα και
μέσα σε ένα «ασφαλές» περιβάλλον ξεδιπλώθηκε το δυναμικό της τάξης. Παρά το γεγονός
ότι η συγκεκριμένη έρευνα ήταν περιορισμένη, η ανάδειξη της ύπαρξης Πολλαπλών Τύπων
Νοημοσύνης, κάνει την ανάγκη διερεύνησής τους από το μέρος του εκπαιδευτικού
αναγκαία. Οι μαθητές διψούν για πλουραλισμό στις μεθόδους προσφερόμενης γνώσης
ασφυκτιώντας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε όσους υπερέχουν
σε γλωσσικές ή μαθηματικές δεξιότητες. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι η προσέγγιση
της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της υποστήριξης των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης,
κρίνεται απαραίτητη για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό που οφείλει να ενσωματώνει με
κριτική ματιά τα ερευνητικά δεδομένα στην εκπαιδευτική πράξη, αποτελώντας το έναυσμα
για μελλοντική έρευνα.
Author’s e-mail: t123123@otenet.gr
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Η Πειθαρχία στις Τάξεις Αγγλικής
του Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου
Discipline in the Greek State Senior High School EFL Classroom

Διονυσία Τζακώστα

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο θέμα της πειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο
ελληνικό δημόσιο Λύκειο εξετάζοντας καταρχάς την υπόθεση ότι το προαναφερόμενο
μάθημα χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Από την έρευνα που
διεξήχθη σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς αγγλικών επιβεβαιώνεται η παραπάνω
θεώρηση ενώ ταυτόχρονα και κυριότερα αναλύονται οι μορφές και οι αιτίες της
απειθαρχίας στο συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο. Παρόλο που το δείγμα της έρευνας
είναι περιορισμένο και συνεπώς δεν επιτρέπει το σχηματισμό γενικεύσεων, καθιστά,
ωστόσο, δυνατή την καταγραφή των τάσεων του μαθητικού/διδακτικού πληθυσμού στο
συγκεκριμένο θέμα αποτελώντας μία πρώτη απόδειξη της ύπαρξης μιας ιδιάζουσας
κατάστασης αναφορικά με τη διδασκαλία των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο.

The present study focuses on the issue of discipline in the Greek state senior high school
english language classroom exploring firstly the hypothesis that the aforementioned class is
characterised by a high incidence of student challenging behaviour. By means of a research
carried out with Lykeion students and teachers of English the above consideration is
confirmed whereas and most importantly the types and causes of indiscipline in the specific
school subject are analysed. Despite the fact that the sample of the research is limited and
consequently it does not allow the formation of generalisations, it nevertheless records the
tendencies of the student/teacher population on the specific area of discussion constituting a
first proof of the existence of an idiosyncratic situation concerning the teaching of english at
Lykeion.
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Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας μας είναι η διερεύνηση της πειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο
ελληνικό δημόσιο Λύκειο, των αιτιών που οδηγούν σε πιθανές αρνητικές μορφές
συμπεριφοράς στο εν λόγω μάθημα καθώς και των συνεπειών τους στην εκμάθηση και
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Ο λόγος που οδήγησε στην εξέταση του συγκεκριμένου
θέματος είναι η γενικευμένη αντίληψη που επικρατεί στον εκπαιδευτικό χώρο ότι οι
καθηγητές των αγγλικών στη συγκεκριμένη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα πειθαρχίας σε σύγκριση με εκείνους που
διδάσκουν στο Γυμνάσιο ή με τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων.
Η παραβατικότητα στο μάθημα των αγγλικών στο Λύκειο πέρα των άτυπων και ανεπίσημων
συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών δεν έχει τύχει έως σήμερα εμπεριστατωμένης
μελέτης και ανάλυσης προκειμένου να αποδειχθεί εάν και σε τι ποσοστό τελικά υφίσταται
αλλά και να αναδειχθούν οι βαθύτερες αιτίες που ενδεχομένως την προκαλούν. Συνεπώς, η
έρευνα που διεξήχθη – μέσω ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές Λυκείου
και συνεντεύξεων με καθηγητές αγγλικών – προσφέρει μία πρώτη καταγραφή πάνω σε ένα
ζήτημα για το οποίο η ελληνική βιβλιογραφία είναι σχεδόν ανύπαρκτη παρόλο που
απασχολεί και προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς του κλάδου.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται πρώτα κάποια στοιχεία σχετικά με την έννοια
της πειθαρχίας στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα και στο μάθημα των αγγλικών
ειδικότερα, κατόπιν περιγράφονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν,
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας όπως προκύπτουν από τα
ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις και τέλος αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα
στα οποία καταλήγει συνολικά η εργασία μας μαζί με προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση
του εξεταζόμενου θέματος.

Ορισμός της πειθαρχίας – αιτίες παραβατικότητας
Ο όρος σχολική πειθαρχία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Boyson 1973:91, Watt & Higgins
1999:346, Ματσαγγούρας 2002:224 inter alia), σημαίνει την ανάπτυξη στους μαθητές της
ικανότητας να ενεργούν μέσα στα πλαίσια της κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς
ρυθμίζοντας τις εσωτερικές τους παρορμήσεις μέσω της συστηματικής και βαθμιαίας
καθοδήγησής τους από το σχολείο στην κοινωνική μάθηση. Με βάση τα παραπάνω, όταν
στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη σχολική πειθαρχία και συγκεκριμένα στην
πειθαρχία στο μάθημα των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο, δε θα εννοείται ότι οι μαθητές
είναι σε απόλυτη ακινησία, ησυχία ή υπακοή εξαιτίας φόβου, εξαναγκασμού ή απειλών
(Brooks 1973:24, 28) αλλά ότι προσέχουν, συμμετέχουν και συνεισφέρουν στο μάθημα από
ενδιαφέρον, αντίληψη και κατανόηση ότι μόνο τότε η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Η πειθαρχία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα (ίσως στις μέρες μας ακόμα περισσότερο) να
προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν ήταν ούτε στο παρελθόν αλλά ούτε και
τώρα επαρκώς καταρτισμένοι σε θέματα αντιμετώπισης σχολικής παραβατικότητας
(Παγιατάκης 1960:5, Jones & Jones 1998:275 cited in Ματσαγγούρας 2002:272). Παρόλα
αυτά, η ύπαρξη και τήρηση κανόνων συμπεριφοράς – όπως ορίστηκε παραπάνω θεωρείται απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση (Brooks
1973:25, Chapel et al. 1999:91, Pervin & Turner 1998:4, Ματσαγγούρας 2002:224).
Οι αιτίες που οδηγούν σε παραβατική συμπεριφορά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα με το αν οφείλονται α) στο ίδιο το παιδί: διέλευση από την εφηβεία, ύπαρξη
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προβλημάτων υγείας, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και υψηλού δείκτη νοημοσύνης1 β)
στο οικογενειακό του περιβάλλον: περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα βίας ή αντίθετα με
χαλαρούς ή ανύπαρκτους μηχανισμούς ελέγχου της συμπεριφοράς, οικογένειες με
συνδυαστικά χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο ή οικογένειες
μεταναστών και γ) το σχολικό περιβάλλον: αρνητικό σχολικό κλίμα, προβληματικές
δασκαλο-μαθητικές σχέσεις, κακή οργάνωση της σχολικής τάξης, ανεπαρκές πρόγραμμα
σπουδών και ποιότητα μαθήματος.
Εντούτοις, για τη διδασκαλία των αγγλικών στο Λύκειο πέρα από τις παραπάνω αιτίες
απειθαρχίας, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και
ισχύουν δυνητικά για όλα τα σχολικά περιβάλλοντα και αντικείμενα, φαίνεται ότι
υφίστανται και άλλοι μη καταγεγραμμένοι πιθανοί παράγοντες παραβατικότητας όπως
εκμάθηση της ξένης γλώσσας στα ιδιωτικά ινστιτούτα ξένων γλωσσών («φροντιστήρια»),
αρνητικές στάσεις από γονείς και μαθητές, λίγες ώρες διδασκαλίας, κτλ. διαμορφώνοντας
έτσι μια ιδιάζουσα κατάσταση για το συγκεκριμένο σχολικό μάθημα.
Προτού παραθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία θα μας δώσουν μία
σαφέστερη εικόνα (μέσω μετρήσιμων στοιχείων) για το ζήτημα της πειθαρχίας στο μάθημα
των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο, θα περιγράψουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή.

Μέθοδος και στόχοι της έρευνας
Η έρευνά μας είχε ως στόχο να καταγράψει και να μετρήσει το ποσοστό παραβατικότητας
στο μάθημα των αγγλικών στο ελληνικό δημόσιο Λύκειο και να αναλύσει τις ενδεχόμενες
αιτίες και συνέπειές της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι το ζήτημα της
σχολικής πειθαρχίας είναι περίπλοκο καθώς και το ό,τι ο συσχετισμός του με το μάθημα
των αγγλικών δεν έχει προηγουμένως ερευνηθεί, σχεδιάστηκε μια ερευνητική προσέγγιση
αποτελούμενη από δύο εργαλεία συλλογής δεδομένων: α) ένα ερωτηματολόγιο τριάντα
ερωτήσεων (ποσοτική ερευνητική μέθοδος), το οποίο διενεμήθηκε σε μαθητές Λυκείου και
β) συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς αγγλικών (ποιοτική ερευνητική μέθοδος).
Η εφαρμογή περισσότερων του ενός ερευνητικών εργαλείων καθώς και η χρήση των
ευρημάτων τους κατά τρόπο συμπληρωματικό οδήγησε σε ασφαλέστερα αποτελέσματα
στο εξεταζόμενο θέμα και σε τριγωνοποίηση των δεδομένων της έρευνας, δηλαδή στη
διερεύνηση του ζητήματός μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Wallace 1998:36, 38).
Κατά συνέπεια, αυξήθηκε η αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που
ελήφθησαν (Wallace 1998:36, Allwright & Bailey 1991:73 cited in Manolopoulou-Sergi,
2001:137).
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα
SPSS. Έγινε κατανομή συχνοτήτων και δημιουργήθηκαν πίνακες διπλής εισόδου μέσω της
διαδικασίας ανάλυσης χ2, η οποία δείχνει το συσχετισμό ανάμεσα σε δύο μεταβλητές. Στην
εξέταση των σχέσεων των μεταβλητών έχει απορριφθεί η μηδενική υπόθεση (p=<0.05),
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο συσχετισμός τους δίνει στατιστικώς σημαντικά στοιχεία.

Το δείγμα της έρευνας
Στην έρευνά μας πήραν μέρος 3 δημόσια Ενιαία Λύκεια από τις περιοχές αντίστοιχα της
Πετρούπολης, του Περιστερίου και της Ν. Ιωνίας με ένα σύνολο 319 μαθητών ενώ
παράλληλα συμμετείχαν 10 καθηγήτριες αγγλικών με διδακτική εμπειρία 5 έως 18 ετών σε
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δημόσια Λύκεια. Ο όγκος του συγκεκριμένου δείγματος και το περιορισμένο εύρος της
χωροταξικής και κοινωνικής του προέλευσης (και οι τρεις περιοχές βρίσκονται στο νομό
Αττικής και απαρτίζονται κυρίως από εργατικά και μεσαίας τάξης κοινωνικά στρώματα) δεν
καθιστά δυνατή τη γενίκευση των αποτελεσμάτων μας σε όλο το μαθητικό και
εκπαιδευτικό πληθυσμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
επιτρέπει την περιγραφή και σχηματισμό τάσεων αναφορικά με το εξεταζόμενο θέμα
διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο εξωτερικής εγκυρότητας, της εφαρμογής δηλαδή των
συμπερασμάτων σε καταστάσεις πέρα από αυτές που περιέλαβε η έρευνα (Seliger &
Shohany 1989:184).

Το ερωτηματολόγιο
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Seliger & Shohany 1989:172, Wallace 1998:130), η χρήση του
ερωτηματολογίου παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως εξοικονόμηση χρόνου,
ομοιομορφία, τυποποίηση και ακρίβεια των δεδομένων καθώς και προθυμία από την
πλευρά των συμμετεχόντων στην έκφραση της γνώμης τους εφόσον εξασφαλιστεί η
ανωνυμία τους.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας, το οποίο βασίστηκε εν μέρει σε ερωτηματολόγια από
έρευνες των Manolopoulou-Sergi (2001:138-322), Ματσαγγούρα (2002:198-199) και
Westling Allodi (2002:262), σχεδιάστηκε ώστε να μετρήσει α) το ποσοστό της απειθαρχίας
στο ξενόγλωσσο μάθημα β) τις μορφές παραβατικής συμπεριφοράς γ) τις αιτίες
απειθαρχίας δ) τις στάσεις των μαθητών και των γονιών τους απέναντι στο σχολικό μάθημα
των αγγλικών και στην αναγκαιότητα της γνώσης της ξένης γλώσσας γενικότερα ε) την
οργάνωση της σχολικής τάξης στ) το σχολικό κλίμα.
Προτού καταλήξουμε στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου (βλέπε Τζακώστα, 2007)
προηγήθηκε μια πιλοτική φάση συμπλήρωσής του, η οποία βοήθησε στη βελτίωσή του ως
προς τη σαφήνεια των οδηγιών και των ερωτήσεων, τη γλώσσα (επελέγη η ελληνική για τη
διασφάλιση της κατανόησης και λήψης απαντήσεων από όλους τους μαθητές, την αποφυγή
παρεξηγήσεων, την εξοικονόμηση χρόνου), την καταλληλότητα των ερωτήσεων ώστε να
μην προσβάλουν και να μη δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες,
τον αριθμό και την ταξινόμηση των ερωτήσεων καθώς και το χρονικό περιορισμό, τον τύπο
των ερωτήσεων: περιλήφθηκαν διάφορες μορφές ερωτήσεων, η πλειοψηφία, όμως,
σχεδιάστηκε σύμφωνα με την κλίμακα Likert κατά την οποία οι ερωτηθέντες εκφράζουν το
βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους χρησιμοποιώντας μια διαβαθμισμένη κλίμακα
(Bachman 2004:17, Seliger & Shohany 1989:173) που για τους σκοπούς της έρευνάς μας
εκτεινόταν από το 1 έως το 4 (1=συμφωνώ απολύτως, 2=συμφωνώ εν μέρει, 3=διαφωνώ εν
μέρει, 4=διαφωνώ απολύτως).
Η βελτίωση του ερωτηματολογίου ως προς τα παραπάνω σημεία το κατέστησε φιλικό προς
το χρήστη και συνέτεινε στη λήψη σαφών αποτελεσμάτων αυξάνοντας την εσωτερική
εγκυρότητα του συγκεκριμένου ερευνητικού οργάνου. Η διασφάλιση της τελευταίας
επιτεύχθηκε, επίσης, με τη διατήρηση της ανωνυμίας του δείγματος, την εκ των προτέρων
συνεννόηση και ενημέρωση της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών για το σκοπό της
έρευνας καθώς και την πληροφόρηση των συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από την ίδια την ερευνήτρια επιτυγχάνοντας έτσι
ομοιομορφία ως προς την τήρηση των διαδικασιών.
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Οι συνεντεύξεις
Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών στο θέμα της παραβατικότητας στο
μάθημά τους, των μορφών, των αιτιών και των συνεπειών της όπως και των προτεινόμενων
από μέρους τους λύσεων θεωρήθηκε σημαντική καθώς είναι οι τελικοί αποδέκτες της
μαθητικής απειθαρχίας και συνεπώς έχουν βαθύτερη γνώση του τι συμβαίνει και για ποιο
λόγο στις τάξεις τους.
Οι συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν ήταν δομημένες, δηλαδή οι ερωτήσεις ήταν εξαρχής
καθορισμένες και δεν υπήρχε αλλαγή στον τρόπο διατύπωσής τους ώστε να υπάρχει
ομοιομορφία στη ροή των αποτελεσμάτων (Seliger & Shohany 1989:167). Η διάρκεια των
συνεντεύξεων, οι οποίες μαγνητοφωνούνταν, ήταν περίπου 10 λεπτά ενώ είχε προηγηθεί
συνεννόηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενό τους. Διατηρήθηκε η
ανωνυμία των ερωτηθέντων καθηγητών και όπου ήταν δυνατόν το μαγνητόφωνο – παρόλο
που οι συμμετέχοντες γνώριζαν την ύπαρξή του – ήταν σε μη εμφανές σημείο ώστε να μην
αισθάνονται άβολα.
Οι ερωτήσεις που απευθύναμε στους εκπαιδευτικούς της έρευνας αφορούσαν τα
ακόλουθα: α) εάν αντιμετώπιζαν προβλήματα απειθαρχίας στις τάξεις τους β) την τάξη του
Λυκείου με τα περισσότερα προβλήματα απειθαρχίας γ) τις πιο συχνά εμφανιζόμενες
μορφές παραβατικότητας δ) τις αιτίες των μη αποδεκτών μορφών συμπεριφοράς των
μαθητών τους ε) τον αντίκτυπο της απειθαρχίας στην ποιότητα του μαθήματος στ) την
πιστοποίηση της ξένης γλώσσας και την υποχρεωτική εξέταση των αγγλικών στις
Πανελλήνιες ως παράγοντες μείωσης των περιστατικών παραβατικότητας ζ) τη συνεργασία
με συναδέλφους, τη διοίκηση του σχολείου και τους γονείς στην αντιμετώπιση της
απειθαρχίας.
Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των
προαναφερόμενων ερευνητικών εργαλείων.

Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας
Για την πληρέστερη καταγραφή και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα
παρουσιάσουμε πρώτα τα δεδομένα των ερωτηματολογίων όπως συμπληρώθηκαν από
τους συμμετέχοντες μαθητές και κατόπιν τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις των
καθηγητών, τα οποία και θα συγκρίνουμε με αυτά των ερωτηματολογίων.

Το προφίλ των ερωτηθέντων μαθητών
Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα προέρχονταν – όπως προαναφέρθηκε - από
Λύκεια της Πετρούπολης, του Περιστερίου και της Ν. Ιωνίας σε ποσοστό σχεδόν ίσο και από
τα τρία σχολεία (31%, 32,9%, 36% αντίστοιχα). Υπήρξε, επίσης, ίση κατανομή του δείγματος
όσον αφορά τις τάξεις (Α' τάξη: 34,2%, Β' τάξη:33,5%, Γ' τάξη: 32,3%), την ηλικία (το 95%
των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 15-17 ετών) και το φύλο (52% αγόρια – 48% κορίτσια).
Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών της έρευνας, οι
περισσότεροι ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (45,2% των αντρών – 49,5%
των γυναικών) και είτε εργάζονταν ως χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι (49% των αντρών – 26,3%
των γυναικών) είτε ασχολούνταν με τα οικιακά (25,7% των γυναικών αποκλειστικά).
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Τέλος, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω γραφήματα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
μαθητών έχει υψηλότερη βαθμολογία στα αγγλικά από ό,τι στα υπόλοιπα μαθήματα
(Γραφήματα 1α-1β), το 96,5% παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών σε «φροντιστήρια»
(Γράφημα 2) ενώ το 72,1% έχει αποκτήσει κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσω
αυτών των ιδιωτικών ινστιτούτων (Γράφημα 3).
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Ερώτηση 8. Κάνεις ή έκανες αγγλικά σε φροντιστήριο;
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Γράφημα 3
Ερώτηση 9. Αν ναι, έχεις πάρει κάποιο δίπλωμα;

53

Τζακώστα / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 48-63

Στάσεις και αντιλήψεις
Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών και των γονιών τους ως προς το μάθημα των
αγγλικών στο Λύκειο αλλά και ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας γενικότερα
αποτελέσαν αντικείμενο της έρευνάς μας (ερωτήσεις 10, 11, 12, 13, 14, 23, 27 του
ερωτηματολογίου) προκειμένου – μέσω της σκιαγράφησης της σπουδαιότητας του
συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος για γονείς και μαθητές – να εξηγηθεί η όποια
συμπεριφορά (θετική ή αρνητική) του μαθητικού πληθυσμού.
Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 13 και 27, οι μαθητές και οι γονείς τους
σε πολύ υψηλό ποσοστό (89% και 93,1% αντίστοιχα) θεωρούν τα αγγλικά απαραίτητο
εφόδιο και προσόν για τη μετά το σχολείο πορεία τους.
Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πιστεύω τους για τη χρησιμότητα του αντίστοιχου
σχολικού μαθήματος. Συγκεκριμένα, το 88,5% των ερωτηθέντων αποδίδει χαμηλή
σπουδαιότητα στα αγγλικά (3 ή 4 σε μια κλίμακα 1-4 όπου 1-το πιο σημαντικό και 4-το
λιγότερο σημαντικό) σε σχέση με άλλα μαθήματα (ερώτηση 10).
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα δεδομένα της ερώτησης 11 (βλ. Πίνακα 1 παρακάτω)
όπου συνολικά το 90,9% των μαθητών απάντησε ότι το μάθημα των αγγλικών τους
προσφέρει από λίγα έως τίποτα. Είναι ενδιαφέρον ότι κανένας συμμετέχων δεν
συμπλήρωσε την επιλογή «το μάθημα των αγγλικών στο σχολείο μου προσφέρει πάρα
πολλά».
Συχνότητα
(Ν)
πάρα πολλά
πολλά
λίγα
πολύ λίγα
τίποτα
Σύνολο

29
159
66
65
319

Ποσοστό
Έγκυρο
Συγκεντρωτικό
(%)
Ποσοστό (%) Ποσοστό (%)
9,1
49,8
20,7
20,4
100,0

9,1
49,8
20,7
20,4
100,0

9,1
58,9
79,6
100,0

Πίνακας 1
Τα αγγλικά ως σχολικό μάθημα μου προσφέρουν

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας παρουσιάζουν επίσης την αρνητική αντίληψη που έχουν
οι μαθητές του Λυκείου για την ώρα των αγγλικών: το 94,7% συμφώνησε (απολύτως και εν
μέρει) ότι τα αγγλικά είναι «η ώρα του παιδιού», το 88,1% ότι είναι ένα ευχάριστο
διάλειμμα από άλλα πιο απαιτητικά μαθήματα, το 72,8% ότι αποτελούν χάσιμο χρόνου
αφού η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται στο φροντιστήριο ενώ το 83,1% και 94,4% των
συμμετεχόντων στην έρευνα διαφώνησε (απολύτως και εν μέρει) αντίστοιχα ότι α) στο
μάθημα των αγγλικών μαθαίνει ενδιαφέροντα πράγματα και ότι β) τα αγγλικά είναι εξίσου
σημαντικά με άλλα μαθήματα, κάτι που επιβεβαιώνει και τα δεδομένα της ερώτησης 10
παραπάνω.
Η ίδια αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα των αγγλικών του Λυκείου παρατηρείται και
στους γονείς: σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών το 54,2% των γονιών δεν
επισκέπτεται ποτέ τον καθηγητή των αγγλικών για θέματα προόδου ενώ μόνο το 21,1% των
γονιών θεωρεί χρήσιμα τα αγγλικά του σχολείου.
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Συνοψίζοντας, τα δεδομένα της έρευνας αποδεικνύουν ότι σε αντίθεση με την
αναγκαιότητα που αποδίδεται από γονείς και μαθητές για τη γνώση της ξένης γλώσσας, η
στάση και των δύο απέναντι στο μάθημα των αγγλικών στο σχολείο είναι κατεξοχήν
αρνητική, κάτι που θα δούμε στη συνέχεια πώς αντανακλά στη σχολική συμπεριφορά των
τελευταίων.

Προσοχή και ενδιαφέρον
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (53,6%) δεν προσέχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Manolopoulou-Sergi (2001:4) όπου
παρατηρήθηκε ότι «ο βαθμός προσοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος των
αγγλικών ήταν εξαιρετικά χαμηλός».
Από την άλλη, οι λόγοι για τους οποίους το υπόλοιπο 46,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι
προσέχει στην ώρα των αγγλικών αποτυπώνονται στις απαντήσεις της ερώτησης 22 του
ερωτηματολογίου: 55,8% αυτών συμφώνησε (απολύτως και εν μέρει) ότι προσέχουν επειδή
τους αρέσουν τα αγγλικά ενώ το 87,4% επειδή η ξένη γλώσσα θα του είναι χρήσιμη αφού
τελειώσει το σχολείο. Επιπλέον, το 72,4% απάντησε ότι υιοθετεί τη συγκεκριμένη
συμπεριφορά επειδή πλησιάζει η βαθμολογία του τετραμήνου. Η απάντηση αυτή
φανερώνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους μαθητές οι εξωγενείς παράγοντες
παρακίνησης (π.χ. βαθμοί, εξετάσεις κτλ.), οι οποίοι σε αντίθεση με τους ενδογενείς που
προέρχονται από εσωτερική ώθηση και ενδιαφέρον οδηγώντας σε βαθύτερη μάθηση και
γνώση (Lier 1996:111-115, Scharle & Szabó 2000:7, Wall 1977:135, Wilson 1971:88 inter
alia), χρησιμοποιούνται ευρέως από το ελληνικό δημόσιο σχολείο (Manolopoulou-Sergi
2001:101, Παπακωνσταντίνου 1998).
Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών της έρευνας (68,7%) υποστήριξε ότι προσέχει στο
μάθημα επειδή «ο/η καθηγητής-τρια είναι συμπαθής/φιλικός-ή» και όχι λόγω
αυστηρότητάς τους (67,4%) ή απειλών τιμωρίας (74,3%). Όπως άλλωστε καταγράφεται στη
βιβλιογραφία, η υιοθέτηση αυταρχικών μορφών συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς
δεν εξασφαλίζει ούτε το σεβασμό αλλά ούτε και τη συμμόρφωση των μαθητών στους
σχολικούς κανόνες (Lines, 2003:33, Παπαναούμ-Τζίκα 1984:37, 80). Εδώ θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι το 83,4% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι έχει καλή σχέση με το
καθηγητή των αγγλικών (ερώτηση 28 του ερωτηματολογίου).
Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα της ερώτησης 22, το 82,2% των μαθητών που δήλωσε
ότι προσέχει στο μάθημα διαφώνησε (απολύτως και εν μέρει) ότι αυτό συμβαίνει επειδή το
μάθημα είναι ενδιαφέρον, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της ερώτησης 16
από όπου προκύπτει ότι το 64,4% θεωρεί το μάθημα των αγγλικών βαρετό.
Τέλος, δύο σημαντικά αποτελέσματα καταγράφονται στην έρευνά μας: το 94% των
μαθητών υποστήριξε ότι θα ενδιαφερόταν περισσότερο για το μάθημα αν μπορούσε να
αποκτήσει μέσω του σχολείου κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το 72,8% αν αυτό
εξεταζόταν υποχρεωτικά στις Πανελλήνιες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η μεγάλη
σπουδαιότητα με την οποία η ελληνική κοινωνία περιβάλλει τις εξετάσεις και τα διπλώματα
(Manolopoulou-Sergi 2001:2, 222) επηρεάζει και το βαθμό ενδιαφέροντος στο μάθημα.

Οργάνωση της σχολικής τάξης και σχολικό κλίμα
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ερώτησης 24, οι μαθητές σε ποσοστό 85,3%,
84,3%, 83,7% και 68,3% υπέδειξαν τις φωνές, τις παρατηρήσεις, το θυμό και το έντονο
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κοίταγμα προς τον ατακτούντα μαθητή αντίστοιχα ως τις συχνότερες αντιδράσεις (πάντα,
σχεδόν πάντα ή συχνά) των εκπαιδευτικών των αγγλικών όταν γίνεται φασαρία στο
μάθημα. Αρνητικότερες πρακτικές όπως ειρωνική και προσβλητική συμπεριφορά προς τους
μαθητές είναι πιο σπάνιες. Από την άλλη, το 70,2% των συμμετεχόντων διαφώνησε
(απολύτως και εν μέρει) ότι υπάρχουν και εφαρμόζονται κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη
των αγγλικών (ερώτηση 25).
Όσον αφορά το σχολικό κλίμα δηλαδή «την ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κτλ.) που
επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα» (Πασιαρδή 2000:10), αυτό φαίνεται ότι είναι μάλλον
αρνητικό για τους ερωτηθέντες στην έρευνα (αποτελέσματα ερώτησης 30): παρόλο που η
πλειοψηφία υποστήριξε ότι το σχολείο δε δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ μαθητών
(55,2%) και μεταξύ μαθητών-καθηγητών (66,7%) καθώς και ότι είναι ένα μέρος όπου
μπορεί να κάνει φίλους (90,9%), ένα υψηλότατο ποσοστό θεωρεί ότι προξενεί άγχος
(93,7%) και ανταγωνισμό (80,9%). Επιπλέον, το 53% και 59,3% των μαθητών διαφώνησε ότι
το σχολείο προσφέρει αντίστοιχα α) γνώση και μάθηση και β) ευκαιρίες για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ταλέντων ενώ παράλληλα 76,2% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι δεν τους
στηρίζει στα προβλήματά τους. Το αρνητικό σχολικό κλίμα εξαιτίας καταπιεστικών και
αυταρχικών δομών καταγράφεται ήδη από τον Αραβανή (1990:28) ως υπαρκτή πλέον
κατάσταση στις σχολικές μονάδες των περισσότερων χωρών.
Ο έλεγχος χ2 σε επόμενη ενότητα θα αποδείξει κατά πόσο οι παραπάνω αντιδράσεις των
εκπαιδευτικών στη μαθητική αταξία αλλά και το περιγραφόμενο σχολικό κλίμα προκαλούν
ή επιδεινώνουν την παραβατικότητα στο μάθημα των αγγλικών.

Ευρήματα παραβατικής συμπεριφοράς
Η παραβατική συμπεριφορά των μαθητών του Λυκείου στο μάθημα των αγγλικών
καταγράφεται μέσω των απαντήσεών τους στις ερωτήσεις 17, 19, 20η, 21 και 29 του
ερωτηματολογίου.
Το 78,1% των ερωτηθέντων υπέδειξε τα αγγλικά ως το μάθημα όπου γίνεται η περισσότερη
φασαρία, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα δεδομένα της ερώτησης 20η με το 99,1% των
μαθητών να διαφωνεί με την επιλογή «δε γίνεται φασαρία στο μάθημα των αγγλικών».
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, η εικόνα που παρουσιάζει η τάξη στην ώρα των αγγλικών
σύμφωνα με το 77,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι αυτή κατά την οποία γίνεται
συνεχώς φασαρία και ο καθηγητής αναγκάζεται να διακόπτει το μάθημα για να κάνει
παρατηρήσεις ενώ κανένας ερωτώμενος δε συμπλήρωσε την επιλογή «οι μαθητές
προσέχουν και συμμετέχουν στο μάθημα».
Οι μορφές συμπεριφοράς που οι ίδιοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υιοθετούν κατά τη
διάρκεια του μαθήματος των αγγλικών ΄χουν ως εξής: παραθέτοντας αυτές με τα
υψηλότερα ποσοστά το 53,6% των μαθητών δήλωσε ότι δεν προσέχει στο μάθημα, το
77,1% ότι μιλάει/γελάει με τους συμμαθητές του, το 57,1% ότι πειράζει τους συμμαθητές
του, το 62,1% παραδέχτηκε ότι χαζεύει/ονειροπολεί/σκέφτεται άλλα πράγματα, το 50,1%
ότι διαβάζει άλλο μάθημα ή κάτι εξωσχολικό ενώ το 55,5% ότι συμμετέχει στο μάθημα και
το 80,6% ότι έρχεται στην ώρα του2.
Από την άλλη, στις απαντήσεις της ερώτησης 29 καταγράφονται οι συμπεριφορές στις
οποίες καταφεύγουν συχνότερα (πάντα, σχεδόν πάντα, συχνά) οι μαθητές σύμφωνα με
τους ερωτηθέντες: το σύνολο των μαθητών (100%: 59,2% πάντα+33,9% σχεδόν πάντα+6,9%
συχνά) υποστήριξε ότι οι συμμαθητές του μιλάνε/γελάνε, το 90,3% ότι κάνουν πλάκα όταν
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κάποιος λέει κάτι σχετικό με το μάθημα, το 80,6% δήλωσε ότι κάνουν θόρυβο επίτηδες, το
75,9% ότι πετάνε πράγματα ο ένας στον άλλον, το 72,1% ότι αγνοούν τον καθηγητή και ότι
αλλάζουν θέση χωρίς άδεια, το 70,2% ότι κάνουν πλάκα στον καθηγητή, το 65,2% απάντησε
ότι οι συμμαθητές του έρχονται αργοπορημένοι, το 55,5% ότι τρώνε και το 50,2% ότι ζητάνε
να βγούνε έξω από την τάξη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σοβαρότεροι τύποι απειθαρχίας
όπως καβγάδες και αγένεια προς τον καθηγητή συμβαίνουν λιγότερο συχνά (81,5% και
59,6% αντίστοιχα).
Τέλος, το 85,9% των μαθητών ισχυρίστηκε (ερώτηση 18) ότι όταν υπάρχει φασαρία στην
τάξη δεν μπορεί να προσέξει στο μάθημα επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης
πειθαρχίας για την επίτευξη της μάθησης, όπως υποστηρίχθηκε σε προηγούμενο σημείο
της εργασίας.
Εν κατακλείδι, η ανάλυση των παραπάνω δεδομένων αποδεικνύει την ύπαρξη υψηλού
ποσοστού απειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο ανάγοντάς το σε
εκείνο με την περισσότερη φασαρία. Παρόλο που η παραβατικότητα αυτή δε λαμβάνει
σοβαρές διαστάσεις (καβγάδες, αγένεια) αλλά περιορίζεται στα λεγόμενα
μικροπροβλήματα συμπεριφοράς (ομιλίες, γέλια, αλλαγή θέσης χωρίς άδεια, αστεία και
πλάκες που παρενοχλούν το μάθημα κτλ.), όπως έχει επισημανθεί στην ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία αναφορικά με τους συχνότερους τύπους απειθαρχίας (Haroun & O’Hanlon
1997:32-34, McManus 1989:78, Ματσαγγούρας 2002:289), ωστόσο η υψηλή συχνότητα
εμφάνισής τους παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Αιτίες παραβατικότητας
Οι λόγοι για τους οποίους οι ίδιοι οι μαθητές πιστεύουν ότι οδηγούνται σε μη αποδεκτή
συμπεριφορά στο μάθημα των αγγλικών έχουν ως εξής: το σύνολο σχεδόν των
ερωτηθέντων (94%) απέδωσε την απειθαρχία στο γεγονός πως ό,τι διδάσκεται είναι ήδη
γνωστό οπότε δεν υπάρχει λόγος προσοχής ενώ ως δεύτερη αιτία ακολουθεί το γεγονός ότι
τα αγγλικά δεν εξετάζονται υποχρεωτικά στις Πανελλήνιες με ποσοστό 85,6%. Ακόμα, το
72,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι παρασύρεται από τους συμμαθητές
του και τέλος το 56,4% υποστήριξε ότι γίνεται φασαρία επειδή το μάθημα είναι βαρετό. Οι
αιτίες που συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά είναι η αποτυχία του εκπαιδευτικού να
επιβάλει την τάξη (48,6%), η αντιπάθεια προς τον καθηγητή (27,3%) και η δυσκολία του
μαθήματος (6,9%).
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στα ιδιωτικά ινστιτούτα καθιστά
την παρακολούθηση των αγγλικών στο Λύκειο μη απαραίτητη και ταυτόχρονα βαρετή με
αποτέλεσμα οι μαθητές χάνοντας το ενδιαφέρον τους προς το μάθημα να γίνονται
απείθαρχοι. Η ευκολία και η επαναληπτικότητα του προγράμματος σπουδών έχει άλλωστε
υπογραμμιστεί στη βιβλιογραφία ως πιθανή αιτία παραβατικότητας (Jones & Charlton
1996:19-21). Από την άλλη, η έντονη ανάγκη του ατόμου στην εφηβεία (την ηλικιακή
περίοδο των μαθητών της έρευνάς μας) να ανήκει σε ομάδες, παρασυρόμενο πολλές φορές
από αυτές, αποτελεί αιτία προβληματικής σχολικής συμπεριφοράς (Robertson 1996:105106, Pervin & Turner 1998:6), όπως παραδέχθηκαν και οι ερωτηθέντες ενώ ο αποκλεισμός
των αγγλικών από έναν ισχυρό παράγοντα εξωγενούς παρακίνησης για το Λύκειο
(Πανελλήνιες εξετάσεις) είναι λόγος μείωσης του ενδιαφέροντός τους και συνεπώς
υιοθέτησης μη αποδεκτών τύπων συμπεριφοράς.
Ο έλεγχος χ2 στην ερώτηση 21α-ε και 21κ με άλλες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (16,
7α, 24, 5α-β) αποκάλυψε περαιτέρω αιτίες απειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών πέρα
από αυτές που υποστήριξαν οι ίδιοι οι μαθητές παραπάνω.
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Καταρχάς, όπως επισημαίνει και ο Ματσαγγούρας (2002:243), φαίνεται ότι υπάρχει άμεση
σχέση μεταξύ του τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος και της μαθητικής παραβατικότητας:
το 79,4% των μαθητών που θεωρεί τον τρόπο που γίνεται το μάθημα ενδιαφέροντα
προσέχει σε αυτό, το 45,7% μιλά/γελά και το 17,7% κάνει πλάκα στον καθηγητή. Οι μαθητές
με την αντίθετη άποψη μιλάνε/γελάνε και κάνουν πλάκα στον καθηγητή σε υψηλότερα
ποσοστά: 92,9% και 40, 5% αντίστοιχα ενώ προσέχουν λιγότερο: μόλις το 29,7% αυτών.
Ομοίως, η σχολική επίδοση επιδρά θετικά ή αρνητικά στη σχολική συμπεριφορά (McManus
1989:168-169, Robertson 1996:106-107). Από την έρευνα προέκυψε ότι το σύνολο (100%)
των μαθητών με χαμηλή βαθμολογία στα αγγλικά (10-12) καταφεύγει σε μη αποδεκτή
συμπεριφορά ενώ εκείνοι με υψηλή επίδοση (19-20) καταγράφουν τα χαμηλότερα
ποσοστά απειθαρχίας (π.χ. 18,7% κάνουν πλάκα στον καθηγητή και βγαίνουν από την τάξη,
51, 1% πειράζουν τους συμμαθητές τους).
Επιπλέον, οι μαθητές της έρευνας που υποστήριξαν ότι ο καθηγητής τους είναι συχνά
ειρωνικός και προσβλητικός είναι πιο απείθαρχοι από αυτούς με την αντίθετη άποψη: για
παράδειγμα, το 84,3% μιλά/γελά όταν ισχυρίζεται ότι ο καθηγητής των αγγλικών είναι
συχνά προσβλητικός ενώ από εκείνους που υποστηρίζουν το αντίθετο το 44,5% υιοθετεί
την ίδια συμπεριφορά. Από την άλλη, οι μαθητές που περιγράφουν ως συχνά εμφανιζόμενη
την ειρωνεία του καθηγητή τους σε αντίθεση με αυτούς που ισχυρίζονται ότι συμβαίνει
μερικές φορές-ποτέ, του κάνουν πλάκα σε ποσοστό 50% και 27,9% αντίστοιχα. Τα δεδομένα
αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που έχει τονιστεί βιβλιογραφία ότι δηλαδή η μείωση των
προβλημάτων πειθαρχίας επιτυγχάνεται όταν οι δασκαλο-μαθητικές σχέσεις διέπονται από
εμπιστοσύνη και φιλικότητα (Ματσαγγούρας 2002:229).
Επίσης, το αρνητικό σχολικό κλίμα φαίνεται ότι επιδεινώνει τη μαθητική παραβατικότητα:
ενδεικτικά, οι μαθητές που θεωρούν ότι το σχολείο τους προκαλεί άγχος προσέχουν στο
μάθημα, μιλάνε/γελάνε και φεύγουν από την τάξη σε ποσοστό 45,4%, 79,5% και 33,1%
αντίστοιχα ενώ το 60% εκείνων με την αντίθετη άποψη προσέχει, το 40% μιλά/γελά και το
15% βγαίνει έξω από την τάξη3.
Αντιθέτως με τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα όσον
αφορά το συσχετισμό του μορφωτικού επιπέδου των γονιών και της μαθητικής
απειθαρχίας: παρόλο που οι μαθητές των οποίων οι γονείς ήταν απόφοιτοι ανώτατης ή
ανώτερης σχολής είχαν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής και προσοχής στο μάθημα (όπως
προκύπτει και από την έρευνα της Manolopoulou-Sergi 2001:219), οι καθαρές περιπτώσεις
απειθαρχίας την ώρα του μαθήματος (γέλια, ομιλίες, πειράγματα κτλ.) δε φάνηκαν να
συνδέονται με την υψηλή ή χαμηλή μόρφωση των γονιών.
Συμπερασματικά, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν άμεση σχέση της μαθητικής
παραβατικότητας με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, τη σχολική επίδοση, την
οργάνωση της σχολικής τάξης και το σχολικό κλίμα. Αυτό δε φαίνεται να ισχύει και για τον
παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου των γονιών, ο οποίος από μόνος του δε μπορεί να
προβλέψει τη σχολική απειθαρχία. Για τη λεπτομερέστερη ανάλυση και ανάπτυξη των
παραπάνω ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο αναγνώστης παραπέμπεται στη διπλωματική
εργασία της συγγραφέως4.

Οι συνεντεύξεις με τους καθηγητές
Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με τους καθηγητές αγγλικών συμφωνούν στο σύνολό
τους με εκείνα των ερωτηματολογίων προσθέτοντας όμως – όπως θα δούμε – και κάποιες
άλλες παραμέτρους στο θέμα της πειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο Λύκειο.
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Πιο συγκεκριμένα, και οι δέκα εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι
αντιμετωπίζουν προβλήματα πειθαρχίας υποδεικνύοντας τη Γ' τάξη του Λυκείου ως εκείνη
με τα περισσότερα περιστατικά παραβατικότητας.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των καθηγητών της έρευνας (9 στους 10) αναφέρει τα γέλια και τις
μεταξύ των μαθητών ομιλίες ως τη συχνότερη μορφή φασαρίας στην τάξη ακολουθούμενη
από την εκούσια πρόκληση θορύβου από τους μαθητές και τη διακοπή των συμμαθητών
τους για να κάνουν πλάκα όταν λένε κάτι σχετικό με το μάθημα (8 στους 10). Σοβαρότερες
μορφές συμπεριφοράς όπως αγένεια προς τον καθηγητή και λογομαχία μαζί του
αναφέρθηκαν από δύο και έναν ερωτηθέντες αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις αιτίες απειθαρχίας (βλ. Γράφημα 4 παρακάτω), και οι δέκα καθηγητές
αγγλικών υποστήριξαν τη φοίτηση στα «φροντιστήρια» ξένων γλωσσών και την απόκτηση
μέσω αυτών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ως το σοβαρότερο παράγοντα πρόκλησης
παραβατικότητας στο μάθημά τους, επιβεβαιώνοντας έτσι τις απαντήσεις των μαθητών στα
ερωτηματολόγια. Οι ερωτηθέντες δικαιολόγησαν αυτή τους την επιλογή ισχυριζόμενοι ότι
οι περισσότεροι μαθητές Λυκείου έχουν ήδη αποκτήσει κάποιο δίπλωμα γλωσσομάθειας
(Lower ή Proficiency) από την ιδιωτική εκπαίδευση οπότε το ξενόγλωσσο σχολικό μάθημα
εφόσον δεν προσθέτει τίποτα στις γνώσεις τους (είναι επανάληψη όσων έχουν μάθει) και
δεν έχει κάποιο απτό αποτέλεσμα ή στόχο (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας)
δεν τους είναι απαραίτητο ώστε να προσέχουν χωρίς να κάνουν φασαρία.
Επίσης, 7, 5 και 4 εκπαιδευτικοί υπέδειξαν αντίστοιχα το γεγονός ότι οι τάξεις τους
απαρτίζονται από πολλαπλά επίπεδα γνώσης, είναι πολυπληθείς και υπολείπονται
διδακτικού υλικού (ένα εγχειρίδιο για όλες τις τάξεις του Λυκείου) και εξοπλισμού ως αιτίες
για την πρόκληση μη αποδεκτής συμπεριφοράς, κάτι που υποστηρίζεται και από σχετική
βιβλιογραφία (Boyson 1973:95, 98, McManus 1989:140, Μλεκάνης 2005:95, 114, 123,
Pervin & Turner 1998:6, Robertson 1996:106-106, Wall 1977:129) ενώ 2 καθηγητές
καταλόγισαν την παραβατικότητα των μαθητών τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
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Γράφημα 4

Ακόμα, 9 στους 10 ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι η συνεχής φασαρία στις τάξεις τους
επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν το μάθημα (κατά τον ίδιο τρόπο που
οι μαθητές παραδέχτηκαν ότι όταν γίνεται φασαρία δεν μπορούν να προσέξουν) ενώ
παράλληλα ισχυρίστηκαν ότι αδυνατούν να εφαρμόσουν πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους
διδασκαλίας καθώς οι μαθητές φαίνονται αποφασισμένοι να μειώσουν τη σπουδαιότητα
του μαθήματος. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που υποστηρίχθηκε στο
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θεωρητικό μέρος της εργασίας μας για το σημαντικό ρόλο της πειθαρχίας στην επιτυχή
διδασκαλία.
Στην ερώτηση αν η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσω του
σχολείου θα αύξανε το ενδιαφέρον των μαθητών μειώνοντας ταυτόχρονα τα κρούσματα
παραβατικότητας και οι 10 συμμετέχοντες στην έρευνα καθηγητές απάντησαν θετικά ενώ 5
από αυτούς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) δεν παρέχεται μέσω του σχολείου. Επιπροσθέτως, 8 στους 10
συμφώνησαν ως έναν ακόμα τρόπο μείωσης της απειθαρχίας την υποχρεωτική εξέταση των
αγγλικών στις Πανελλήνιες.
Τέλος, οι περισσότεροι ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι όσον αφορά την αντιμετώπιση
περιστατικών απειθαρχίας είναι στην κυριολεξία μόνοι τους αφού η συνεργασία με τους
συναδέλφους περιορίζεται μόνο σε συνομιλίες στα διαλείμματα ενώ από την άλλη, η
διεύθυνση του σχολείου δε σχεδιάζει συντονισμένα μέτρα για την πρόληψη και καταστολή
των περιστατικών παραβατικότητας με συνέπεια να απευθύνονται σε αυτή μόνο όταν η
κατάσταση έχει κλιμακωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την εμπλοκή των γονέων στη ζωή της
σχολικής κοινότητας. Παρόλο που στη βιβλιογραφία καταγράφεται η σπουδαιότητα
συμμετοχής τους σε αυτή (Barrera & Warner 2006:73-74, Monroe 2006:164, Ντουέ
1987:165-176), το σύνολο των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι οι γονείς καλούνται μόνο για
να ενημερωθούν και για να λειτουργήσουν ως τιμωρία στον ατακτούντα μαθητή όταν το
πρόβλημα έχει λάβει διαστάσεις.
Κλείνοντας, η σύγκλιση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων
πιστοποιεί αυτό που όλοι (καθηγητές, μαθητές, γονείς) γνωρίζουν ότι υφίσταται: μία
αρνητικά εδραιωμένη κατάσταση σε πολλά επίπεδα για το μάθημα των αγγλικών στο
ελληνικό δημόσιο Λύκειο, η οποία οδηγεί σε υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.
Τα συμπεράσματα στο επόμενο κεφάλαιο συνοψίζουν τα σημαντικότερα ευρήματα της
έρευνάς μας.

Συμπεράσματα
Με την παρούσα μελέτη θελήσαμε να περιγράψουμε και να αναλύσουμε –
χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα – την υφιστάμενη κατάσταση στο θέμα
της πειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών στο ελληνικό δημόσιο Λύκειο. Τα κυριότερα
αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνά μας είναι τα ακόλουθα:
• Η τάξη των αγγλικών στο δημόσιο Λύκειο χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά
απειθαρχίας και φασαρίας. Παρόλα αυτά, σοβαρές εκδηλώσεις παραβατικότητας όπως
αγένεια ή επεισόδια λεκτικής ή σωματικής βίας είναι σπάνια.
• Η κύρια αιτία απειθαρχίας στο εν λόγω μάθημα είναι διττή: από τη μία η φοίτηση για
την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στα «φροντιστήρια» και από την άλλη η μεταχείριση
του ξενόγλωσσου μαθήματος από τη δημόσια εκπαίδευση (έλλειψη πιστοποίησης της
ξένης γλώσσας, λίγες διδακτικές ώρες, ανεπαρκή διδακτικά μέσα και εξοπλισμός κτλ.). Ο
συνδυασμός των δύο αυτών καταστάσεων για τη ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα
οδηγεί σε μία σειρά γεγονότων: οι μαθητές του Λυκείου στρεφόμενοι προς τα ιδιωτικά
ινστιτούτα για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας γνωρίζοντας πια ότι δεν πρόκειται να
έχουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο όφελος παρακολουθώντας το σχολικό μάθημα των
αγγλικών (απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, είσοδος στα ΑΕΙ-ΤΕΙ κτλ.),
αποδίδουν (όπως και οι γονείς τους) χαμηλή ή μηδαμινή σπουδαιότητα στο
συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο. Έτσι χάνουν το ενδιαφέρον τους σε αυτό, το
θεωρούν βαρετό και εντέλει καταφεύγουν σε μη αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς στην
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τάξη. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος και παρακίνησης καθώς
και οι αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις στη σχολική τάξη είναι σημαντικοί παράγοντες
απειθαρχίας. Αντιθέτως, η εκμάθηση της αγγλικής θεωρείται από γονείς και μαθητές
αναγκαία για τη μετέπειτα πορεία των τελευταίων.
Άλλες αιτίες απειθαρχίας που κατέγραψε η έρευνά μας είναι η ύπαρξη αρνητικού
σχολικού κλίματος, η κακή οργάνωση της σχολικής τάξης (αν και οι καθηγητές αγγλικών
αποδείχθηκε ότι δεν καταφεύγουν συχνά σε ακατάλληλες πρακτικές επιβολής
πειθαρχίας όπως ειρωνεία και προσβολές), ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος (οι
μαθητές στην πλειοψηφία τους το χαρακτήρισαν «βαρετό»), η χαμηλή επίδοση (παρόλο
που οι περισσότεροι μαθητές έχουν υψηλή βαθμολογία στα αγγλικά), τα πολλαπλά
επίπεδα γνώσης και οι πολυπληθείς τάξεις, η έλλειψη διδακτικού υλικού και
εξοπλισμού.
Οι θετικοί εξωγενείς παράγοντες παρακίνησης των μαθητών όπως η πιστοποίηση της
ξένης γλώσσας μέσω του σχολείου και η υποχρεωτική εξέταση των αγγλικών στις
Πανελλήνιες εξετάσεις φαίνεται ότι θα συντελούσαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος
και της προσοχής και πιθανώς στη μείωση των συμβάντων παραβατικότητας.
Το υψηλό επίπεδο απειθαρχίας στο μάθημα των αγγλικών παρακωλύει την προσοχή των
μαθητών και δυσχεραίνει τη διδασκαλία από την πλευρά των εκπαιδευτικών.
Οι γονείς δεν προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη ζωή της σχολικής κοινότητας παρά
μόνο για να λάβουν γνώση όταν ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς των
μαθητών.
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι είναι μόνοι τους στην αντιμετώπιση της μαθητικής
παραβατικότητας αφού η συνεργασία με τους συναδέλφους περιορίζεται σε άτυπες
συζητήσεις ενώ η διοίκηση του σχολείου επεμβαίνει μόνο όταν κάποιο περιστατικό έχει
λάβει σοβαρές διαστάσεις χωρίς όμως να υπάρχει εκ των προτέρων σχεδιασμός
πρόληψης και χειρισμού περιστατικών σχολικής απειθαρχίας.

Η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας επιβεβαιώνει την κρατούσα
αντίληψη στον εκπαιδευτικό χώρο, όπως περιγράφηκε στην εισαγωγή, αποδεικνύοντας ότι
οι καθηγητές των αγγλικών καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους μέσα σε κάθε άλλο
παρά ευνοϊκές συνθήκες εφόσον η ουσιαστική εκμάθηση της ξένης γλώσσας θεωρείται ότι
πραγματοποιείται στα «φροντιστήρια» και όχι δυστυχώς στο δημόσιο σχολείο. Εδώ θα
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αντιμαχόμαστε την ιδιωτική εκπαίδευση αλλά αυτό που
προτείνεται είναι η αναβάθμιση από τους εκπαιδευτικούς φορείς της δημόσιας
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της: την εκμάθηση της
ξένης γλώσσας στο σχολείο.
Εθελοτυφλώντας και μένοντας άπραγοι μπροστά στην ισχύουσα κατάσταση όπου το
μάθημα των αγγλικών αντιμετωπίζεται ως μια απλή προσθήκη στο αναλυτικό πρόγραμμα
του Λυκείου, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η διαιώνιση της αναγκαστικής σπατάλης
χρημάτων από τους γονείς στα «φροντιστήρια» ξένων γλωσσών, της υποτίμησης του
σχολικού μαθήματος από τους μαθητές οι οποίοι στερούνται της δωρεάν ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης και του διαρκούς αγώνα των καθηγητών αγγλικών να «επιβιώσουν» σε τάξεις
με υψηλά ποσοστά απειθαρχίας υποβοηθώντας στην καλύτερη των περιπτώσεων το έργο
των ιδιωτικών ινστιτούτων.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η εργασία μας περιέλαβε 3 δημόσια Λύκεια της Αθήνας,
319 μαθητές και 10 καθηγητές αγγλικών. Μία μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα η οποία θα
περιλάμβανε περισσότερα Λύκεια ή Λύκεια που στεγάζονται σε περιοχές με διαφορετικό
κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο ή αντιθέτως με μεγάλο αριθμό μεταναστών ή ακόμα
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σχολεία εκτός του νομού Αττικής θα έδινε πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για το
θέμα που περιγράψαμε.
Επιπλέον, θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί και να συγκριθεί με τα Ενιαία Λύκεια η
παραβατική συμπεριφορά στο μάθημα των αγγλικών και σε άλλες βαθμίδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως τα Γυμνάσια και τα Επαγγελματικά Λύκεια καθώς
επίσης και στα ιδιωτικά σχολεία. Με αυτό τον τρόπο θα είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα των αιτιών που δρουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών στο
συγκεκριμένο σχολικό αντικείμενο.
Κλείνοντας, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αποδεικνύουν ότι η πειθαρχία στο μάθημα
των αγγλικών στο ελληνικό δημόσιο Λύκειο είναι ένα ζήτημα περίπλοκο το οποίο απαιτεί
την εξέταση πολλών και διαφορετικών παραγόντων για την πλήρη κατανόησή του.
Θεωρώντας ότι η ολοκληρωμένη γνώση μιας προβληματικής κατάστασης αποτελεί ένα
πρώτο βήμα για την εξάλειψη ή τουλάχιστον τον περιορισμό της, η περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος που εξετάσαμε θα συνέτεινε σε αυτό το στόχο.
Author’s e-mail: denizetza13@gmail.com

Σημειώσεις
1. Οι μαθητές με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, τα λεγόμενα «χαρισματικά» παιδιά, συνιστούν μια
ειδική ομάδα μαθητών που αν δε βρει στο μάθημα την κατάλληλη διέξοδο για την αξιοποίηση
των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, καταλήγουν να βαριούνται και συνεπώς να
προξενούν προβλήματα συμπεριφοράς.
2
2. Η εφαρμογή του ελέγχου χ έδειξε ότι τα αγόρια είναι πιο απείθαρχα από τα κορίτσια: για
παράδειγμα, το 85,5% των αγοριών μιλάνε/γελάνε σε σχέση με το 68% των κοριτσιών, το 74, 1%
των αγοριών πειράζουν τους συμμαθητές τους σε αντίθεση με το 38,5 των κοριτσιών, το 56,6%
των αγοριών κάνουν πλάκα στον καθηγητή σε σύγκριση με το 7,2% των κοριτσιών. Παρόλα αυτά,
τα κορίτσια καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά αναφορικά με πιο «ήσυχες» μορφές απειθαρχίας:
το 69,2% και το 57,5% των κοριτσιών α) ονειροπολούν και β) διαβάζουν κάτι άλλο αντίστοιχα σε
αντίθεση με το 55,4% και το 43,4% των αγοριών αντίστοιχα που καταφεύγουν στις παραπάνω
συμπεριφορές.
3. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές που θεωρούν ότι το περιβάλλον του σχολείου είναι
ανταγωνιστικό καταγράφουν μικρότερα ποσοστά απειθαρχίας (το 51,1% προσέχει, το 58,1%
συμμετέχει, το 75,1% μιλά/γελά) από εκείνους με την αντίθετη άποψη (το 26,2% προσέχει, το
44,2% συμμετέχει, το 82,2% μιλά/γελά). Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι, παρόλο που ο
ανταγωνισμός σε υψηλά επίπεδα προκαλεί άγχος στους μαθητές συνιστώντας ένα αρνητικό
χαρακτηριστικό του σχολικού κλίματος, ταυτόχρονα ενθαρρύνει τους μαθητές να δουλεύουν
σκληρότερα για να ξεπεράσουν τους συμμαθητές τους.
4. Τζακώστα, Δ. (2007). ‘Investigating discipline in the Greek state senior high school foreign
language classroom’ Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
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Η Διδασκαλία της Γραμματικής στην Α’ Λυκείου:
Συγκριτική Μελέτη Δύο Μεθόδων Διδασκαλίας
Grammar Instruction in the 1st Grade of Senior High School:
a Comparative Study of two Methods

Αργυρώ Βαγιατίδου

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα δύο αντιπαρατιθέμενων
διδακτικών μεθόδων γραμματικής αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών της Α’ τάξης ενός
Ελληνικού Δημόσιου Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή συγκρίνει τα μαθησιακά
αποτελέσματα της νοηματικοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης της γραμματικής (meaning-focused
teaching approach), βασισμένη σε μία επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας, με τα αποτελέσματα της
παραδοσιακής διδασκαλίας, που εστιάζει στη διδασκαλία των δομών (structure-based teaching). Για
τη συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε πείραμα με μετρήσεις πριν και μετά από αυτό, που
αφορούσε στη διδασκαλία του γραμματικού τύπου του Πλάγιου λόγου σε δύο ομάδες μαθητών,
τυχαίας επιλογής, ενός Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Η μία ομάδα παρακολούθησε μία σειρά
μαθημάτων για τον Πλάγιο λόγο μέσω της δομικής προσέγγισης, ενώ η άλλη ομάδα γνώρισε το ίδιο
γραμματικό τύπο με ένα τρόπο εστιασμένο στο νόημα. Η μελέτη αποκάλυψε σημαντικές στατιστικές
διαφορές υπέρ της νοηματικοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης, καθώς αποδείχτηκε ότι οι μαθητές
της αντίστοιχης ομάδας σημείωσαν αισθητά μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την άλλη ομάδα των
συμμαθητών τους, στις προσπάθειες τους να σχηματίσουν τον Πλάγιο λόγο άμεσα και με φραστική
ακρίβεια, καθώς, επίσης, και να τον χρησιμοποιήσουν με γλωσσική ευχέρεια για να ανταποκριθούν
σε ανάλογες καταστάσεις.

The present dissertation endeavours to investigate the effectiveness of two opposing grammar
teaching approaches on students’ performance in the 1st grade of a Greek State Senior High School.
This study, in particular, compares the learning outcomes of the meaning-focused grammar teaching
approach, based on a communication-based perspective of language against the outcomes of
traditional, structure-based teaching. For the collection of data, a pretest-posttest experiment was
conducted, involving the teaching of the Reported speech grammar form to two groups of randomly
selected students in a Greek Senior High School. One group of students attended a series of lessons on
the Reported Speech through the structure-based approach, while the other one was presented with
the same structure in a meaning-focused way. The study has found significant statistical differences
in favour of the meaning-focused teaching approach, as it was demonstrated by the outcome that the
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students of the relevant group were far more successful when compared to their schoolmates of the
other group in their attempts to form Reported Speech promptly and accurately as well as use it in a
quite fluent way to accomplish relevant contextualised tasks.

Εισαγωγή
Ένα πρόβλημα που απαντάται συχνά στο χώρο της εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας είναι
ότι μαθητές που έχουν διδαχθεί επί σειρά ετών την Αγγλική γλώσσα, συχνά αποδεικνύονται
ελλιπείς ως προς τη χρήση της σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας. Οι περισσότεροι σύγχρονοι
γλωσσολόγοι, οι ειδικοί στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, έχουν επισημάνει το
συγκεκριμένο πρόβλημα και παράλληλα έχουν προτείνει ποικίλους τρόπους επίλυσής του. Κατά
γενική ομολογία, οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος θεωρείται ότι εστιάζονται, σχεδόν
αποκλειστικά, στις μεθόδους διδασκαλίας (Widdowson στους Brumfit & Johnson, 1979).
Η παρούσα εργασία επιδιώκει να προσδιορίσει το βαθμό ευθύνης της μεθόδου διδασκαλίας της
γραμματικής στην ύπαρξη του συγκεκριμένου προβλήματος. Οι σύγχρονες απόψεις στα θέματα
διδασκαλίας κινούνται γύρω από το ρόλο που μπορεί να παίξει η διδασκαλία της γραμματικής στην
τάξη, ενώ παράλληλα προσπαθούν να προσδιορίσουν κατά πόσο το γραμματικό σύστημα μιας
γλώσσας μπορεί να εμπεδωθεί λειτουργικά μέσω της διδασκαλίας (Bygate,Tonkyn & Williams 1994;
Thornbury 1999).
Η παρούσα μελέτη, βασιζόμενη στα ευρήματα πολλών επιφανών ερευνητών όπως των Long (1991),
Brumfit & Johnson (1979) και Purpura (2004), αναγνωρίζει την ανάγκη ένταξης της διδασκαλίας της
γραμματικής σε ένα γενικότερο πλαίσιο πρακτικής εφαρμογής (contextualisation), και
πειραματίζεται στην επίδραση που ασκούν δύο αντικρουόμενες μέθοδοι διδασκαλίας της
γραμματικής στην επίδοση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή συγκρίνει τα μαθησιακά
αποτελέσματα της νοηματικοκεντρικής μεθόδου, που αφορά στη διδακτική προσέγγιση της
γραμματικής με επίκεντρο το νόημα ( meaning-focused teaching approach), μίας σχετικά
μετριοπαθούς εκδοχής του επικοινωνιακού τρόπου διδασκαλίας των γλωσσών (Communicative
Language Teaching), με τα αποτελέσματα της παραδοσιακής διδασκαλίας, που εστιάζει στη
διδασκαλία των δομών (structure-based teaching).
Το πείραμα αφορά στο διδακτικό περιβάλλον της Α’ Τάξης ενός Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Οι
μαθητές αυτού του επιπέδου συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα μειωμένου ενδιαφέροντος σε
σχέση με τη διδασκαλία της γραμματικής, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως πιθανή αιτία την
συχνά πολυετή μηχανιστική ενασχόληση τους με τη γραμματική, προσηλωμένοι συνήθως σε ένα
σύστημα αποστήθισης κανόνων και εξαιρέσεων. Ως εκ τούτου έχει παρατηρηθεί ότι παρ’ όλο που η
πλειονότητα των μαθητών κατέχει τους τυπικούς κανόνες χρήσης ακόμα και των πιο εξεζητημένων
γραμματικών φαινομένων, συχνά αποδεικνύεται ανήμπορη να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς σε
πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τα εξής μέρη: το θεωρητικό υπόβαθρο, που περιγράφει και
αναλύει τις θεωρητικές απόψεις πάνω στις οποίες έχει βασισθεί το όλο εγχείρημα. Στη συνέχεια,
ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα κύρια στοιχεία της έρευνας (στόχοι, εργαλεία, πληθυσμός),
καθώς και παρουσίαση-ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με συνοπτική
αναφορά των συμπερασμάτων της έρευνας, που συμπληρώνεται με προτάσεις για πιθανή
εφαρμογή τους στο διδακτικό περιβάλλον καθώς και για διενέργεια ευρύτερων μελλοντικών
ερευνών στον τομέα αυτό.
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Θεωρητικό υπόβαθρο: δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της
γραμματικής
Μέχρι σήμερα, αρκετοί ερευνητές (Hinkel & Fotos 2002; Norris & Ortega 2000) έχουν επιχειρήσει να
αναλύσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της γραμματικής στην εκμάθηση των ξένων
γλωσσών. Αυτό που είναι ευρέως αποδεκτό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη
απάντηση σχετικά με το πώς διδάσκεται ή μαθαίνεται καλύτερα η γραμματική. Παρ’όλα αυτά, οι
περισσότερες σύγχρονες εμπειρικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι «η οποιουδήποτε τύπου
διδασκαλία της γραμματικής είναι προτιμητέα από την παντελή έλλειψή της» (Norris & Ortega 2000,
p.463).

Διδακτική προσέγγιση που εστιάζει στις δομές (structure-based approach)
Για περισσότερο από ένα αιώνα και μέχρι σήμερα, η καθιερωμένη μέθοδος διδασκαλίας της
γραμματικής σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την λεγόμενη ΓραμματικήΜεταφραστική μέθοδο. Ένα αντιπροσωπευτικό μάθημα αυτής της μεθόδου εμπεριέχει τη
λεπτομερή ανάλυση ενός γραμματικού φαινομένου, κατά προτίμηση στη μητρική γλώσσα των
μαθητών, ακολουθούμενη από ασκήσεις μετάφρασης. Εν τούτοις τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν
αναδυθεί σαφώς πιο βελτιωμένες εκδοχές της μεθόδου αυτής, στις οποίες έχουν απαληφθεί
σημαντικές αδυναμίες. Παρά την ελκυστική τους εμφάνιση, οι νέες αυτές διδακτικές εκδοχές
διατηρούν τον αυστηρά προσηλωμένο στη δομή χαρακτήρα τους.
Ένα τυπικό μάθημα που εστιάζει στη διδασκαλία των δομών, ξεκινά με την παρουσίαση ενός
κανόνα, που επιλέγεται αυθαίρετα από την ύλη ενός βιβλίου γραμματικής. Ο κλασσικότερος τρόπος
παρουσίασης ενός γλωσσικού φαινομένου είναι μέσω της ΄άμεσης΄ διδασκαλίας (deductive
instruction) (βλέπε Παράρτημα A), όπου το ζητούμενο είναι να καθοριστεί εξ΄άρχής η απαραίτητη
ορολογία για τη διασαφήνιση των σχετικών κανόνων. Την παρουσίαση του κανόνα ακολουθεί
συνήθως μία απλού τύπου εξάσκηση πάνω στον εν λόγω τύπο, χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό ως
προς τους όρους εφαρμογής του. Σύμφωνα με τους Chryshochoos, Chryshochoos & Thompson
(2001), αυτή η τακτική υπαγορεύεται από τη συμπεριφοριστική (behaviouristic) άποψη ότι η
συνεχής εξάσκηση οδηγεί στην τέλεια εμπέδωση.
Ο Batstone (1994) καταδεικνύει μερικές από τις αιτίες που ένας ικανός αριθμός διδασκόντων
αρνείται να εγκαταλείψει τις βασισμένες στη δομική ανάλυση διδακτικές τους συνήθειες προς χάριν
πιο πρωτοποριακών μεθόδων. Πρωτίστως, μια τέτοια διδακτική προσέγγιση παρέχει ένα ξεκάθαρο
πλαίσιο αναφοράς των θεμάτων προς ανάλυση, επιβεβαιώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις
προσδοκίες της πλειονότητας των μαθητών, σχετικά με την εκμάθηση στο σχολικό περιβάλλον.
Επιπλέον, επιτρέπει στους διδασκόμενους να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία του
γλωσσικού συστήματος χωρίς τις επιπρόσθετες πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη χρήση της
γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, μια τέτοια προσέγγιση είναι προφανώς πλεονεκτική από
άποψη χρόνου όσον αφορά στο σχεδιασμό και την παρουσίαση (Thornbury 1999).
Από την άλλη πλευρά, οι μέθοδοι αυτού του τύπου ΄επικρίνονται΄από πολλούς γλωσσολόγους. Η
βασική αιτία φαίνεται να είναι το ότι οι μαθητές δεν παρουσιάζουν τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα (Willis & Willis 1996). Παρ’όλα αυτά, η εστιασμένη στις δομές διδακτική προσέγγιση
της γραμματικής συνεχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη μεθοδολογία, ασχέτως αν αυτό οφείλεται στα
ουσιαστικά πλεονεκτήματά της ή απλά στον εκ φύσεως συντηρητισμό του διδακτικού κόσμου.

66

Βαγιατίδου / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 64-76

Νοηματικοκεντρική διδακτική προσέγγιση (meaning-focused approach)
Όπως προαναφέρθηκε, το σύνηθες πρόβλημα κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας,
είναι η συχνή αδυναμία των μαθητών να χρησιμοποιήσουν, έξω από το ελεγχόμενο περιβάλλον της
σχολικής τάξης, γραμματικούς τύπους, στους οποίους έχουν εκτεταμένα εξασκηθεί,. Σχεδόν όλοι οι
γλωσσολόγοι συμφωνούν ότι αναγκαίος όρος για την γλωσσική εξέλιξη των διδασκομένων είναι η
έκθεσή τους σε δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Ένα ικανοποιητικό μοντέλο μεθόδου επικοινωνιακής διδασκαλίας της γραμματικής, το οποίο
υιοθετείται και στην παρούσα έρευνα ως μέθοδος διδασκαλίας της γραμματικής στην πειραματική
ομάδα (Group B), είναι η εφαρμογή της διδακτικής εκδοχής, η οποία αφ’ενός ενστερνίζεται τη
συστηματική μελέτη των γλωσσικών δομών, αφ’ετέρου όμως παραμένει σταθερή στις βασικές
αρχές της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας (Communicative Teaching).
Ο Purpura (2004) χρησιμοποιεί τον όρο «διδασκαλία εστιασμένη στον τύπο/δομή και το νόημα»
(“form-and-meaning focused instruction”) για να περιγράψει την εκδοχή αυτή όπου η διδασκαλία
της γραμματικής λαμβάνει χώρα σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι μαθητές
καταβάλουν προσπάθειες να δεχτούν και να μεταβιβάσουν νοήματα, εστιάζοντας ταυτόχρονα και
στις δομές.
H εν λόγω διδακτική προσέγγιση αποτελεί μία προσαρμοσμένη εκδοχή της Επικοινωνιακής
Μεθόδου Διδασκαλίας (Communicative Method), της οποίας οι θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές
αποκήρυσσαν, αρχικά, σχεδόν εξ’ολοκλήρου την όποια εστίαση σε δομές και τύπους και
επικεντρώνονταν αποκλειστικά στο νόημα και στη χρήση. Σήμερα, τα προγράμματα σπουδών
αμιγούς επικοινωνιακού χαρακτήρα έχουν χαρακτηριστεί σχεδόν τόσο ανεπαρκή όσο και τα
παραδοσιακά, τα επικεντρωμένα στις δομές προγράμματα καθώς, σύμφωνα με τον Skehan (στους
Hinkel & Fotos (2002), έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα γλωσσικής ακρίβειας σε σχέση με
τον τυπικό τρόπο διδασκαλίας.
Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην τυπική/σχολική διδασκαλία
(formal instruction) και την τελική εμπέδωση της γλώσσας (language acquisition) (Fotos 1993), έχουν
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πολλοί μαθητές τείνουν να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν με
ευκολία, σε καταστάσεις πραγματικής επικοινωνίας, γραμματικά στοιχεία που έχουν διδαχθεί μέσω
κάποιας μεθόδου εστίασης στις γλωσσικές δομές.
Ως εκ τούτου, μεγάλη μερίδα θεωρητικών (Brumfit & Johnson 1979, Widdowson 1978, Purpura
2004), καθώς και ένας μεγάλος αριθμός διδασκόντων προτείνουν και εφαρμόζουν πλέον το
προαναφερθέν συνδυαστικό μοντέλο «εστίασης στον τύπο και στο νόημα» για τη διδασκαλία της
γραμματικής της Αγγλικής γλώσσας. Πρακτικά, το προτεινόμενο πλαίσιο οργάνωσης της
διδασκαλίας της γραμματικής αποτελείται από δύο βασικά στάδια δραστηριοτήτων: α) τις
δραστηριότητες «παρατήρησης» (Νoticing) του γραμματικού φαινομένου με στόχο την «αφύπνιση
της συνείδησης» (Consciousness-raising) και β) τις δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης.

Αφύπνιση συνείδησης
Ο Ellis (1997) ορίζει ως δραστηριότητες ‘αφύπνισης της συνείδησης’ τις παιδαγωγικές
δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν συγκεκριμένο γλωσσικό
υλικό που τους παρέχεται σε οιαδήποτε μορφή (γραπτή, ακουστική, προφορική), πλούσιο σε
δείγματα του γραμματικού φαινομένου υπό εξέταση (βλέπε Παράρτημα Γ), με σκοπό να
καταλήξουν στην πλήρη αναγνώριση και κατανόηση των γλωσσικών λειτουργιών της
χρησιμοποιούμενης γλώσσας. Ο Ellis διαχωρίζει τις δραστηριότητες αυτές από τις λοιπές γλωσσικές
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δραστηριότητες από το γεγονός ότι ως στόχο έχουν την δημιουργία μιας ενσυνείδητης απεικόνισης
του εκάστοτε γραμματικού τύπου και όχι την άμεση εφαρμογή του.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν, να σχολιάσουν και να αντιδράσουν
απέναντι στο υλικό που τους παρέχεται, καθοδηγούμενοι εντέχνως από τον διδάσκοντα προς την
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μορφή και τη χρήση του γραμματικού φαινομένου ((βλέπε
Παράρτημα Β). Ο Thornbury (1999) αναγνωρίζει ένα μεγάλο αριθμό προτερημάτων στην παραπάνω
διαδικασία. Κατ’αρχάς, οι μαθητές αναπτύσσουν ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία,
καθώς καθίστανται σταδιακά πιο αυτόνομοι και αυτοδύναμοι. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές
προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για περαιτέρω γλωσσική εξάσκηση.

Πρακτική εξάσκηση
Ο Littlewood (1981) διακρίνει δύο τύπους δραστηριοτήτων πρακτικής εξάσκησης που στοχεύουν
στην σύνδεση δομής και νοήματος. Ο πρώτος τύπος αφορά σε ασκήσεις που έχουν ως απώτερο
σκοπό την ανάδειξη της επικοινωνιακής λειτουργίας της γραμματικής δομής μέσω της ένταξής της
σε ένα ρεαλιστκό γλωσσικό πλαίσιο.
Ο δεύτερος και πιο ενδιαφέρον τύπος δραστηριοτήτων εξάσκησης περιλαμβάνει αυτές οι οποίες
εστιάζουν στην παραγωγή συγκεκριμένων νοημάτων, με τους μαθητές να χρησιμοποιούν την
συγκεκριμένη δομή για να επιτύχουν κάποιους εξω-γλωσσικούς στόχους (Littlewood 1981, Ur 1988,
Thornbury 1999). Οι δραστηριότητες αυτές είναι αμιγώς επικοινωνιακού χαρακτήρα, όντας
διαδραστικές, ρεαλιστικές και απρόβλεπτες.
Το στάδιο πρακτικής εξάσκησης πρέπει να ωθεί τους μαθητές να είναι ακριβείς στον τρόπο
έκφρασής τους μέσω της αναμιξής τους σε δραστηριότητες, σχεδιασμένες να απαιτούν τη σωστή
χρήση συγκεκριμένων γραμματικών τύπων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Thornbury (1999), το πληροφοριακό υλικό που δέχονται
οι μαθητές κατά τη διάρκεια της νοηματικής επεξεργασίας μιας δομής, μπορεί επιτυχώς να
οδηγήσει στην αναδιοργάνωση της κατάστασης της ‘νοητικής γραμματικής’ τους (mental grammar).

Στόχοι της έρευνας
Η παρούσα έρευνα αφορά στο διδακτικό περιβάλλον της Α’ τάξης του Ελληνικού Γενικού Λυκείου
και διερευνά την εξέλιξη της ‘γραμματικής ικανότητας’(grammar ability) των μαθητών μέσω δύο
αντικρουόμενων γραμματικών διδακτικών προσεγγίσεων: την εστιασμένη στις δομές μέθοδο και τη
νοηματικοκεντρική προσέγγιση. Ως ‘γραμματική ικανότητα’ χαρακτηρίζεται η ικανότητα εμπέδωσης
της γραμματικής γνώσης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσβαση σ’αυτή να είναι ακριβής και
αποτελεσματική σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό γλωσσικό περιβάλλον.
Η ερευνήτρια, βασισμένη στις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την εμπέδωση των ξένων γλωσσών
καθώς και στην προσωπική της πολυετή εμπειρία ως καθηγήτριας, θέτει την ακόλουθη υπόθεση:
• Υπάρχει σημαντική πιθανότητα η ομάδα των μαθητών που θα εκτεθεί στη νοηματικοκεντρική
διδασκαλία του γραμματικού φαινομένου του Πλάγιου Λόγου να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής
στις μετέπειτα απόπειρες σχηματισμού του Πλάγιου Λόγου, με τρόπο ακριβή και σύμφωνο με το
γενικότερο πλαίσιο χρήσης του (context). Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η ομάδα μαθητών που θα
διδαχθεί τον Πλάγιο Λόγο μέσω της εστιασμένης στις δομές μέθοδο, θα αποδειχθεί αφ’ενός μεν
πιθανώς αποτελεσματική στη μηχανιστική παραγωγή του τύπου, αφ’ετέρου όμως σημαντικά
αναποτελεσματική στο να ανακαλεί τον τύπο αυτόματα και με ακρίβεια σε καταστάσεις
πραγματικής επικοινωνίας.
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Ερευνητικά εργαλεία
Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε πείραμα με μετρήσεις πριν και μετά από αυτό (Trochim 2007). Ως
εκ τούτου, οργανώθηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:
• Επιλογή του πληθυσμιακού δείγματος.
• Διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε δύο ομάδες: την «πειραματική» ομάδα και την ομάδα
«ελέγχου».
• Πραγματοποίηση αρχικού τεστ αξιολόγησης και στις δύο ομάδες.
• Παράδοση συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων πάνω στο Πλάγιο Λόγο παράλληλα και στις δύο
ομάδες μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις.
• Πραγματοποίηση τελικού τεστ αξιολόγησης και στις δύο ομάδες.
Όσον αφορά τα δύο τεστ – αρχικό και τελικό – είναι της ίδιας μορφής, με μικρές μόνο
διαφοροποιήσεις σε επίπεδο λεξιλογίου. Τα τεστ αποτελούνται από δύο μέρη: το γραπτό και το
προφορικό. Το γραπτό μέρος περιλαμβάνει δύο ασκήσεις διαφορετικού τύπου ενώ το προφορικό
αποτελείται από μία δραστηριότητα, όλες με εστίαση πάντα στο Πλάγιο Λόγο. Η άσκηση Α απαιτεί
την απλή μηχανιστική μετατροπή από τον Απλό στον Πλάγιο Λόγο. Αντιθέτως, η άσκηση Β είναι μια
συνδυαστική άσκηση πολλαπλής επιλογής, όπου οι μαθητές καλούνται να κάνουν τις επιλογές τους
για τη συμπλήρωση ενός διαλόγου, αντιδρώντας στο σύνολο μιας κατάστασης και όχι σε
μεμονωμένες πληροφορίες. Τέλος, η άσκηση C είναι μία προφορική δραστηριότητα ελεγχόμενου
τύπου, που παρέχει πλήρεις πληροφορίες για την κατάσταση καθώς και για τους ρόλους των
εξεταζόμενων.

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Η επεξεργασία των δεδομένων καθώς και όλοι οι στατιστικοί υπολογισμοί που
πραγματοποιήθηκαν, έγιναν μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού Στατιστικού πακέτου SPSS, έκδοση
15.0. Τα στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, προέρχονται από τα αποτελεσμάτα της
ανάλυσης ANOVA (ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα), που χρησιμοποιήθηκε ως το
εργαλείο για να διαγνωσθούν οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων στο τελικό τεστ της ομάδας
ελέγχου και της πειραματικής ομάδας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΣΚΗΣΗ Α ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ
ΑΣΚΗΣΗ Β ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ
ΑΣΚΗΣΗ C ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
,88194
,85556
,84722
,855278

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
,84722
,62222
,40278
,624094

Όπως διαφαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο
ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές για τις ασκήσεις B και C καθώς και για το συνολικό σκορ του
τεστ. Αντιθέτως, δεν παρατηρούνται διαφορές στατιστικής σημασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες
όσον αφορά την άσκηση Α, όπου η ομάδα ελέγχου παρουσιάζει μέσο όρο (Μ.Ο) 84,7%, ενώ ο
αντίστοιχος Μ.Ο για την πειραματική ομάδα είναι 88,1%.
Στους λοιπούς Μ.Ο οι διαφορές είναι σαφώς πιο αισθητές, καθώς στην άσκηση Β υπάρχει μια
διαφορά της τάξης των 23,3%, στην άσκηση C η διαφορά μεταξύ των ομάδων αγγίζει το 44,5%, ενώ
για το σύνολο των ασκήσεων η διαφορά είναι 23,1%.
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα έχει βασισθεί στην υπόθεση ότι τα μέλη μιας τυχαία
επιλεγμένης ομάδας μαθητών της Α΄ τάξης ενός Ελληνικού Γενικού Λυκείου, τα οποία θα διδαχθούν
ένα γραμματικό τύπο μέσω της παραδοσιακής, εστιασμένης στις δομές προσέγγισης, θα
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αποδειχθούν μελλοντικά ελλιπείς στην αυτόματη ανάκληση του εν λόγω τύπου σε συνθήκες
πραγματικής επικοινωνίας. Σε αντίθεση, πάντα, με την ομάδα των μαθητών που θα διδαχθούν τον
ίδιο τύπο μέσω της νοηματικοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης, οι οποίοι προβλέπεται να
αποκτήσουν όχι μόνο τη γραμματική γνώση αλλά και τη γνώση χρήσης (pragmatic knowledge) του
γραμματικού τύπου.
Για την διαμόρφωση της παραπάνω υπόθεσης, η ερευνήτρια βασίστηκε κυρίως σε έρευνες και
απόψεις καταξιωμένων ερευνητών, οι οποίοι έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην διατύπωση των
σύγχρονων θεωριών σε θέματα εκμάθησης των γλωσσών και της μοντέρνας παιδαγωγικής εν γένει.
Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα ακολουθεί το σύγχρονο εκπαιδευτικό προσανατολισμό, σύμφωνα
με τον οποίο «το να έχεις γνώση της γραμματικής» συνεπάγεται βασικά να έχεις την «στρατηγική
ικανότητα» (strategic competence) της εύκολης πρόσβασης στην αποθηκευμένη γραμματική γνώση,
έτσι ώστε με ευκολία να κατανοείς και να ανταλλάσεις νοήματα.
Το «νόημα» αποτελεί τη θεμελιώδη έννοια της έρευνας αυτής, υποδηλώνοντας πολύ περισσότερα
από την απλή εστίαση στους γλωσσικούς τύπους. Αντιθέτως, η έννοια του «νοήματος» στην
παρούσα έρευνα είναι στενά συνδεδεμένη με τις σύγχρονες θεωρίες, που θεωρούν την έκθεση του
διδασκόμενου σε υλικό ρεαλιστικού περιεχομένου αλλά και την παραγωγή ρεαλιστικού λόγου ως τα
βασικά κλειδιά για την γλωσσική εξέλιξη.
Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής μας αποκάλυψαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά
με τις επιδόσεις των ομάδων στο τελικό τεστ, βοηθώντας, έτσι, να συγκεντρώσουμε ακριβή στοιχεία
σχετικά με την αντίδραση των μαθητών στα μαθήματα που παρακολούθησαν. Σε γενικές γραμμές, η
ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει ότι η αρχική υπόθεση της έρευνας ήταν πλήρως επιτυχής,
στην πρόβλεψη του γεγονότος ότι η πειραματική ομάδα θα χρησιμοποιούσε με χαρακτηριστική
ακρίβεια και άνεση τον Πλάγιο Λόγο για να πραγματοποιήσει δραστηριότητες πραγματικών
επικοινωνιακών αναγκών.
Πιο συγκεκριμένα, είναι φανερό από τη σύγκριση των Μ.Ο των τελικών τεστ ότι το πιο ισχυρό
σημείο της «ομάδας ελέγχου» αποδεικνύεται η Άσκηση Α, ένα τυπικό δείγμα των παραδοσιακών
εξεταστικών τεχνικών, που απαιτεί την απλή μετατροπή από Απλό σε Πλάγιο Λόγο μεμονωμένων
νοηματικά προτάσεων (discrete items testing technique). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν σαφώς
αναμενόμενο καθώς η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο εν λόγω γκρουπ αφορούσε
στο μοντέλο ‘παρουσίαση-εξάσκηση’, με ιδιαίτερη έμφαση στην μηχανιστική παραγωγή του
Πλάγιου Λόγου και την χρήση του σε προκαθορισμένες καταστάσεις.
Για το λόγο αυτό, η πλειονότητα των μαθητών της ομάδας ελέγχου, επέδειξαν την ικανότητα να
αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τον Πλάγιο Λόγο σε ασκήσεις αντικατάστασης, παρόμοιες με αυτές
που κλήθηκαν να συμπληρώσουν στη διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων. Παραδόξως, ίσως, τα
αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας στην Άσκηση Α ήταν ομοίως υψηλά, παρ’όλο που οι
μαθητές δεν είχαν την ίδια πείρα στο συγκεκριμένο είδος μηχανιστικής μεταφοράς με τους
συμμαθητές τους της άλλης ομάδας. Πιθανόν αυτό να είναι το αποτέλεσμα της «εξερευνητικής
μάθησης» (discovery learning), καθώς οι μαθητές του πειραματικού γκρούπ είχαν την ευκαιρία στο
πρώτο μάθημα μέσω της παρατήρησης να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την λειτουργία των
μηχανισμών τού Πλάγιου Λόγου μόνοι τους, επιτυγχάνοντας, σύμφωνα με τον Tomlinson (2003) την
συνειδητή εμπέδωση της συγκεκριμένης δομής.
Επιπλέον, το εύρημα αυτό φαίνεται να συνάδει με το σχόλιο των Hinkel & Fotos (2002, σ.7) ότι «από
τη στιγμή που η συνείδηση του μαθητή αφυπνίζεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο τύπο, ο μαθητής
αυτός αναπτύσσει συνειδητή πλέον γνώση του γραμματικού φαινομένου καθώς και την ικανότητα
να το αναγνωρίζει και να το χρησιμοποιεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες».
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Στην περίπτωση των άλλων δύο ασκήσεων του τελικού τεστ, η διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των
δύο ομάδων είναι αρκετά αισθητή. Η Άσκηση Β αφορούσε μια δραστηριότητα πολλαπλού
συνδυασμού, όπου οι μαθητές καλούνται να πράξουν περισσότερα από τον απλό σχηματισμό του
Πλάγιου Λόγου. Η συγκεκριμένη άσκηση στόχευε να αποδείξει το βαθμό ικανότητας των μαθητών
των δύο ομάδων να προβούν στην εφαρμογή του Πλάγιου Λόγου σε ένα περιβάλον γραπτού λόγου,
απαλλαγμένοι από τις απαιτήσεις και τις πιέσεις μιας αντίστοιχης προφορικής κατάστασης.
Η ομάδα ελέγχου επέδειξε μέτρια προς χαμηλή ικανότητα να πραγματοποιήσει επιτυχώς αυτή τη
σχετικά μη απαιτητική δραστηριότητα, αδυνατώντας πιθανόν να λειτουργήσει με πολυ-επίπεδο
τρόπο, μη μπορώντας να εφαρμόσει τους διδαχθέντες κανόνες σε μια δραστηριότητα
διαφοροποιημένη από αυτές που ήδη γνωρίζει. Αντίθετα, η πειραματική ομάδα, έχοντας ήδη
εμπλακεί ενεργά σε δραστηριότητες αυτού του τύπου, πέτυχε να παράγει τα κατάλληλα γλωσσικά
παραδείγματα.
Το στατιστικό εύρημα αυτό δεν αποτελεί, βέβαια, επαρκή απόδειξη της επικοινωνιακής δεινότητας
των μαθητών, καθώς αφορά μόνο σε ένα γραπτό εγχείρημα. Παρ’όλα αυτά, είναι αρκετά ενδεικτικό
της επίδρασης των δύο διδακτικών μεθόδων στις επιδόσεις των μαθητών. Έτσι, λοιπόν, το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποδεικνύει την ανικανότητα της εστιασμένης στις δομές διδακτικής
προσέγγισης να οδηγήσει στην τέλεια αφομοίωση ενός γραμματικού τύπου, καθιστώντας αδύνατη,
κατά συνέπεια, την μετατροπή του αρχικού υλικού (input) σε εμπεδωμένη πληροφορία (intake).
Το εύρημα που επιβεβαιώνει την υποθεσή μας, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, είναι η
εντυπωσιακή διαφορά των Μ.Ο της Άσκησης C. Η συγκεκριμένη άσκηση αφορούσε μία ελεγχόμενη
προφορική δραστηριότητα, που διασφάλιζε την ρεαλιστικότητά της μέ τη χρήση οπτικών
ερεθισμάτων και ΄κρυμμένων΄στοιχείων.
Η πλειονότητα των μαθητών της πειραματικής ομάδας κατάφεραν να ξεπεράσουν επιτυχώς τα
όποια φυσικά εμπόδια τίθενται σε όσους διδάσκονται μια ξένη γλώσσα, όταν καλούνται να
αντιμετωπίσουν την προοπτική προφορικώς μεταφερόμενων μηνυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι
μαθητές όφειλαν να υπερσκελίσουν δύο κύριους στρεσογόνους παράγοντες: την ανάγκη να
επικεντρώνονται παράλληλα στον τύπο και στην σημασία καθώς και να υφίστανται τις απαιτήσεις
ενός προφορικού τεστ, που λαμβάνει χώρα σε πραγματικούς χρόνους. Σύμφωνα με τον Thornbury
(1999) οι μαθητές έχουν εκ φύσεως περιορισμένη ικανότητα προσοχής, γεγονός που μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο είτε την ορθότητα των λόγων τους είτε την ευχέρεια έκφρασής τους. Ωστόσο, αυτό
δεν συνέβη στην περίπτωση της απόδοσης της πειραματικής ομάδας.
Ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι η εν
λόγω ομάδα είχε ήδη αντιμετωπίσει παρόμοιες προφορικές ασκήσεις στη διάρκεια των μαθημάτων.
Συγκεκριμένα, σε ένα από τα διδαχθέντα μαθήματα, ολόκληρη η τάξη είχε μεταμορφωθεί σε
αίθουσα πάρτυ, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας τον
Πλάγιο Λόγο, λίγο ως πολύ κατά τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται σε αληθινές κοινωνικές
εκδηλώσεις. Ομοίως, ένα επόμενο μάθημα αφορούσε μια αμιγώς επικοινωνιακή δραστηριότητα,
καθώς η ομάδα καλούνταν να πραγματοποιήσει μία συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια να
συντάξει και να παρουσιάσει τηλεοπτικά ρεπορτάζ.
Από όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι τάξεις που εφαρμόζουν την
νοηματικοκεντρική μέθοδο προσέγγισης της γραμματικής σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τάξεις,
παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν να ΄εξοπλίσουν΄τους μαθητές με την
ικανότητα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές για να ανακαλούν και να εφαρμόζουν τη
γραμματική γνώση σε κάθε τύπου κοινωνική κατάσταση.
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Τα αποτελέσματα του τελικού τεστ αποκάλυψαν την ολοφάνερη αδυναμία των μαθητών της
ομάδας ελέγχου να παράγουν ένα πρακτικό αποτέλεσμα της γνώσης τους πάνω στο Πλάγιο Λόγο.
Αποδείχθηκε, επίσης, ότι ανεξαρτήτως του όγκου πληροφοριών που τα μέλη της ομάδας αυτής
έλαβαν πάνω στο συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο και του χρόνου που δαπανήθηκε στη
μηχανιστική επανάληψη της γραμματικής δομής και στην απλού τύπου μετατροπή από Ορθό σε
Πλάγιο Λόγο, τα αποτελέσματα της προφορικής άσκησης του τελικού τεστ παρουσίασαν ελάχιστη
βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης άσκησης του αρχικού τεστ.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, το σύνολο των αποτελεσμάτων, που προήλθε από τη στατιστική
ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, επιβεβαιώνει πλήρως την ορθότητα της αρχικής
υπόθεσής της έρευνας, συμφωνώντας, έτσι, με τα ευρήματα πολλών έγκριτων ερευνητών όπως των
Long (1991), Brumfit & Johnson (1979) και Purpura (2004), οι οποίοι τονίζουν τις ευεργετικές
ιδιότητες της διδακτικής μεθόδου που επικεντρώνεται εξ’ίσου στη δομή και στο νόημα, στο πλαίσιο
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος όπου πρωτεύων στόχος είναι η επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ
των διδασκόμενων με παράλληλη εστίαση στις δομές συγκρότησης του λόγου.

Συμπεράσματα
Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα δύο
ανόμοιων προσεγγίσεων στην διδασκαλία της γραμματικής στο περιβάλλον της Α’ τάξης του
Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Είναι προφανές ότι καθώς η έρευνα διενεργήθηκε σε περιορισμένο
πλαίσιο, δεν δύναται να οδηγήσει σε γενικεύσεις. Ωστόσο, οι βασικές προβληματικές περιοχές
καταδεικνύονται σαφώς, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε τα παρακάτω
συμπεράσματα με σχετική ασφάλεια:
Η διδασκαλία της γραμματικής οφείλει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής
διδασκαλίας (communicative language teaching), σύμφωνα με την οποία ο κύριος στόχος της θα
πρέπει να είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις
δομές που διδάσκονται σε όποια κοινωνική περίσταση απαιτηθεί.
Η εκμάθηση της γραμματικής θα πρέπει να προυποθέτει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών,
καλλιεργώντας τους, έτσι, το κίνητρο για μάθηση. Για το λόγο αυτό, η εκμάθηση της γραμματικής
πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ρεαλιστικών δραστηριοτήτων, οποιουδήποτε τύπου (βασισμένες
στην ανάγνωση, στην ακουστική και προφορική εξάσκηση, σε παιχνίδια και ασκήσεις
προσομοίωσης).
Είναι εμφανές ότι η διδασκαλία της γραμματικής στην Ελληνική ξενόγλωσση εκπαίδευση απαιτεί
ειδική μεταχείριση, καθώς οι Έλληνες μαθητές, καθώς και οι γονείς τους, εμφανίζονται συχνά
δύσπιστοι απέναντι στις όποιες καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ο πιο συμβατός τρόπος
διδασκαλίας της Αγγλικής γραμματικής στο Ελληνικό σχολείο φαίνεται να είναι η τροποποιημένη
εκδοχή του Purpura (2004), γνωστή ως «διδασκαλία με ταυτόχρονη εστίαση στο τύπο και στο
νόημα», η οποία πρεσβεύει ότι ο παραδοσιακός τρόπος παιδαγωγικής μπορεί και πρέπει να
περιλαμβάνει ισχυρά επικοινωνιακά στοιχεία, που θα προάγουν την ανάπτυξη της επικοινωνιακής
ικανότητας των μαθητών.

Εφαρμογές
Η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι, εμείς οι καθηγητές να παρουσιάζουμε τη
γραμματική όσον το δυνατόν πιο ευχάριστη και κατανοητή στους μαθητές μας. Τα αποτελέσματα
της έρευνας αποκαλύπτουν στους διδάσκοντες την Αγγλική γλώσσα στις τάξεις του Ελληνικού
Λυκείου ενδιαφέρουσες πτυχές του ακανθώδους ζητήματος της διδασκαλίας της γραμματικής.. Και
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παρ’όλο που η έρευνα είναι μικρής κλίμακας, μπορεί να προτείνει περαιτέρω βελτιώσεις στο
συγκεκριμένο πεδίο:
Πρωταρχικά, οι Έλληνες καθηγητές οφείλουν να οδηγούν τους μαθητές τους στην κατανόηση του
ότι η αποτελεσματική επικοινωνία συνεπάγεται την επίτευξη αρμονίας μεταξύ της ορθής και της
λειτουργικής χρήσης των δομών. Εάν οι μαθητές δεν έχουν τις ευκαιρίες να ‘εξερευνήσουν’ την
γραμματική σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες να
κατανοήσουν τη σημασία των δομών και το ρόλο τους στην έκφραση διαφόρων επικοινωνιακών
νοημάτων.
Επιπλέον, οι καθηγητές οφείλουν να εφαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών με τρόπο που να
αποδεικνύεται στους μαθητές ότι η γραμματική μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο μέσο
μεταφοράς νοημάτων υψηλών απαιτήσεων.
Συνολικότερα, οι καθηγητές θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους ούτως ώστε να επιφέρουν
δραστική ανατροπή του ρόλου της γραμματικής κυρίως στις συνειδήσεις των μαθητών, ώστε να
εκτιμήσουν από μόνοι τους τη συμβολή της στις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Πράγμα που μεταξύ
άλλων προυποθέτει αλλαγή της οπτικής μέσα από την οποία οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν μέσα στις τάξεις τους τη γραμματική.

Προτάσεις για μελλοντικές μελέτες
Η παρούσα μελέτη προσέφερε περιορισμένα μόνο συμπεράσματα πάνω στο θέμα της
αντιμετώπισης της γραμματικής μέσα στο πλαίσιο του Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Εν τούτοις, η
προσπάθεια αυτή ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με γνώμονα την πίστη ότι ακόμα και η πιο μικρή
συνεισφορά σε αυτή τη ζωτική διδακτική περιοχή, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη.
Ωστόσο, προκειμένου να οδηγηθούμε σε πιο ακριβή συμπεράσματα, θα ήταν χρήσιμο να
διενεργηθούν μελέτες ευρείας κλίμακας, σε μεγαλύτερα πληθυσμιακά δείγματα διαφόρων
εκπαιδευτικών βαθμίδων, με διδασκόμενους από διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά επίπεδα.
Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε πιθανή έρευνα πάνω στο θέμα της ικανότητας των
διδασκομένων να διατηρούν μακροπρόθεσμα την αποκτηθείσα γραμματική γνώση.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται η παρούσα μελέτη με την πεποίθηση ότι μόνο η συνεχής έρευνα
με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόησή μας πάνω στους μηχανισμούς
εκμάθησης της γλώσσας, φωτίζοντας τις διαδικασίες εμπέδωσης του γραμματικού συστήματος, με
την ελπίδα να αποκτήσει ζωή ο ‘κοιμισμένος γίγαντας’ της παιδαγωγικής που ονομάζεται
‘γραμματική’.
Author’s e-mail: mykonos2003@yahoo.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σχέδιο μαθήματος 1 (παρουσίαση γραμματικής-grammar presentation)
Οργάνωση μαθήματος:δασκαλοκεντρική.
Γενικός σκοπός μαθήματος: να παρουσιασθούν στη τάξη οι βασικοί κανόνες του Πλάγιου λόγου.
ΣΤΟΧΟΣ
Να εισάγει τον γραμματικό τύπο.

Να παρουσιάσει τυπικά
παραδείγματα Πλάγιου Λόγου/ Να
παρουσιάσει τους κανόνες
σχηματισμού του Πλάγιου Λόγου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο καθηγητής γράφει «Πλάγιος
Λόγος» στον πίνακα και εκμαιεύει
την σημασία του.
Ο καθηγητής γράφει ένα
παράδειγμα Ευθύ Λόγου στον
πίνακα καθώς και το αντίστοιχο
του στο Πλάγιο Λόγο. Στη
συνέχεια, ο καθηγητής γράφει
τους κανόνες σχηματισμού στον
πίνακα. Κάθε κανόνας προκύπτει
κατόπιν σύντομης συζήτησης με
τους μαθητές.Οι μαθητές
αντιγράφουν τους κανόνες στα
τετράδια γραμματικής.

ΧΡΟΝΟΣ
3λ

35 λ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σχέδιο μαθήματος 1 (δραστηριότητα «παρατήρησης»)
Οργάνωση μαθήματος: συζήτηση του συνόλου της τάξης.
Γενικός σκοπός μαθήματος: να βοηθήσει τους μαθητές να παρατηρήσουν τη λειτουργία του Πλάγιου Λόγου
καθώς και το τρόπο σχηματισμού του σε σύγκριση με τον Ευθύ Λόγο.
ΣΤΟΧΟΣ
Να εισάγει το θέμα συζήτησης.

Να παρουσιάσει μια κατάσταση
και να εγείρει συζήτηση πάνω στο
θέμα.

Να δώσει το ερέθισμα για
συζήτηση και επικοινωνία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ο καθηγητής γράφει «ΕξαπάτησηCheating” στον πίνακα και
συζητάει με τους μαθητές τις
διάφορες έννοιες της λέξης.
Ο καθηγητής κολλάει στον πίνακα
τη φωτό ενός ευτυχισμένου
ζευγαριού. Κατόπιν, οι μαθητές
διαβάζουν ένα e-mail του αγοριού
προς το κορίτσι του και συζητάνε
για τα πιθανά συναισθήματα του
αγοριού και τη γενική κατάσταση
της σχέσης τους.
Ο καθηγητής κολλάει στον πίνακα
τη φωτό του αγοριού αγκαλιά με
ένα άλλο κορίτσι και καλεί τους
μαθητές να αντιδράσουν στη νέα
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Να ωθήσει τους μαθητές να
παρατηρήσουν πως λειτουργεί ο
Πλάγιος Λόγος στις πραγματικές
καταστάσεις επικοινωνίας καθώς
και να εντοπίσουν μόνοι τους τις
διαφορές στο σχηματισμό του
Πλάγιου και Ευθύ Λόγου.

κατάσταση. Επιπλέον, οι μαθητές
διαβάζουν ένα e-mail του
‘εξαπατημένου’ κοριτσιού της
πρώτης φωτό προς το ‘άπιστο’
αγόρι.
Ο καθηγητής οδηγεί την τάξη στην
σύγκριση των δύο e-mails και τους
ωθεί στο να καταλήξουν μόνοι
τους στο πως σχηματίζεται και
λειτουργεί ο Πλάγιος Λόγος στην
συγκεκριμένη κατάσταση.

35 λ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υλικό εργασίας πειραματικής ομάδας
Μάθημα 1: Jim’s e-mail to Nancy
Monday 25/2/2008
My dearest Nancy,
I haven’t seen you since yesterday and I already miss you. This is truly the best affair I’ve ever had. I am having
such a nice time with you! You’re so beautiful and you have such a nice character!
I had never imagined I would find a girl like you before I met you in that club three months ago.
I believe we will be together forever. I promise I will always be here for you.
Love
Jim

Μάθημα 1: Nancy’s e-mail to Jim
Sunday 16/03/08
Jim,
How dared you? I still can’t believe what you did to me! I couldn’t believe my eyes when I saw you yesterday
hugging and kissing that girl!
You, of all people? I still remember what you were telling me only 3 weeks ago. I still have your e-mail.
You told me that you hadn’t seen me since the previous day but you already missed me. You said to me that,
that was truly the best affair you had ever had. And then you told me you were having such a nice time with
me. You also said that I am so beautiful and I have such a nice character!
Remenber when you told me you had never imagined you would find a girl like me before you met me in that
club three months before? What an idiot was I to believe you! And also believe you when you said that we
would be together forever and that you would always be there for me. Ha, ha,ha!
I’ve nothing else to say. I hope you’ ll get what you really deserve.
Have a good life!
Your “darling”, Nancy.
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Διδακτικά Μέσα Παρώθησης των Μαθητών
στο Ελληνικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο
Learner Motivation Tools in the Greek State Primary School

Ιωάννα Β. Κοντοβαζαινίτη

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά τη σημασία της παρώθησης στην εκμάθηση των Αγγλικών.
Εξετάζει την σημασία της χρήσης των οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων παρώθησης
στη διδασκαλία και εκμάθηση των Αγγλικών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία μέσα από ένα
θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Η έννοια της παρώθησης για μάθηση, οι μορφές της και
οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς επίσης και η σχέση της με τις θεωρίες μάθησης
που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι μικροί μαθητές παρωθούνται εξετάζονται και
αναλύονται. Ωστόσο, η παρώθηση των μαθητών επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από τον
τρόπο διδασκαλίας- ένα παράγοντα που σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των
οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων παρώθησης. Συγκεκριμένα ερωτήματα και θέματα
που σχετίζονται με τη χρήση, τη σπουδαιότητα, την αποτελεσματικότητα αυτών των τρόπων
εξετάζονται παράλληλα με το τι ισχύει στο ελληνικό δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Μία έρευνα
που έγινε σ’ ένα σημαντικό αριθμό δημόσιων Δημοτικών Σχολείων μας διαφωτίζει σχετικά
με την ανταπόκριση διδασκόντων και μαθητών στα οπτικοακουστικά και κινητικά μέσα
παρώθησης και τη συχνότητα χρήσης τους καθώς επίσης και τους παράγοντες που την
επηρεάζουν. Όλα αυτά τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα παρουσιάζονται,
αιτιολογούνται και αξιολογούνται, ενώ γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε η
διδασκαλία και η μάθηση να γίνουν ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες και για τους διδάσκοντες
και για τους μαθητές.

This chapter investigates the importance of motivation. It examines the importance of the
use of the audio-visual-kinaesthetic means of motivation in a young learner context through
a theoretical and practical framework. The concept of motivation, its definition and its
components as well as the factors that affect it, along with its relation to learning theories
concerning how young learners are motivated are examined and analysed. However, young
learners’ motivation is positively or negatively influenced by the teaching process- a factor
that is directly related to the application and the use of the audio-visual-kinaesthetic means
of motivation. Certain questions and issues associated with the use, the necessity, the
effectiveness of these means are discussed in conjunction with what happens in the Greek
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state primary school. A research done in a substantial number of state primary schools
enlightens us about teachers’ and students’ response to audio-visual-kinaesthetic means of
motivation, the frequency with which they are used and the factors that affect it. All these
theoretical and practical issues are presented, justified and evaluated,while specific
implications are presented with a view to making teaching and learning interesting and
beneficial for both teachers and learners.

Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την παρώθηση, η οποία ορίζεται ως η κατεύθυνση του ατόμου
προς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, δηλαδή η επιλογή μιας συγκεκριμένης πράξης, η
επιμονή σε αυτή και η προσπάθεια που καταβάλλει το άτομο για αυτή (Dornyei
2001).Ειδικότερα, εξετάζει την ενδογενή παρώθηση, δηλαδή την επιθυμία ενός ατόμου να
μάθει και, συγκεκριμένα, την επιθυμία ενός μαθητή να μάθει μια ξένη γλώσσα. Επιπλέον,
διερευνά την δυνατότητα κάποιων διδακτικών μέσων να ενεργοποιήσουν την ενδογενή
παρώθηση των μαθητών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς
με ποια οπτικά (βίντεο, υπολογιστές, εικόνες), ακουστικά (ιστορίες, τραγούδια, ποιήματα)
και κινητικά (θέατρο, παίξιμο ρόλων, παιχνίδια) μέσα μπορούν οι διδάσκοντες στα δημόσια
Δημοτικά Σχολεία να ενεργοποιούν την παρώθηση των μαθητών και συνεπώς να αυξήσουν
το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση των Αγγλικών.
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται έρευνα που έγινε σ’ ένα σημαντικό αριθμό
μαθητών και διδασκόντων Αγγλικής γλώσσας που φοιτούν στην 5η και 6η τάξη
διαφορετικών δημόσιων Δημοτικών Σχολείων ή διδάσκουν σε διαφορετικά δημόσια
Δημοτικά Σχολεία αντίστοιχα. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της έρευνας δόθηκαν
εκτενή ερωτηματολόγια από τα οποία εξάγονται συμπεράσματα τόσο για τη σπουδαιότητα
των προαναφερθέντων διδακτικών μέσων στην παρώθηση των μαθητών όσο και για την
ανταπόκριση μαθητών και διδασκόντων σ’ αυτά καθώς και για τη συχνότητα χρήσης τους
σε ό,τι αφορά την παρώθηση των μαθητών.
Στις ενότητες που ακολουθούν, πρώτον, εξετάζουμε σύντομα το θέμα της παρώθησης
θεωρητικά. Δεύτερον, περιγράφουμε τον τρόπο που έγινε η έρευνα και συγκεκριμένα, τα
ερευνητικά εργαλεία, τις μεθόδους ανάλυσης, τους στόχους της έρευνας και στη συνέχεια
παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Τρίτον, βγάζουμε συμπεράσματα για την παρώθηση των
μαθητών καθώς και μέσω ποιών οπτικών, ακουστικών, κινητικών διδακτικών μέσων
επιτυγχάνεται αυτή, για το πώς θα ήθελαν να μαθαίνουν τη ξένη γλώσσα οι μαθητές και αν
οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Τέλος, προτείνουμε εφαρμογές-λύσεις για
μια πιο εποικοδομητική και επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας και διαδικασία παρώθησης
και μάθησης.

Θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης
Η παρώθηση θεωρείται σημαντική για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας εδώ και δεκαετίες
(Gardner 1985). Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 συζητείται έντονα στο πλαίσιο της
ξενόγλωσσης τάξης και έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα που προσπαθούν να την ορίσουν
στο πλαίσιο αυτό. Μία σημαντική θεωρία είναι και εκείνη της ενδογενούς και εξωγενούς
παρώθησης (Deci & Ryan 1985). Ως ενδογενής παρώθηση ορίζεται η εκάστοτε επιθυμία του
ατόμου να μάθει, «η εσωτερική παρώθηση του ατόμου να ασχοληθεί με το περιβάλλον
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του», όπως αναφέρουν οι Deci & Ryan (1985: 5). Συνεπώς, η ενδογενής παρώθηση του
μαθητή είναι η επιθυμία του να μάθει την ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με τον Ellis (1994: 509),
«η παρώθηση είναι μια άμεση προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές για να μάθουν τη
γλώσσα». Η ενδογενής παρώθηση, λοιπόν, βασίζεται στο προσωπικό ενδιαφέρον του
μαθητή να μάθει τη γλώσσα και να αποκτήσει θετικά συναισθήματα απέναντι στις χρήσεις
και την κουλτούρα των χρηστών της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των διάφορων
οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων που παρέχουν οπτικά, ακουστικά και κινητικά
ερεθίσματα, όπως είναι το τραγούδι, ο χορός, το παιχνίδι, καθώς οι μικροί μαθητές
αρέσκονται στο να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα, είτε συνειδητά είτε
ασυνείδητα, για να εκφραστούν και για να ανακαλύψουν τον κόσμο ενώ παράλληλα
βιώνουν το αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης στο οποίο αναφέρεται και ο Dornyei
(2001: 27), κάνοντας λόγο για την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση των μαθητών. Η
εξωγενής παρώθηση, κατά τους Deci & Ryan (1985: 6), βασίζεται στην επιθυμία του μαθητή
να μάθει τη γλώσσα για κάποιο σκοπό, επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό, που συνήθως
επιβάλλεται από το οικογενειακό περιβάλλον ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά για τους
μικρούς μαθητές του Δημοτικού αυτό μεταφράζεται ως ικανότητα να χρησιμοποιούν τη
γλώσσα για να επικοινωνούν με ένα φίλο στο εξωτερικό, να καταλαβαίνουν τους στίχους
ενός τραγουδιού ή να διαβάζουν μια ιστορία και ταυτόχρονα να είναι περήφανοι ότι
καταλαβαίνουν και ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτό που έμαθαν. Όλοι γνωρίζουμε ότι στα
μικρά παιδιά αρέσει να επιδεικνύουν τις γνώσεις τους, να ενθαρρύνονται και να
επιβραβεύονται για αυτές.
Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
παρώθηση (Williams & Burden 1997). Οι εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με τα
προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως η ηλικία, το φύλο, το γνωστικό, μαθησιακό
επίπεδο ανάπτυξης, οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, η ωριμότητα. Οι εξωτερικοί παράγοντες
πηγάζουν είτε από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον -- δηλαδή γονείς,
συνομήλικους -- είτε από το άμεσο μαθησιακό περιβάλλον, δηλαδή το σχολείο, τους
διδάσκοντες και την τάξη διδασκαλίας. Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη
από τους γονείς (Gardner 1985, Gardner et al. 1999, Gottfried et al. 1994), οι επιθυμίες των
γονέων που αντιτίθενται στα «θέλω» των μαθητών, η παρέμβασή τους στον τρόπο
διδασκαλίας και εκμάθησης ακόμα και το μορφωτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο της
οικογένειας μπορούν να προωθήσουν ή να παρεμποδίσουν την παρώθηση. Επιπλέον, η
παρώθηση επηρεάζεται από την επιθυμία των μαθητών τόσο να ευχαριστήσουν τους
διδάσκοντες και τους γονείς τους παίρνοντας καλούς βαθμούς όσο και να λάβουν την
έμπρακτη αναγνώριση και τον έπαινο των συμμαθητών τους. Η ανάγκη για επιτυχία και
επίτευξη στόχων καθορίζει το βαθμό παρώθησης∙ σύμφωνα με τον Dornyei (2001: 20),
«όσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για την επίτευξη του στόχου, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός
θετικής παρώθησης του ατόμου».
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παρώθηση των μαθητών παίζει ο δάσκαλος και το
μαθησιακό περιβάλλον αλλά κυρίως ο τρόπος διδασκαλίας και τα μέσα παρώθησης που
χρησιμοποιούνται. Όπως προαναφέραμε, η ενδογενής παρώθηση κατά τους Deci & Ryan
(1985) είναι έμφυτη και ο δάσκαλος πρέπει να την ενεργοποιήσει, σε αντίθεση με την
εξωγενή, που χρειάζεται να επιβάλλεται από άλλους.
Συγκεκριμένα, οι διάφορες θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης που ακολουθούνται κατά
περίπτωση είναι σε θέση να επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο την παρώθηση των
μαθητών, λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων της όλης μαθησιακής διαδικασίας
(Κολλιάδης 1997, 2002). Για παράδειγμα, η συμπεριφοριστική προσέγγιση του Skinner
υποστηρίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της επανάληψης και της θετικής ή/ αρνητικής
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ενίσχυσης (μέσω της ανταμοιβής και της τιμωρίας αντιστοίχως). Κατά συνέπεια, η
συμπεριφοριστική προσέγγιση συνδέεται με την εξωγενή παρώθηση καθώς απαιτεί τα
παιδιά να «συμπεριφέρονται» αναλόγως για να λάβουν τον απαραίτητο καλό βαθμό. Η
θεωρία του Piaget (Εποικοδόμηση), του Vygotsky (Κοινωνική Εποικοδόμηση) και του Bruner
(Κονστρουκτιονισμός) σχετίζονται με την εσωτερική παρώθηση καθώς αυτές οι θεωρίες
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αντλούν ευχαρίστηση και ικανοποίηση μέσα από την κοινωνική
αλληλεπίδραση, την ομαδική δουλειά, και τη συνεργασία και ότι η παρώθηση πηγάζει από
το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον των παιδιών. Οι Williams & Burden (1997: 121)
αναφέρουν ότι «κάθε άτομο υποκινείται διαφορετικά» και προσθέτουν ότι «η παρώθηση
ενός ατόμου υπόκειται σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιρροές». Άρα, το κοινωνικό
πλαίσιο αυτών των θεωριών που προωθούν τη μάθηση μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και αναγνώρισης, υποδεικνύει ως αναγκαία τη χρήση των
οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων παρώθησης για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας,
κάτι που η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να καταδείξει.
Τα ακουστικά μέσα παρώθησης, όπως ιστορίες, τραγούδια, ποιήματα,, τα οπτικά, όπως
βίντεο, υπολογιστές, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες, εικόνες και τα κινητικά, όπως θέατρο,
παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια δράσης μπορούν να υποβοηθήσουν αποφασιστικά την ενδογενή
παρώθηση και εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Brumfit, Moon & Tongue, 1991, Dunn, 1983,
Fisher, 1990). Όλα αυτά τα μέσα παρώθησης πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία,
το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
Επίσης, πρέπει το περιεχόμενό τους να είναι γνώριμο, να υποβοηθείται από την ήδη
υπάρχουσα γνώση της μητρικής γλώσσας και να συνοδεύεται από έγχρωμο, ελκυστικό
οπτικό υλικό και ειδικό εξοπλισμό για να τραβήξει το ενδιαφέρον και την προσοχή των
μαθητών. Επιπλέον, το περιεχόμενο πρέπει να περιέχει επαναλαμβανόμενο και ελεγχόμενο
λεξιλόγιο με στόχο τη γρήγορη εμπέδωσή του. Σκοπός αυτών των μέσων παρώθησης είναι
η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών, λόγω της διασκέδασης και της
χαράς που προσφέρουν, αλλά και η προώθηση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας μέσω της
ανάγνωσης, της ακουστικής ή προφορικής εξάσκησης και της διαπολιτισμικής επαφής.
Όλα αυτά τα οπτικοακουστικά και κινητικά μέσα παρώθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται
γιατί προάγουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς χρησιμοποιούνται ως μέσο
διδασκαλίας, ενώ παράλληλα βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις ακουστικές
δεξιότητες τους και να μάθουν την ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τις νοητικές λειτουργίες
και τις φυσικές εμπειρίες τους. Ο Wood (1998: 78) αναφέρει ότι «αυτά που μαθαίνουν και
θυμούνται τα παιδιά είναι πράγματα που προκύπτουν ‘φυσικά’ και συχνά συμπτωματικά
ως συνέπεια των δραστηριοτήτων τους». Επιπροσθέτως, εξασκείται η μνήμη, αναπτύσσεται
η φαντασία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, αυξάνεται η συγκέντρωση, η προσοχή
αλλά και η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές συνεργάζονται, επικοινωνούν,
αλληλεπιδρούν για την επίτευξη του στόχου και την ολοκλήρωση της γλωσσικής
δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στη χρήση
της ξένης γλώσσας. Εξίσου σημαντικά ενισχύεται το γνωστικό, γλωσσικό, προσωπικό,
συναισθηματικό και μορφωτικό τους πεδίο. Τέλος, όλα τα μέσα παρώθησης δημιουργούν
όχι μόνο αυξημένο ενδιαφέρον, περιέργεια και παρώθηση για την εκάστοτε άσκηση αλλά
και θετική στάση απέναντι στο μάθημα και το διδάσκοντα της ξένης γλώσσας, την ίδια τη
γλώσσα , τους ομιλητές και τον πολιτισμό της. Η μάθηση πηγάζει από τη διασκέδαση και τη
χαρά και συνεπώς δημιουργούνται θετικά αισθήματα και διευκολύνεται η εμπέδωση του
διδακτικού υλικού.
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Παρουσίαση της Έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστώσουμε αν τα διάφορα μέσα παρώθησης όντως
ενδιαφέρουν τα παιδιά και, εφόσον τα ενδιαφέρουν, αν θα ενεργοποιήσουν την ενδογενή
παρώθηση που σχετίζεται με το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα
που τίθενται είναι τα εξής:
• πώς θα ήθελαν οι μαθητές να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα, δηλαδή με τη χρήση ποιών
διδακτικών μέσων παρώθησης,
• αν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τα διδακτικά μέσα παρώθησης και αν επιβεβαιώνουν τις
προτιμήσεις των μαθητών.
Η έρευνα βασίζεται στη χρήση δύο ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε μαθητές και
διδάσκοντες ελληνικών δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Η επιλογή του συγκεκριμένου
ερευνητικού εργαλείου έγινε με το σκεπτικό ότι το ερωτηματολόγιο είναι ένας γρήγορος,
άμεσος, αποτελεσματικός και αξιόπιστος τρόπος συλλογής πληροφοριών και δεδομένων, ο
οποίος προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων από μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων.1
Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκαν
αυτό-συμπληρούμενα
ερωτηματολόγια, τα οποία περιλάμβαναν ερωτήσεις που αναφέρονταν τόσο σε γεγονότα
όσο και σε συμπεριφορές των συμμετεχόντων. Τα ερωτηματολόγια των μαθητών δόθηκαν
σε 143 μαθητές (70 αγόρια και 73 κορίτσια, της 5ης και της 6ης δημοτικού, ηλικίας 10-12
χρονών, στην πλειονότητά τους ελληνικής καταγωγής και διαφορετικής
κοινωνικοοικονομικής τάξης). Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν στοιχειώδεις γνώσεις
αγγλικών (post beginners-elementary) και διδάσκονται το Funway 2 ή 3. Τα
ερωτηματολόγια των διδασκόντων δόθηκαν σε 20 Έλληνες διδάσκοντες (όλες γυναίκες,
ηλικίας 30-45 χρονών), που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί Αγγλικών σε διαφορετικά
ελληνικά δημόσια Δημοτικά Σχολεία εντός της περιοχής της Αττικής. Η διδακτική εμπειρία
των συγκεκριμένων διδασκόντων ποικίλλει, ενώ οι τάξεις τους έχουν μέγεθος 21-25
μαθητών, με ίσο περίπου αριθμό αγοριών-κοριτσιών.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τα ερωτηματολόγια των μαθητών θα εξαγάγουμε
συμπεράσματα για τα μέσα παρώθησης που προτιμούν οι μαθητές και που προωθούν την
ενδογενή παρώθηση αλλά και για το πώς θα ήθελαν να μαθαίνουν οι μαθητές.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές ερωτώνται πόσο τους αρέσει να διαβάζουν ιστορίες και
παραμύθια στα Αγγλικά, πόσο τους αρέσει να λένε τραγούδια, να βλέπουν βίντεο που να
δείχνουν τον πολιτισμό της Βρετανίας, να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως μέσο
μάθησης, να συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων, να παίζουν παιχνίδια, να χρησιμοποιούν
εικόνες, πίνακες, χάρτες κατά τη διδασκαλία. Από τα ερωτηματολόγια των διδασκόντων θα
διαπιστώσουμε τον βαθμό επιβεβαίωσης των όσων απάντησαν οι μαθητές αναφορικά με
τα μέσα ενεργοποίησης της παρώθησής τους και τη συμβολή των μέσων αυτών στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και τη συχνότητα χρήσης των μέσων παρώθησης και
τους λόγους μη χρησιμοποίησής τους. Τα συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από τη χρήση
κλειστού τύπου ερωτήσεων και ερωτήσεων διαβάθμισης (κλίμακες Likert), όπου οι
συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους.

Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Όπως έδειξε η ανάλυση δεδομένων, η παρώθηση των μαθητών επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες, ενώ η χρήση των οπτικοακουστικών και κινητικών μέσων
παρώθησης είναι περιορισμένη λόγω ενδοσχολικών (ακατάλληλων συνθηκών εργασίας,
έλλειψης εξοπλισμού) και οργανωτικών εμποδίων (πεπαλαιωμένου διδακτικού υλικού,
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έλλειψης επιμόρφωσης και ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς) παρόλο που τόσο οι
διδάσκοντες όσο και οι μαθητές είναι γνώστες της σπουδαιότητάς τους.
Όσον αφορά στα μέσα παρώθησης, οι μαθητές έχουν θετική στάση σε όλα τα
οπτικοακουστικά και κινητικά μέσα παρώθησης, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1,
καθώς οι περισσότεροι απαντούν θετικά («πολύ» και «αρκετά») στις ερωτήσεις που
τέθηκαν (π.χ. ‘Πόσο σου αρέσει να διαβάζετε ιστορίες /παραμύθια στα αγγλικά, να
τραγουδάτε τραγούδια, να βλέπετε βίντεο με τον πολιτισμό της Βρετανίας, να
χρησιμοποιείτε υπολογιστές για την εκμάθηση των αγγλικών, να συμμετέχεις σε παιχνίδι
ρόλων, να παίζετε παιχνίδια και να χρησιμοποιείται οπτικό υλικό κατά τη διδασκαλία’).
ΜΕΣΑ ΠΑΡΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
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Διάγραμμα 1: Μέσα Παρώθησης που προτιμούν οι Μαθητές.

Οι πιο δημοφιλείς τρόποι υποκίνησης σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα είναι τα
παιχνίδια (89%), καθώς στο 70% των μαθητών αρέσουν πάρα πολύ και στο 19% αρκετά, και
οι υπολογιστές (85%), καθώς στο 64% των μαθητών αρέσουν πολύ και αρκετά στο 21%.
Ωστόσο, οι περισσότεροι διδάσκοντες στην έρευνά μας ανέφεραν ότι ποτέ δεν
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να παρωθήσουν τους μαθητές εξαιτίας της έλλειψης
εξοπλισμού. Τα τραγούδια έρχονται τρίτα (70%) στην προτίμηση των μαθητών καθώς στο
49% αρέσουν πάρα πολύ και στο 21% αρκετά. Ακολουθούν το παιχνίδι ρόλων (74%), οι
εικόνες (69%), οι ιστορίες (59%), και το βίντεο (57%).
Συνεπώς, οι μαθητές φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στη δράση και στην κίνηση -γεγονός που δικαιολογείται από την ηλικία τους -- παρά στα οπτικοακουστικά στοιχεία. Τα
παιχνίδια δράσης, τα τραγούδια δράσης, το παιχνίδι ρόλων προϋποθέτουν κίνηση,
δεξιότητες ευκινησίας (τρέξιμο, πήδημα, μέτρημα), επικοινωνίας (μη-λεκτική επικοινωνία,
μίμηση, εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες), νοητικές (συγκέντρωση, κρίση, παρατήρηση)
και σωματικές δεξιότητες (χορός, ηθοποιία), τεχνικές υποκριτικής (σωματική κίνηση,
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μίμηση, ηθοποιία, ερμηνεία, ζωντάνια, κέφι). Αυτό είναι σε αρμονία με την θεώρηση του
Bruner σχετικά με το ότι οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της συμμετοχής στη δράση και στην
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια, που είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος υποκίνησης για τους
μαθητές, προϋποθέτουν την προσωπική ανάμιξη και συμμετοχή, την επικοινωνία , τη
συνεργασία, τον ανταγωνισμό, την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση. Αυτά τα
χαρακτηριστικά, που χαρακτηρίζουν όχι μόνο τα παιχνίδια αλλά και τους άλλους τρόπους
υποκίνησης, υποκινούν τους μαθητές, τραβούν την προσοχή τους, αυξάνουν τη συμμετοχή
τους και εξηγούν γιατί οι μαθητές (σε ποσοστό 70%) επέλεξαν τα παιχνίδια ως το
σημαντικότερο μέσο παρώθησης. Όλοι αυτοί οι τρόποι υποκίνησης αντανακλούν τη θεωρία
του Piaget (Εποικοδόμηση) καθώς οι μαθητές μαθαίνουν και αποκτούν τη γνώση σταδιακά
με το δικό τους ρυθμό μέσω των εμπειριών, αλλά και τη θεωρία του Vygotsky (Κοινωνική
Εποικοδόμηση) καθώς οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση και τη
συνεργασία με τους συμμαθητές τους.
Ωστόσο, οι διδάσκοντες φαίνεται να βασίζονται περισσότερο στις θεωρίες του Skinner
(Συμπεριφορισμός) και του Bruner (Κονστρουκτιβισμό), όπως θα δούμε αργότερα. Επίσης,
παρόλο που οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ότι τους αρέσει το βιβλίο τους
(πολύ=35,6%, αρκετά=33%), ένα σημαντικό ποσοστό (60%) επιθυμεί αλλαγές και ζητά
περισσότερες εικόνες (80%), περισσότερα παιχνίδια (75%), περισσότερα τραγούδια (70%),
περισσότερες ιστορίες (60%), πιο δύσκολες ασκήσεις ανάλογες του επιπέδου τους,
καλύτερα εικονογραφημένα βιβλία, κουίζ, σχέδια, σταυρόλεξα, πιο επεξηγηματική
γραμματική, μεγαλύτερη έμφαση στην έκθεση και στο γραπτό λόγο, περισσότερα κείμενα,
βιογραφίες και λεξιλόγιο. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές
σχετίζονται με τα οπτικοακουστικά και κινητικά μέσα παρώθησης και καταδεικνύουν την
προτίμηση των μαθητών σ’ αυτά αλλά και την έλλειψη ή περιορισμένη εύρεσή τους στο
διδακτικό υλικό. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό ζητά το
βιβλίο της ξένης γλώσσας να δίνει τις λέξεις και στα Ελληνικά – είναι πιθανό να εννοούν ένα
βιβλίο που θα εξηγεί τις άγνωστες λέξεις ή που θα δίνει παραδείγματα. Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε δύο λόγους: είτε είναι συνηθισμένοι να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μέσα
από ένα τελείως συμπεριφοριστικό, παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο και απαιτούν το
ίδιο για την ξένη γλώσσα είτε το επίπεδό τους είναι πολύ χαμηλό και χρειάζονται τη
μετάφραση για να καταλάβουν. Μία άλλη εξήγηση θα ήταν ότι έχουν συνηθίσει να
διδάσκονται έτσι από εξωσχολικούς φορείς (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα). Αυτό
βέβαια δε σημαίνει ότι καταδικάζουμε τη χρήση της μετάφρασης και αναιρούμε τη
σημασία της στα πρώτα στάδια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας αρκεί αυτό να γίνεται σε
λογικά πλαίσια και ως ένα βαθμό -- ώστε να αφήνουμε στο μαθητή τη δυνατότητα να
αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο από τα συμφραζόμενα.
Όσον αφορά στις μεθόδους εκμάθησης, στο 64% των μαθητών αρέσει η συνεργασία ανά
δυάδες ή ομάδες πάρα πολύ και στο 19% αρκετά. Αυτό είναι λογικό καθώς οι περισσότεροι
τρόποι υποκίνησης, και κυρίως αυτοί που είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των μαθητών
(παιχνίδια, υπολογιστές, τραγούδια, παιχνίδι ρόλων), προϋποθέτουν τη συνεργασία.
Αναφορικά με το περιβάλλον μάθησης, η παρώθηση των μαθητών επηρεάζεται από την
ύπαρξη ή μη ειδικής τάξης ξένης γλώσσας, δηλαδή ξεχωριστής τάξης Αγγλικών κατάλληλα
διαμορφωμένης και εξοπλισμένης με αφίσες, κασετόφωνα, βιβλιοθήκη, χώρο τοποθέτησης
εργασιών, και είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα από τα σχολεία της έρευνας δεν διέθεταν
ειδική τάξη. Το 80% των μαθητών θα ήθελε το μάθημα να γίνεται σε ειδική τάξη Αγγλικών
που θα ήταν κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη. H έλλειψη ειδικής τάξης Αγγλικών
υποδηλώνει και την αναγκαστική συνύπαρξη μαθητών διαφορετικού γνωστικού επιπέδου
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και αυτό μπορεί να επηρεάσει την παρώθηση και μάθησή τους. Τέλος, οι συνθήκες
μάθησης -- η ώρα (67%) και ο διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας καθώς και ο αριθμός των
μαθητών (43%) –επηρεάζουν επίσης σημαντικά το βαθμό παρώθησης των ερωτηθέντων.
Έχοντας ερευνήσει τα μέσα ενδογενούς παρώθησης και μάθησης αλλά και το πώς θα
ήθελαν οι μαθητές να οργανώνεται η διαδικασία της μάθησης, είναι απαραίτητο να δούμε
αν οι διδάσκοντες επιβεβαιώνουν ή όχι τα λεγόμενα των μαθητών τους. Μελετώντας τα
ερωτηματολόγια των διδασκόντων, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο τρόπος
διδασκαλίας (75%) και η προσωπικότητα του δασκάλου (65%) επηρεάζουν σημαντικά την
παρώθηση και τη μάθηση. Ακολουθούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών (60%),
οι συμμαθητές (75%), οι γονείς (75%), το γενικότερο μαθησιακό περιβάλλον (55%) και οι
γνώσεις του δασκάλου (50%). Αναλυτικότερα, τα ποσοστά συμφωνίας («συμφωνώ απόλυτα
και συμφωνώ») φτάνουν το 100% στην προσωπικότητα και τον τρόπο διδασκαλίας του
δασκάλου, το 95% στο μαθησιακό περιβάλλον, το 90% στην επιρροή των γονέων και το 85%
στα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών∙ συγκεκριμένα, η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο
ανάπτυξης (70%), η ικανότητα, η απόδοση, η στάση απέναντι στο μάθημα και το δάσκαλο
(65%), ο βαθμός ωριμότητας (50%) και αυτογνωσίας δυνατοτήτων και αδυναμιών (50%), η
αυτοπεποίηθηση και η αυτο-εκτίμηση (45%), οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα (40%), η
ανάγκη για επιτυχία (40%). Ταυτόχρονα όμως οι διδάσκοντες παραμένουν ουδέτεροι
αναφορικά με την κοινωνικότητα και τη στάση των μαθητών προς τη γλώσσα-στόχο.
Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των διδασκόντων συγκλίνουν με αυτές των μαθητών ως
προς την παρώθηση και τη μάθηση. Σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης, οι περισσότεροι
διδάσκοντες τείνουν να υιοθετήσουν μια συμπεριφοριστική και κονστρουκτιβιστική
αντίληψη, καθώς φαίνεται να συμφωνούν ότι τα παιδιά πάντα μαθαίνουν μέσω της
επανάληψης, της θετικής εμπειρίας και του επαίνου (75%) ή μέσω της συμμετοχής τους στη
δράση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων (65%). Φαίνεται να πιστεύουν ότι τα παιδιά
συχνά μαθαίνουν μέσω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη σκέψη και την εμπειρία (70%) ή
μέσω της αλληλεπίδρασής τους με πιο έμπειρους γνώστες, συνομήλικους ή ενήλικες (60%).
Έτσι, από τη μια πλευρά οι διδάσκοντες συμφωνούν ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν ενεργό
ρόλο στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης (80%) και ότι δεν πρέπει ποτέ να έχουν
παθητικό ρόλο (70%) και από την άλλη μεριά δείχνουν να ακολουθούν ένα
δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας-μάθησης που προωθεί τον παθητικό ρόλο του
μαθητή. Επίσης, οι περισσότεροι απαντούν ότι ο δάσκαλος πρέπει συχνά (60%) ή πάντα
(20%) να είναι ο καθοδηγητής και η κυρίαρχη πηγή γνώσης. Αυτό οφείλεται ή στην έλλειψη
χρόνου, καθώς η συνεργασία ανά δυάδες ή ομάδες είναι χρονοβόρα, ή στην έλλειψη
εξοπλισμού (π.χ. υπολογιστές), όπως προκύπτει από τα ερωτηματολόγια. Ωστόσο, μαθητές
και δάσκαλοι φαίνεται να επιδοκιμάζουν την κονστρουκτιβιστική αντίληψη, καθώς οι μεν
πρώτοι κατέταξαν το παιχνίδι ως το πιο δημοφιλή τρόπο παρώθησης (70%) οι δε δεύτεροι
ως τη δεύτερη πιο δημοφιλή μέθοδο μάθησης-παρώθησης.
Αναφορικά με τα μέσα παρώθησης, όλοι οι διδάσκοντες τα χρησιμοποιούν αλλά
διαφοροποιούνται ως προς τη συχνότητα, όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα 2.
Συγκεκριμένα, το 35% των διδασκόντων αναφέρει ότι το μόνο μέσο παρώθησης των
μαθητών που χρησιμοποιεί πάντα είναι οι εικόνες, οι χάρτες, οι ζωγραφιές και αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι για το οπτικό υλικό δεν απαιτείται χρόνος, εξοπλισμός ή
χρήματα, σε αντίθεση με άλλα μέσα παρώθησης. Ωστόσο, ένα 25% απάντησε ότι ποτέ δε
χρησιμοποιεί οπτικό υλικό. Το 45% των διδασκόντων απάντησε ότι μερικές φορές
χρησιμοποιεί τραγούδια και ποιήματα (45%) παρόλο που αυτά κατέχουν την τρίτη θέση
στην προτίμηση των μαθητών, ενώ ένα 60% μερικές φορές χρησιμοποιεί τα παιχνίδια αν
και αυτά έρχονται πρώτα στην προτίμηση των μαθητών. Επίσης, το 40% μερικές φορές
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χρησιμοποιεί ιστορίες, και το 50% παιχνίδι ρόλων αν και αυτό είναι τέταρτο στις
προτιμήσεις των μαθητών. Τέλος, το 70% απάντησε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιεί βίντεο ή
υπολογιστές, παρά το ότι είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές μέσο παρώθησης των μαθητών.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι ένα 25% δεν χρησιμοποιεί ποτέ ιστορίες. Αυτό ίσως εξηγείται
από το γεγονός ότι οι διδάσκοντες αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα αυστηρό και
επιβεβλημένο διδακτικό υλικό και δεν υπάρχει χρόνος για χρονοβόρους τρόπους
υποκίνησης (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3).
Πόσο Συχνά Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα Μέσα Παρώθησης
για να παρωθήσετε τους Μαθητές;
80%
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Διάγραμμα 2: Οπτικοακουστικά – Κινητικά Μέσα Παρώθησης (Συχνότητα Χρήσης).

Σύμφωνα με το παραπάνω Διάγραμμα (Διάγραμμα 3), οι ίδιοι οι διδάσκοντες απάντησαν
ότι τα περισσότερα μέσα παρώθησης δεν χρησιμοποιούνται πάντα λόγω έλλειψης
εξοπλισμού (50%), έλλειψης χρόνου (50%), ή μερικές φορές λόγω του αυστηρού
αναλυτικού προγράμματος (30%), της άγνοιας των νέων μεθόδων τεχνολογίας (40%),
προσωπικών προβλημάτων (40%) ή λόγω αποδοκιμασίας τους από τους γονείς (35%) ως
χάσιμο χρόνου. Συνεπώς, εμποδίζεται η παρώθηση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των
διδασκόντων.
Ωστόσο, όταν οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τα μέσα παρώθησης, λαμβάνουν υπόψη τους
πολλά και διάφορα κριτήρια. Τα πιο σημαντικά είναι η δημιουργία θετικού κλίματος
μάθησης (85%), το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών (75%) και η ηλικία τους (70%).
Ακολουθούν (με 50%) η διασκέδαση των μαθητών, ο θόρυβος που θα δημιουργηθεί, η
εξάσκηση της γλώσσας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Έπονται (40%-45%) οι ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, που θα έπρεπε λογικά να βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις
προτεραιότητας για τους διδάσκοντες, η επιλογή διαφόρων ρεαλιστικών ασκήσεων, ο
εξοπλισμός που απαιτείται, το μέγεθος της τάξης, η προώθηση της αυτονομίας και της
συνεργασίας των μαθητών ανά δυάδες και ομάδες και (με 10%) η πολιτισμική ανάπτυξη. Το
χαμηλό ποσοστό του τελευταίου κριτηρίου προκαλεί εντύπωση μιας και είναι άμεσα
συνυφασμένο με τη χρήση των μέσων παρώθησης -- τραγούδια, ιστορίες, βίντεο και
ρεαλιστικό οπτικό υλικό (περιοδικά, εφημερίδες).
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Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι διδάσκοντες συμφωνούν ως προς το τι επηρεάζει την
παρώθηση των μαθητών και μοιάζουν να γνωρίζουν τη σημασία χρήσης των
οπτικοακουστικών μέσων παρώθησης αλλά δεν τα χρησιμοποιούν συχνά, είτε λόγω της
χρήσης παραδοσιακών μέσων παρώθησης και εκμάθησης είτε λόγω εμποδίων που
σχετίζονται τόσο με τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης όσο
και με το γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης που επιβάλλεται από την πολιτεία.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτά τα μέσα παρώθησης, αυτό
οφείλεται σε...
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Διάγραμμα 3: Οπτικοακουστικά – Κινητικά Μέσα Παρώθησης (Λόγοι Μη Χρήσης).

Προτάσεις και Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την έρευνα που παρουσιάσαμε είναι ότι η ενδογενής
παρώθηση των μαθητών ενεργοποιείται από τη χρήση των οπτικοακουστικών και κινητικών
μέσων παρώθησης, καθώς αυτά κεντρίζουν και αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για το
μάθημα Eπίσης, η παρώθησή τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το δάσκαλο και τους
συμμαθητές τους, πράγμα που σημαίνει ότι το περιβάλλον μάθησης επηρεάζει την
παρώθηση και την πρόοδο των μαθητών με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Επιπλέον, η
εκμάθηση της ξένης γλώσσας φαίνεται ότι γίνεται μέσω παραδοσιακών μεθόδων
διδασκαλίας παρόλο που οι διδάσκοντες είναι γνώστες και άλλων σύγχρονων μεθόδων
διδασκαλίας αλλά και της χρησιμότητας των οπτικοακουστικών μέσων παρώθησης. Αυτό
οφείλεται είτε στην έλλειψη κατάλληλων συνθηκών εργασίας, διδακτικού υλικού,
εξοπλισμού είτε στο γενικότερο πλαίσιο ελλιπούς ή προβληματικής οργάνωσης από την
πολιτεία -- γεγονός που καθιστά περιορισμένη ή και ανύπαρκτη πολλές φορές τη χρήση των
διάφορων οπτικοακουστικών και κινητικών τρόπων υποκίνησης. Από την άλλη πλευρά
προκύπτει ότι οι μαθητές επιθυμούν να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα μέσω των τρόπων
αυτών καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους και η εκμάθηση γίνεται
προσφορότερη και γρηγορότερη.
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Έχοντας κατά νου τα παραπάνω συμπεράσματα κάνουμε τις ακόλουθες προτάσεις. Πρώτον,
οι δάσκαλοι της Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλό θα είναι να μην είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν ένα και μόνο συγκεκριμένο βιβλίο αλλά να είναι
ελεύθεροι να επιλέγουν το κατάλληλο βιβλίο σύμφωνα με τις ανάγκες, το επίπεδο, την
ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών.
Επίσης, η χρήση ερωτηματολογίων και η εφαρμογή διαγνωστικών τεστ στην αρχή της
σχολικής χρονιάς είναι απαραίτητη ώστε οι διδάσκοντες να είναι γνώστες του επιπέδου,
των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών και να προσαρμόζουν ανάλογα τον
τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τη χρήση των μέσων παρώθησης.
Επιπλέον, οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα παρώθησης μεμονωμένα ή
διαδοχικά. Για παράδειγμα, μπορούν να διδάξουν μια ιστορία χρησιμοποιώντας οπτικό
υλικό για να τραβήξουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να διεγείρουν τη φαντασία τους και
να τους παρωθήσουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τραγούδια για να διδάξουν στους
μαθητές λεξιλογικούς και γραμματικούς τύπους μέσω των επαναλαμβανόμενων στίχων.
Επίσης, να επιδιώξουν τη δραματοποίηση ρόλων ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν
αυτά που διδάχθηκαν, όντας αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, χρησιμοποιώντας παράλληλα
σωματικές κινήσεις και εκφράσεις προσώπου. Τέλος, οι διδάσκοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το βίντεο για να δουν οι μαθητές την ιστορία χωρίς υπότιτλους καθώς
επίσης και υπολογιστές για να κάνουν μια άσκηση όπως το Storyboard. Επιπροσθέτως, οι
διδάσκοντες καλό θα είναι να χρησιμοποιούν ρεαλιστικό, αυθεντικό διδακτικό υλικό για να
καλύπτουν την ανάγκη των μαθητών για επαφή με τον βρετανικό πολιτισμό, την ανάγκη
τους να επικοινωνούν με ξένους φίλους, να κατανοούν τραγούδια και ιστορίες. Επίσης, να
χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους παρώθησης όταν διδάσκουν καθώς επίσης και
διαφορετικές μορφές και εκδοχές τους. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν
πάντα το ίδιο παιχνίδι αλλά να το προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών τους, δεν
πρέπει να διαβάζουν πάντα μια ιστορία, αλλά να μπορούν να την αφηγηθούν στους
μαθητές ή να τους αφήσουν να την ακούσουν στο κασετόφωνο ή να τη δουν στο βίντεο.
Ακόμα, οι διδάσκοντες πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι, να ενημερώνονται διαρκώς
και να παρακολουθούν σεμινάρια και ημερίδες οργανωμένες από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους τεχνολογίας (διαδίκτυο, υπολογιστές)
παράλληλα με τις παραδοσιακές. Επίσης, να κρατούν μια ισορροπία ανάμεσα σε όλες τις
μεθόδους μάθησης, δίνοντας έμφαση περισσότερο στη συνεργασία δυάδων ή ομάδων και
στην αυτονομία των μαθητών παρά στον ατομικισμό της δασκαλοκεντρικής μάθησης.
Ακόμα, η ύπαρξη ειδικής τάξης Αγγλικών, κατάλληλα διακοσμημένης και εξοπλισμένης, θα
διευκόλυνε τους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα παρώθησης και θα ενίσχυε
το ενδιαφέρον των μαθητών για την ξένη γλώσσα και το μάθημα. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη
βιβλιοθήκης στην τάξη θα έδινε την ευκαιρία στους μαθητές να δανειστούν ένα βιβλίο, να
το διαβάσουν, να κάνουν μια εργασία (project) ή να το δραματοποιήσουν (κουκλοθέατροθεατρικό), να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για να γράψουν μια περίληψη ή για να
κατεβάσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο. Έτσι, όχι μόνο θα διακοσμούσαν την τάξη τους
με τις εργασίες αλλά και θα επαινούνταν λεκτικά από το δάσκαλο ή από τους συμμαθητές
τους (π.χ. ψηφοφορία για την καλύτερη εργασία) ενώ παράλληλα θα είχαν εξασκήσει όλες
τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ακουστικής, προφορικού λόγου ως αποτέλεσμα της
επικοινωνιακής, μαθητοκεντρικής μάθησης. Η αντικατάσταση των παρωχημένων βιβλίων
με νέα, ωραία εικονογραφημένα, εμπλουτισμένα με σύγχρονα θέματα βιβλία που
βασίζονται σε ενεργητικές, βιιωματικές, διαθεματικές δραστηριότητες και επιτρέπουν τη
συνεργασία και αυτονομία καθώς και η προσπάθεια διδασκαλίας της ξένης γλώσσας τις
πρώτες ώρες του ημερησίου προγράμματος θα βοηθούσε σημαντικά την παρώθηση των
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μαθητών και θα μείωνε τα φαινόμενα κούρασης και μη παρώθησης. Τέλος, ο μικρός
αριθμός μαθητών και η σωστή διάταξη των καθισμάτων θα βοηθούσε εξίσου σημαντικά.
Συνοψίζοντας, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές υποκινούνται
από την ενδογενή παρώθηση, έλκονται από τα οπτικοακουστικά και τα κινητικά μέσα
παρώθησης και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους, ενώ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά
παίζει και ο τρόπος διδασκαλίας από την πλευρά του διδάσκοντα. Ωστόσο, παρόλο που οι
διδάσκοντες είναι ενήμεροι σχετικά με τα πλεονεκτήματα των οπτικοακουστικών και
κινητικών μέσων παρώθησης, δεν τα χρησιμοποιούν συχνά, κυρίως, όπως ισχυρίζονται,
λόγω εμποδίων που σχετίζονται με τις συνθήκες διδασκαλίας και οργάνωσης από την
πολιτεία.. Αλλά και όταν τα χρησιμοποιούν, φαίνεται να επιλέγουν κυρίως συμβατικούς και
παραδοσιακούς τρόπους υποκίνησης (οπτικό υλικό-τραγούδια) και μεθόδους μάθησης
(Συμπεριφορισμό), μη λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών
και άλλους παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν την παρώθηση.
Author’s e-mail: gpolydoras@vodafone.net.gr

Σημειώσεις
1. Τυχαίο δείγμα με κοινά χαρακτηριστικά [ηλικία, επίπεδο (μαθητές), φορέας εκπαίδευσης ή
διδακτικό υλικό (διδάσκοντες)].
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Τα Κίνητρα και η Ξένη Γλώσσα
στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Motivation and the Foreign Language
In Greek State Primary School Context

Κανέλα Κυριακούλια

Το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας καθορίζεται σαφώς από τους
παράγοντες παρώθησης που υφίστανται εντός της τάξης, τόσο από την πλευρά του μαθητή
όσο και από την πλευρά του δασκάλου. Ωστόσο υπάρχουν και παράγοντες παρώθησης που
δρουν έξω από τα στενά όρια της τάξης. Οι συμμαθητές, οι γονείς και η ίδια η φιλοσοφία
του σχολείου είναι τρεις από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Ο στόχος της έρευνας
που διενεργήσαμε σε μικρή κλίμακα ήταν να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι αυτοί οι
παράγοντες μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στην παρώθηση των μαθητών ως
προς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Δημoτικό Σχολείο στην Ελλάδα. Στην
παρουσίαση αυτή αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει αυτή την υπόθεση.
Παράλληλα τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων φανερώνουν το βάθος της επίδρασης των παραπάνω
παραγόντων στην ‘κινητροποίηση’ των μαθητών και στην αύξηση του ενδιαφέροντος που
δείχνουν για την ξένη γλώσσα.

The first step towards the acquisition of a foreign language is largely determined by the
motivational factors present in the classroom, both with regard to the learner and with
regard to the teacher. However, there are motivational factors that extend beyond
classroom boundaries. The learner group, the parents and the philosophy of the school itself
are three of these external factors. The aim of this small-scale research was to confirm the
assumption that these three factors can heavily influence the motivation of students
attending foreign language classes in the context of a State Primary School in Greece. The
theoretical background supporting this assumption is considered in our presentation.
Moreover, the data deriving from questionnaires distributed to learners, parents and the
teaching staff reveal the extent of the influence that these three groups exercise on learners’
motivation and on the increase of their interest in the foreign language.
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Εισαγωγή
Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας,
αν όχι στη μάθηση γενικότερα, είναι ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη
διαδικασία και δρουν εντός και εκτός της τάξης. Οι παράγοντες αυτοί είναι τόσο πολλοί και
ποικίλοι, που μια μόνο έρευνα δεν μπορεί να τους αναλύσει και να τους περιγράψει σε
βάθος και με λεπτομέρεια. Εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο
παράγοντα, το κίνητρο για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα, και μάλιστα τα στοιχεία που
επηρεάζουν αυτόν τον παράγοντα. Επειδή ο τομέας «κίνητρο» είναι αρκετά ευρύς, θα
περιορίσουμε την ανάλυσή μας στα κίνητρα που επηρεάζουν μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου.
Τα κίνητρα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορούν να εντοπιστούν και μέσα στην
καθαυτή εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχέση με το μαθητή και το δάσκαλο, αλλά και έξω
από αυτήν, εφόσον συνδέονται με το σχολείο και το γενικότερο οικογενειακό και κοινωνικό
περίγυρο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πραγματικότητας, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε
το βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρεαστεί η ‘κινητροποίηση’ των μαθητών από
παράγοντες όπως οι συμμαθητές, οι γονείς και το ίδιο το σχολείο. Σκοπός μας ήταν να
εντοπίσουμε κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν θετικά ή
αρνητικά τη διαδρομή των μαθητών μέσα στην ξενόγλωσση τάξη, και επιπλέον πώς
μπορούμε να διαμορφώσουμε ή να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά αυτών των ομάδων,
έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα και για τον μαθητή και για την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Πρώτα απ’ όλα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο που θα
βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης γενικότερα, αλλά και της
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ειδικότερα, στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι ψυχολογικοί και άλλοι παράγοντες που
εμφανίζονται να ενεργούν διαφέρουν από άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον η θεωρητική
αυτή βάση μας επιτρέπει καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων
διαφόρων ενεργειών και ομάδων που επηρεάζουν την κινητροποίηση των μαθητών. Το
επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε
αυτή τη μικρή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε ένα πολύ μικρό δείγμα μαθητών της
πρωτοβάθμας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των στόχων της έρευνας. Παρουσιάζουμε με
αναλυτικό τρόπο τα δεδομένα αυτής της έρευνας και, στη συνέχεια, τα συμπεράσματα που
απορρέουν από αυτήν, τα οποία συνδέουμε με το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διδακτική
πραγματικότητα. Τέλος, επιχειρούμε να αντλήσουμε θετικά συμπεράσματα και πρακτικές
εφαρμογές, στοχεύοντας στην αύξηση της κινητροποίησης των μαθητών εντός και εκτός της
τάξης.

Θεωρίες παρώθησης
Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με την παρωθητική διάθεση των μαθητών ως προς τη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Κάποιοι προέρχονται από την ίδια τη γλώσσα και
συγκεκριμένα την εσωτερική της αξία, που είναι η διαδικασία της μάθησης, την
ενοποιητική της αξία (integrative value) που αναφέρεται στη γλώσσα και τους ομιλητές, και
την εργαλειακή της αξία (instrumental value), η οποία αναφέρεται στα οφέλη της
κατάκτησης της ξένης γλωσσας (Dornyei 2001b: 51).Το πρόβλημα με τους μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι τους παρουσιάζονται μια σειρά μεμονωμένες
μαθησιακές εργασίες, που από μόνες τους δεν φαίνεται να έχουν καμία αξία για τους

90

Κυριακούλια / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 89-100

μαθητές και δε συνεισφέρουν σε ένα γενικότερο μαθησιακό πλαίσιο, τουλάχιστον όχι σε
κάποιο που να μπορούν να το κατανοήσουν (Williams & Burden 1997: 204). Ωστόσο, ο
ρόλος του δασκάλου είναι επίσης σημαντικός, ειδικά όταν αυτός διαθέτει ενθουσιασμό και
αφοσίωση στη μάθηση των μαθητών και διατηρεί θετικές σχέσεις προς τους μαθητές και
τους γονείς τους (Dornyei 2001b: 32).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία οριοθετούν και προσδιορίζουν ταυτόχρονα τον παρωθητικό
προσανατολισμό του μαθητή ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη βιβλιογραφία
προτείνονται διάφορα θεωρητικά πλαίσια που ενσωματώνουν παρωθητικούς παράγοντες
και λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα. Οι Williams και Burden προτείνουν ένα πλαίσιο που
εμπλέκει μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον και την εκτιμώμενη αξία της
δραστηριότητας, τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπεριφορά ως προς τη μάθηση, την
ηλικία, το φύλο (εσωτερικοί παράγοντες), αλλά και τη συμβολή των αποκαλούμενων
«σημαντικών άλλων» (“significant others”), το μαθησιακό περιβάλλον και το γενικό πλαίσιο
της μάθησης (εξωτερικοί παράγοντες) (William & Burden 1997: 138-139). Οι Tremblay και
Gardner (1995, αναφορά στο Dornyei 1998: 127) θεωρούν τη συμπεριφορά ως προς το
δάσκαλο της ξένης γλώσσας και τους ομιλητές της καθώς και το ενδιαφέρον για την ξένη
γλώσσα ως ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς οι μαθητές οδηγούνται σε παρωθητική
συμπεριφορά, που περιλαμβάνει την προσοχή του μαθητή, την επιμονή και την έντονη
παρώθηση και τελικά την κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Ένα εξίσου ενδιαφέρον πλαίσιο
είναι αυτό που προτείνει ο Dornyei, ο οποίος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε τρεις
πλευρές της παρώθησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας: το επίπεδο της γλώσσας, το
επίπεδο του μαθητή και το επίπεδο της μαθησιακής κατάστασης, που συνδέεται με το
μάθημα, το δάσκαλο και τη μαθησιακή ομάδα (Dornyei 1998: 125).
Όλα τα προηγούμενα συνδέονται άμεσα με γενικότερες θεωρίες της μάθησης που έχουν
καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση των παιδιών. Στις
πρώιμες συμπεριφοριστικές θεωρίες η παρώθηση καθοριζόταν κυρίως από εξωτερικούς
παράγοντες, με την έννοια ότι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να
οδηγήσουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, και οι συνέπειες τέτοιων συμπεριφορών
μπορεί να καθορίσουν την πιθανότητα επανάληψής τους (Williams & Burden 1997: 113).
O Piaget συνεισέφερε στην επέκταση της θεωρίας της παρώθησης, ξεκινώντας από την
υπόθεση ότι τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνωστικές και διανοητικές τους ικανότητες
ακολουθώντας μια σειρά από στάδια τα οποία περιγράφουν την εξελικτική πορεία
συγκεκριμένων λειτουργιών, ξεκινώντας από τις αισθησιοκινητικές λειτουργίες, περνώντας
στη συνέχεια στις συμβολικές και τις συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες και
καταλήγοντας στις αφηρημένες γνωστικές λειτουργίες. Η παρώθηση κατακτιέται με την
ανάπτυξη των διανοητικών δομών των μαθητών, οι οποίες είναι συνεχώς υπό τη
διαδικασία αφομοίωσης νέων διεγέρσεων (Oxford & Shearin 1996: 135). Η έμφαση του
Piaget στην ατομική ανάπτυξη, ωστόσο, οδήγησε στην παραμέληση της σημασίας του
κοινωνικού περιβάλλοντος του μαθητή (Williams & Burden 1997: 27).
Η θεωρία του Vygotsky έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο Vygotsky θεωρούσε ότι η
δυναμική του παιδιού αναπτύσσεται με την συνεργασία των άλλων που γνωρίζουν
περισσότερα (knowledgeable others), οι οποίοι μπορεί να είναι ενήλικες ή συνομήλικοι με
περισσότερες γνώσεις (Wood 1988: 26-27), οδηγώντας σε αυτό που ονόμασε «ζώνη της
επικείμενης ανάπτυξης», δηλαδή την απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο ανάπτυξης που έχει
κατακτήσει ο μαθητής και το επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης (Vygotsky 1978, αναφορά
στους Oxford & Shearin 1996: 137). Προχωρώντας ακόμα ένα βήμα, ο Bruner συνδυάζει
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στοιχεία από τα στάδια ανάπτυξης του Piaget και από θεωρίες του Vygotsky και
αντιλαβάνεται τη μάθηση ως μια ανακαλυπτική διαδικασία η οποία βιώνεται με τρεις
τρόπους σκέψης, τον πραξιακό (enactive), τον εικονικό (iconic) και τον συμβολικό
(symbolic). Σύμφωνα με την ίδια οπτική, το εκπαιδευτικό πλαίσιο καλείται να υποβοηθήσει
το μαθητή στην πορεία του προς την κατάκτηση της γνώσης με το να του παρέχει το
κατάλληλο πλαίσιο στήριξης το οποίο είναι απαραίτητο για την ενδυνάμωση των
γνωσιακών δομών του (Oxford & Shearin 1996: 137).
Άν εστιάσουμε τη συζήτησή μας στην κοινωνική άποψη της παρώθησης, με την οποία
ασχολούμαστε εδώ, ανακαλύπτουμε το σημαντικό ρόλο που αυτή παίζει στην έννοια της
παρώθησης. Σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, εξάλλου, ο ρόλος του περιβάλλοντος
είναι εξαιρετικά ισχυρός (Dornyei & Otto 1998: 53). Το δε εκπαιδευτικό περιβάλλον του
μαθητή, που συνήθως αποτελείται από την οικογένεια, τους συμμαθητές, το σχολείο και τα
ΜΜΕ, επηρεάζει πολιτισμικά ένα παιδί (Pollard & Tann 1993: 116-118). Οι δύο κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των μαθητών είναι η οικογένεια και
το σχολείο, που και τα δύο καθορίζουν την ανέλιξη του μαθητή εντός του εκπαιδευτικού
συστήματος (Scott-Jones 1995: 75). Οι «σημαντικοί άλλοι», δηλαδή οι γονείς, οι δάσκαλοι,
οι συμμαθητές, καθώς και το ήθος της τάξης και του σχολείου, σε συνδυασμό με το
εκπαιδευτικό σύστημα, είναι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την παρώθηση του
μαθητή (Williams & Burden, αναφορά στο Dornyei 2001b: 20). Ειδικότερα, σε μικρότερες
ηλικιακές ομάδες, η μορφή του κινήτρου που υιοθετείται από κάθε μαθητή προσδιορίζεται
από τον τρόπο που ο μαθητής αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουν οι γονείς, οι συμμαθητές
και οι δάσκαλοι (Williams & Burden 1997: 131). Επειδή οι συμπεριφορές των μαθητών
δημιουργούνται εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος και της προσωπικής επαφής, το σπίτι
και το σχολικό πλαίσιο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παρώθηση των μικρών
μαθητών ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Manolopoulou-Sergi 2001: 132).
Ο πρώτος πόλος εστίασης, η ομάδα δηλαδή, επηρεάζει άμεσα την παρώθηση των μαθητών
και συνδέεται με παράγοντες όπως η συνοχή της μαθησιακής ομάδας, ο προσανατολισμός
των στόχων και οι κανόνες της ομάδας (Dornyei 2003: 11). Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας
επηρεάζεται ακόμα αποφασιστικότερα, καθώς τα κίνητρα που βaσίζονται και απορρέουν
από την ομάδα αποτελούν βασικό τμήμα της παρώθησης στην εκμάθηση της ξένης
γλώσσας (Dornyei & Malderez 1997: 67). Η ομάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής μπορεί να
αποτελέσει ακόμα και πηγή αρνητικής κινητροποίησης όταν οι μαθητές υπόκεινται σε
κοινωνικούς περιορισμούς εάν προσεγγίσουν κάποια σχολική επιτυχία (Dornyei 2001b: 45),
δηλαδή όταν η ομάδα δέχεται τη μετριότητα ως αποδεκτή συμπεριφορά, βάζοντας στο
περιθώριο οποιαδήποτε πιο θετική αντιμετώπιση του μαθήματος.
Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και οι πρακτικές της, από την άλλη πλευρά , συνδέονται
με τη σχολική επιτυχία (Dornyei 2001a: 35). Τέτοια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την
πίεση που ασκεί η οικογένεια, την εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του μαθητή, ένα
υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και την παρουσία μοντέλων (Eccles et al. 1998,
αναφορά στο Dornyei 2001a: 34). Η παρέμβαση της οικογένειας μπορεί να εμφανιστεί σε
τέσσερα επίπεδα: στην εκτίμηση της εκπαίδευσης εν γένει, στον έλεγχο της σχολικής
συμπεριφοράς και απόδοσης, στη βοήθεια για την κατάκτηση βασικών μαθησιακών
ικανοτήτων, και στηn πράξη (Scott-Jones 1995: 76). Εξάλλου, ο ρόλος των γονέων στη ζωή
ενός παιδιού είναι αναντικατάστατος και ως προς τη σχολική επιτυχία και ως προς τηn
κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη (Eccles & Harold 1996: 3). Ως προς τη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας, οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν ως μοντέλα, μεταδίδοντας τη στάση
τους απέναντι στηn ξένη γλώσσα και στην ξένη κοινότητα εν γένει (Gardner 1985, αναφορά
στο Dornyei 2001b: 39, Gardner et al. 1991: 235), καθώς επίσης και σε πιο πρακτικό
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επίπεδο, παρέχοντας στα παιδιά τους την παρουσία τους και τη βοήθειά τους κατά τη
διάρκεια των ξενόγλωσσων μαθημάτων, είτε ελέγχοντας τη μελέτη τους είτε
συνεισφέροντας σύμφωνα με τις δυνατότητές τους στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας.

Μέθοδοι έρευνας και ανάλυση
Η διερεύνηση όλων αυτών των θεωρητικών δεδομένων σε σχέση με την εκπαιδευτική
πραγματικότητα και μάλιστα την Ελληνική είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έγινε μια πολύ
μικρή προσπάθεια με την παρούσα μελέτη περίπτωσης (case study). Δόθηκαν προς
συμπλήρωση απλά ερωτηματολόγια σε τρεις διαφορετικές ομάδες, στις οποίες στηρίζεται η
υπόθεση που διερευνάται. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 23 εντεκάχρονους μαθητές της
ΣΤ’ τάξης ενός Δημοτικού σχολείου των δυτικών προαστείων της Αθήνας, που μεγαλώνουν
σε κατά βάση εργατικές ή μικροαστικές οικογένειες, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης
των μαθητών στη δημιουργία ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η δεύτερη
ομάδα στην οποία απευθυνθήκαμε ήταν οι γονείς των αντίστοιχων παιδιών, με σκοπό να
προσδιορίσουμε το δικό τους ρόλο στον παρωθητικό προσανατολισμό των μαθητών. Η
τρίτη και τελευταία ομάδα ήταν εκείνη που προσδιορίζει το ρόλο του σχολείου ως
οντότητας στη δημιουργία κινήτρων εντός της μαθητικής κοινότητας, και δεν ήταν άλλη
από τους εκπαιδευτκούς του συγκεκριμένου σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών έγινε όχι τυχαία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη
ότι η ηλικία και τα χρόνια εκπαιδευτικής διαδικασίας της διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας -- σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές ήδη διδάσκονταν την ξένη γλώσσα
για σχεδόν 3 χρόνια -- εξασφάλιζε μεγαλύτερη εγκυρότητα των στοιχείων που θα
συγκεντρώνονταν. Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να εκφράσουν πιο συγκεκριμένη άποψη
για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, εφόσον η διδασκαλία αυτή ήταν μέρος της
μαθησιακής τους ζωής για αρκετό καιρό ήδη. Η χρήση όμως της ελληνικής γλώσσας αντί της
αγγλικής θεωρήθηκε πιο εποικοδομητική, καθώς η ηλικία των παιδιών σίγουρα θα
αποτελούσε εμπόδιο στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για την ξένη γλώσσα,
γραμμένου στην ξένη γλώσσα, και μάλιστα από παιδιά που πιθανόν δεν θα είχαν
συμπληρώσει ξανά ερωτηματολόγιο. Ο ίδιος περιορισμός λήφθηκε υπόψη στο μέγεθος του
ερωτηματολογίου, το οποίο περιορίστηκε σε δώδεκα ερωτήσεις, οκτώ από τις οποίες
ζητούσαν από τους μαθητές να ανταποκριθούν σε μια κλίμακα τριών μόνο επιλογών. Η
δημιουργία ενός τέτοιου ερωτηματολογίου ανταποκρίνεται στις γνωστικές ικανότητες της
ομάδας υπό έρευνα, καθώς είναι σημαντικό οποιαδήποτε εργασία, σε αυτή την περίπτωση
η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο του
μαθητή (Williams & Burden 1997: 23), σύμφωνα με τα γνωστικά στάδια του Piaget.
Μέσω των ερωτηματoλογίων διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών ως προς τη σημασία
που αποδίδουν στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα γενικά, και ως προς τη διδασκαλία των
Αγγλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα, τη θέση των Αγγλικών στο σχολικό
πρόγραμμα και σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, το βάρος που δίνουν και την
προσπάθεια που καταβάλλουν για την κατάκτηση της ξένης γλώσσας, καθώς και ο ρόλος
των γονέων σε όλη αυτή την πολύπλοκη διαδικασία.
Ο ίδιος αριθμός γονέων προσεγγίστηκε, με την αποστολή ερωτηματολογίου που
συμπληρώθηκε στο σπίτι και επιστράφηκε ανώνυμα στο σχολείο, στοχεύοντας σαφώς στη
συλλογή όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικών αποτελεσμάτων, αν και 5 από τα 23
ερωτηματολόγια δεν επιστράφηκαν ποτέ. Αποφεύχθηκε η αποστολή μεγάλου σε μέγεθος
ερωτηματολογίου -- το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει μόνο οκτώ ερωτήσεις --,
στοχεύοντας στη διευκόλυνση των γονέων και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης
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ανταπόκρισης. Η επιλογή της ελληνικής γλώσσας ήταν σαφώς η ενδεδειγμένη καθώς οι
περισσότεροι γονείς δεν ήταν γνώστες της αγγλικής γλώσσας. Χρησιμοποιήθηκαν έξι
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο τύπου Likert, με απαντήσεις που κυμαίνονταν από
«πολύ» έως «καθόλου».
Στόχος των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους γονείς ήταν να μετρηθεί κατά κάποιο
τρόπο η στάση τους ως προς τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γενικά και ως προς την
εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών τους πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος τους στην
κινητροποίηση των παιδιών τους σε σχέση με την ξένη γλώσσα, καθώς και η επίδραση τους
ως γονέων σε όλους αυτούς τους τομείς.
Η άποψη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας διερευνήθηκε με
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε επίσης και στο διευθυντή της. Ακολουθήθηκε
η ίδια δομή, με ένα ερωτηματολόγιο στην ελληνκή γλώσσα που περιείχε τρεις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και δύο κλίμακας Likert.
Επειδή ο χαρακτήρας του σχολείου αντανακλάται στη συμπεριφορά και την ηθική του
προσωπικού (Hepworth-Berger 1995: 142), διερευνήθηκε η σημασία που δίνει το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό στη διδασκαλία των Αγγλικών γενικότερα, αλλά και στο
συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον ειδικότερα, η άποψη τους για τη θέση των Αγγλικών στο
σχολικό πρόγραμμα καθώς και για την προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλλουν οι
μαθητές για την επιτυχή απόδοση τους.
Η ανάγκη για κάποιες διευκρινίσεις όσον αφορά στα συμπεράσματα από την ανάλυση των
απαντήσεων των ερωτηματολογίων οδήγησε στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και με τις τρεις
ομάδες ερωτώμενων, των μαθητών ομαδικά, ενός μικρού αριθμού γονέων και του
διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ανάλυση δεδομένων
Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν έτσι ώστε να αναγνωριστεί και να προσδιοριστεί ο ρόλος των
συμμαθητών, των γονέων και του συστήματος αξιών του σχολείου εν γένει στην
κινητροποίηση των μαθητών. Τα αποτελέσματα λοιπόν σαφώς μπορούν να αναδείξουν τη
σπουδαιότητα των τριών αυτών ομάδων.
Ξεκινώντας από την πρώτη ομάδα, φαίνεται ότι η άποψη των μαθητών για τη σημασία του
μαθήματος της ξένης γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις απόψεις τους όσον
αφορά στο τι είναι σωστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό αποδεικνύεται από τη δήλωσή
τους ότι θα αναζητούσαν μαθήματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα εάν
δεν τούς παρεχόταν η δυνατότητα παρακολούθησης των αντίστοιχων μαθημάτων στη
δημόσια εκπαίδευση. Κανένας μαθητής δεν απέρριψε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
εντός του σχολικού του προγράμματος, δείχνοντας σαφώς ότι θεωρείται σωστή
εκπαιδευτική πρακτική η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Αυτή η άποψη αποτελεί ισχυρό
παρωθητικό παράγοντα, καθώς οι μαθητές κατευθύνονταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, είτε αυτό αυτό σημαίνει διδασκαλία της ξένης γλώσσας
εντός του σχολικού πλαισίου είτε κάπου αλλού. Εξάλλου, έρευνα που διενεργήθηκε σε
μεγαλύτερη κλίμακα και αφορούσε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αποκαλύπτει ότι το 76,8% αυτών των μαθητών παρακολουθούσαν μαθήματα ξένης
γλώσσας για τουλάχιστον πέντε χρόνια, που σημαίνει ότι η εκπαίδευσή τους είχε αρχίσει
ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Manolopoulou-Sergi 2001: 172), πράγμα που
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επίσης ισχυροποιεί την προηγούμενη άποψη, ότι δηλαδή η διδασκαλία της ξένης γλώσσας
είναι ανάγκη και επιθυμία των μαθητών να ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, 65,2%, θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την
αγγλική γλώσσα διαβάζοντας πρωτογενές ξενόγλωσσο υλικό, κάτι που εκτός των άλλων
θετικών πλευρών έχει και μια ενδιαφέρουσα πολιτισμική άποψη. Σημαντική είναι επίσης η
άποψη των μαθητών, δοθέντος μάλιστα της νεαρής τους ηλικίας, ότι η γνώση της αγγλικής
γλώσσας θα αποτελέσει μελλοντικά γι’ αυτούς ένα ισχυρό προσόν στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Η αντίληψη αυτή πραγματώνεται μέσα από αυτό που
ονομάζεται εργαλειακός προσανατολισμός (instrumental orientation), ο οποίος συνδέεται
με την επιθυμία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ως αποτέλεσμα της επιθυμίας κατάκτησης
πρακτικών στόχων, όπως, για παράδειγμα, η επαγγελματική επιτυχία (Noels et al. 2003: 36).
Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητροποίησης των μαθητών, καθώς η νεαρή τους
ηλικία αποτελεί εμπόδιο στη συνειδητοποίηση άλλων εκπαιδευτικών στόχων για την
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Συνεχίζοντας την ανάλυση, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών, 78,3%, θεωρεί το
μάθημα των Αγγλικών εξίσου σημαντικό με τα λεγόμενα ‘πρωτεύοντα μαθήματα’, όπως η
ελληνική γλώσσα, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 65,2% για την Ιστορία και στο 56.2% για
τη Γεωγραφία. Επιπλέον, η υποχρεωτική φύση του μαθήματος υποστηρίζεται από το 69,6%
των μαθητών, σε αντίθεση με το 30,4%, όπου το μάθημα θεωρείται ότι θα έπρεπε να είναι
προαιρετικό. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το μηδενικό ποσοστό των μαθητών
που απορρίπτουν εξ ολοκλήρου το μάθημα της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερα σημαντική θέση που
κατέχει το μάθημα της ξένης γλώσσας μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο που έχουν σχηματίσει
οι μαθητές και όπου οι ίδιοι θέτουν τις βάσεις μιας σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας,
διαδικασίας της οποίας η ξένη γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο.
Η συχνότητα του μαθήματος, δηλαδή τρεις διδακτικές ώρες εντός του αναλυτικού
ωρολόγιου προγράμματος, θεωρείται επαρκής από το 65,2% των μαθητών. Αυτό που θα
μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά αποκαλυπτικό είναι η άποψη του 79,8% των μαθητών ότι το
μάθημα των Αγγλικών θα έπρεπε να γίνεται εντός του πρώτου διδακτικού δίωρου, κάτι που
βέβαια ανταποκρίνεται στην προηγούμενη άποψη της θεώρησης των Αγγλικών ως
πρωτεύοντος μαθήματος. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα γλωσσικό
μάθημα, όπου η προσοχή και η συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
είναι απαραίτητη. Η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μειώνεται με
την πάροδο του διδακτικού ωραρίου, αφού η κούραση και η διάσπαση της προσοχής
αυξάνονται καθώς πλησιάζουμε στην τελευταία διδακτική ώρα.
Η έννοια του κινήτρου είναι συνδεδεμένη με την άποψη που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για
την αξία τους ως μαθητών (Dornyei 2001b: 87), όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Αυτό που
έδειξε η έρευνα είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει ότι η προσπάθεια τους ήταν
ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή των συμμαθητών τους, εφόσον αφιερώνουν τουλάχιστον
μισή ώρα στην προετοιμασία του μαθήματος των Αγγλικών. Όλοι, ωστόσο, οι μαθητές
θεωρούν το μάθημα των Αγγλικών εύκολο ή σχετικά εύκολο, με συνέπεια το 73,9% από
αυτούς να εργάζονται χωρίς τη βοήθεια των γονέων ή άλλων ατόμων.
Όπως φαίνεται στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων των μαθητών, η θετική άποψη των
γονέων τους απεικονιζόταν στην πίεση που αυτοί ασκούσαν στα παιδιά τους, έτσι ώστε να
είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο μάθημα. Ωστόσο, η συνέντευξη των μαθητών
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αποκάλυψε ότι η πίεση αυτή ήταν γενικότερη και αφορούσε ολόκληρη τη σχολική
προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένου όμως του μαθήματος των Αγγλικών.
Αναλύοντας τις απόψεις των γονέων, όπως αυτές παρουσιάζονται στις απαντήσεις που
δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, φαίνεται αρχικά ότι η άποψη των παιδιών όσον αφορά στη
γνώση των Αγγλικών σε σχέση με τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να
συνδεθεί με την αντίστοιχη άποψη των γονέων. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο κύριος στόχος
που έχουν θέσει οι γονείς σε όλη τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Η
μελλοντική επαγγελματική αποκάτασταση των παιδιών τους είναι πολλές φορές η
κινητήρια δύναμη πίσω από τη δική τους συμπεριφορά και συμμετοχή σε σχέση με την
εκπαίδευση των παιδιών. Απόρροια όλου αυτού του τρόπου σκέψης είναι η παραδοχή από
όλους τους γονείς ότι θα προσπαθούσαν να παρέχουν μαθήματα Αγγλικών στα παιδιά τους
στρεφόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εάν ο δημόσιος δεν αναλάμβανε αυτό το ρόλο, γιατί
πολλοί γονείς έχουν την πρόθεση και τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους
μαθήματα ξένων γλωσσών εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (Cameron 2003: 105).
Η υποχρεωτική φύση του μαθήματος υποστηρίχθηκε από το 94,7% των γονέων, γεγονός
που αποδεικνύει την υψηλή εκπαιδευτική αξία που αποδίδεται στο μάθημα αυτό.
Διάφορες, εξάλλου, γερμανικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα
στους γονείς σχετικά με την άποψη ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι χρήσιμη (Blondin et al. 1998: 28). Η άποψη ότι το μάθημα των Αγγλικών
θα πρέπει να θεωρείται από τα πρωτεύοντα μαθήματα και μάλιστα μετά από την ελληνική
γλώσσα και τα Μαθηματικά υποστηρίζεται φανερά από το 88,9% των γονέων. Ωστόσο, οι
ίδιοι θεωρούν, σε ποσοστό 84,2%, ότι θα έπρεπε να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας καθώς
αυτές θεωρούνται ανεπαρκείς, με απώτερο στόχο φυσικά την καλύτερη απόδοση των
μαθητών.
Στο πιο πρακτικό επίπεδο της βαθμολογίας και της σχολικής επίδοσης του μαθητή, το
μάθημα των Αγγλικών αντιμετωπίζεται από τους γονείς με την ίδια σοβαρότητα όπως και
τα άλλα μαθήματα. Η προετοιμασία της μισής ώρας θεωρείται και από τους γονείς
επαρκής, χωρίς να παραβλέπουν το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να καταβάλλουν και
άλλη προσπάθεια για να πετύχουν θετικούς εκπαιδευτικούς στόχους όσον αφορά στο
συγκεκριμένο μάθημα.
Η ενεργητική ενθάρρυνση εκ μέρους των γονέων για την προετοιμασία του μαθήματος των
Αγγλικών θεωρείται από αυτούς υποχρέωση και καθήκον, χωρίς ωστόσο να προχωρεί τις
περισσότερες φορές πέρα από την απλή ενθάρρυνση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, μόνο η
μειοψηφία των γονέων μπορούσε να βοηθήσει με τις εργασίες στο σπίτι, γεγονός που
μπορεί να δικαιολογηθεί από τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο των μαθητών που
έλαβαν μέρος στη έρευνα, καθώς οι περισσότεροι γονείς αυτών των μαθητών είχαν μικρή
και ελλιπή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε τέτοιο βαθμό που αδυνατούσαν να βοηθήσουν
τα παιδιά τους οι ίδιοι. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προετοιμασία των παιδιών
διεξαγόταν χωρίς τη συμμετοχή των γονέων ή άλλων προσώπων. Παρόλα αυτά, το 68,4%
εξακολουθούσε να θεωρεί τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την ακαδημαϊκή επιτυχία
των παιδιών στη ξένη γλώσσα.
Η άποψη του προσωπικού του σχολείου δε διέφερε και πολύ από τη γενικότερη άποψη του
συγκεκριμένου κοινωνικού περίγυρου, ότι δηλαδή η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα ήταν
σημαντικό προσόν στη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών. Το μάθημα
των Αγγλικών θεωρήθηκε από αυτούς απαραίτητο και υποχρεωτικό. Παρά τη γενικότερη
θετική αντιμετώπιση του μαθήματος των Αγγλικών σε θεωρητικό επίπεδο, όμως, το 38,5%
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από το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρούσε ότι υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα που
θα μπορούσε να κάνει ένας μαθητής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα ποσοστό 38,5%
του προσωπικού θεωρούσε ότι το μάθημα των Αγγλικών εντός του δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος είναι πιο σημαντικό από αυτό του ιδιωτικού τομέα. Παρόλα
αυτά, ακριβώς το ίδιο ποσοστό πίστευε το αντίθετο.
Η άποψη των εκπαιδευτικών ότι η θέση του μαθήματος των Αγγλικών είναι στο δεύτερο ή
και στο τρίτο διδακτικό δίωρο αντιστοιχεί στην άποψή τους ότι το μάθημα είναι
δευτερεύον και εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη Γυμναστική και τη Γεωγραφία, κάτι
που ωστόσο δε συμβαδίζει με την άποψη των μαθητών και των γονέων. Ωστόσο, το 69,2%
των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι μαθητές θα έπρεπε να αφιερώνουν τουλάχιστον μισή
ώρα στην προετοιμασία του μαθήματος και να δείχνουν τον ίδιο ζήλο που θα έπρεπε να
δείχνουν και για τα υπόλοιπα μαθήματα τους.
Οι συνεντεύξεις ανταποκρίνονται στις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια. Η
θέση του μαθήματος των Αγγλικών συνδέεται με αυτό που ονομάστηκε εργαλειακή
παρώθηση, καθώς η σπουδαιότητά του στη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση
θεωρείται προεξέχουσα και από τις τρεις υπό διερεύνηση ομάδες. Η αντιμετώπιση του
μαθήματος εκ μέρους των γονέων είναι απολύτως θετική, όπως αποκαλύφθηκε από την
προσωπική επικοινωνία με τους γονείς, και συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη άποψη
για επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπλέον, ο χρόνος που θα έπρεπε τα παιδιά τους να
αφιερώνουν στο μάθημα των Αγγλικών θα έπρεπε να ήταν περισσότερος. Γενικά η
αντιμετώπισή τους απέναντι στο μάθημα των Αγγλικών στο πλαίσιο τουΔημοτικού Σχολείου
καθρέφτιζε τις γενικότερες κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τη σπουδαιότητα της
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.
Η συνέντευξη με τον διευθυντή του σχολείου έδωσε λεπτομέρειες που ανταποκρίνονταν
στον καθαρά διοικητικό του ρόλο, καθώς η θέση των Αγγλικών στο καθημερινό πρόγραμμα
των μαθητών καθοριζόταν και από παράγοντες που είχαν σχέση περισσότερο με την ομαλή
λειτουργία του σχολείου παρά με άλλους εκπαιδευτικούς παράγοντες. Η αντίληψη που
επικρατούσε ήταν ότι η διδασκαλία των Αγγλικών θα έπρεπε να προσαρμόζεται μέσα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του προγράμματος σε
σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν επηρέασε την πεποίθηση του
διευθυντή του σχολείου για τη σπουδαιότητα του μαθήματος των Αγγλικών και για την
ανάγκη παροχής των κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων για την επιτυχή διεξαγωγή του
συγκεκριμένου μαθήματος (βλέπε την εργασία της κ. Κοντοβαζαινίτη σε αυτόν τον τόμο).

Εφαρμογές και επιπτώσεις
Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν, η κατάκτηση της
αγγλικής γλώσσας είναι ένας στόχος που θεωρείται βασικός στην εκπαιδευτική πρακτική.
Από πολύ νεαρή ηλικία οι μαθητές οδηγούνται σε αυτό το στόχο από το οικογενειακό τους
περιβάλλον. Αυτό αποτελεί το πρώτο, πολύ ισχυρό κίνητρο για το νεαρό μαθητή, ο οποίος
είναι έτσι πρόθυμος να εργαστεί πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Η άποψη, ωστόσο, των μαθητών σχετικά με τον βαθμό ευκολίας του μαθήματος των
Αγγλικών μπορεί να δράσει ανασταλτικά όσον αφορά στην κινητροποίησή τους. Ένα
«εύκολο» μάθημα χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερο όταν πολλοί
μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει τη εκμάθηση των Αγγλικών εκτός του σχολικού
περιβάλλοντος. Συνεπώς, για να καταστεί το μάθημα ενδιαφέρον θα πρέπει να παρέχει
γνώσεις σε ένα ελαφρώς ανώτερο επίπεδο από αυτό στο οποίο ήδη βρίσκονται. Με τη
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βοήθεια του καθηγητή, ο οποίος θα διευκολύνει τον μαθητή παρέχοντας το απαραίτητο
υποστηρικτικό πλαίσιο, ο μαθητής θα μπορέσει να κατακτήσει υψηλότερους στόχους σε
ένα πιο ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Μια άλλη ίσως παράμετρος που συνδέεται με την υποτιθέμενη «ευκολία» του μαθήματος
των Αγγλικών και την κινητροποίηση είναι και η δημιουργία ενός λιγότερο ανεκτικού
κλίματος μέσα στην τάξη όσον αφορά μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιες μαθησιακές
δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες ίσως θεωρούνται αδικαιολόγητες από τους υπόλοιπους
συμμαθητές στο πλαίσιο του ‘εύκολου’ μαθήματος των Αγγλικών, δημιουργώντας ένα
κλίμα αρνητικής κινητροποίησης για μια μερίδα μαθητών. Ένας στόχος λοιπόν θα πρέπει να
είναι η δημιουργία ενός ανεκτικού κλίματος μέσα στην τάξη, όπου όλοι οι μαθητές, και
αυτοί που θεωρούν ‘εύκολο’ το μάθημα και οι υπόλοιποι που ίσως έχουν κάποιες
δυσκολίες, θα μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ώστε η τάξη
να είναι σε γενικό πλαίσιο ομοιογενής. Εξάλλου, η σύνθεση της σχολικής ομάδας από
άποψη απόδοσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο θετικής σχολικής
κουλτούρας (Pintrinch & Schunk 1996: 393), κάτι που σαφώς οδηγεί σε πιο ομοιογενείς
ομάδες.
Η έλλειψη κινήτρων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μαθητική-μαθησιακή
διαδικασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει σταδιακή μείωση της παρώθησης στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς ο μαθητής ανεβαίνει σε τάξη και σχηματίζεται μια
πίεση από την ομάδα αποφυγής της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, με συνέπεια τη μείωση
της παρώθησης, αφού η ομάδα αντιμετωπίζει με αρνητικό τρόπο τη χρήση της ξένης
γλώσσας (Gardner 1973: 242). Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, όπως η δημιουργία
ενός θετικού και δημιουργικού πνεύματος μέσα στην τάξη και η ανάπτυξη των θετικών
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές, που να αποτρέπουν τη δημιουργία ενός
τέτοιου αρνητικού κλίματος (βλέπε την εργασία της κ. Βάιου).
Όπως φανέρωσε η έρευνα, οι απόψεις και οι φιλοδοξίες των μαθητών απέχουν πολύ λίγο
από αυτές των γονέων τους, κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό όταν αναφερόμαστε στην
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Εξάλλου, οι γονείς είναι αυτοί που μεταφέρουν την αξία και
τη σημασία συγκεκριμένων μαθημάτων στα παιδιά τους (Scott-Jones 1995: 82). Συνεπώς, η
θετική αντιμετώπιση των Αγγλικών εκ μέρους των γονέων επηρεάζει άμεσα την
κινητροποίηση των μαθητών.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τους γονείς είναι η αναγνώριση από
αυτούς του ρόλου τους και της αναντικατάστατης παρουσίας τους στην προετοιμασία που
πρέπει οι μαθητές να κάνουν στο σπίτι. Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στους
γονείς μπορεί να λάβει τη μορφή της οδηγίας προς τους γονείς να ελέγχουν τη σχολική
προετοιμασία των παιδιών τους (Eccles & Harold 1996: 26). Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό έχει
πολύ θετικό αντίκρισμα στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών ακόμα και αν οι γονείς
τους δεν γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση μας. Όπως πίστευε
και ο Vygotsky, η επιτυχία που συντελείται μετά από συνεργασία συνεισφέρει στη
δημιουργία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη (Wood 1988: 27).
Επιπλέον, η αντιμετώπιση του μαθήματος των Αγγλικών από γονείς και μαθητές ως
«πρωτεύοντος» μαθήματος σηματοδοτεί και την απαίτηση τους για αύξηση των ωρών
διδασκαλίας, κάτι που συντάσσεται και με τα ευρήματα αντίστοιχης ευρωπαϊκής έρευνας,
στην οποία προτείνεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας για το μάθημα της ξένης γλώσσας
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Blondin et al. 1998: 40).
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Ως προς το τρίτο σκέλος, δηλαδή το ίδιο το σχολείο, η προσπάθεια για θετικότερη
προσέγγιση του μαθήματος των Αγγλικών εκ μέρους των εκπαιδευτικών σίγουρα θα
επηρέαζε θετικά και τους στόχους των μαθητών. Είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί
η θέση του μαθήματος των Αγγλικών μέσα στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα, με στόχο
αυτό να γίνεται κατά το δυνατόν το πρώτο διδακτικό δίωρο, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται
στην άποψη και των μαθητών και των γονέων.

Συμπεράσματα
Ο παράγοντας της παρώθησης μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές και να επηρεάσει
διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αυτό που άμεσα αναδύεται έστω
και σε αυτή τη μικρής κλίμακας έρευνα είναι η σημασία του κοινωνικού περίγυρου, πρώτα
του οικογενειακού και μετά του σχολικού, στην ένταση της προσπάθειας που θα
καταβάλλει ο μαθητής στα πλαίσια μιας ξενόγλωσσης τάξης, και πιο συγκεκριμένα της
Αγγλικής, εντός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Θα ήταν εκπαιδευτικά
προσοδοφόρο να διερευνηθούν περαιτέρω η έκταση και η ένταση της επίδρασης αυτού
του περίγυρου, και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον μαθητή, καθώς
και οι τρόποι που αυτός ο περίγυρος μπορεί να βοηθηθεί για μια πιο αποτελεσματική
εκπαιδευτική διαδικασία.
Author’s e-mail: kankyriak@sch.gr
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Τα Κίνητρα των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Exploring EFL Teachers’ Motivation in Greek State Primary
and Secondary Schools

Δέσποινα Σ. Γεμέλου

Παρότι πολλές έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχουν ασχοληθεί με τα
κίνητρα των μαθητών, δεν έχει δοθεί ανάλογη προσοχή στο θέμα των κινήτρων παρώθησης
των εκπαιδευτικών. Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει τους παράγοντες που
αποτελούν κίνητρα για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας τη σημασία αυτών των παραγόντων για τη
βελτίωση και ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας είναι αρκετά έως
πολύ υψηλά. Οι παράγοντες που λειτουργούν ως θετικά κίνητρα είναι ως επί το πλείστον
ενδογενείς, ενώ ως αντικίνητρα θεωρούνται κυρίως διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Τα
πλέον θετικά κίνητρα διδασκαλίας ήταν η σχέση με τους μαθητές και η αγάπη για το
αντικείμενο, ενώ ως βασικότεροι ανασχετικοί παράγοντες κρίθηκαν οι συχνές
μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και οι χαμηλές οικονομικές απολαβές.
Δεδομένου ότι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών επηρεάζουν άμεσα τα κίνητρα των μαθητών
τους, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά κίνητρα είναι απαραίτητοι για ένα αποτελεσματικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά συνέπεια, σημαντικός τομέας του σχεδιασμού εκπαιδευτικής
πολιτικής πρέπει να είναι τόσο η ενίσχυση των θετικών κινήτρων των εκπαιδευτικών, όσο
και η ελάττωση ή η εξάλειψη των παρεμποδιστικών παραγόντων του εκπαιδευτικού έργου.

Although many studies within the field of educational psychology have addressed the issue of
students’ motivation, not as much attention has been given to teacher motivation. The
present study aims at examining the factors that motivate EFL teachers working at Greek
State Primary and Secondary schools, highlighting the importance of these factors for the
improvement and enhancement of the teaching performance. The results of the study
indicated that EFL teachers are quite motivated. Motivating factors are mostly intrinsic in
nature, while demotivation rises mainly from extrinsic factors. Among the most powerful
motivators were the teachers’ relation with their students and the subject matter itself, while
frequent educational reforms and poor remuneration were identified as highly demotivating
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factors. Given that teachers’ motivation directly influences students’ motivation, highly
motivated teachers are crucial for an effective educational system. Consequently, an
important part of education policy-making should be the enhancement of teacher motivation
as well as the reduction or elimination of any factors that impede teachers’ performance.

Εισαγωγή
Το θέμα των κινήτρων δεν είναι καινούριο στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Η
έρευνα όμως έχει επικεντρωθεί περισσότερο στους μαθητές (κίνητρα μάθησης) και πολύ
λιγότερο στους εκπαιδευτικούς (κίνητρα διδασκαλίας), μολονότι, όπως υποστηρίζει η RencRoe (2006) ‘Είναι άσκοπο να μιλάμε για κίνητρα μαθητών χωρίς να έχουμε πρώτα
προσδιορίσει ποια είναι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών’. Παρεμφερή θέματα, όπως είναι η
ικανοποίηση από την εργασία (job satisfaction) ή το άγχος και η εξουθένωση του
εκπαιδευτικού (teacher stress and burn-out), έχουν απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες
αρκετούς ερευνητές (Kyriacou,\ 2001, Pennington 1992, Πυργιωτάκης 1992, ΜακρήΜπότσαρη & Ματσαγγούρας 2003, Παπάνης & Γιαβρίμης 2007) κυρίως λόγω της
αυξανόμενης δυσαρέσκειας των εκπαιδευτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου, η οποία τους
οδηγεί όλο και συχνότερα σε πρόωρη αποχώρηση από το επάγγελμά τους. Ειδικά όμως για
το θέμα των κινήτρων διδασκαλίας η ελληνική βιβλιογραφία εξακολουθεί να είναι
περιορισμένη (με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως έρευνες των Gheralis-Roussos 2003, Tziava
2003, Βάμβουκα 1982, Κοντέλλη 2008), με αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να παραμένει
ακόμα μάλλον αχαρτογράφητος. Η σημασία των κινήτρων, όμως, γίνεται εύκολα
κατανοητή, αν δεχτούμε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν εξαρτάται μόνο από τα
προσόντα, τις γνώσεις και τη διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών, αλλά επίσης και από
τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τη δέσμευση προς το επάγγελμά τους.
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τους
παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας στους
εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία
αυτή τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
• Ποια είναι τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στα ελληνικά
δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
• Ποιοι παράγοντες αποτελούν κίνητρα και ποιοι αντικίνητρα για τους εκπαιδευτικούς της
Αγγλικής Γλώσσας;
• Ποια είναι η πηγή των κινήτρων των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας; Επηρεάζονται,
δηλαδή, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί περισσότερο από ενδογενείς ή από εξωγενείς
παράγοντες;
Μετά από μια σχετικά σύντομη εξέταση του θέματος από θεωρητική σκοπιά, θα
ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα, η
οποία πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χίου κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Τέλος, θα
κατατεθούν προτάσεις για περαιτέρω ανάλυση του θέματος και αξιοποίηση των
συμπερασμάτων της έρευνας.
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Θεωρητικό Υπόβαθρο
Ορισμοί
Πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να αποδώσουν την έννοια των κινήτρων,
χωρίς να υπάρχει ακόμα ένας σαφής και κοινά αποδεκτός ορισμός. Η δυσκολία έγκειται
κυρίως στο ότι τα κίνητρα αποτελούν σύνθετη έννοια, η οποία καλύπτει πολλές εκφάνσεις
των λειτουργιών που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και το πώς αυτή
ενεργοποιείται (Γεράλη-Ρούσσου 2006: 52). Ο Πυργιωτάκης παραδέχεται πως «η
αναζήτηση και η μελέτη των κινήτρων είναι δύσκολα προσπελάσιμος χώρος», ειδικά στον
λεπτό και πολύπτυχο τομέα της εκπαίδευσης (1992: 32-33). Η πλειοψηφία των ερευνητών
θεωρεί τα κίνητρα ως την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μορφής ανθρώπινη
συμπεριφορά. Οι Berelson και Steiner (1964: 234 στην Kim 2000), περιλαμβάνουν στον
ορισμό και «κάθε εσωτερική παρόρμηση που στρέφει το ενδιαφέρον ενός ατόμου σε μια
δραστηριότητα και πυροδοτεί συγκεκριμένη συμπεριφορά». Ο Ifinedo (2003) αναγνωρίζει
τους ανθρώπους με υψηλά επίπεδα παρώθησης από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό, τη
συγκέντρωση, το ζήλο και τη συνεισφορά τους σε προσωπικούς ή γενικότερους σκοπούς
και στόχους.
Βέβαια, η πρόκληση και μόνο του ενδιαφέροντος δεν είναι ικανή να διατηρήσει τα κίνητρα
σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, μια άλλη ομάδα ερευνητών αναφέρεται όχι μόνο σε κίνητρα που
ενεργοποιούν ή καθοδηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και σε παράγοντες που
συντηρούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, σύμφωνα με τον Dörnyei (2001:8), πίσω από τον
ορισμό των κινήτρων υπάρχουν τρεις βασικοί παρονομαστές: α) η επιλογή μιας
συγκεκριμένης δράσης, β) η επιμονή σε αυτή και γ) η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη
δράση αυτή. Με άλλα λόγια, τα κίνητρα εξηγούν γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν
κάτι, με πόση επιμονή επιδιώκουν το στόχο τους και για πόσο διάστημα συνεχίζουν να
προσπαθούν.

Επάγγελμα και κίνητρα
Βασική αρχή της οργανωσιακής ψυχολογίας είναι ότι τα κίνητρα αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων. Οι Steers & Porter (1991)
συσχετίζουν το δυναμικό μοντέλο των επαγγελματικών κινήτρων με τρεις μεταβλητές: τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε εργαζόμενου (ανάγκες,
ενδιαφέροντα), τη φύση του επαγγέλματος και το εργασιακό περιβάλλον. Σε γενικές
γραμμές, το επάγγελμα αποτελεί θετικό κίνητρο όταν α) έχει νόημα β) προσφέρει
αυτονομία και γ) δίνει δυνατότητες ανατροφοδότησης στους εργαζόμενους (Hackman
1991), θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια, αφού σχετίζονται άμεσα και με
τα κίνητρα των εκπαιδευτικών.

Ιστορική θεώρηση: θεωρίες των κινήτρων
Αρκετές σχολές έχουν κατά καιρούς μελετήσει την έννοια των κινήτρων από διάφορες
σκοπιές, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει πολλές διαφορετικές θεωρίες. Ειδικά στην
οργανωσιακή ψυχολογία, επειδή τα κίνητρα σχετίζονται με την εργασιακή
αποτελεσματικότητα, αυτές οι θεωρίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση
ερμηνευτικών μοντέλων απόδοσης των εργαζομένων. Οι Walker & Symons (1997:16-17)
υποστηρίζουν ότι όλες σχεδόν οι θεωρίες συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Το κοινό
σημείο όλων των επί μέρους θεωριών, δηλαδή, είναι ότι τα κίνητρα φτάνουν στο
αποκορύφωμά τους όταν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι, έχουν (ή αισθάνονται ότι
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έχουν) επαρκή αυτονομία, θέτουν αξιόλογους στόχους, ανατροφοδοτούνται και
επιβεβαιώνονται από τους άλλους.
Γενικά οι θεωρίες των κινήτρων διαιρούνται σε στατικές και δυναμικές. Οι στατικές
εστιάζουν στο τι ενεργοποιεί τα κίνητρα και δίνουν έμφαση στις ανάγκες των ατόμων και
την ικανοποίησή τους. Από την άλλη, οι δυναμικές θεωρίες εστιάζουν στο πώς
ενεργοποιείται και συντηρείται μια μορφή συμπεριφοράς. Γνωστότερη από τις στατικές
θεωρίες είναι η θεωρία του Abraham Μaslow, η οποία βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο
αναγκών. Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ανθρώπινες ανάγκες κατηγοριοποιούνται σε πέντε
βασικές ομάδες (φυσιολογικές ανάγκες, ανάγκες ασφάλειας, κοινωνικές ανάγκες, ανάγκη
αυτοεκτίμησης και ανάγκη για αυτοπραγμάτωση ή αυτοολοκλήρωση). Στην ιεραρχική αυτή
δομή μία ανάγκη δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο αν δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο
ποσοστό η προηγούμενη. Προέκταση των αρχών του Maslow αποτελεί η θεωρία του
Alderfer (1972), όπου οι πέντε βασικές κατηγορίες αναγκών συνοψίζονται σε τρεις: Στις
«ανάγκες ύπαρξης», στις «ανάγκες σχέσης» και στις «ανάγκες ανάπτυξης». Στο ίδιο μήκος
κύματος, ο McClelland εστίασε τη θεωρία του σε τρία κίνητρα-ανάγκες τα οποία όλοι οι
άνθρωποι κατέχουν: ανάγκη για επιτεύγματα, ανάγκη για εξουσία και ανάγκη για
συναδελφικότητα. Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg, κατηγοριοποιεί τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ενδογενή κίνητρα (όπως η
επιτυχία, η αναγνώριση, η εργασία αυτή καθ’ αυτή, η υπευθυνότητα και η εξέλιξη) και σε
εξωγενή κίνητρα ή παράγοντες «υγιεινής» (όπως οι συνθήκες εργασίας, η πολιτική της
διεύθυνσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αμοιβή, το κύρος κ.ά).
Από τις δυναμικές θεωρίες, εφαρμογή στην εκπαίδευση βρίσκει η θεωρία της
αυτοαποτελεσματικότητας,
του
Bandura
(1993).
Ο
Bandura
ορίζει
την
αυτοαποτελεσματικότητα ως την πίστη που έχει ένα άτομο ότι διαθέτει τις ικανότητες να
εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι όσο
περισσότερο πιστεύει το άτομο στις δυνατότητές του, τόσο περισσότερο επιμένει και στην
προσπάθειά του (Savvides & Pashiardis 2004). Σημαντική είναι επίσης η θεωρία της
ισότητας, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι κινητροποιούνται αν αισθάνονται ότι αυτά
που προσφέρουν στην εργασία τους (π.χ. προσπάθεια, προσόντα) είναι ανάλογα αυτών
που λαμβάνουν (π.χ. μισθός) ή αυτών που λαμβάνουν σε άλλα επαγγέλματα άνθρωποι με
ανάλογα προσόντα. Αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, οι εργαζόμενοι τείνουν να
απογοητεύονται και τα κίνητρά τους εμφανίζουν πτώση. Τέλος, ο Victor Vroom, με τη
θεωρία της προσδοκίας (1964), επιχειρεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα
επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έχουν τα μεγαλύτερα
ανταποδοτικά οφέλη. Ο Vroom δηλαδή εξετάζει και ερμηνεύει τους στόχους ενός ατόμου
και τις προσδοκίες του για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ασφαλώς, αυτές οι θεωρίες
επηρεάζουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και τους εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενους,
όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών
Εστιάζοντας τώρα στα κίνητρα των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε ότι η σημασία τους
έγκειται στο γεγονός ότι το επίπεδο του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης του
εκπαιδευτικού έχει επίπτωση στα κίνητρα μάθησης, στην προδιάθεση των μαθητών και
γενικότερα στη μαθησιακή επιτυχία ή αποτυχία. Με άλλα λόγια, επειδή στην εκπαιδευτική
διαδικασία η διαπλοκή των σχέσεων είναι άμεση, όσο περισσότερο παρακινημένος είναι ο
εκπαιδευτικός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να παρακινηθούν και οι μαθητές για να
μάθουν (Γεράλη-Ρούσσου 2006: 53). Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά κίνητρα
είναι απαραίτητοι για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εξίσου απαραίτητο,
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όμως είναι να καθοριστούν και οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τα κίνητρα
διδασκαλίας.
O Dörnyei (2001: 157-8) επισημαίνει ότι τα κίνητρα των εκπαιδευτικών καθορίζονται:
α) από ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την εσωτερική ανάγκη του ατόμου
να διδάσκει, να μεταφέρει σε άλλα άτομα γνώσεις και αξίες, αλλά και γενικότερα να
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο·
β) από εξωγενείς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το εργασιακό
περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Οι τελευταίοι διακρίνονται σε μακρο-περιβαλλοντικούς
(όπως η στάση της κοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς, το επαγγελματικό status, η
εκπαιδευτική πολιτική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης σοβαρών
αποφάσεων) και μικρο-περιβαλλοντικούς που έχουν να κάνουν με το στενότερο εργασιακό
περιβάλλον του σχολείου (σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους, αριθμός μαθητών,
κτηριακός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ωράριο εργασίας κτλ).
Ο Dörnyei επισημαίνει ακόμα (όπ. π.: 158) ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται
«εύθραυστο», με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός συνεχώς βάλλεται από παρεμποδιστικούς
παράγοντες, όπως είναι η ιδιαίτερα αγχωτική φύση του επαγγέλματος, η έλλειψη
αυτονομίας, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η ανία και η καθημερινή ρουτίνα, η έλλειψη
επαγγελματικής ανέλιξης κ.ά. Το άγχος θεωρείται από τα πιο σημαντικά αντικίνητρα ειδικά
στα σημερινά σχολεία και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι επιφορτισμένο, αν όχι
συνώνυμο, με πλείστους αγχογόνους παράγοντες: τις προσδοκίες των γονέων, τον
υπερβολικό φόρτο εργασίας, διάφορα μισθολογικά θέματα, την πίεση από ανωτέρους, τις
ιδιαιτερότητες των μαθητών, την ανεπαρκή επιμόρφωση. Στη συνέχεια θα δούμε κατά
πόσο αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τα συμπεράσματα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας.

Παρουσίαση της έρευνας
Δείγμα - Ερευνητικά εργαλεία
Ως περιοχή έρευνας ορίστηκε ο νομός Χίου, ο οποίος περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί,
καθώς και τα δύο μικρότερα νησιά Οινούσσες και Ψαρά. Στο νομό εντοπίστηκαν 27
Δημοτικά Σχολεία στα οποία διδάσκεται τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, καθώς και 30
Γυμνάσια, Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Τα μισά περίπου από αυτά
βρίσκονται στην πρωτεύουσα του νομού και τα υπόλοιπα στην περιφέρεια.. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (37 στην Πρωτοβάθμια και 46 στη Δευτεροβάθμια) που
υπηρετούσαν σε αυτά τα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006-2007 αποτέλεσαν τον
πληθυσμό της έρευνας, η διεξαγωγή της οποίας έγινε κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι
ανάλυσης. Ως ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η χρήση της «τριγωνοποίησης»
αυτής έγινε για να ενισχυθεί η εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο
προτιμήθηκε λόγω της ευκολότερης πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος και για
να αυξηθεί, λόγω της ανωνυμίας, η πιθανότητα ειλικρινέστερων απαντήσεων από τους
συμμετέχοντες. Η συνέντευξη, λόγω της αμεσότητάς της, κρίθηκε ότι θα βοηθήσει στην
άμεση διευκρίνιση πιθανών ασαφειών, θα περιορίσει τις παρερμηνείες και θα ενισχύσει
την περιγραφική αξιοπιστία της έρευνας, δίνοντας μια ολιστική εικόνα του υπό εξέταση
θέματος.
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Έτσι, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, διατυπώθηκαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού
τύπου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα ερωτηματολόγια. Πιο συγκεκριμένα, από τους
συμμετέχοντες ζητήθηκε
i) να συμπληρώσουν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, προσόντα, προϋπηρεσία,
βαθμίδα εκπαίδευσης, χαρακτηριστικά του σχολείου που υπηρετούν κ.ά)
ii) να καθορίσουν σε ποιο βαθμό επηρεάζονται τα επίπεδα παρώθησής τους από
συγκεκριμένους παράγοντες (με βάση μια κλίμακα Likert πολύ-αρκετά-λίγο-καθόλου)
και, επομένως, να αξιολογήσουν αυτούς τους παράγοντες ως κίνητρα ή αντικίνητρα, και
iii) να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με τα κριτήρια επιλογής
επαγγέλματος, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της δουλειάς τους και τα συνολικά
επίπεδα της παρώθησής τους.
Οι συνεντεύξεις προτιμήθηκε να είναι ημι-δομημένες. Οι ερωτήσεις, δηλαδή, κάλυπταν
τους τομείς που εξετάζονταν στο ερωτηματολόγιο, αλλά παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα
στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο θέμα, να αναπτύξουν τις απόψεις τους και ενίοτε
να αναφερθούν σε θέματα που δεν περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, αλλά
θεωρούνταν για κάποιους σημαντικά.

Στόχοι
Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα ερευνητική εργασία επεχείρησε να διαφωτίσει τους
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας,
με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Προσπαθώντας να
διεισδύσει σε έναν μάλλον ανεξερεύνητο χώρο της εκπαίδευσης, η έρευνα προσπάθησε να
εντοπίσει τα σημεία εκείνα που δρουν είτε υποστηρικτικά είτε ανασταλτικά στο
εκπαιδευτικό έργο. Βασικοί στόχοι ήταν:
• Να διαπιστωθούν τα επίπεδα παρώθησης των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης των
εκπαιδευτικών.
• Να ομαδοποιηθούν αυτοί οι παράγοντες σε κίνητρα και αντικίνητρα, δηλαδή σε
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόδοση των εκπαιδευτικών.
• Να καθοριστεί η προέλευση και ο προσανατολισμός των κινήτρων των εκπαιδευτικών.
Να διαπιστωθεί, δηλαδή, κατά πόσο τα κίνητρα που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς
είναι ενδογενή ή εξωγενή.
• Να συσχετισθούν τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας με αυτά
άλλων σχετικών ερευνών, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο και να διερευνηθεί
στην πράξη η εφαρμογή των θεωριών που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό μέρος της
εργασίας.

Συζήτηση αποτελεσμάτων
Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα
ανταποκρίθηκαν θετικά, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να φτάσει το 83,3%. Η
συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (80%), αναλογία που αντιστοιχεί
στην εσωτερική δομή του συνολικού πληθυσμού ως προς το φύλο, καθώς το επάγγελμα
του εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας θεωρείται γυναικοκρατούμενο στην Ελλάδα. Σχεδόν
οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 (45%) και 27% ήταν
μεταξύ 21-30 ετών. Επομένως, το 72% του δείγματος συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς
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κάτω των 40 ετών. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι ο μέσος όρος ηλικίας των
εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας σε όλη την Ελλάδα έχει μειωθεί, μετά την κατάργηση της
επετηρίδας και την εισαγωγή των πτυχιούχων Αγγλικής Φιλολογίας στην εκπαίδευση μέσω
εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π. Λόγω της αύξησης του αριθμού νεοδιορισθέντων, υπάρχουν πολλοί
νέοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί στο χώρο.
Κατ’ αναλογία, οι μισοί από τους συμμετέχοντες (52%) διένυαν την πρώτη δεκαετία της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, 15% είχαν προϋπηρεσία από 11-15 χρόνια, 17% 16-20
χρόνια και 16% ήταν οι λεγόμενοι «βετεράνοι» εκπαιδευτικοί, με περισσότερα από 21
χρόνια προϋπηρεσίας. Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές σπουδές, πέρα από το πτυχίο του
Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για το διορισμό στην
εκπαίδευση, αρκετά σημαντικό ποσοστό (28%) κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και 3%
διδακτορικό, στοιχείο που αποδεικνύει ότι αρκετοί νέοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική
την περαιτέρω ειδίκευση και τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση στο επάγγελμά τους.
Το 60% των ερωτηθέντων ήταν καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 40%
εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (58%)
εργάζονταν σε σχολεία της πόλης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου (21%)
υπηρετούσε σε δύο ή περισσότερα σχολεία. Τέλος, ο μέσος όρος των μαθητών ανά τάξη
κυμαινόταν, για τους περισσότερους από τους ερωτηθέντες, από 11-20.

Συνολικά επίπεδα παρώθησης
Εξετάζοντας τα στοιχεία της έρευνας στο σύνολό τους, η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει
είναι ότι τα κίνητρα παρώθησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν εμφανίζονται αρκετά
υψηλά. Χωρίς να θεωρείται αμελητέο (αντίθετα είναι μάλλον υψηλό) το ποσοστό των
ερωτηθέντων που δήλωσε αρκετά έως και πλήρως απογοητευμένο υπό τις τρέχουσες
εργασιακές συνθήκες (34%), η πλειοψηφία του δείγματος (66%) δήλωσε αρκετά έως πολύ
ικανοποιημένη. Το ποσοστό αυτό δεν είναι υπερβολικό και η αξιοπιστία του ενισχύεται από
το γεγονός ότι μία ακόμα έρευνα (Stigka 2008) -η πιο πρόσφατη, μέχρι σήμερα, στον
ελληνικό χώρο- εμφανίζει ανάλογα υψηλό ποσοστό ικανοποιημένων εκπαιδευτικών
Αγγλικής γλώσσας (77%). Τα υψηλότερα επίπεδα παρώθησης στην παρούσα έρευνα
εντοπίστηκαν σε γυναίκες εκπαιδευτικούς, κάτω των 35, κατόχους μεταπτυχιακού
διπλώματος, με προϋπηρεσία από 6-10 έτη. Όπως επισημαίνει ο Huberman (1989), στη
διάρκεια της πρώτης πενταετίας στην καριέρα του εκπαιδευτικού, οι αρχικές προσδοκίες επομένως και τα κίνητρα- είναι αρκετά υψηλά. Το ίδιο επιβεβαιώνεται σε ανάλογη πολύ
πρόσφατη έρευνα της Kirkpatrick (2007) εστιασμένη σε εκπαιδευτικούς των Η.Π.Α.

Αρχικά κίνητρα για επιλογή επαγγέλματος
Έρευνες πάνω σε μελλοντικούς μόνιμους εκπαιδευτικούς (φοιτητές Παιδαγωγικών
Ακαδημιών ή καθηγητικών σχολών, αναπληρωτές, ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς κτλ.)
έδειξαν ότι η επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι ένας συγκερασμός
πολλών διαφορετικών παραγόντων, ενδογενών και εξωγενών (Yong 1995, Βάμβουκας 1982,
Δημητριάδου 1982). Στην παρούσα μελέτη, το βασικό κίνητρο για να ακολουθήσει κανείς το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν «η επιθυμία για διδασκαλία», «η προσφορά στην
κοινωνία» ή «η συναναστροφή με παιδιά και νέους», κάτι που, σε γενικές γραμμές, συνάδει
με τα συμπεράσματα των Dinham και Scott (2002), καθώς και με άλλες παρεμφερείς
έρευνες (Kyriakou & Coulthard 2000, Malderez et al. 2004, Stigka 2008), στις οποίες
δεσπόζουν κατά κύριο λόγο τα «παιδοκεντρικά» κίνητρα. Άλλοι ενδογενείς παράγοντες που
αναφέρθηκαν ήταν η αγάπη των εκπαιδευτικών για την Αγγλική Γλώσσα και τον πολιτισμό,
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η επιθυμία τους να διδάξουν ξένες γλώσσες ή η αγάπη τους προς τα μικρά παιδιά. Όπως
δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες «Όντας συνεχώς ανάμεσα σε παιδιά, ο δάσκαλος
μένει πάντα νέος». Κάποιοι εξωγενείς παράγοντες αναφέρθηκαν επίσης, όπως «το ελαφρύ
ωράριο» ή «η ασφάλεια του δημοσίου τομέα» ενώ για κάποιους το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού ταίριαζε στον τρόπο ζωής τους (κοινές διακοπές με τα παιδιά, ίδιο
επάγγελμα με τον/την σύζυγο κ.ά ).

Κίνητρα των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας

ΛΙΓΟ Ή
ΚΑΘΟΛΟΥ
(ΠΟΛΥ
ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΡΟ)

ΟΧΙ ΠΟΛΥ
(ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΡΟ)

ΑΡΚΕΤΑ
(ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΡΟ)

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
(ΘΕΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ)

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται με φθίνουσα σειρά, οι παράγοντες που εκτιμήθηκαν
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ως σημαντικότερα εργασιακά κίνητρα:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΩΘΗΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ)

Μ.Ο

1.

Η σχέση με τους μαθητές μου

4.70

2.

Το μάθημα που διδάσκω (Αγγλικά)

4.66

3.

Η αυτονομία που μου παρέχει το επάγγελμά μου

4.65

4.

Η βοήθεια που προσφέρω σε νέους ανθρώπους μεταδίδοντας
γνώσεις και αξίες

4.63

5.

Η συναναστροφή με παιδιά / εφήβους

4.53

6.

Η ικανότητά μου ως εκπαιδευτικός

4.49

7.

Οι στόχοι που θέτω ως εκπαιδευτικός

4.33

8.

Οι καλή επίδοση των μαθητών μου

4.31

9.

Η ανατροφοδότηση που παίρνω για τη δουλειά μου

4.30

10.

Η συζήτηση με συναδέλφους σχετικά με διδακτικές
μεθόδους/στρατηγικές

4.13

11.

Η επιμόρφωσή μου (σεμινάρια, Π.Ε.Κ. κτλ)

3.76

12.

Η ασφάλεια που μου προσφέρει το επάγγελμά μου

3.75

13.

Το ωράριο που εργάζομαι

3.66

14.

Τα βιβλία/ βοηθητικά μέσα που έχω στη διάθεσή μου

3.61

15.

Η διεύθυνση (ηγεσία) του σχολείου μου & ο τρόπος διοίκησης του
συγκεκριμένου οργανισμού

3.60

16.

Το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο μου

3.60

17.

Οι εξωδιδακτικές αρμοδιότητες που μου ανατίθενται

3.36

18.

Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη

3.33

19.

Το status του μαθήματός μου σε σύγκριση με τα άλλα μαθήματα

3.11

20.

Η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το σχολείο μου

3.10

21.

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας

2.70

22.

Οι οικονομικές απολαβές που μου προσφέρει το επάγγελμά μου

2.65

Πίν. 1 : Κίνητρα εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας

Πρώτο και σημαντικότερο κίνητρο των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, όπως
παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, ήταν η σχέση με τους μαθητές. Αναλυτικότερα, το
74% των ερωτηθέντων έκρινε ότι αυτός ο παράγοντας είναι πολύ θετικό κίνητρο και 23%
ότι είναι μάλλον θετικό, σχηματίζοντας το συντριπτικό ποσοστό του 97%. Σημαντικό είναι
επίσης ότι κανένας από τους εκπαιδευτικούς δεν αξιολόγησε τον συγκεκριμένο παράγοντα
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ως αντικίνητρο. Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι
σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών αποτελούν βασικό κίνητρο και για τις δύο πλευρές
(Brunetti 2001, Caprara et al. 2003, Rhodes et al. 2004). Το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο
ήταν το αντικείμενο της διδασκαλίας (στην περίπτωσή μας η Αγγλική ως ξένη γλώσσα), το
οποίο, όπως είδαμε, αποτέλεσε για αρκετούς και κίνητρο επιλογής επαγγέλματος. Είναι
αλήθεια ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να
ξεπεράσει τα όρια των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων και να συμπεριλάβει στοιχεία
πολιτισμού καθώς και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων του αντικειμένου διδασκαλίας.
Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η αγάπη του εκπαιδευτικού για το μάθημά του είναι, ή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως κίνητρο για να αγαπήσει το μάθημα και ο μαθητής.
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θεώρησαν πολύ σημαντικό κίνητρο την
επαγγελματική τους αυτονομία. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τα συμπεράσματα άλλων
ερευνών (π.χ. Gheralis-Roussos 2003). Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε αν οι εκπαιδευτικοί
αξιολόγησαν ως κίνητρο την αυτονομία που όντως διαθέτουν ή την αυτονομία που θα
επιθυμούσαν να διαθέτουν. Εν τούτοις, στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, πολλοί
εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη δυνατότητα που τους δίνει το επάγγελμά τους να είναι
αυτόνομοι και να αισθάνονται ελεύθεροι στην τάξη. Φυσικά η έννοια της αυτονομίας και
της ελευθερίας καθορίζεται διαφορετικά από τον καθένα και διέπεται από υποκειμενικά
κριτήρια. Οι συμμετέχοντες πάντως στην παρούσα έρευνα μίλησαν για ελευθερία επιλογών
ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών ή την
παρουσίαση του μαθήματος, καθώς και για ελευθερία σκέψης και αποφάσεων μέσα στην
τάξη. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα αυστηρά «κλειστό» και νομοθετικά
δομημένο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και, γι’ αυτό το λόγο, οι
εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι ελέγχονται ή ότι οφείλουν να λογοδοτήσουν σε κάποιον
ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθούν ή ως προς τη διδακτέα ύλη τους, τουλάχιστον
στο συγκεκριμένο μάθημα.
Στη συνέχεια, σημαντικά κίνητρα απόδοσης θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς η
μεταφορά γνώσεων και αξιών, η συναναστροφή με παιδιά ή νέους καθώς και η προσωπική
τους εκτίμηση σχετικά με τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτικοί. Όπως είδαμε στις θεωρίες
των κινήτρων, η αυτοαποτελεσματικότητα λειτουργεί ως βασική ορίζουσα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Το ίδιο έχει αποδειχθεί και σε έρευνες των Carpara et al (2003), Milner
(2002) και άλλων.
Κίνητρα που επίσης αξιολογήθηκαν ως «μάλλον θετικά» από τους συμμετέχοντες στην
έρευνα ήταν οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν
(επιβράβευση, ενθάρρυνση, συμβουλές), η συζήτηση με συναδέλφους για κοινά
προβλήματα, η επιμόρφωση που τους παρέχεται καθώς και η σταθερότητα και η ασφάλεια
που τους παρέχει το επάγγελμά τους. Δεν θα επεκταθούμε στην ανάλυση αυτών των
παραγόντων, αλλά πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο τελευταίος παράγοντας (ασφάλεια)
βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερη θέση σε αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό, ενώ στην
Ελλάδα, η κατάκτηση μιας θέσης στο δημόσιο τομέα, και η εξασφάλιση ενός σταθερού
μηνιαίου εισοδήματος, θεωρείται ακόμα βασική επιδίωξη.
Προχωρώντας τώρα στους παράγοντες που θεωρήθηκαν μάλλον αρνητικοί ως κίνητρα, στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται το ωράριο και τα σχολικά εγχειρίδια, τα
οποία βεβαίως εξαρτώνται και καθορίζονται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, επομένως δεν
αποτελούν σταθερές. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται ενοχλημένοι από το ωράριο
είναι στην πλειοψηφία τους αυτοί που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή αυτοί
που υπηρετούν σε περισσότερα από δύο σχολεία. Για ένα σημαντικό ποσοστό
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ερωτηθέντων (22%), πάντως, το ωράριο δεν παίζει κανένα ρόλο ως προς την απόδοσή τους,
ενώ για τους περισσότερους θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό σε σύγκριση με άλλα
επαγγέλματα. Με την ίδια λογική, τα βιβλία και τα βοηθήματα που έχουν στη διάθεσή τους
οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θεωρούνται βασικό
αντικίνητρο, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι
καθηγητές έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν οι ίδιοι τα διδακτικά εργαλεία τους.
Η ηγεσία του σχολείου αλλά και η γενικότερη «κουλτούρα» που προσδιορίζεται από το
επικοινωνιακό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανισμού, παίζουν αναμφίβολα πολύ σημαντικό
ρόλο στην παρώθηση των εκπαιδευτικών. Έτσι, σύμφωνα με παρόμοιες έρευνες, η
συνεργατική, φιλική σχολική κουλτούρα και η ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει την ανταλλαγή
ιδεών, πληροφοριών, ενεργειών και συναισθημάτων προωθεί τον σχεδιασμό από κοινού
και επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Bexley 2005, Davis & Wilson
2000, Karaköse & Kocanas 2006, Ρες & Βαρσαμίδου 2006). Εξίσου σημαντική είναι και η
ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Οι Katzenmeyer & Moller (2001),
λόγου χάρη, θεωρούν ότι δίνοντας στους εκπαιδευτικούς ηγετικούς ρόλους, προάγεται o
αυτοσεβασμός τους και η ικανοποίησή τους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα
απόδοσης λόγω των υψηλών κινήτρων.
Αρκετά αρνητικά ως κίνητρα, αξιολογήθηκαν οι εξωδιδακτικές αρμοδιότητες (σχολικές
γιορτές, εφημερίες, διόρθωση γραπτών κτλ.) καθώς και ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά
τάξη (ιδιαίτερα ανασχετικό στοιχείο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας όπως και τα
μεικτά επίπεδα). Από τους πλέον αρνητικούς παράγοντες κρίθηκαν στην παρούσα έρευνα,
το status του μαθήματος των αγγλικών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα διδακτέα μαθήματα,
κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (29%). Το φαινόμενο
εντοπίζεται εντονότερο μεταξύ των καθηγητών Λυκείου, οι οποίοι θεωρούν
υποβαθμισμένο το μάθημα των αγγλικών, λόγω της μη ένταξής του στα μαθήματα
«κατεύθυνσης», στα οποία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι μαθητές για την εισαγωγή τους
στα Πανεπιστήμια. Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, παρεμποδιστικός παράγοντας
θεωρήθηκε η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός των σχολείων (43%), πράγμα
που, όπως επισημαίνουν και οι Gordon & Maxey (2000), αποτελούσε ανέκαθεν εμπόδιο για
όλες τις γενιές των εκπαιδευτικών σε όλες σχεδόν τις χώρες.
Οι επιβληθείσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ήταν ένα από τα σημαντικότερα
αντικίνητρα για τους μισούς σχεδόν από τους εκπαιδευτικούς αυτής της έρευνας (46%).
Πολλοί από τους συμμετέχοντες κατέκριναν το γεγονός ότι στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα η εκπαιδευτική πολιτική διαγράφεται μέσα από το γνωστό διπολικό
σχήμα, μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει
ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο γενικότερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής
πολιτικής οδηγεί τους Έλληνες δασκάλους και καθηγητές στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του
έμψυχου δυναμικού της εκπαίδευσης περιορίζεται να είναι απλά εκτελεστικός ή
διαχειριστικός.
Αυτό το συμπέρασμα συνάδει βέβαια με τα πορίσματα άλλων ερευνών, αλλά έρχεται σε
αντιδιαστολή με τον παράγοντα «αυτονομία», που θεωρήθηκε ισχυρότατο κίνητρο. Η
αντίφαση δηλαδή που επισημαίνεται είναι η εξής: Πώς, από τη μία πλευρά, ένας
εκπαιδευτικός αποθαρρύνεται από τις επιβληθείσες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις,
αντιδρά δυναμικά σε αυτές με κινητοποιήσεις και θεωρεί ότι δεν συμμετέχει όσο θα
έπρεπε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και από την άλλη δηλώνει ότι αισθάνεται
ελεύθερος και αυτόνομος στη δουλειά του; Η απάντηση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί
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συνδέουν την αυτονομία με τα στενότερα πλαίσια της τάξης ή του σχολείου, ενώ τις
μεταρρυθμίσεις με «άνωθεν» επιβαλλόμενες πρακτικές.
Τέλος, νούμερο ένα αντικίνητρο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας στα ελληνικά
δημόσια σχολεία κρίθηκαν οι οικονομικές αποδοχές τους. Έτσι, 30% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι ο μισθός τους λειτουργεί μάλλον αρνητικά ως προς την παρώθησή τους και
18% ότι λειτουργεί πολύ αρνητικά (σύνολο 48%). Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται από τις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αλλά και από τις
συνεντεύξεις, όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι οικονομικές απολαβές του Έλληνα
εκπαιδευτικού είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το έργο που προσφέρει και προς τις
αρμοδιότητες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος. Σε παρόμοιες έρευνες, τόσο παλαιότερες
(Πυργιωτάκης 1992: 66), όσο και πιο πρόσφατες (Τσιπλητάρης 2000, 2002, Stigka 2008), οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την οικονομική τους κατάσταση ως «χρόνια μίζερη»
και δηλώνουν ότι οι αποδοχές τους δεν καλύπτουν τις βιοτικές και κοινωνικές τους
ανάγκες, πράγμα που τους ωθεί στην εύρεση και δεύτερης εργασίας.
Τέλος, δύο παράγοντες που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, δεν
επηρεάζουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά τα επίπεδα παρώθησής τους και επομένως
κρίθηκαν ουδέτεροι, ήταν η κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος και οι προοπτικές για
επαγγελματική ανέλιξη. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε και η πρόσφατη έρευνα σχετικά με
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Stigka 2008), όπου 72% των ερωτηθέντων δεν θεώρησε ιδιαίτερα
σημαντικό κινητροποιό παράγοντα την κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος. Αντίθετα,
σε πολλές διεθνείς έρευνες (McKnight 1992, Pennington 1992), τόσο το επαγγελματικό
status όσο και οι περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας αποτελούν ένα από τα
μεγαλύτερα αντικίνητρα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει
είτε διότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν εκ των προτέρων (πριν δηλαδή εισαχθούν
στην εκπαίδευση) πώς λειτουργεί το σύστημα σχετικά με τις προαγωγές (κριτήριο η
αρχαιότητα στην υπηρεσία, υποκειμενικότητα συνεντεύξεων κτλ.), είτε διότι το δείγμα της
συγκεκριμένης έρευνας ήταν στην πλειονότητά του στην αρχή της καριέρας τους και,
επομένως, δεν τους απασχολούσε ακόμα το θέμα των προοπτικών ανέλιξης.

Ενδογενή και εξωγενή κίνητρα
Απαντώντας στο τρίτο ερώτημα της έρευνας, σχετικά με την προέλευση των κινήτρων
διδασκαλίας, η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι οι περισσότεροι παράγοντες που
θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικά ή πολύ σημαντικά θετικά κίνητρα
ήταν ενδογενείς. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα αντικίνητρα ήταν φύσει εξωγενή. Έχουμε
ήδη αναφερθεί στην υψηλή συνάφεια μεταξύ ενδογενών κινήτρων και διδασκαλίας, καθώς
και στην εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου να «διδάξει», να μεταφέρει δηλαδή γνώσεις
αλλά και αξίες και τρόπους ζωής σε κάποιον νεότερό του. Μάλιστα, η παρούσα έρευνα
έδειξε ότι η εσωτερική παρόρμηση των συμμετεχόντων σχετίζεται στενότερα με τις πλέον
ικανοποιητικές όψεις του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, δηλαδή με την εκπαιδευτική
διαδικασία και με το αντικείμενο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Θα
μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της έρευνας δείχνουν να
αγγίζουν την αυτο-πραγμάτωση, την κορυφή δηλαδή της πυραμίδας του Maslow. Tα
συμπεράσματά μας επίσης συμφωνούν με τη θεωρία του Herzberg, αφού τα θετικά κίνητρα
εστιάζονται στο επάγγελμα αυτό καθ’αυτό, ενώ τα αντικίνητρα στις εργασιακές συνθήκες.
Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι, ενώ η καλή επίδοση των μαθητών αξιολογήθηκε ως
ένα από τα πλέον θετικά κίνητρα για τον εκπαιδευτικό, κανείς δεν ανέφερε το αντίθετο,
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δηλαδή τη σχολική αποτυχία ως αντικίνητρο. Αυτό ενισχύει τη γενικότερη θεωρία ότι οι
παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα παρώθησης δεν είναι απολύτως αντίθετοι μεταξύ
τους, δεν αγγίζουν δηλαδή απαραίτητα τα δύο άκρα και δεν λειτουργούν αντισταθμιστικά,
αλλά απολύτως ανεξάρτητα.
Τέλος, στην παρούσα έρευνα δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ μικροπεριβαλλοντικών και μακρο-περιβαλλοντικών εξωγενών κινήτρων. Ο μόνος εξωγενής
παράγοντας που λειτούργησε θετικά στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν η
επαγγελματική εξασφάλιση και η σταθερότητα που προσφέρει το επάγγελμα, η οποία
θεωρείται, όπως προαναφέραμε, σημαντικό επαγγελματικό προσόν στην νεοελληνική
κοινωνία.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπό είχε να προσεγγίσει το ζήτημα των κινήτρων των
εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά
ή αρνητικά τα επίπεδα παρώθησής τους. Παρά το μικρό σχετικά δείγμα, τα αποτελέσματα
κρίνονται αξιόπιστα και σε γενικές γραμμές συμπλέουν με αυτά αντίστοιχων ερευνών, τόσο
σε διεθνές, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις που
προέκυψαν από την έρευνα συνοψίζονται στα εξής:
•

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας διαθέτουν υψηλά επίπεδα παρώθησης και
εμφανίζονται αρκετά έως πολύ παρακινημένοι. Αυτό σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα
του δείγματος και, αντίστοιχα, με την προϋπηρεσία και την εργασιακή εμπειρία του. Οι
περισσότεροι, δηλαδή, βρίσκονται στο στάδιο εκείνο όπου, από τη μία είναι αρκετά
νέοι ώστε να έχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά με το επάγγελμά τους, αλλά
ταυτόχρονα και αρκετά έμπειροι, ώστε να έχουν ξεπεράσει τις απογοητεύσεις, τις
δυσκολίες και την «συναισθηματική κρίση» που αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους
οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

•

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας επιλέγουν το συγκεκριμένο επάγγελμα
παρακινούμενοι από ενδογενή και κατά βάση παιδοκεντρικά ή, γενικότερα,
αλτρουιστικά κίνητρα, όπως αγάπη για τη διδασκαλία και το διδακτικό αντικείμενο,
επιθυμία συναναστροφής με παιδιά και νέους, προσφορά στην κοινωνία κτλ.

•

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας έχουν αρκετά ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση και
αυτοαντίληψη. Αποφασίζουν οι ίδιοι πόσο και πώς να επενδύσουν στο επάγγελμά τους
και χαίρονται την ευελιξία και την ελευθερία που τους προσφέρει η εργασία τους σε
ένα περιβάλλον το οποίο οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν «laissez-faire».

•

Παρά το αίσθημα αυτονομίας, οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας αισθάνονται ότι δεν
είναι ενεργά μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν
και απογοητεύονται έντονα από τις συχνές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

•

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας παρακινούνται από μια πληθώρα
παραγόντων. Στην παρούσα έρευνα οι ενδογενείς παράγοντες υπερίσχυσαν των
εξωγενών. Σημαντικότεροι ενδογενείς παράγοντες αξιολογήθηκαν το αντικείμενο
διδασκαλίας, η σχέση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και η ιδέα ότι
μεταδίδουν γνώσεις και αξίες σε νεότερες γενιές. Ισχυρά κίνητρα θεωρήθηκαν επίσης η
συνεργατικότητα και η παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης.
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•

Οι οικονομικές αποδοχές των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο τομέα
κρίνονται από τους ίδιους ανεπαρκείς και φαίνεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην
απόδοσή τους, καθώς οι περισσότεροι τις θεωρούν αντιστρόφως ανάλογες προς τις
δυσκολίες του επαγγέλματος και τον πολύπλοκο ρόλο που καλείται να παίξει ο
σύγχρονος εκπαιδευτικός.

•

Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την έρευνα φαίνονται να παρακινούνται
θετικά, δεν σημαίνει ότι το ζήτημα των κινήτρων διδασκαλίας πρέπει να αγνοείται στη
διαδικασία του σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί
μεταρρυθμιστές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο πώς μπορεί να φτάσει
σε υψηλό επίπεδο η παρώθηση των εκπαιδευτικών, αλλά και πώς μπορεί να
διατηρηθεί και να συντηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,
προτείνονται τα εξής :
•

Να εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε στενότερα ή
ευρύτερα πλαίσια, ώστε να αποτελούν όχι μόνο «μέρος του προβλήματος», αλλά και
«μέρος της λύσης του». Αυτό θα δώσει στους εκπαιδευτικούς ένα έννομο συμφέρον ως
προς την απόδοσή τους και την επαγγελματική τους εικόνα και θα διασφαλίσει την
πολιτική συνοχή σε όλες τις βαθμίδες.

•

Να δοθούν κίνητρα για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση, με σκοπό να
βελτιωθούν οι διδακτικές τεχνικές των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση αποτελεί ένα
προφανές μέσο προς αυτόν το στόχο.

•

Να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η αυτονομία που αισθάνονται ότι διαθέτουν οι
εκπαιδευτικοί. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, θα
συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και στην αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της.

•

Επειδή η αποζημίωση μιας κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς της αντανακλά τη
σημασία που δίνει η πολιτεία προς το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι μισθοί των
εκπαιδευτικών χρειάζεται να εξισωθούν με αυτούς άλλων επαγγελμάτων που απαιτούν
ανάλογες ικανότητες και σπουδές. Επιπλέον, τα σχολεία πρέπει να εξοπλιστούν με
ικανοποιητικά βοηθητικά μέσα ώστε να υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική
πράξη.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Το πεδίο των κινήτρων των εκπαιδευτικών μπορεί να προσφέρει γόνιμο έδαφος για πιο
ενδελεχείς μελέτες. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε κατ’ αρχάς να επεκταθεί σε μεγαλύτερο,
άρα και αντιπροσωπευτικότερο, δείγμα πληθυσμού. Επιπλέον, μια συγκριτική έρευνα όσον
αφορά στα κίνητρα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ή
μεταξύ εκπαιδευτικών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης) θα καθόριζε κατά πόσο η μία
ομάδα είναι περισσότερο ή λιγότερο κινητροποιημένη από την άλλη.
Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν:
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• Την παρώθηση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και τη συνάφειά της με τα επίπεδα
παρώθησης εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων.
• Αλλαγές, μεταπτώσεις και διακυμάνσεις των επιπέδων παρώθησης με το πέρασμα των
ετών.
• Επιπτώσεις άλλων παραμέτρων και ανεξάρτητων μεταβλητών (όπως το φύλο ή τα έτη
προϋπηρεσίας) στα επίπεδα παρώθησης.

Επίλογος
Το 1962, σε μία από τις πρώτες έρευνες για το παρεμφερές θέμα της ικανοποίησης των
εκπαιδευτικών (Rudd & Wiseman στον Wiley 2000), ως κυριότεροι ανασχετικοί παράγοντες
του εκπαιδευτικού έργου κρίθηκαν οι χαμηλές οικονομικές αποδοχές, ο ανεπαρκής
υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων και η χαμηλή εκτίμηση του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού από την κοινωνία. Όσο κι αν είναι απογοητευτική ή και τραγικά ειρωνική η
διαπίστωση, σχεδόν μισό αιώνα μετά, τα πράγματα δεν φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί
ριζικά. Από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι ενδογενείς
παράγοντες είναι αυτοί που κατέχουν πάντα τα πρωτεία στην παρώθηση των
εκπαιδευτικών, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι το μεράκι και το φιλότιμο -ίδιον
του Έλληνα εκπαιδευτικού- καθώς και το πάθος του για διδασκαλία και η θεώρηση του
εκπαιδευτικού έργου (ακόμα) ως λειτούργημα παρά ως επάγγελμα συντελούν στην
αντιμετώπιση των δυσκολιών και στην εξουδετέρωση κάθε παρεμποδιστικού παράγοντα.
Πιστεύεται γενικότερα ότι «ο ευτυχισμένος δάσκαλος είναι και αποδοτικότερος δάσκαλος»
(Hean & Garrett 2001). Η βελτίωση των σχολείων, η συνολική, διαρκής και με σημασία
επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστηρικτική εκπαιδευτική αξιολόγηση δίνουν πολλές
ελπίδες για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων στην παρώθηση των εκπαιδευτικών και στο
πάθος και την αγάπη τους για διδασκαλία. Θεωρούμε ότι η γνώση των θετικών κινήτρων,
αλλά κυρίως των αντικειμενικών δυσκολιών και των παρεμποδιστικών παραγόντων, όπως
αυτοί έχουν καταγραφεί στην παρούσα ερευνητική εργασία, θα βοηθήσει στην άρση των
δυσκολιών και την επίλυση των προβλημάτων. Αντίστοιχα, η εκτίμηση του ζητήματος των
κινήτρων κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας θα ενισχύσει τη
δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση μιας νέας σχολικής και
κοινωνικής πραγματικότητας, για να μπορέσει το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στο
ρόλο του, όπως αυτός διαγράφεται σήμερα μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις.
Author’s e-mail: dgemelou@yahoo.gr
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Το Πρώτο Έτος στην Επαγγελματική Σταδιοδρομία
των Καθηγητών Αγγλικής
EFL Teachers’ First Year of Teaching

Γεώργιος Γιώτης

Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στο πρώτο έτος διδασκαλίας
των καθηγητών Αγγλικής που ολοκλήρωσαν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005 και 2005-2006. Τα βασικά
ερωτήματα που διερευνήθηκαν ήταν ο λόγος για τον οποίο έγιναν εκπαιδευτικοί, η γνώμη
τους για την επάρκεια της προετοιμασίας τους στο πανεπιστήμιο και οι πεποιθήσεις για την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
που στάλθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που
προέκυψαν παρουσίασαν μία εικόνα της εκπαιδευτικής καριέρας ως λειτουργήματος που
επιλέγεται κυρίως για ανθρωπιστικούς λόγους. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι συμμετέχοντες
καθηγητές έχουν προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τον πραγματικό κόσμο της
διδασκαλίας και έχουν σχετικά υψηλή αντίληψη για την αποτελεσματικότητα του
διδακτικού τους έργου. Από την άλλη μεριά οι συμμετέχοντες με συνέπεια προσδιορίζουν
τα προβλήματα στη διαχείριση της σχολικής τάξης και τη χαμηλή μαθητική παρώθηση και
συμμετοχή ως πηγές δυσαρέσκειας στο επάγγελμά τους, τομείς στους οποίους δεν
προετοιμάστηκαν στο βαθμό που προσδοκούσαν, και στους οποίους πιστεύουν ότι το
διδακτικό τους έργο είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Τέλος, γίνονται συγκεκριμένες
προτάσεις για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους καθηγητές Αγγλικών με
βάση τα ευρήματα της έρευνας.

The research presented in this chapter focuses on the first year of teaching of EFL teachers
who graduated from the University of Athens during the academic years 2004-2005 and
2005-2006. The main research questions were their motive for being teachers, their opinion
for the effectiveness of their university-based preparation and their self-efficacy perceptions.
The questionnaire which was used was sent by email to the participants. The data collected
presented an image of the profession as teaching by vocation which is chosen mainly due to
humanistic reasons. Moreover, it is argued that the participating teachers were prepared
effectively for the real world of teaching and they have a relatively high sense of self-efficacy.
On the other hand, the participants consistently define classroom management problems
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and low student motivation as sources of dissatisfaction in their profession, dimensions of
teaching in which they were not prepared to the degree they expected, and in which they feel
less efficacious. Finally, particular proposals are made for the improvement of teacher
education for EFL teachers on the basis of the research findings.

Εισαγωγή
Πολλοί ερευνητές παγκοσμίως επικεντρώνουν την προσοχή τους στο πρώτο έτος στη
σταδιοδρομία ενός εκπαιδευτικού καθώς θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξή του. Στην
Ελλάδα, όμως αποτελεί μία σχετικά ανεξερεύνητη και σχεδόν αχαρτογράφητη περιοχή. Για
αυτό το λόγο, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε και εστιάζει στο
πρώτο έτος διδασκαλίας σε καθηγητές της Αγγλικής οι οποίοι αποφοίτησαν από το τμήμα
Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως σκοπό να
ερευνήσει τις αντιλήψεις των διδασκόντων για την επάρκεια της προετοιμασίας τους στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης που τους προσφέρθηκε, τα κίνητρα που τους οδήγησαν στο
επάγγελμα του εκπαιδευτικού, την εικόνα που έχουν σχηματίσει για το επάγγελμα με την
παρέλευση του πρώτου έτους στη σταδιοδρομία τους, και προπαντός τις πεποιθήσεις για
την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου, οι οποίες διαμορφώνονται στην αρχή
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και παραμένουν κατόπιν σταθερές.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας
H διεθνής έρευνα για το πρώτο έτος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών βασίζεται σε
διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα και μπορεί να πει κανείς ότι ακολουθεί δύο βασικές
κατευθύνσεις (Hebert & Worthy 2001: 897). Η πρώτη εστιάζει στον καθορισμό της
σημασίας των κοινωνικών παραγόντων, όπως η εκπαίδευση των καθηγητών και το
εκπαιδευτικό περιβάλλον, που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά τους (
Solmon, Worthy & Carter 1993, Sudzina and Knowles 1993). Η δεύτερη κατεύθυνση
επικεντρώνεται στις ανησυχίες και τα προβλήματα των νέων διδασκόντων, όπως η
διαχείριση της σχολικής τάξης, η αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας και η εκπόνηση
σχεδίου μαθήματος (Ο’ Connell Rust 1994, Olson & Osborne 1991, Veenman 1984). Οι πιο
πρόσφατες μελέτες προσπαθούν να απεικονίσουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο
προσωπικό υπόβαθρο των διδασκόντων και στη συμπεριφορά τους καθώς εισέρχονται στο
επάγγελμα (Hebert & Worthy 2001: 898).
Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο έτος διδασκαλίας στην καριέρα ενός εκπαιδευτικού
παρουσιάζεται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ως μία αρνητική εμπειρία ως : «...μία χρονιά
γεμάτη διαψευσμένες ελπίδες, άγχος και αμφιβολία» (Olson & Osborne 1991: 331). Οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αποδοθούν
πρωτίστως στο γεγονός ότι η εκπαίδευση που τους παρέχεται στα πανεπιστήμια δεν τους
προετοιμάζει κατάλληλα για το συγκεκριμένο έργο που πρέπει να εκπληρώσουν (Liston,
Whitcomb & Borko 2006: 352). Κατά δεύτερο λόγο παίζει σημαντικό ρόλο και η
συναισθηματική ένταση και το άγχος, καθώς οι νέοι διδάσκοντες είναι ακόμα στη
διαδικασία αφομοίωσης των γνώσεων που έχουν αποκομίσει για τη διδακτική και δεν
έχουν την εμπειρία να εμπιστευτούν τις επιλογές τους.
Είναι γεγονός ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού επιλέγεται με βάση τα ιδανικά, τα
οράματα και τις πεποιθήσεις του για το τι συνεπάγεται αυτή η καριέρα για τον ίδιο αλλά
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και για τις ζωές των μαθητών του. Αυτά τα οράματα, που συχνά διαμορφώνονται κατά τη
διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης των διδασκόντων, δεν πραγματοποιούνται εύκολα στο
σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο
όραμα και στην πραγματικότητα τότε έχουμε ως επακόλουθο την απόγνωση (Hammerness,
2006, Liston 2000). Σε αυτήν την περίπτωση βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία να
χρησιμοποιούνται όροι όπως «σοκ της πραγματικότητας» (‘reality shock’, Hebert & Worthy
2001: 898), «επιφοίτηση» (‘epiphany’, Liston, Whitcomb & Borko 2006: 351), και
«απογοήτευση» (‘disillusionment’, Kane 1991) για να περιγράψουν την κατάσταση των
νέων διδασκόντων.
Από την άλλη μεριά ο όρος «εύκολα ξεκινήματα» αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Huberman
1989), για να δείξει ακριβώς ότι το πρώτο έτος στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι
απαραίτητα μία δυσάρεστη εμπειρία. Ο Bullough (1989: 1) υποστηρίζει ότι εάν
ερευνήσουμε περιπτώσεις επιτυχημένων νέων καθηγητών «μπορούμε να μάθουμε κάτι
τελείως διαφορετικό από ότι μπορούμε να μάθουμε από την έρευνα αποτυχίας». Σε αυτά
τα πλαίσια υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί που
έχουν προετοιμαστεί σε αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια
αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες πιο επιδέξια από τους άλλους (Darling-Hammond 2006).
Τέλος, να σημειωθεί ότι αυτά που αναφέρθηκαν έως τώρα θα ληφθούν υπ’ όψιν όταν
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το δεύτερο ερώτημα αυτής της έρευνας το οποίο αφορά
στο κίνητρο που ώθησε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το συγκεκριμένο
επάγγελμα καθώς επίσης και την εικόνα που έχουν σχηματίσει για αυτό έπειτα από τον
πρώτο τους χρόνο ως «μάχιμοι» καθηγητές.
Η έννοια που δεσπόζει στην έρευνά μας είναι η πεποίθηση των εκπαιδευτικών για την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου. Για την ερμηνεία αυτού του όρου
υιοθετήθηκε το «ενοποιητικό μοντέλο της διδακτικής αποτελεσματικότητας» (integrated
model of teacher efficacy) με το οποίο οι Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy και Hoy (1998)
συνδυάζουν τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους Rotter (1966) και Bandura (1977,
1997). Στο ενοποιητικό μοντέλο της διδακτικής αποτελεσματικότητας, η αντίληψη που έχει
ο εκπαιδευτικός για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού του έργου (self-efficacy),
νοείται ως ένα μέρος της διδακτικής αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματικότητα που
πιστεύει ο κάθε εκπαιδευτικός ότι έχει το διδακτικό του έργο καθορίζεται εν μέρει από την
κρίση του για το εάν οι ικανότητες και οι στρατηγικές διδασκαλίας του αρκούν για το
διδακτικό έργο που καλείται να εκπληρώσει. Άρα η διδακτική αποτελεσματικότητα σε αυτό
το μοντέλο είναι η εμπιστοσύνη του εκπαιδευτικού στις ικανότητές του να οργανώσει και
να φέρει εις πέρας όλες εκείνες τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των
διδακτικών στόχων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον διδασκαλίας. Γι’ αυτό το λόγο ένας
έγκυρος τρόπος μέτρησης της διδακτικής αποτελεσματικότητας πρέπει να αποτιμήσει όχι
μόνο την προσωπική ικανότητα του εκπαιδευτικού αλλά και την ανάλυση του διδακτικού
του έργου ως προς τα διαθέσιμα μέσα και τους περιορισμούς που υπάρχουν στο
συγκεκριμένο διδακτικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι Tschannen-Moran και
Woolfolk Hoy (2001: 795) επινόησαν μία μέθοδο μέτρησης της αποτελεσματικότητας του
διδακτικού έργου, η οποία βασίζεται στο ενοποιητικό μοντέλο της διδακτικής
αποτελεσματικότητας που έχουν προτείνει, την οποία και ακολουθήσαμε στην έρευνά μας
(η μέθοδος αναλύεται στην ενότητα που αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας).
Σε έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η αντίληψη του
εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού του έργου, αποτελεί τη βάση
για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, για τον τρόπο διδασκαλίας σε τομείς όπως η χρήση
του χρόνου, οι στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης και οι τεχνικές χρήσης
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ερωτήσεων (Woolfolk et al. 1990, Wheatley 2002). Πέρα από αυτό επηρεάζει επίσης τον
τρόπο που ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να έχει τάξη στη σχολική τάξη, τη χρήση της
συζήτησης μέσα στην τάξη, την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, την
αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, την προθυμία να αντιμετωπίσουν
τις συναισθηματικές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους
(Poulou & Norwich 2002) και το βαθμό ικανοποίησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
(Soodak & Podell 1996, Bandura 1997, Pajares 1997, Ross 1998, Tschannen-Moran et al.
1998). Κατά συνέπεια η αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για την αποτελεσματικότητα
του διδακτικού του έργου διαμορφώνει, κατά κάποιον τρόπο, την απόδοση των μαθητών
του, την παρώθησή τους αλλά και την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τη δική
τους αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς και επίπεδα (Ashton & Webb 1986, Ross,
1992; Goddard et al. 2004). Στο σχολικό επίπεδο, η υψηλή αποτελεσματικότητα του
διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με το υγιές εκπαιδευτικό κλίμα (Hoy
& Woolfolk 1993), την πειθαρχημένη και θετική σχολική ατμόσφαιρα και τη συχνότερη
λήψη αποφάσεων με γνώμονα τη σχολική τάξη (classroom-based decision making; Moore &
Esselman 1992).
Έχουν δημοσιευτεί μελέτες που έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλή
αποτελεσματικότητα χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές από αυτούς που έχουν
χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα, μία έρευνα (Woolfolk et al. 1990) προσδιόρισε αρνητικούς
συσχετισμούς ανάμεσα στις πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
έργου των καθηγητών και στις απόψεις τους για τον έλεγχο των μαθητών. Όσο χαμηλότερη
πίστευαν ότι ήταν η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους τόσο πιο αυταρχική ήταν η
συμπεριφορά τους, υιοθετώντας μία απαισιόδοξη άποψη για την παρώθηση των μαθητών
τους, δίνοντας έμφαση στον αυστηρό έλεγχο της συμπεριφοράς μέσα στην τάξη
χρησιμοποιώντας εξωτερικά κίνητρα και την τιμωρία για να αναγκάσουν τους μαθητές τους
να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, όσοι καθηγητές πίστευαν ότι η
αποτελεσματικότητά τους ήταν υψηλή, αποκαλύφτηκε (μέσω της παρατήρησης της
διδασκαλίας τους) ότι υιοθετούσαν μια πιο ανθρωπιστική στάση στη διαχείριση της
μαθητικής συμπεριφοράς (Atay 2007: 205). Οι Ashton & Webb (1986) καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η τιμωρία, ο καταναγκασμός και ο δημόσιος ευτελισμός είναι οι
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι καθηγητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση για την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου. Από την άλλη μεριά, οι τάξεις των
καθηγητών με υψηλή αποτελεσματικότητα ήταν πιο φιλικές και ήρεμες και οι καθηγητές
εμπιστεύονταν τους μαθητές τους.
Οι καθηγητές με υψηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερο
ενθουσιασμό για τη διδασκαλία (Allinder 1994, Hall et al. 1992) μεγαλύτερη ηθική
δέσμευση για το έργο τους (Coladarci 1992) και ισχυρότερη βούληση να παραμείνουν στο
επάγγελμα ( Burley et al. 1991, Milner 2002). H αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
έργου θεωρείται από τους ερευνητές ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στους καθηγητές, και για την προώθηση εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών (Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy 2004, Ramey-Gassert &
Shroyer 1992, Ross 1998, Scharmann & Hampton 1995). Ορισμένοι μάλιστα φτάνουν στο
σημείο να ισχυρίζονται ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν υπολογίζουν τον
παράγοντα της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου δεν θα επιτύχουν τελικά
(DeMesquita & Drake 1994, Sarason 1990).
Τέλος να σημειωθεί ότι με βάση το ενοποιητικό μοντέλο της διδακτικής
αποτελεσματικότητας καθώς και τα ευρήματα των ερευνών που προηγήθηκαν θα
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απαντηθεί το τρίτο ερώτημα που θέτει η έρευνά μας και αφορά στην αντίληψη που έχουν
οι συμμετέχοντες καθηγητές για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου.

Η μεθοδολογία της έρευνας
Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχτηκε για αυτήν την έρευνα είναι το ερωτηματολόγιο, το
οποίο παρέχει δομημένα και συχνά αριθμητικά δεδομένα που είναι, τις περισσότερες
φορές, εύκολο να αναλυθούν με ευκρίνεια ( Cohen, Manion & Morrison 2007: 317). Στο
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, που δημιουργήθηκε για την έρευνά μας,
χρησιμοποιήθηκαν κατ’ αρχήν κλειστού τύπου ερωτήσεις στις οποίες υπάρχουν
προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι συμμετέχοντες.
Υπάρχουν επίσης και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να απαντήσουν χωρίς να υπάρχουν προκαθορισμένες κατηγορίες, καθώς
και να αναλύσουν το σκεπτικό τους. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις δίνουν ποσοτικά
δεδομένα, ενώ οι ανοιχτού τύπου ποιοτικά. Για την ανάλυση των ερωτήσεων κλειστού
τύπου χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες και ποσοστά. Η ανάλυση των δεδομένων από τις
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι πιο πολύπλοκη και δύσκολη (Kumar 2005: 135). Το πιο
σημαντικό πρόβλημα είναι η μείωση του όγκου των γραπτών δεδομένων σε λογικά και
αξιοποιήσιμα επίπεδα (Cohen, Manion και Morrison 2007: 475). Γι’ αυτό το λόγο
ακολουθήθηκε η μέθοδος «ανάλυση περιεχομένου» (content analysis) σύμφωνα με την
οποία «τα εκτεταμένα κείμενα ταξινομούνται σε πολύ λιγότερες κατηγορίες» (Weber 1990:
15). Κατά τη δημιουργία αυτών των κατηγοριών υπάρχουν δύο ζητούμενα. Πρώτον, πρέπει
οι κατηγορίες να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες (mutually exclusive), δηλαδή να μην είναι
δυνατόν μία απάντηση να ανήκει σε δύο κατηγορίες ταυτόχρονα. Δεύτερον, οι κατηγορίες
πρέπει να είναι διεξοδικές, δηλαδή θα πρέπει όλες οι απαντήσεις να ανήκουν σε κάποια
κατηγορία (Kumar 2005: 231). Τέλος χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα τύπου Likert η οποία
είναι πολύ χρήσιμη για την έρευνα καθώς επιτρέπει τη διαφοροποίηση δίνοντας
ταυτόχρονα αριθμητικά δεδομένα. Για την ανάλυση αυτών των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά και μέσοι όροι.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από πέντε μέρη. Τα πρώτα δύο μέρη
(Ερωτήσεις 1-6) αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν το προφίλ των συμμετεχόντων
συλλέγοντας δεδομένα για το φύλο, την εκπαίδευση, τον τόπο εργασίας και το μέσο αριθμό
των μαθητών στις τάξεις τους. Το τρίτο μέρος (Ερωτήσεις 7-11) έχει ως σκοπό να
διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να γίνουν
καθηγητές. Το τέταρτο μέρος (Ερωτήσεις 12-16) αναφέρεται στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση και κατάρτιση και στο ρόλο της κατά τον πρώτο χρόνο διορισμού του
εκπαιδευτικού.
Τέλος το πέμπτο μέρος είναι στην πραγματικότητα η κλίμακα μέτρησης της
αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου των καθηγητών (Teachers’ Sense of Efficacy
Scale ή TSES για συντομία) που εκπόνησαν οι Tschannen-Moran και Hoy (2001) βασιζόμενοι
στο ενοποιητικό μοντέλο της διδακτικής αποτελεσματικότητας που αναλύσαμε στην
προηγούμενη ενότητα. Στην πρωτότυπη μορφή της η κλίμακα TSES έχει 24 ερωτήσεις οι
οποίες ερευνούν τρεις διαστάσεις του διδακτικού έργου: α) τις στρατηγικές διδασκαλίας, β)
τη διαχείριση της σχολικής τάξης, και γ) τη συμμετοχή και την παρώθηση των μαθητών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν λεπτομερών αναλύσεων και δοκιμών, αποδείχτηκε ότι η
κλίμακα TSES είναι, σε λογικά πλαίσια, έγκυρη και αξιόπιστη (ο βαθμός αξιοπιστίας με
ανώτατο το 1 ήταν 0,91 για τις στρατηγικές διδασκαλίας, 0,90 για τη διαχείριση της
σχολικής τάξης και 0,87 για τη συμμετοχή των μαθητών – Tschannen-Moran & Hoy 2001:
799). Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Πούλου για να εκτιμήσει τις
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πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου των φοιτητών των
παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων της Θράκης και της Θεσσαλίας και
αποδείχτηκε, κατά την εφαρμογή της, ότι ήταν έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα (Poulou 2007:
214). Στην έρευνά μας η κλίμακα TSES προσαρμόστηκε στη λεκτική της διατύπωση για να
απευθύνεται σε καθηγητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης, ενώ η αρχική κλίμακα
είχε εννιά διαβαθμίσεις τύπου Likert, στην περίπτωσή μας θεωρήθηκε καταλληλότερο να
υπάρχουν οι εξής πέντε διαβαθμίσεις: 1 = Πάρα πολύ, 2 = Πολύ, 3 = Λίγο, 4 = Πολύ λίγο, 5 =
Καθόλου.
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα
αποτέλεσαν τη βάση για να απαντηθούν τα βασικά ερωτήματα που θέτει η έρευνά μας, τα
οποία είναι τα εξής:
• Για ποιο λόγο έγιναν εκπαιδευτικοί και ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για το
επάγγελμά τους μετά τον πρώτο τους χρόνο σε αυτό; (Ερωτήσεις 7-11)
• Ποια είναι η γνώμη των νέων καθηγητών για την επάρκεια της προετοιμασία τους στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης τους στο πανεπιστήμιο; ( Ερωτήσεις 12-16)
• Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες καθηγητές την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού τους έργου; (Ερωτήσεις 17-39).
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα απηχούν τις απόψεις των συμμετεχόντων
χωρίς να υπάρχει μία εξωτερική μέθοδος επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους, γεγονός που
μειώνει την αξιοπιστία τους (Cole, 1995: 12). Επιπλέον, η έννοια της αποτελεσματικότητας
που έχει ο εκπαιδευτικός για το δικό του διδακτικό έργο δεν είναι ταυτόσημη με την
αποτελεσματικότητα που όντως έχει, και που προκύπτει από την αξιολόγηση, που γίνεται
συνήθως από την παρατήρηση της διδασκαλίας από κάποιον άλλον ειδικό σε αυτόν τον
τομέα. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται όροι όπως «αντιλήψεις», «πεποιθήσεις» και
«απόψεις» για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου. Σίγουρα η έρευνα θα ήταν
πιο έγκυρη και αξιόπιστη εάν ο ερευνητής μπορούσε να εκτιμήσει τη δηλούμενη από τους
συμμετέχοντες αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου μέσω της παρατήρησης της
διδασκαλίας τους. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν για τεχνικούς λόγους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και η σημασία τους
To ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 114 καθηγητές, που
έλαβαν το πτυχίο τους από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005 και 2005-2006. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν
44%, καθώς τελικά απάντησαν 50 καθηγητές, και είναι αρκετά πάνω από το όριο του 2030% όπου διακυβεύεται η αξιοπιστία της έρευνας σύμφωνα με τους Cohen, Manion και
Morrison (2007: 223). Σε αυτό το δείγμα το 94% ήταν γυναίκες και το 6% άνδρες. Όσον
αφορά στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους, 66% έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, 42%
σύντομα επιμορφωτικά προγράμματα, και 10% ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα).
Το 84% των διδασκόντων δήλωσε ότι δουλεύει σε πόλεις και το 16% στην επαρχία. Να
σημειωθεί ότι μόνο 13 (26%) καθηγητές δήλωσαν ότι εργάζονται σε Δημόσια σχολεία, το
12% ασκεί το επάγγελμα σε ιδιωτικά σχολεία, το 40% σε φροντιστήρια και το 18%
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών που εργάζονται
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (10 από τους
19) και σε Γυμνάσια (8 από τους 19). Μόνο ένας καθηγητής δήλωσε ότι εργάζεται σε ΤΕΕ
(Τεχνικό Λύκειο – πλέον έχουν μετονομαστεί σε ΕΠΑΛ). Τέλος, για να συμπληρωθεί το
προφίλ των καθηγητών που συμμετέχουν να σημειωθεί ότι το 40% ανέφεραν ότι έχουν 610 μαθητές στην τάξη τους, το 30% 11-20, το 16% 1-5 και το 14% 21 ή και περισσότερους.

122

Γιώτης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 117-134

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 7 και 8 ζητούσαν από
τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να
εξασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τόσο με την ολοκλήρωση των σπουδών τους
στο πανεπιστήμιο (ερώτηση 7) όσο και μετά την πρώτη τους σχολική χρονιά ως καθηγητές.
Όπως φαίνεται και στα γραφήματα που ακολουθούν, οι απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις δεν
διαφέρουν σημαντικά.
Ερώτηση 7 Ποιος είναι ο κύριος λόγος που επιλέξατε
το επάγγελμα του καθηγητή μετά την αποφοίτηση σας;
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Ερώτηση 8 Ποιος είναι ο λόγος που επιδιώκετε την καριέρα
του καθηγητή μετά τον πρώτο σας χρόνο στο επάγγελμα;
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Η ευρεία πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποδίδει την απόφασή του στην προσωπική
ικανοποίηση καθώς και στην ικανοποίηση που αποκομίζουν από τη διδασκαλία του
συγκεκριμένου αντικειμένου, δηλαδή της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Εδώ μπορούμε να
αναφέρουμε και τις απαντήσεις στην ερώτηση 9 (Ποια πλευρά του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού σας ικανοποιεί περισσότερο μετά την πρώτη σας χρονιά ως καθηγητής;)
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όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να απαντήσουν χωρίς τον περιορισμό των
προκαθορισμένων επιλογών των ερωτήσεων 7 και 8. Μετά από την ανάλυση περιεχομένου
προέκυψε ότι το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους ικανοποιεί το γεγονός ότι το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού τούς δίνει την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά και το 40%
ότι βλέπουν τους μαθητές να μαθαίνουν, να προοδεύουν και να επιτυγχάνουν τους
στόχους τους ως αποτέλεσμα της δικής τους διδασκαλίας.
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα που θέτει η έρευνά
μας («Για ποιο λόγο έγιναν εκπαιδευτικοί και ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει για
το επάγγελμα τους μετά τον πρώτο τους χρόνο σε αυτό;») προκύπτει από τα δεδομένα ότι
ξεχωρίζουν τρεις αλληλένδετοι παράγοντες: η προσωπική ικανοποίηση, η ικανοποίηση
λόγω της διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου και η εργασία με παιδιά. Να
σημειωθεί ότι ανάλογες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν (Manuel & Hughes 2006: 10)
έχουν αναφέρει με συνέπεια εσωτερικούς και αλτρουιστικούς λόγους ως τους βασικούς
παράγοντες επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Ewing & Manuel 2005,
Hammond 2002, Kyriacou & Coulthard 2000, Kyriacou, Kunc, Stephens & Hultgren 2003,
Manuel 2003, Priyadharshini & Robinson-Pant 2003, Reid & Caudwell 1997, Snyder, Doerr &
Pastor 1995, Wadsworth 2001). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας εναρμονίζονται με
ανάλογες διεθνείς μελέτες που αναφέρουν την εργασία με παιδιά αλλά και τη διδασκαλία
ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου ως βασικούς λόγους για την επιλογή του
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Boser 2000, Spear, Gould & Lee 2000). Αναδεικνύεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάσταση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ως λειτούργημα και
ως κοινωνική προσφορά. Οι εκπαιδευτικοί συχνά επιλέγουν το συγκεκριμένο λειτούργημα
για ανθρωπιστικούς λόγους βασιζόμενοι στην άποψη ότι «η διδασκαλία που αποβλέπει στη
μάθηση και η μάθηση ως στόχος της διδασκαλίας είναι ταξίδια που είναι στενά
συνυφασμένα» (Carneiro 2003: 17).
Φυσικά η εικόνα του καθηγητή ως λειτουργού δεν αναιρεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζει
πολλά προβλήματα στο επάγγελμά του. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση
10 («Τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί στον ελάχιστο βαθμό στο έργο σας ως καθηγητής
Αγγλικών;») αναφέρουν ως πιο σημαντικά προβλήματα την παρώθηση και συμμετοχή των
μαθητών (24%), τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων για τη συμπλήρωση του
υποχρεωτικού τους ωραρίου (20%), τον χρόνο προετοιμασίας και διόρθωσης των
ασκήσεων (18%), την πίεση για την κάλυψη της διδακτέας ύλης ειδικά στα φροντιστήρια
(16%), την αντιμετώπιση της απειθαρχίας των μαθητών (12%) και τις χαμηλές αποδοχές
(10%). Ωστόσο το 96% (ερώτηση 11) δηλώνει ότι θα παραμείνει στο επάγγελμα τα επόμενα
δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο αυτό εύρημα δεν συμφωνεί με την υπάρχουσα διεθνή
έρευνα αλλά και την ανάλογη εκπαιδευτική πραγματικότητα όπου παρατηρείται ένα
αυξανόμενο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του επαγγέλματος (Goddard & Foster 2001,
Gold 1996, Smithers and Robinson 2003). Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Ελλάδας
οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δηλώνουν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο
επάγγελμα, γεγονός που σίγουρα συσχετίζεται άμεσα με την προσωπική ικανοποίηση που
τους προσφέρει αλλά και με την αφοσίωσή τους στη διδασκαλία του συγκεκριμένου
αντικειμένου. Πρέπει να αναφερθεί, όμως, εδώ ότι σε αυτήν ακριβώς την εκπαιδευτική
πραγματικότητα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη
διαφοροποίηση, όπως η μονιμότητα των καθηγητών στο δημόσιο τομέα αλλά και η εν γένει
δυσπιστία ή και προκατάληψη στην αλλαγή επαγγελματικού τομέα, γεγονός που
αντανακλάται και στη δομή των πανεπιστημιακών σπουδών, όπου δεν είναι δυνατή η
μεταπήδηση από τον έναν τομέα στον άλλο όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο θα μπορούσε
από μόνο του να αποτελέσει θέμα έρευνας ευρύτερης από την παρούσα με
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προσανατολισμό στο χώρο της κοινωνιολογίας και για αυτό θα αρκεστούμε σε αυτές τις
επισημάνσεις.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου
επικεντρώνονται στη γνώμη των νέων διδασκόντων σχετικά με την επάρκεια της
προετοιμασίας τους στο πανεπιστήμιο (το δεύτερο ερώτημα που θέτει αυτή η έρευνα). Κατ’
αρχήν, το 48% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εφάρμοσαν στη διδασκαλία τους στοιχεία
που αποκόμισαν από το μάθημα της Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας της Αγγλικής και της
Πρακτικής Άσκησης. Ένα σχετικά μικρό ποσοστό (12%) ανέφεραν ότι εφάρμοσαν τη
μεθοδολογία των επιτυχημένων καθηγητών που είχαν οι ίδιοι ως μαθητές, ενώ το 10%
δήλωσε ότι ακολούθησε τη μεθοδολογία που προτείνει το διδακτικό εγχειρίδιο. Οι 15
συμμετέχοντες που επέλεξαν την επιλογή «άλλο» διευκρίνισαν ότι εννοούν ότι εφάρμοσαν
όλα τα παραπάνω (7 από τους 15), ή ότι εφάρμοσαν τις πρώτες δύο επιλογές (οι υπόλοιποι
8).
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό στον οποίο η Πρακτική
Άσκηση τους βοήθησε στο διδακτικό τους έργο, και πιο συγκεκριμένα στους εξής τομείς: α)
γνωστικό αντικείμενο, β) χρήση στρατηγικών διδασκαλίας, γ) μαθητική παρώθηση και δ)
διαχείριση της σχολικής τάξης. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε το μέσο αποτέλεσμα
των απαντήσεων για κάθε τομέα με ανώτατο σημείο το 5 (πάρα πολύ) και κατώτατο το 1
(καθόλου).
1. Γνωστικό αντικείμενο (Subject knowledge)

3,40

2. Στρατηγικές διδασκαλίας (Instructional strategies)

4,36

3. Μαθητική παρώθηση (Student motivation)

3,58

4. Διαχείριση σχολικής τάξης (Classroom management)

3,46

Eκ πρώτης όψεως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Πρακτική Άσκηση, αλλά και η
γενικότερη εκπαίδευση των καθηγητών στο πανεπιστήμιο, αποτελεί μία ισχυρή παρέμβαση
στην μετέπειτα εκπαιδευτική καριέρα των συμμετεχόντων, εύρημα που είναι αντίθετο με
τη σχετική έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
επισημαίνει ότι η Πρακτική Άσκηση τους βοήθησε σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις διαστάσεις
του διδακτικού έργου. Πρέπει να σημειωθεί όμως το συγκριτικά χαμηλό αποτέλεσμα που
αποδόθηκε στη διαχείριση της σχολικής τάξης. Ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το
συγκεκριμένο θέμα προβληματίζει αρκετά και τους εκπαιδευόμενους αλλά και τους νέους
καθηγητές εξίσου (Merrett & Wheldall 1993, Wilson & Cameron 1996, Adams & Crockover
1997). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί στο
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού δήλωσαν ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο και
εκπαίδευση για το πώς να «αντιμετωπίζουν τους άτακτους μαθητές» (Parkinson & Pritchard
2005: 69). Το πιο χαμηλό αποτέλεσμα παρατηρείται στο γνωστικό αντικείμενο, πιθανώς
λόγω του ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης, καθώς υπάρχουν άλλα μαθήματα, ιδιαίτερα στα πρώτα δύο έτη των
πανεπιστημιακών σπουδών, που εστιάζουν στην Αγγλική γλώσσα.
Το γεγονός, από την άλλη, ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας λαμβάνουν την υψηλότερη μέση
βαθμολογία από τους συμμετέχοντες, είναι ένας αξιόπιστος δείκτης αποτελεσματικότητας
της πρακτικής άσκησης στην προετοιμασία των καθηγητών αυτής της έρευνας. Τέλος, το
γεγονός ότι το 96% των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σκοπεύουν να εξασκούν το
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επάγγελμα και μετά από δέκα χρόνια (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) ίσως οφείλεται
στο ότι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τον «πραγματικό κόσμο της διδασκαλίας» και
πιστεύουν στις ικανότητές τους. Πρέπει φυσικά να λάβουμε υπ’ όψιν και τους παράγοντες
που αναφέραμε παραπάνω (στην ανάλυση των ευρημάτων της ερώτησης 11) για αυτό το
θέμα, οι οποίοι χρήζουν ευρύτερης κοινωνιολογικής έρευνας.
Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 17-37) οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα να διατυπώσουν την πεποιθήσεις τους για την αποτελεσματικότητα του
διδακτικού τους έργου. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε το μέσο αποτέλεσμα των
απαντήσεων για κάθε τομέα της κλίμακας TSES με ανώτατο σημείο το 5 (πάρα πολύ) και
κατώτατο το 1 (καθόλου).
1. Αποτελεσματικότητα στις στρατηγικές διδασκαλίας

3.94

2. Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της σχολικής τάξης

3.56

3. Αποτελεσματικότητα στη μαθητική παρώθηση

3.67

Λίγο

Πολύ λίγο

Καθόλου

Μέσος όρος των
διαβαθμίσεων

4%

46%

40%

10%

0%

3.34

54%

46%

0%

0%

0%

4.54

Πάρα πολύ

Πολύ

Όπως φαίνεται, η αντίληψη για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου των
συμμετεχόντων είναι σχετικά υψηλή και σε παρόμοια επίπεδα με πρόσφατες έρευνες που
έγιναν στην Τουρκία (Atay 2007: 209) στους καθηγητές Αγγλικών και στην Ελλάδα (Poulou
2007: 208) στο χώρο των εκπαιδευόμενων δασκάλων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας
επαληθεύουν επίσης τον ισχυρισμό ότι η δηλούμενη αποτελεσματικότητα του διδακτικού
έργου δεν είναι ενιαία για όλες τις διδακτικές δραστηριότητες αλλά εξαρτάται από τη
συγκεκριμένη διδακτική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός (Wheatley
2002: 6). H εφαρμογή της κλίμακας TSES στους καθηγητές της Αγγλικής, για πρώτη φορά,
αποκάλυψε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι καλύτεροι στην εφαρμογή στρατηγικών
διδασκαλίας από ότι στη μαθητική παρώθηση και στη διαχείριση της σχολικής τάξης. Είναι
αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι διδάσκοντες κατέταξαν την
αποτελεσματικότητα των διαστάσεων της Πρακτικής Άσκησης και την αποτελεσματικότητα
του διδακτικού τους έργου με την ίδια φθίνουσα σειρά (στρατηγικές διδασκαλίας-μαθητική
παρώθηση-διαχείριση σχολικής τάξης). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της κλίμακας TSES με ποσοστά καθώς και με το μέσο όρο των διαβαθμίσεων
που σημειώθηκαν σε κάθε ερώτηση.

17

18

Σε ποιο βαθμό μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διαφορετικές
στρατηγικές αξιολόγησης (π.χ.
διαγνωστικά τεστ, τεστ προόδου,
εναλλακτική αξιολόγηση);
Σε ποιο βαθμό μπορείτε να δώσετε
στους μαθητές σας μία περαιτέρω
εξήγηση ή παράδειγμα όταν έχουν
απορίες;
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19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

Σε ποιο βαθμό μπορείτε να κάνετε
κατάλληλες ερωτήσεις στους μαθητές
σας;
Πόσο καλά μπορείτε να ανταποκριθείτε
σε δύσκολες ερωτήσεις από τους
μαθητές σας;
Πόσο μπορείτε να προσαρμόσετε τα
μαθήματά σας για να ανταποκρίνονται
στο επίπεδο των μαθητών;
Σε ποιο βαθμό μπορείτε να ελέγξετε εάν
έχουν γίνει κατανοητά όσα έχετε διδάξει;
Πόσο καλά μπορείτε να δημιουργείτε
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους
πολύ καλούς μαθητές;
Πόσο καλά μπορείτε να ελέγξετε την
παραβατική συμπεριφορά μέσα στην
τάξη σας;
Πόσο μπορείτε να κάνετε τους μαθητές
να τηρούν τους κανόνες της τάξης;
Πόσο μπορείτε να ηρεμήσετε ένα
μαθητή που κάνει θόρυβο και
αναστατώνει το μάθημα;
Πόσο καλά μπορείτε να καθιερώσετε
ένα σύστημα διαχείρισης της τάξης με
κάθε ομάδα μαθητών;
Σε ποιο βαθμό μπορείτε να
ξεκαθαρίσετε τις απαιτήσεις σας για τη
συμπεριφορά των μαθητών;
Πόσο καλά μπορείτε να καθιερώσετε
ρουτίνες για την ομαλή ροή του
μαθήματος;
Πόσο μπορείτε να να κάνετε τους
μαθητές σας να πιστέψουν ότι μπορούν
να έχουν καλή απόδοση στο μάθημά
σας;
Πόσο μπορείτε να βοηθήσετε τους
μαθητές να καταλάβουν την αξία της
μάθησης;
Σε ποιο βαθμό μπορείτε να δώσετε
κίνητρα στους μαθητές που δείχνουν
μικρό ενδιαφέρον να μάθουν Αγγλικά;
Πόσο μπορείτε να καθοδηγήσετε τις
οικογένειές των μαθητών σας να τους
βοηθήσουν στο μάθημα των Αγγλικών;
Πόσα μπορείτε να κάνετε για να
βελτιώσετε την χαμηλή απόδοση ενός
μαθητή;
Ποσα μπορείτε να κάνετε για να
βοηθήσετε τους μαθητές σας να έχουν
κριτική σκέψη;
Πόσο μπορείτε να ενθαρρύνετε τη
δημιουργικότητα των μαθητών σας;
Πόσο μπορείτε να βοηθήσετε τους
«δύσκολους» μαθητές;

20%

58%

22%

0%

0%

3.98

26%

60%

14%

0%

0%

4.12

22%

56%

18%

4%

0%

3.96

12%

70%

18%

0%

0%

3.94

6%

68%

18%

8%

0%

3.72

6%

42%

38%

12%

2%

3.34

10%

48%

22%

20%

0%

3.48

4%

36%

44%

16%

0%

3.28

4%

48%

36%

8%

4%

3.40

20%

60%

14%

6%

0%

3.94

26%

44%

26%

4%

0%

3.92

22%

68%

10%

0%

0%

4.12

16%

42%

42%

0%

0%

3.74

14%

32%

44%

10%

0%

3.50

20%

36%

28%

16%

0%

3.60

0%

76%

18%

6%

0%

3.70

0%

60%

38%

2%

0%

3.58

24%

60%

4%

12%

0%

3.96

0%

44%

30%

26%

0%

3.18

Όπως φαίνεται στον πίνακα, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα στις στρατηγικές
διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες έδωσαν τον υψηλότερο μέσο βαθμό αποτελεσματικότητας
στην ικανότητά τους να δίνουν μία επιπλέον εξήγηση ή παράδειγμα στους μαθητές τους
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όταν έχουν απορίες (4,54) και στο να ανταποκρίνονται στις δύσκολες ερωτήσεις που τους
υποβάλλονται (4,12). Από την άλλη μεριά, έδωσαν το χαμηλότερο μέσο βαθμό
αποτελεσματικότητας στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές
αξιολόγησης (3,34). Στον τομέα της διαχείρισης της σχολικής τάξης έδωσαν τους
υψηλότερους μέσους βαθμούς αποτελεσματικότητας στην ικανότητα που πιστεύουν ότι
έχουν να ξεκαθαρίζουν τις απαιτήσεις τους για τη συμπεριφορά των μαθητών (3,94), και να
καθιερώνουν ρουτίνες για την ομαλή ροή του μαθήματος (3,92). Αντίθετα έδωσαν τους
χαμηλότερους στην ικανότητα που πιστεύουν ότι έχουν να ηρεμούν έναν μαθητή που
αναστατώνει το μάθημα (3,28) και να ελέγχουν την παραβατική συμπεριφορά (3,34).
Σχετικά με τη μαθητική παρώθηση και συμμετοχή οι υψηλότεροι μέσοι βαθμοί
αποτελεσματικότητας παρατηρούνται στην ικανότητα που έχουν, κατά την αντίληψή τους,
να κάνουν τους μαθητές τους να πιστέψουν ότι μπορούν να έχουν καλή απόδοση (4,12) και
να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους (3,96), ενώ οι χαμηλότεροι μέσοι βαθμοί
παρατηρούνται στην ικανότητα να βοηθήσουν τους «δύσκολους» μαθητές (3,18) και να
δίνουν κίνητρα στους μαθητές που δείχνουν μικρό ενδιαφέρον στο μάθημα (3,50).
Οι τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν ανοιχτού τύπου και οι απαντήσεις
υποβλήθηκαν σε ανάλυση περιεχομένου. Στην ερώτηση 38 («Σε ποιο τομέα της
διδασκαλίας σας πιστεύετε ότι είστε ιδιαίτερα ικανοί;») η κατηγορία που απέσπασε την
πλειοψηφία των απαντήσεων (52%) ήταν οι στρατηγικές διδασκαλίας. Στην ερώτηση 39
(«Ποιο τομέα της διδασκαλίας σας θα θέλατε να βελτιώσετε;») οι περισσότεροι καθηγητές
ανέδειξαν την αντιμετώπιση προβλημάτων πειθαρχίας (44%) και τη μαθητική παρώθηση
(20%).
Το γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να συναχθεί από τα ευρήματα της έρευνας είναι
ότι οι συμμετέχοντες με συνέπεια προσδιορίζουν τα προβλήματα στη διαχείριση της
σχολικής τάξης και τη χαμηλή μαθητική παρώθηση και συμμετοχή ως πηγές δυσαρέσκειας
στο επάγγελμά τους, τομείς στους οποίους δεν προετοιμάστηκαν στο βαθμό που
προσδοκούσαν στο πανεπιστήμιο, και στους οποίους πιστεύουν ότι το διδακτικό τους έργο
είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια η στοχευμένη εκπαίδευση σε αυτούς τους
τομείς κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών ίσως ενισχύσει τις πεποιθήσεις
των καθηγητών Αγγλικής. Σε γενικές γραμμές πάντως ο σχετικά υψηλός μέσος βαθμός
αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, η άποψή τους ότι η Πρακτική Άσκηση τους
προετοίμασε αποτελεσματικά στο έργο τους και το γεγονός ότι παρουσίασαν μία υψηλή
αίσθηση της αποστολής τους και ηθικής δέσμευσης στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι καθηγητές που έλαβαν μέρος σε αυτήν την έρευνα
εκπαιδεύτηκαν και προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Στην επόμενη ενότητα υποβάλλεται μια σειρά προτάσεων που βασίζονται στα ευρήματα
της διεξαχθείσης έρευνας.

Προτάσεις και εφαρμογές
Τα προγράμματα εκπαίδευσης των καθηγητών θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη
ανθεκτικών πεποιθήσεων διδακτικής αποτελεσματικότητας. Ο βασικός λόγος για αυτήν την
πρόταση είναι η κυκλική φύση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. Με άλλα
λόγια η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει ως επακόλουθο την καλύτερη απόδοση του
καθηγητή, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η
συγκεκριμένη πρόταση για την ανάγκη ενίσχυσης των πεποιθήσεων διδακτικής
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών έχει τεθεί και στο παρελθόν από πολλούς
ερευνητές οι οποίοι επισημαίνουν την σπουδαιότητά της (Fritz, Miller-Heyl, Keutzer &
MacPhee 1995, Housego 1992, Ramey-Gassert, Shroyer & Staver 1996, Ross 1998,
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Scharmann & Hampton 1995). Σίγουρα όμως είναι ακόμα πιο σημαντικό να εφαρμοστεί
στην αρχική εκπαίδευση των καθηγητών καθώς οι καθηγητές που μπαίνουν για πρώτη
φορά στον χώρο της εκπαίδευσης χρειάζονται ισχυρές πεποιθήσεις διδακτικής
αποτελεσματικότητας για να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού επιτυχώς και να
παραμείνουν σε αυτό (Mulholland & Wallace 2001). Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να
γίνει μία έρευνα στους φοιτητές που παρακολουθούν την πρακτική άσκηση στο Η’ εξάμηνο
που θα εστιάζει στις πεποιθήσεις τους για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους
έργου ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης της σχολικής τάξης και της παρώθησης των
μαθητών.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης των καθηγητών να προσφέρουν ευκαιρίες για
αποτελεσματική ανατροφοδότηση (feedback). Είναι αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτές των
καθηγητών στο πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να μεταδώσουν διά μαγείας την αίσθηση
της διδακτικής αποτελεσματικότητας στους φοιτητές τους. Μπορούν όμως να συμβάλλουν
στην ενίσχυση των πεποιθήσεων που έχουν για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
τους έργου. Θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τους φοιτητές να φτάσουν στη
«διακρίβωση» (ο όρος έχει προταθεί από τους Linnenbrink & Pintrich 2003) δηλαδή στην
παραβολή της αντίληψης που έχει ο κάθε φοιτητής για τη διδακτική του
αποτελεσματικότητα με την πραγματική του απόδοση στη διδασκαλία με απώτατο σκοπό
τη σύγκλιση των δύο μεγεθών. Σε αυτά τα πλαίσια, πολλοί ερευνητές έχουν
αντιπαραβάλλει την αξιολόγηση της απόδοσης των καθηγητών μέσω της παρατήρησης από
έναν εκπαιδευτή (observation for assessment), με τα δεδομένα που προκύπτουν από την
εκτίμηση που κάνουν οι ίδιοι διδάσκοντες για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους
έργου ( Riggs 1995). Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και στα πλαίσια της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Αθήνας ιδιαίτερα όταν αυτή διεξάγεται με
ειδικά εκπαιδευμένους μέντορες οι οποίοι είναι καθηγητές Αγγλικής σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία. Οι φοιτητές δηλαδή θα συμπληρώνουν την κλίμακα TSES αξιολογώντας
την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου, και στη συνέχεια οι μέντορες θα τους
αξιολογούν σε συγκεκριμένες διδακτικές δραστηριότητες στην κλίμακα TSES μέσω της
παρατήρησης της διδασκαλίας των φοιτητών. Στο τελικό στάδιο θα διαπιστώνεται ο βαθμός
διακρίβωσης μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων.
Ο ρόλος των μεντόρων σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός γιατί
οφείλουν να παρέχουν αποτελεσματική ανατροφοδότηση (feedback) στους
εκπαιδευόμενους καθηγητές για την απόδοσή τους σε συγκεκριμένους τομείς της
διδασκαλίας όπως οι στρατηγικές διδασκαλίας, η διαχείριση της σχολικής τάξης και η
παρώθηση των μαθητών. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης απαιτεί
αμεροληψία, αλληλοσεβασμό και πλήρη επίγνωση των συνεπειών καθώς αποτελεί μία
μορφή παρέμβασης στη ζωή των εκπαιδευόμενων καθηγητών με σκοπό την επαγγελματική
τους εξέλιξη.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών πρέπει να επιμείνουν περισσότερο στους τομείς
της μαθητικής παρώθησης και της διαχείρισης της σχολικής τάξης. Η διαχείριση της
σχολικής τάξης και η παρώθηση των μαθητών έχουν αναφερθεί ως τα πιο σημαντικά
προβλήματα των καθηγητών που διδάσκουν για πρώτη φορά σε μία επισκόπηση 83
μελετών διεθνώς (Veenman 1984: 148). H έρευνα που κάναμε συμφωνεί με αυτά τα
ευρήματα, και επιπλέον ανέδειξε το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι έχουν
προετοιμαστεί λιγότερο ικανοποιητικά και είναι λιγότερο αποτελεσματικοί σε αυτούς τους
τομείς. Είναι, επομένως, σαφές ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών πρέπει να
επικεντρώσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη διαχείριση της σχολικής τάξης και στη
παρώθηση των μαθητών. Η περαιτέρω ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση μπορεί να εστιάσει
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επίσης σε αυτούς τους τομείς καθώς αποτελούν πηγή προβληματισμού και για τους
έμπειρους καθηγητές.
Οι καθηγητές πρέπει να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχουν
προετοιμαστεί στο πανεπιστήμιο. Εάν και αυτό φαίνεται να είναι αυτονόητο, δυστυχώς δεν
τηρείται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα οι καθηγητές
Αγγλικών που διορίζονται σε δημόσια σχολεία διδάσκουν, εκτός από Αγγλικά, και
μαθήματα που δεν σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο (συνήθως Ιστορία αλλά σε
μερικές περιπτώσεις Θρησκευτικά, ακόμη και Γεωγραφία σε περίπτωση έλλειψης άλλων
καθηγητών) για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Το γεγονός ότι οι
συγκεκριμένοι καθηγητές έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με πτυχίο
Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας δικαιολογεί σε ένα βαθμό τη διδασκαλία
επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Οι καθηγητές όμως που συμμετείχαν στην έρευνά μας
ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη κατάσταση είναι πηγή δυσαρέσκειας για το επάγγελμά τους.
Επίσης πιστεύουν ότι η ικανοποίηση που τους προσφέρει η διδασκαλία τους γνωστικού
τους αντικειμένου (της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας) είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για την
επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Θα ήταν λοιπόν επιθυμητό να λάβουν υπ’
όψιν όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι στο περιβάλλον της Ελληνικής εκπαίδευσης το
γεγονός ότι τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουμε είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με
το ποιοι είμαστε ως καθηγητές. H ιδιαίτερη αυτή ταυτότητα του καθηγητή, το «ποιος»
διδάσκει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το «τι» και το «πως» της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Εάν αποκοπεί ένας εκπαιδευτικός από αυτό το ουσιώδες στοιχείο της
ταυτότητάς του μπορεί να οδηγηθεί στην απογοήτευση, και στην περίπτωση των νέων
διδασκόντων, στην αμφισβήτηση της απόφασής τους να διδάξουν και πιθανόν στην
εγκατάλειψη του επαγγέλματος (Palmer 1998).
Η πρώτη εφαρμογή της κλίμακας TSES στους νεοεισερχόμενους στην εκπαίδευση
καθηγητές Αγγλικών έδειξε ότι θεωρούν πως είναι καλύτεροι στις στρατηγικές διδασκαλίας
από ότι στη διαχείριση της σχολικής τάξης ή τη μαθητική παρώθηση. Η συγκεκριμένη
έρευνα περιόρισε το εύρος της σε αυτές τις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας του
διδακτικού έργου και θα ήταν εποικοδομητικό οι μελλοντικές έρευνες να συμπεριλάβουν
επιπλέον διαστάσεις για να ανταποκρίνονται καλύτερα στην πολυπλοκότητα της
διδασκαλίας (Poulou 2007).
Μελλοντικές μεγάλης χρονικής διάρκειας έρευνες, που θα μπορούσαν να διεξαχθούν και
σε προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών άλλων ειδικοτήτων, θα απεικόνιζαν την
ανάπτυξη των πεποιθήσεων για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και θα
χρησίμευαν ως μέτρο αξιολόγησης του βαθμού επίδρασης των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των καθηγητών και των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Αυτές οι έρευνες θα
δώσουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να παρατηρήσουν τις περιόδους ρευστότητας ή
και σταθερότητας των πεποιθήσεων για την δηλούμενη αποτελεσματικότητα του
διδακτικού έργου σε διαφορετικά στάδια της καριέρας ενός εκπαιδευτικού
(εκπαιδευόμενος καθηγητής, νέος καθηγητής, πεπειραμένος). (Tschannen-Moran, & Hoy
2001: 802).

Συμπέρασμα
Είναι λοιπόν προφανές ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τους μελλοντικούς ερευνητές
που θα μας δώσουν σημαντικά στοιχεία. Εάν λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν τις συνέπειες των
πεποιθήσεων των καθηγητών για την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου τότε
θα επιφέρουμε βαθιές αλλαγές στον τρόπο που εκπαιδεύονται οι καθηγητές πριν την
130

Γιώτης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 117-134

είσοδο αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής τους καριέρας. Τέλος εάν η
μελλοντική έρευνα επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό ότι οι πεποιθήσεις για την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου διαμορφώνονται στα πρώτα στάδια της
εκπαίδευσης των καθηγητών και δεν αλλάζουν από τη στιγμή που παγιωθούν, τότε οι
εκπαιδευτές καθηγητών θα πρέπει να προσφέρουν τέτοιου είδους αρχική κατάρτιση που
θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρών και ανθεκτικών πεποιθήσεων για την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
Ως κατακλείδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε σε
γενικευμένα συμπεράσματα που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες
ερεύνησε. Με αυτό το σκεπτικό ελπίζουμε να βοηθήσει τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές
των καθηγητών, και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία να
κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες των καθηγητών που διδάσκουν για πρώτη φορά.
Author’s e-mails: georgiotis@yahoo.com, georgiotis@sch.gr

Βιβλιογραφικές αναφορές
Adams, P. E. & Krockover, G. H. (1997). ‘Concerns and perceptions of beginning secondary science and
mathematics teachers.’ Science Education, 81: 29-50.
Allinder, R.M. (1994). ‘The relationship between efficacy and the instructional practices of special
education teachers and consultants.’ Teacher Education and Special Education, 17: 86-95.
Ashton, P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: teachers’ sense of efficacy and student
achievement. New York: Longman.
Atay, D. (2007). ‘Beginning teacher efficacy and the practicum in an EFL context.’ Teacher
Development, 11/2: 203-219.
Bandura, A. (1977). ‘Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.’ Psychological
Review, 84: 191-215.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Boser, U. (2000). ‘A picture of the teacher pipeline: baccalaureate and beyond. Quality Counts 2000:
who should teach?.’ Education Week. Retrieved on 22 December 2007 from
www.edweek.org/qc2000/templates.
Brophy, J. (1998). Advances in research on teaching. Greenwich, CT: JAI Press.
Bullough, R., V. (1989). First-year teacher: a case study. New York: Teachers College Press.
Burley, W. W., Hall, B. W., Villeme, M.G. & Brockmeier, L. C. (1991). ‘A path analysis of the mediating
role of efficacy in first-year teachers’ experiences, reactions, and plans.’ Paper presented at the
annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
Carneiro, R. (2003). ‘On meaning and learning: discovering the treasure.’ In Dinham, S. (Ed.),
Transforming education: engaging with complexity and diversity. Deakin West, Australian College
of Educators.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge.
Coladarci, T. (1992). ‘Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching.’ Journal of
Experimental Education, 60: 323-337.
Cole, K. M. (1995). ‘Novice teacher efficacy and field placements.’ Paper presented at the Annual
Meeting of the Mid-South Educational Research Association.
Darling-Hammond, L.D. (2006). Powerful teacher education: lessons from exemplary programs. San
Francisco: Jossey-Bass.
DeMesquita, P. B., & Drake, J. C. (1994). ‘Educational reform and the self efficacy beliefs of teachers
implementing non graded primary school programs.’ Teaching and Teacher Education, 10/3: 291302.
Dinham, S. (Ed.) (2003). Transforming education: engaging with complexity and diversity. Deakin
West, Australian College of Educators.
Ewing, R. & Manuel, J. (2005). ‘Retaining quality early career teachers in the profession: new teacher
narratives.’ Change: Transformations in Education, 7/1: 4-18.

131

Γιώτης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 117-134

Fritz, J. J., Miller-Heyl, J., Kreutzer, J. C. & MacPhee, D. (1995). ‘Fostering personal teaching efficacy
through staff development and classroom activities.’ Journal of Educational Research, 88/4: 200208.
Goddard, J. T. & Foster, R. Y. (2001). ‘The experiences of neophyte teachers: a critical constructivist
assessment.’ Teaching and Teacher Education, 17/3: 349-365.
Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Wolfolk-Hoy, A. (2004). ‘Collective efficacy: theoretical developments,
empirical evidence, and future directions.’ Educational Researcher, 33: 3-13.
Gold, Y. (1996). ‘Beginning teacher support: attrition, mentoring, and induction.’ In Sikula, J. (Ed.),
Handbook of research on teacher education. New York, Macmillan.
Hall, B. Burley, W. Villeme, M. Brockmeier, L. (1992). ‘An attempt to explicate teacher efficacy beliefs
among first year teachers.’ Paper presented at the annual meeting of the American Educational
Research Association, San Francisco.
Hammerness, K. (2006). Seeing through teachers’ eyes: Professional ideals and classroom practices.
New York: Teachers College Press.
Hammond, M. (2002). ‘Why teach? A case study investigating the decision to train to teach ICT.’
Journal of Education for Teaching, 28/2: 135-148.
Hebert, E., & Worthy, T. (2001). ‘Does the first year of teaching have to be a bad one? a case study of
success.’ Teaching and Teacher Education, 17: 897-911.
Housego, B. (1992). ‘Monitoring student teachers’ feelings of preparedness to teach and teacher
efficacy in a new elementary teacher education programme.’ Journal of Education for Teaching,
18/3: 259-272.
Hoy, W. K. & Wooolfolk, A. E. (1993). ‘Teachers’ sense of efficacy and the organizational health of
schools.’ The Elementary School Journal, 93/4: 355-372.
Kane, P. (Ed.) (1991). My first year as a teacher. New York: Grove.
Kumar, R. (2005). Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Sage.
Kyriacou, C. & Coulthard, M. (2000). ‘Undergraduates’ views of teaching as a career choice.’ Journal of
Education for Teaching, 26/2: 117-126.
Kyriacou, C., Kunc, R., Stephens, P. & Hultgren, A. (2003). ‘Student teachers’ expectations of teaching
as a career in England and Norway.’ Educational Review, 55/3: 255-263.
Linnenbrink, E. & Pintrich, P. (2003). ‘The role of self-efficacy beliefs in student engagement and
learning in the classroom.’ Reading and Writing Quarterly, 19: 119-137.
Liston, D. (2000). ‘Love and despair in teaching.’ Educational Theory, 50/1: 81-102.
Liston, D., Whitcomb, J. & Borko H. (2006). ‘Too little or too much: teacher preparation and the first
years of teaching.’ Journal of Teacher Education, 57/4: 351-358.
Maehr, M. & Pintrich, P. (Eds.) (1997). Advances in motivation and achievement. Greenwich, JAI Press.
Manuel, J. (2003). ‘Such are the ambitions of youth’: exploring issues of retention and attrition of
early career teachers in New South Wales.’ Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31/2: 139151.
Manuel, J. & Hughes, J. (2006). ‘“It has always been my dream”: exploring pre-service teachers’
motivations for choosing to teach.’ Teacher Development, 10/1: 5-24.
Merrett, F. & Wheldall, K. (1993). ‘How do teachers learn to manage classroom behaviour? a study of
teachers’ opinions about their initial training with special reference to behaviour management.’
Educational Studies, 19: 91-106.
Milner, H. (2002). ‘A case study of an experienced teacher’s self-efficacy and persistence through
crisis situations: theoretical and practical considerations.’ High School Journal, 86: 28-35.
Moore, W. & Esselman, M. C. (1992). ‘Teacher efficacy, power school climate and achievement: a
desegregating district’s experience.’ Paper presented at the Annual Meeting of the American
Educational Research Association, San Francisco, CA.
Mulholland, J. & Wallace, J. (2001). ‘Teacher induction and elementary science teaching: Enhancing
self-efficacy.’ Teaching and Teacher Education, 17: 243-261.
O’Connell Rust, F. (1994). ‘The first year of teaching: it’s not what they expected.’ Teaching and
Teacher Education, 10/2: 205-217.
Olson, R. M. and Osborne, W. J. (1991). ‘Learning to teach: the first year.’ Teaching and Teacher
Education, 7/4: 331-343.
Pajares, F. (1997). ‘Current directions in self efficacy research.’ In M. Maehr & P. Pintrich (Eds.)
Advances in motivation and achievement. Greenwich, JAI Press.

132

Γιώτης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 117-134

Palmer, P. J. (1998). The courage to teach: exploring the inner landscape of a teacher’s life. San
Francisco. Jossey-Bass Publishers.
Parkinson, J. & Pritchard, J. (2005). ‘The Induction experiences of newly qualified secondary teachers
in England and Wales.’ Journal of In-Service Education, 31/1: 63-81.
Poulou, M. (2007). ‘Personal Teaching Efficacy and Its Sources: Student teachers' perceptions.’
Educational Psychology, 27/2: 191-218.
Poulou, M. & Norwich, B. (2002). ‘Teachers’ cognitive, affective and behavioural responses to children
with emotional and behavioural difficulties: a model of decision making.’ British Educational
Research Journal, 28/1: 111-138.
Priyadharshini, E. & Robinson-Pant, A. (2003). ‘The attractions of teaching: an investigation into why
people change careers to teach.’ Journal of Education for Teaching, 29/2: 96-112.
Ramey-Gassert, L. & Shroyer, M. G. (1992). ‘Enhancing science teaching self-efficacy in preservice
elementary teachers.’ Journal of Elementary Science Education, 4/1: 26-34.
Ramey-Gassert, L., Shroyer, M. G. & Staver J. R. (1996). ‘A qualitative study of the factors influencing
science teaching self-efficacy of elementary level teachers.’ Science Education, 80/3: 283-315.
Reid, I. & Caudwell, J. (1997). ‘Why did secondary PGCE students choose teaching as a career?’
Research in Education, 58: 46-54.
Riggs, I. (1995). ‘The characteristics of high and low efficacy elementary teachers.’ Paper presented at
the annual meeting of the National Association of Research in Science Teaching. San Francisco. CA.
Ross, J. A. (1992). ‘Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement.’ Canadian
Journal of Education, 17/1: 51-56.
Ross, J. A. (1998). ‘The antecedents and consequences of teacher efficacy.’ In J. Brophy (Ed.),
Advances in research on teaching. Greenwich, CT: JAI.
Rotter, J. B. (1966). ‘Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement.’
Psychological Monographs, 80: 1-28.
Sarason, S. B. (1990). The predictable failure of educational reform. San Francisco: Josey-Bass.
Scharmann, L. C. & Hampton, C. M. O. (1995). ‘Cooperative learning and preservice elementary
teacher science self-efficacy. Journal of Science Teacher Education, 6/3: 125-133.
Sikula, J. (Ed.). (1996). Handbook of research on teacher education. New York, Macmillan.
Smithers, A. & Robinson, P. (2003). Factors affecting teachers’ decisions to leave the profession.
Nottingham: Department for Education and Skills Publications.
Snyder, J. F., Doerr, A. S. & Pastor, M. A. (1995). Perceptions of preservice teachers: the job market,
why teaching, and alternatives to teaching. Slippery Rock University, PA, American Association for
School, College and University Staffing.
Solmon, M. A., Worthy, T. & Carter, J. A. (1993). ‘The interaction of school context and role identity of
first-year teachers.’ Journal of Teaching in Physical Education, 12: 313-328.
Soodak,L. & Podell, D.M. (1996). ‘Teaching Efficacy: toward the understanding of a multi-faceted
construct.’ Teaching and Teacher Education, 12: 401-412.
Spear, M. Gould, K. & Lee, B. (2000). Who would be a teacher? A review of factors motivating and
demotivating prospective and practicing teachers. Slough: National Foundation for Educational
Research.
Sudzina, M. R. & Knowles, J. G. (1993). ‘Personal professional and contextual circumstances of student
teachers who “fail”: setting a course for understanding failure in teacher education.’ Journal of
Teacher Education, 44/4: 254-262.
Tschannen-Moran, M. and Woolfolk Hoy, A. (2001). ‘Teacher efficacy: capturing an elusive construct.’
Teaching and Teacher Education, 17: 783-805.
Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., and Hoy, W.K. (1998). ‘Teacher efficacy: its meaning and
measure.’ Review of Educational Research, 68: 202-248.
Veenman, S. (1984). ‘Perceived problems in beginning teachers.’ Review of Educational Research, 54:
143-178.
Wadsworth, D. (2001). ‘Why new teachers choose to teach.’ Educational Leadership, 58/8: 24-28.
Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Wheatley, K. F., (2002). ‘The potential benefits of teacher efficacy doubts for educational reform.’
Teaching and Teacher Education, 18: 5-22.
Wilson, S. & Cameron, R. (1996). ‘Student teacher perceptions of effective teaching: a developmental
perspective.’ Journal of Education for Teaching, 22: 181-195.

133

Γιώτης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 117-134

Woolfolk, A. E., Rosoff, B. & Hoy, W. K. (1990). ‘Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about
managing students.’ Teaching and Teacher Education, 6: 137-148.

134

Research Papers in Language Teaching and Learning
Vol. 1, No. 1, January 2010, 135-148
ISSN: 1792-1244
Available online at http://rpltl.eap.gr
This article is issued under the Creative Commons License Deed. Attribution 3.0
Unported (CC BY 3.0)

Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε Δυσλεξικούς
Μαθητές: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης
Teaching English as a Foreign Language to Dyslexic Young
Learners: an Intervention Programme

Παναγιώτα Γκουντή

Η συγκεκριμένη εργασία μελετά την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, ως προς την
Αγγλική γλώσσα, μιας ομάδας Ελλήνων δυσλεξικών μαθητών, οι οποίοι παρουσιάζουν
αναγνωστικές δυσκολίες, τόσο στη μητρική όσο και στη ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με
διάφορες επιστημονικές μελέτες, η φωνολογική επίγνωση, δηλ. η γνώση της φωνολογικής
δομής μιας γλώσσας από το χρήστη της, συνδέεται άρρηκτα με τη μάθηση της ανάγνωσης
σε μια σχέση αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι τα
δυσλεξικά άτομα δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τη φωνολογική επίγνωση, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν δυσκολίες στη κατάτμηση και στο συγκερασμό των φθόγγων
και γενικότερα στη συνειδητοποίηση της φωνημικής δομής του λόγου. Γι’ αυτό το λόγο,
προτείνεται και εφαρμόζεται, μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, ένα τεκμηριωμένο
πρόγραμμα παρέμβασης για να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της αναγνωστικής
ικανότητας των δυσλεξικών μαθητών. Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος δείχνουν ότι η
φωνολογική επίγνωση των εν λόγω μαθητών μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά,
συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της δεξιότητας της σωστής (δηλ. χωρίς λάθη)
ανάγνωσης.

The scope of this chapter is to study the stimulation of phonological awareness of the English
language, in Greek dyslexic young learners, who present a specific reading disability in both
their mother tongue as well as in the foreign language. According to scientific research,
phonological awareness, i.e. the knowledge of the phonological structure of a language by its
user, is intrinsically related to the reading process. At the same time, it has been confirmed
that dyslexic learners experience difficulty in segmenting and blending speech sounds, due to
insufficiently developed phonological awareness. For this reason, a well-founded intervention
programme is designed and put into action, aiming at studying the reading development of
dyslexic young learners. The findings have revealed that phonological awareness can be
stimulated, resulting in the development of reading accuracy.
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Εισαγωγή
Κύριος στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η μελέτη της βελτίωσης της
αναγνωστικής ικανότητας στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα, μιας ομάδας Ελλήνων μαθητών με
διαγνωσμένη δυσλεξία, μέσω ενός τεκμηριωμένου προγράμματος παρέμβασης, για την
ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης, η οποία θεωρείται ως η πλέον απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ανάγνωσης, σύμφωνα με διάφορες έρευνες (Goswami
1999: 25; Blanchman, 1994: 103, Hatcher 1994: 186). O σχεδιασμός του εν λόγω
προγράμματος βασίστηκε στις θεμελιώδεις γνωστικές θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης του
παιδιού, στις βασικές αρχές διδασκαλίας των μαθητών με δυσλεξία καθώς και σε
εμπεριστατωμένες έρευνες της νευροεπιστήμης που αφορούν σε συγκεκριμένα δομικά
χαρακτηριστικά του νευρικού συστήματος και στη σημασία των ευρημάτων αυτών για τη
διδασκαλία των μαθητών.
Η εκμάθηση μιας γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής, αποτελεί μια a priori
σύνθετη, πολύπλοκη και ευαίσθητη διαδικασία, η επιτυχής έκβαση της οποίας μπορεί να
επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. H ύπαρξη ειδικών ή / και γενικών μαθησιακών
δυσκολιών αναμφίβολα δυσχεραίνει αυτή την προσπάθεια των μαθητών και αποτελεί μια
μεγάλη πρόκληση, ειδικά για τον καθηγητή ξένων γλωσσών, λόγω της ποικιλόμορφης και
σχετικά ανεξερεύνητης φύσης της. Η ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της ανάγνωσης ή
δυσλεξία, όπως είναι ευρέως γνωστός ο όρος, αποτελεί την κυριότερη και συχνότερη αιτία
ανεπαρκούς ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών, ειδικά στα λεγόμενα γλωσσικά
μαθήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής ως
ξένη γλώσσα. Πρόσφατες μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τις ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες και τη δυσλεξία ειδικότερα, αναφέρουν ότι παρατηρούνται δυσχέρειες στην
κατάκτηση της ανάγνωσης, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με ελλιπείς
δεξιότητες στη διαδικασία της φωνολογικής επεξεργασίας (Ramus et al. 2003: 852,
Grigorenko 2001: 96). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι δυσλεξικοί μαθητές
παρουσιάζουν εμφανείς δυσκολίες στην κατάτμηση και τον συγκερασμό των φθόγγων,
καθώς η φωνολογική επίγνωση δεν έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε αυτούς (Lerner 1989:
285).
Οι δυσλεξικοί μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη μάθηση της ανάγνωσης και
της ορθογραφημένης γραφής, λόγω της αδυναμίας κατάκτησης της αλφαβητικής αρχής της
ανάγνωσης (alphabetic principle), δηλ. της ικανότητας να χρησιμοποιούν την αντιστοιχία
γραφήματος- φωνήματος για να αποκρυπτογραφούν τις λέξεις (Πόρποδας, 2002: 276;
Snowling, 2000: 89; Brady & Shanweiter,1991: 106). Διάφορες δια-γλωσσολογικές σπουδές
πάνω στη δυσλεξία (cross linguistic studies) αποφαίνονται ότι οι τρόποι εκδήλωσης των
δυσκολιών που προκαλεί η δυσλεξία και η πορεία αυτών επηρεάζεται από τα
χαρακτηριστικά της ομιλούμενης γλώσσας, είτε αυτή είναι η μητρική ή μια ξένη γλώσσα,
από τα χαρακτηριστικά του ορθογραφικού συστήματος και από τις μεθόδους διδασκαλίας.
Επομένως, οι Έλληνες δυσλεξικοί μαθητές που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα,
καλούνται να εντρυφήσουν και να εξασκηθούν σε ένα νέο συμβολικό σύστημα γλώσσας, το
οποίο παρουσιάζει τεράστιες διαφορές από εκείνο της μητρικής τους γλώσσας, λόγω της
πολυπλοκότητας της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε επίπεδο φωνολογικό όσο και σε
μορφολογικό. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης σε
δυσλεξικούς μαθητές, με κύριο στόχο τη βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας στην ξένη
γλώσσα, στηρίζεται στην προσπάθεια απόκτησης της ικανότητας νοητικού χειρισμού της
φωνητικής αναπαράστασης των δομικών στοιχείων της γλώσσας, δηλ. των συλλαβών και
κυρίως των φωνημάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με ενδελεχή εξάσκηση και κατάλληλο
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εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι δυσλεξικοί μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν τη δομή
της γλώσσας προς εκμάθηση, εφόσον τα γνωστικά ελλείμματα που παρουσιάζουν στη
μητρική τους γλώσσα, δεν τους επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και εδραίωση επιτυχών
μαθησιακών μηχανισμών, όπως αυτή επιτυγχάνεται στους μαθητές που δεν παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες.

Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
Οι κοινωνικές, πολιτισμικές, επαγγελματικές και οικονομικές εκφάνσεις της σύγχρονης
πραγματικότητας έχουν επιβάλει τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως τη λεγόμενη lingua
franca, δηλ. ως κοινό γλωσσικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε διάφορους λαούς και σε
διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. H γλωσσική επάρκεια στη μητρική
γλώσσα καθώς και το κατάλληλο κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον του μαθητή
αναμφίβολα λειτουργούν υποστηρικτικά στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, εν
προκειμένω της Αγγλικής. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής βιώνει κάποιου είδους
μαθησιακή δυσκολία, η διαδικασία αυτή περιπλέκεται και στις περισσότερες των
περιπτώσεων ενδέχεται να λήξει άδοξα, ιδιαίτερα αν δεν υπάρξει κατάλληλο πλαίσιο
μαθησιακής διαδικασίας και διδακτικής πράξης. Λόγω του δικαιώματος των μαθητών
αυτών να τυγχάνουν ίσων ευκαιριών και ίδιας ποιότητας παροχών στην εκπαίδευση, είναι
απαραίτητο να ορίζεται επιστημονικά η φύση των μαθησιακών δυσκολιών ώστε να υπάρξει
αντικειμενική γνώση των αιτιών, των μηχανισμών που τις χαρακτηρίζουν και των μορφών
έκφρασής τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να
εφαρμόσει μια κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπιση.

Δυσλεξία: ορισμός και συνάφεια με τη φωνολογική επίγνωση
Η δυσλεξία ως έννοια διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1884 από το νευρολόγο Dr. Berlin, ο
οποίος χρησιμοποίησε τις ελληνικές λέξεις «δυσ-» και «λέξις» για να περιγράψει τη
δυσκολία αναγνώρισης των λέξεων, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1877, ο Dr. Kussmaul
χρησιμοποίησε τους όρους «λεκτική τύφλωση» και «λεκτική κώφωση», αναφερόμενος στο
ίδιο φαινόμενο. Το 1896 ο Dr. Pringle-Morgan, παρουσίασε την περίπτωση ενός 14χρονου
μαθητή, ο οποίος, παρά την έξυπνη και γεμάτη διαύγεια φύση της προσωπικότητάς του,
υστερούσε σε ακαδημαϊκές επιδόσεις συγκρινόμενος με τους συμμαθητές του λόγω της
αδυναμίας του να μάθει να διαβάζει. Η ανικανότητά του αυτή ήταν τόσο ευδιάκριτη που ο
Dr. Pringle-Morgan συμπέρανε ότι θα οφειλόταν σε κάποια γενετική ατέλεια (Παπαδάτος
2005: 8).
Έκτοτε, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός μαθητών ανά την υφήλιο βρίσκεται σε έναν
διαρκή ‘αγώνα’ προσπάθειας αποκωδικοποίησης και κατανόησης λέξεων και γραπτών
συμβόλων γενικότερα, αντιμετωπίζοντας ποικίλου βαθμού δυσκολία στην αναγνώριση
μεμονωμένων λέξεων και στην ανάγνωση, εκλαμβάνοντας τις λέξεις ως ένα συρφετό
γραμμάτων. Η κυριολεκτική μετάφραση του όρου είναι ‘δυσκολία με τις λέξεις’ αν και στον
20ο αι., έχει επίσης χαρακτηριστεί ως ‘λεκτική τύφλωση’, ‘οπτική αγνωσία λέξεων’ και
‘ειδική αναγνωστική ανικανότητα’ (Bradley et al. 2002: 28). H ειδική διαταραχή της
ανάγνωσης, ή αλλιώς το σύνδρομο της δυσλεξίας, έχει υπάρξει πεδίο αντιπαραθέσεων
ανάμεσα σε πολλές επιστημονικές ειδικότητες, κυρίως λόγω της ασυμφωνίας τους να
οριστεί με ένα σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος να μην επιδέχεται
αμφισβητήσεων και κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών χειρισμών κατά το δοκούν.
Συνήθως, η διάγνωση της δυσλεξίας γίνεται με διάφορα κριτήρια αποκλεισμού, δηλ. όταν
παρατηρείται αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης σε άτομα που δεν έχουν νοητική
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υστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή που δεν πάσχουν από τύφλωση, βαρηκοΐα ή
κώφωση και τα οποία έχουν λάβει επαρκή διδασκαλία και διαβιούν σε κατάλληλες
κοινωνικο-πολιτισμικές και οικονομικά εύρωστες συνθήκες.
Το 1994, η Επιτροπή Ερευνών της Orton Dyslexia Association (η οποία μετονομάστηκε σε
International Dyslexia Association) έθεσε τις συνισταμένες του συνδρόμου αυτού και όρισε
τη δυσλεξία ως εξής:
Η δυσλεξία είναι μια από τις πολλές διακριτές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μια ιδιαίτερη
γλωσσική διαταραχή ιδιοσυστατικής προέλευσης, που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες
στην αποκωδικοποίηση μεμονωμένων λέξεων, αντικατοπτρίζοντας συνήθως τις
ανεπαρκείς ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες είναι συχνά μη
αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία και τις διάφορες γνωστικές και ακαδημαϊκές
δυνατότητες του ατόμου. Δεν είναι το αποτέλεσμα μιας γενικευμένης αναπτυξιακής
ικανότητας ή αισθητηριακής μειονεξίας. Η δυσλεξία εκδηλώνεται με ποικίλου βαθμού
δυσκολία σε διάφορες μορφές της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου συχνά, εκτός των
αναγνωστικών προβλημάτων, και ενός διακριτού προβλήματος στην πρόσκτηση
επαρκούς ικανότητας γραφής και ορθογραφίας. (Lyon 1995: 187, μτφ της συγγραφέως)

Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι ο ευρύτερα αποδεκτός και εμπεριέχει ορισμένα θεμελιώδη
στοιχεία που χρήζουν συνοπτικής ανάλυσης:
• Ο όρος ‘δυσλεξία ‘ αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο μαθησιακής δυσκολίας από
την οποία επηρεάζεται κυρίως η ανάγνωση, διαχωρίζοντας έτσι τους δυσλεξικούς
μαθητές από υπόλοιπα άτομα με δυσκολίες μάθησης,
• Στον ορισμό αυτόν κατέχει κυρίαρχο ρόλο η διαπίστωση ότι στη δυσλεξία παρουσιάζεται
δυσκολία σε μια συγκεκριμένη διεργασία του γλωσσικού συστήματος, δηλ. της
φωνολογικής επεξεργασίας, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα αποκωδικοποίησης
των λέξεων. Μια ικανότητα που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παίζει καθοριστικό ρόλο στη
διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης και η οποία φαίνεται να είναι ο πιο αξιόπιστος
δείκτης πρόβλεψης της αναγνωστικής διαταραχής,
• Άτομα μη προνομιούχα από κοινωνική ή οικονομική άποψη δεν πρέπει να αποκλείονται
από τη διαδικασία διάγνωσης της δυσλεξίας,
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί με τον γραπτό λόγο είναι τα πιο
‘εμφανή’ και περίβλεπτα αν και υπάρχουν πιο ‘καλυμμένα’ γνωστικά προβλήματα.
Ο ορισμός αυτός συνδέεται επίσης με την κυριότερη και γενικότερα παραδεκτή θεωρία της
δυσλεξίας, τη θεωρία του φωνολογικού ελλείμματος (phonological deficit hypothesis),
σύμφωνα με την οποία οι δυσλεξικοί μαθητές παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία στην
αναπαράσταση, την αποθήκευση και την ανάκληση των ήχων του προφορικού λόγου
(Ramus et al. 2003: 842). Η δυσκολία αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι η διαδικασία
μάθησης της ανάγνωσης σε αλφαβητικά συστήματα όπως το ελληνικό και το αγγλικό,
απαιτεί και ταυτόχρονα συνεπάγεται τη μάθηση της αντιστοιχίας γραφήματος –
φωνήματος (Goulandris 2003: 1).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δυσλεξικοί μαθητές δεν κατακτούν αυτή την ικανότητα. Πιο
συγκεκριμένα, δεν αντιλαμβάνονται την εσωτερική φωνολογική δομή των λέξεων που
αναπαριστά το αλφάβητο (Πόρποδας 2002: 218). Τα άτομα που έχουν αναπτύξει σε υψηλό
επίπεδο την ικανότητα ανάγνωσης μετατρέπουν τα γράμματα σε ήχους και ο εγκέφαλος
αναγνωρίζει τις διάφορες ομάδες ήχων ως λέξεις. Έχουν επίσης την επίγνωση ότι τα
γράμματα μιας λέξης αναπαριστούν τους ήχους του αρθρωμένου λόγου (Shaywitz 1996: 2).
Αντιθέτως, οι μαθητές με μειωμένη αναγνωστική ικανότητα δεν έχουν αναπτύξει την
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επίγνωση της εσωτερικής φωνολογικής διεργασίας αποκωδικοποίησης των λέξεων που
συντελείται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και επομένως, κρίνεται απαραίτητο να
εξασκηθούν σε αυτό τον τομέα με ένα ειδικά καταρτισμένο πρόγραμμα παρέμβασης.
Επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν το επίπεδο κατάκτησης της φωνολογικής επίγνωσης
ως τον πιο αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της μελλοντικής επίδοσης των μαθητών στην
ανάγνωση (Vellutino 1991: 34, Torgesen et al. 1989: 25). Ο όρος φωνολογική επίγνωση
αναφέρεται στην ικανότητα του χρήστη της γλώσσας να κατανοεί ότι ο γραπτός λόγος
χωρίζεται σε λέξεις, συλλαβές και φωνήματα, καθώς επίσης και στη δυνατότητα να χωρίζει
μια λέξη σε όλους τους φθόγγους που την αποτελούν, να προσθέτει, να αφαιρεί ή και να
αντικαθιστά φθόγγους και εν γένει στο να αντιλαμβάνεται την αξία του κάθε φθόγγου και
τις μεταβολές που υφίσταται όταν συνδυάζεται με άλλους (Goldsworthy 1998: 2, Gillon
2005: 2). Στην περίπτωση που η μητρική και η ξένη γλώσσα διαφέρουν σημαντικά σε όλα τα
δομικά επίπεδα, ο μαθητής καλείται να κατακτήσει εκ νέου ένα διαφορετικό φωνολογικό
σύστημα, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει με επιτυχία το έργο της αναγνώρισης των λέξεων
και να κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης.

Δυσλεξία, ανάγνωση και γλωσσικά συστήματα
Προκειμένου να κατανοηθούν οι αναγνωστικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη δυσλεξία,
είναι σκόπιμο να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τη
γλώσσα. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται με ιεραρχικό τρόπο. Η κατάτμηση των λέξεων σε
διακριτές, μικρές μονάδες ήχου, στα λεγόμενα φωνήματα, αποτελεί το κατώτερο τμήμα της
ιεραρχίας με την οποία ο εγκέφαλος ‘αναγνωρίζει’ τη γλώσσα. Τα ανώτερα επίπεδα
αποτελούν η σημασιολογική επεξεργασία (δηλ. η σημασία της λέξης), η συντακτική
επεξεργασία (δηλ. οι γραμματικές δομές) και ο λόγος (δηλ. συνεκτικές και σαφείς
προτάσεις). Επομένως, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ο εγκέφαλος αποκωδικοποιεί τις
λέξεις σε φωνολογικό επίπεδο και κατόπιν ακολουθεί η πρόσβαση στη σημασία (Slaughter
2001: 1). Νευρο-ανατομικές μελέτες εγκεφάλων δυσλεξικών ατόμων κατά τη διάρκεια της
ανάγνωσης αποκαλύπτουν ότι οι δυσλεξικοί επεξεργάζονται λιγότερο τα φωνητικά
χαρακτηριστικά των λέξεων και εμμένουν περισσότερο στα οπτικά χαρακτηριστικά
(Grigorenko 2001: 112). Τα φωνολογικά ελλείμματα των δυσλεξικών δεν τους επιτρέπουν
να αξιοποιήσουν τις ανώτερες ιεραρχικά γνωστικές και γλωσσικές λειτουργίες της
νοημοσύνης και του λεξιλογίου, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν ένα γραπτό κείμενο,
καθώς σπαταλούν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τα γραπτά σύμβολα
και να τα μεταφράσουν φωνολογικά.
Στα αλφαβητικά συστήματα γραφής (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Ελληνική και η
Αγγλική γλώσσα, που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας) ο γραπτός λόγος
αναπαριστά τη φωνολογική δομή του προφορικού λόγου και επομένως, κατά τη διάρκεια
της ανάγνωσης η πρόσβαση στη σημασία της λέξης γίνεται μέσω της φωνολογικής
αναπαράστασης της λέξης, η οποία είναι ήδη γνωστή από τον προφορικό λόγο (Πόρποδας
2003: 40). Η αποκωδικοποίηση ως γνωστική λειτουργία, βοηθά το χρήστη της γλώσσας
αφενός να αναγνωρίσει τα γραπτά σύμβολα και αφετέρου να τα μεταφράσει φωνολογικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διεκπεραίωση της αποκωδικοποίησης αποτελεί η
γνώση του ορθογραφικού συστήματος της γλώσσας.
Τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική ανήκουν στις λεγόμενες αλφαβητικές γλώσσες στις
οποίες τα γραφικά σύμβολα αναπαριστούν φωνήματα, δηλ. μονάδες ήχου. Το επίπεδο
διαφάνειας μιας γλώσσας, δηλ. ο βαθμός αξιοπιστίας με τον οποίο ένα γράμμα
‘χαρτογραφεί’ έναν ήχο, διακρίνει τις γλώσσες σε ‘διαφανείς ή ρηχές’ και σε ‘αδιαφανείς ή
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βαθιές’ και καθορίζει το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα μάθουν οι χρήστες της να διαβάζουν.
Στις διαφανείς ορθογραφίες (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ελληνική), οι αντιστοιχίσεις
ανάμεσα σε ένα γράφημα και σε ένα φώνημα είναι αξιόπιστες και οι χρήστες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία για να προφέρουν άγνωστες λέξεις. Στις
αδιαφανείς ή βαθιές ορθογραφίες (όπως είναι η Αγγλική) υπάρχουν πολυάριθμες
χαρτογραφήσεις ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους και οι κανόνες αντιστοιχίας
φωνήματος – γραφήματος είναι πολύ λιγότερο αξιόπιστοι. Ο βαθμός συνέπειας των
αντιστοιχίσεων γραφήματος – φωνήματος μπορεί επίσης να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση
που κατέχει το γράφημα μέσα στη λέξη. Στις ορθογραφίες με υψηλό βαθμό συνέπειας, ένα
γράφημα προφέρεται πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από τη θέση του μέσα στη λέξη. Τα
διαφανή ορθογραφικά συστήματα είναι σαφώς πολύ πιο συνεπή από τα αδιαφανή,
καθιστώντας έτσι την πρόσβαση στις άγνωστες λέξεις αρκετά πιο ομαλή.
Με αυτά τα δεδομένα, οι Έλληνες δυσλεξικοί μαθητές που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη
γλώσσα έρχονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος «αναξιόπιστων» κανόνων προφοράς, καθώς
τα φωνήματα εκφωνούνται με ποικίλους τρόπους μέσα στις λέξεις. Στην προσπάθεια
εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη και
κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης, της φωνολογικής δηλ. δομής της νέας γλώσσας.
Όταν αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης, επεξεργασίας και ανάκλησης των
μεμονωμένων γραμμάτων, των συνδυασμών γραμμάτων και των συλλαβών, τότε οι
δυσλεξικοί μαθητές μπορούν απρόσκοπτα να «διαβάσουν» μια λέξη και να κατανοήσουν τη
σημασία της.
Η φωνολογική επίγνωση είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την
ικανότητα κατανόησης της σημασίας των λέξεων και του προφορικού λόγου (Tunmer &
Hoover 1992: 23) και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα κατάκτησης, τα οποία
σχετίζονται με τη μάθηση της ανάγνωσης:
α) Την επίγνωση της συλλαβικής δομής, η οποία αναφέρεται στη γνώση και κατάκτηση των
συλλαβών από τις οποίες αποτελείται μια λέξη,
β) Την επίγνωση της ενδο-συλλαβικής δομής, η οποία αναφέρεται στη γνώση και κατάκτηση
της έναρξης και της ρίμας της συλλαβής. Η έναρξη αποτελείται από το αρχικό σύμφωνο ή
σύμπλεγμα συμφώνων και η ρίμα από το φωνήεν και τα σύμφωνα που ακολουθούν, π.χ.
στη λέξη ‘sell’, το σύμφωνο s – είναι η έναρξη και το σύμπλεγμα –ell, η ρίμα. Το επίπεδο
αυτό της φωνολογικής επίγνωσης έχει αναφερθεί κυρίως στην Αγγλική γλώσσα (Goswami
1999: 35), ενώ δεν έχει αποδειχτεί ότι υφίσταται στην Ελληνική γλώσσα (Πόρποδας 2003:
261),
γ) Την επίγνωση της φωνημικής δομής, η οποία αναφέρεται στη γνώση και κατάκτηση των
μεμονωμένων ήχων της λέξης.
Σύμφωνα με μελέτες, η κατάκτηση της συλλαβικής επίγνωσης είναι αρκετά πιο εύκολη από
αυτή της φωνημικής και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι συλλαβές αντιστοιχούν
στις μονάδες του αρθρωμένου λόγου, με αποτέλεσμα να είναι εύκολα αντιληπτές και
αναγνωρίσιμες (Wagner & Torgesen 1987: 67). Αντίθετα, στον προφορικό λόγο οι
φωνημικές μονάδες συμπροφέρονται, δηλ. δεν είναι χωρισμένες και επομένως, καθίσταται
δύσκολη η απόκτηση αυτής της συγκεκριμένης επίγνωσης. Το φωνολογικό έλλειμμα των
μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες δεν τους επιτρέπει να συλλογιστούν τη δομή μιας
πρότασης (δηλ. τις λέξεις, συλλαβές και ήχους) σε αντιδιαστολή με τη σημασία της
(Stackhouse 1997: 89).
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Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να βελτιωθεί με διαφόρων ειδών ασκήσεις (Goldsworthy,
1998:197), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
η εύρεση και παραγωγή ομοιοκαταληξίας (producing and matching rhyme), η ανάλυση
φωνημάτων και συλλαβών (blending and segmenting phonemes and syllables), η διάκριση
αρχικού και τελικού φωνήματος (segmenting initial and final sound in words), η πρόσθεση
και αφαίρεση αρχικού φωνήματος (substituting and deleting initial and final sound in
words), η διάκριση όλων των φωνημάτων μιας λέξης (blending sounds to form
monosyllabic words), η αναγνώριση και μέτρηση λέξεων μέσα στην πρόταση (counting
words in a sentence), η αναγνώριση, αντικατάσταση, απαλοιφή, αντιστροφή και
πρόσθεση συλλαβών σε μία λέξη (syllable counting, substituting,, deleting, reversing and
adding), η μέτρηση, αναγνώριση και η διευθέτηση των λέξεων μέσα σε μία πρόταση
(counting words, identifying missing word in a phrase, supplying missing word as adult
reads, rearranging words in a sentence) (Goldsworthy 1998: 197, μτφ της συγγραφέως)

Προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωστική ικανότητα των δυσλεξικών μαθητών που
αποτελούσαν την ομάδα εργασίας στην παρούσα έρευνα, επιστρατεύτηκαν όλα τα
προαναφερθέντα είδη ασκήσεων, αποτελώντας τη βάση των διδακτικών τεχνικών που
χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Παρουσίαση της έρευνας
Όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία (Lerner 1989: 167), η γνώση των θεωριών που
συγκροτούν τη βάση του επιστημονικού πεδίου των Μαθησιακών Δυσκολιών, αποτελεί μια
θεμελιώδη ανάγκη, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να καταρτίσει κατάλληλα
προγράμματα και να υποστηρίξει πλήρως τη μαθησιακή διαδικασία των μαθητών με
δυσλεξία. Τα πρόσφατα ευρήματα σχετικά με τον τρόπο κατάκτησης της μητρικής και της
ξένης γλώσσας επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη συσχέτιση και να
αναλογιστούν πάνω σε παρόμοιους τρόπους εκπαίδευσης των δυσλεξικών μαθητών.

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης και η ερευνητική μέθοδος
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης βασίστηκε στις
θεμελιώδεις αρχές της γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, όπως αυτές
διατυπώνονται από τον Jean Piaget, τον Skinner και τον Lev Vygotsky, με γνώμονα τις
θεωρίες της γνωστικής αναπτυξιακής προσέγγισης, του συμπεριφορισμού, του κοινωνικού
δομισμού και της ζώνης εγγύτερης-δυνητικής ανάπτυξης. Ακόμα, οι τεχνικές διδασκαλίας
που υιοθετήθηκαν αφορούν στην άμεση διδασκαλία και στην πολύ-αισθητηριακή μέθοδο,
προκειμένου να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία του συμπεριφορισμού και η τεχνική της άμεσης διδασκαλίας
έδωσαν το έναυσμα για τη δόμηση των ασκήσεων σε στάδια, με στόχο να κατανοηθούν και
να κατακτηθούν οι επιμέρους δεξιότητες από τους μαθητές. Οι ασκήσεις εξάσκησης της
φωνολογικής επίγνωσης δόθηκαν με ιεραρχικό τρόπο, ξεκινώντας από τις ασκήσεις σε
επίπεδο λέξης, προχωρώντας σε επίπεδο συλλαβής και καταλήγοντας σε επίπεδο
φωνήματος. Για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνταν να ανακαλύψουν και να μετρήσουν
πόσες λέξεις υπήρχαν μέσα στην πρόταση που άκουγαν, χτυπώντας τις παλάμες τους στο
θρανίο, χτυπώντας τα χέρια τους ρυθμικά κάθε φορά που άκουγαν μία λέξη ή
υπογραμμίζοντας όλες τις λέξεις μιας πρότασης με διαφορετικού χρώματος μαρκαδόρο.
Επίσης, η καθηγήτρια διάβαζε τις δύο πρώτες σειρές από ένα αγγλικό ποίημα και μετά
έλεγε ξανά τις προτάσεις παραλείποντας μια λέξη, την οποία καλούνταν να ανακαλύψουν
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οι μαθητές. Σε επίπεδο συλλαβών, δίνονταν στους μαθητές λέξεις και καλούνταν να
αντικαταστήσουν μια συγκεκριμένη συλλαβή, προφέροντας τη νέα λέξη που σχηματιζόταν,
π.χ. ‘Say somebody. Instead of some, say any.’
Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στις ασκήσεις σε επίπεδο φωνήματος καθώς, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, η κατάκτηση της επίγνωσης της φωνημικής δομής μίας γλώσσας είναι ένα
αρκετά δύσκολο εγχείρημα (Wagner & Torgesen 1987: 67). Στα αρχικά στάδια της
παρέμβασης, οι μαθητές εξασκούνταν με πιο εύκολες ασκήσεις, όπως εκείνες της διάκρισης
αρχικού και τελικού φωνήματος μέσα σε μία λέξη, π.χ. ‘We are going to change sounds, e.g.
Say house. Instead of /h/ say /m/ ‘ ή της εύρεσης ομοιοκαταληξίας, π.χ. ‘Does bed rhyme
with head?’, προχωρώντας σε πιο απαιτητικά είδη ασκήσεων, όπως αυτό της σύνθεσης των
φωνημάτων, π.χ. ‘Put these sounds together to make words, e.g. m + ap, n + est, s + it, k +
old’, της εύρεσης του μεσαίου ήχου μιας λέξης π.χ. ‘We are going to leave out sounds of
words, e.g. Say the word spoon without / p /’ ή της διάκρισης όλων των φωνημάτων μιας
λέξης, π.χ. ‘ Which is this word? /b/ - /short A/ -/ k/, /d/ - /r/- /ah/- /p/ ‘.
Η εξοικείωση με τους ήχους των γραμμάτων της αγγλικής αλφαβήτου σχεδιάστηκε με
δομημένο τρόπο, ξεκινώντας την εξάσκηση με την αναγνώριση των γραμμάτων και
προχωρώντας στην συνειδητοποίηση της χαρτογράφησης γραφήματος – φωνήματος,
καθώς οι μαθητές αντιστοιχούσαν έναν συγκεκριμένο ήχο που τους δινόταν ακουστικά, με
το γράφημά του.
Η τακτική του modelling and demonstrating υιοθετήθηκε στο πρόγραμμα, ώστε οι μαθητές
να αναπτύξουν την φωνολογική τους επίγνωση μέσω της μίμησης και της εξάσκησης των
ήχων, μέσω της θετικής επιβεβαίωσης και του σχηματισμού σωστών γλωσσικών συνηθειών
(Lightbown & Spada 1999: 9). Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δεν μπορούσε να παράγει
σωστά τον ήχο κάποιου γράμματος ή μιας λέξης, η εκπαιδευτικός επενέβαινε και
λειτουργούσε ως «γλωσσικό μοντέλο», παράγοντας τον ήχο και βοηθώντας το μαθητή να
συνειδητοποιήσει πως πρέπει να σχηματιστεί ο συγκεκριμένος ήχος, με τη χρήση ενός
καθρέφτη που επέτρεπε στο μαθητή να διαπιστώσει αν ένας ήχος ήταν χειλικός, οδοντικός
ή ουρανικός. Η πολύ-αισθητηριακή μέθοδος επέτρεψε την ευθυγράμμιση με το μοναδικό
τρόπο μάθησης του κάθε μαθητή και την ανάμειξη του οπτικού, ακουστικού και
κιναισθητικού τρόπου μάθησης, μέσω διαφόρων ασκήσεων που ενέπλεκαν τους μαθητές
σε βιωματικές πρακτικές (Αθανασιάδη 2001: 89-90). Αναλυτικότερα, στα αρχικά στάδια της
παρέμβασης και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικείωσης των μαθητών με τα
γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, οι μαθητές καλούνταν να ακολουθήσουν τη φορά των
γραμμάτων πάνω σε γυαλόχαρτο με την άκρη των δακτύλων τους, να σχηματίσουν τα
γράμματα με πλαστελίνη, να ζωγραφίσουν τα γράμματα και να σχεδιάσουν μια λέξη που
συνέδεαν συνειρμικά με τα συγκεκριμένα γράμματα, να σχεδιάσουν τα γράμματα στον
αέρα έχοντας τα μάτια τους κλειστά, να καταλάβουν ποιο γράμμα σχεδίαζε η καθηγήτρια ή
κάποιος συμμαθητής στην πλάτη τους. Με αυτές τις τεχνικές, διευκολυνόταν η διαδικασία
της μάθησης, εφόσον οι γλωσσικές πληροφορίες μεταδίδονταν στον εγκέφαλο μέσω
διαφόρων αισθητηριακών οδών.
Παράλληλα, η μέθοδος παρατήρησης των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης από τα οποία
περνάει το άτομο προκειμένου να ‘οικοδομήσει’ την γνώση και την κατανόηση του κόσμου
όπως ορίζεται από τον Piaget καθώς και η πεποίθηση του Vygotsky ότι ο άνθρωπος μπορεί
να φτάσει σε ένα υψηλότερο αναπτυξιακό επίπεδο μέσω της διδασκαλίας και της βοήθειας
που παρέχεται από ικανούς ‘άλλους’, επηρέασαν τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου
προγράμματος ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης (Andrews et al. 2000: 13). Οι βασικές
αυτές παιδαγωγικές αρχές έδωσαν το έναυσμα για «πειραματική» εξερεύνηση του λόγου,
142

Γκουντή / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 135-147

των λέξεων και των φωνημάτων, για «εξερευνητική» μάθηση μέσω παιχνιδιού και
εμπλουτισμένου παιδαγωγικού περιβάλλοντος καθώς και για λεκτική ενθάρρυνση,
επεξηγήσεις και συγκεκριμένες, σαφείς λεκτικές οδηγίες εκ μέρους της καθηγήτριας, που
ενεργούσε ως καθοδηγήτρια και βοηθούσε τους μαθητές να ανακαλύψουν τις γνώσεις που
είχαν ήδη κατακτήσει σε φωνολογικό επίπεδο και να κάνουν λογικούς συνειρμούς σε ό,τι
αφορούσε λέξεις ή συλλαβές και επιμέρους ήχους.
Ακόμα, οι διδακτικές τεχνικές επηρεάστηκαν από τα επιστημονικά πειράματα και ευρήματα
που έχουν επιτευχθεί στο χώρο της νευροεπιστήμης. Μελέτες που αφορούν στην
πλαστικότητα του εγκεφάλου και στη δυνατότητα νευρικών συνάψεων, καταδεικνύουν ότι
ο φλοιός του εγκεφάλου, ο οποίος σχετίζεται με το γλωσσικό σχεδιασμό και τη λογική,
μπορεί να πυκνώσει μέχρι και 16 φορές περισσότερο, όταν το άτομο βρεθεί σε κατάλληλο
περιβάλλον που διεγείρει τη σκέψη και τους ιστούς των μυών (Shin & Ross 1998: 33-34). Οι
μαθητές ενεπλάκησαν σε διασκεδαστικές, συνεργατικές και εξερευνητικές δραστηριότητες,
προκειμένου να δράσουν μέσα σε ένα εμπλουτισμένο γλωσσικό περιβάλλον.
Διάφορα γλωσσικά παιχνίδια, όπως το BINGO, η επανάληψη αστείων προτάσεων που
αντιστοιχιζόντουσαν με τις κατάλληλες εικόνες, π.χ. ‘ Have you ever seen a fly wearing a tie?
‘, η δραματοποίηση επιλεγμένων προτάσεων μέσα από γνωστά παραμύθια, π.χ. ‘The prince
bent down and kissed Snow White’, η δημιουργία νέων, αστείων ζευγών λέξεων με
αντικατάσταση των αρχικών φωνημάτων, π.χ. ‘Switch the first sounds, e.g. my name – ny
mame’, η ανάγνωση και επανάληψη ψευδο-λέξεων, π.χ. nos, neer, saft, bim, pem, gan, zep
μέσα από παιχνίδια ρόλων, επέτρεψαν στους μαθητές να εξασκήσουν τη συμβολική τους
σκέψη και να ανακαλύψουν τις κατάλληλες φωνολογικές δομές της Αγγλικής γλώσσας, με
ευχάριστο τρόπο.

Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης ήταν η ανάπτυξη της
φωνολογικής επίγνωσης και της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν τη σημασία και την
αξία του κάθε φθόγγου μέσα στη λέξη, να μπορούν να χωρίζουν μια λέξη σε όλους τους
φθόγγους που την αποτελούν, να προσθέτουν, να αφαιρούν, να αντικαθιστούν
συγκεκριμένους φθόγγους μέσα σε συλλαβές και εν γένει να συνειδητοποιήσουν ότι τα
φωνήματα είναι δομικά στοιχεία της λέξης. Ακόμη, να αναπτύξουν την «αίσθηση» της
εσωτερικής φωνολογικής δομής του Αγγλικού αλφάβητου και να αντιληφθούν ότι η
άρθρωση λόγου στην Αγγλική γλώσσα μπορεί να χωριστεί σε λέξεις, συλλαβές και
φωνήματα. Επίσης, να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία αποκωδικοποίησης της
ανάγνωσης, η οποία απαιτεί εξάσκηση στη φωνολογική δομή των λέξεων. Τέλος, ο
απώτερος στόχος ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ως προς
τις στρατηγικές ανάγνωσης και τις διαδικασίες μάθησης.
Το πρόγραμμα παρέμβασης χωρίστηκε σε 10 διδακτικές ενότητες, δις εβδομαδιαίως,
διαρκείας 40-50 λεπτών το καθένα.

Συλλογή των στοιχείων και ερευνητικά εργαλεία
Στην αρχή και στο τέλος του παρεμβατικού προγράμματος δόθηκαν στους μαθητές
τέσσερις αυτοσχέδιες φωνολογικές δοκιμασίες (tests), προκειμένου να συλλεχθούν
στοιχεία, να εκτιμηθούν οι γνωστικές ελλείψεις των υποκειμένων και να εκτιμηθεί η
επιτυχής ή μη έκβαση του εγχειρήματος. Τα συγκεκριμένα φωνολογικά τεστ, τα οποία είναι
ευαίσθητοι δείκτες μέτρησης της ποικιλότητας στην ανάπτυξη της δεξιότητας των
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φωνολογικών στοιχείων και των αποθηκευμένων βραχύχρονων λεκτικών φωνολογικών
αναπαραστάσεων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Ramus et al. 2003: 845-846, Nikolopoulos
et al. 2003: 58), περιελάμβαναν:
α) Την ανάγνωση διδαγμένου κειμένου (65 λέξεων για τους τρεις πρώτους μαθητές και 23
λέξεων για τον τέταρτο): η αναγνωστική ευχέρεια μετρήθηκε σε επίπεδο ακρίβειας και
ρυθμού ανάγνωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της βιβλιογραφίας (Bate 2002: 3). Ο
βαθμός ακρίβειας μετρήθηκε με τον αριθμό των λέξεων που διαβάστηκαν σωστά,
διαιρεμένο με τον συνολικό αριθμό λέξεων στο κείμενο. Ο ρυθμός ανάγνωσης προέκυψε
ως εξής: ο συνολικός αριθμός των λέξεων που διαβάστηκαν σωστά πολλαπλασιάστηκε επί
60 και το γινόμενο διαιρέθηκε με το σύνολο των δευτερολέπτων που χρειάστηκαν για να
διαβαστεί το κείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός των λέξεων που διαβάστηκαν σωστά
ανά λεπτό,
β) Την κατονομασία αριθμών: ζητήθηκε από κάθε υποκείμενο να ονομάσει 24 αριθμούς.
Μετρήθηκε η ακρίβεια των απαντήσεων,
γ) Την κατονομασία αντικειμένων: ζητήθηκε από κάθε μαθητή να ονομάσει 15 αντικείμενα.
Μετρήθηκε η ακρίβεια των απαντήσεων,
δ) Την εναλλαγή αρχικών φωνημάτων (phoneme switching-spoonerisms): ζητήθηκε από τα
υποκείμενα, στο άκουσμα ενός ζεύγους λέξεων, να εναλλάξουν τα αρχικά φωνήματα και να
προφέρουν σωστά το νέο ζεύγος λέξεων που σχηματίζεται, μέσα στο χρονικό περιορισμό
των τριών λεπτών. Δόθηκαν 10 ζευγάρια λέξεων και μετρήθηκε ο αριθμός των σωστών
απαντήσεων.
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS for
Windows και από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν πέντε γραφήματα, τα οποία
αναλύονται παρακάτω.

Χαρακτηριστικά του δείγματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης
δοκιμάστηκε σε τέσσερις Έλληνες μαθητές, ηλικίας 9-11 ετών, με διαγνωσμένες
μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα στα πλαίσια του
δημοτικού σχολείου. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ένα αδρό σκιαγραφικό προφίλ του
δείγματος, προκειμένου να κατανοηθούν οι γλωσσολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
στο συγκεκριμένο μάθημα.
Ο Ανδρέας Π., 11 χρόνων, μαθητής της έκτης δημοτικού, διδάσκεται Αγγλικά τέσσερα
χρόνια και παρουσιάζει γενικευμένες δυσκολίες στη γραμματική και στη σύνταξη, ελλείψεις
στην πρόσληψη λεξιλογίου, επίμονη αναγνωστική επιβράδυνση και εκτεταμένη δυσκολία
στον προφορικό λόγο.
Ο Αλέξης Κ., 10 χρόνων, μαθητής της πέμπτης δημοτικού, διδάσκεται Αγγλικά τρία χρόνια.
Παρουσιάζει δυσκολία στη σειροθέτηση και στη χρονική αλληλουχία καθώς και
παραλείψεις ή / και αντικαταστάσεις φωνημάτων και ανακολουθία λέξεων κατά την
ανάγνωση. Προφέρει λανθασμένα πολλές λέξεις, διαβάζει διστακτικά και προσθέτει
καταλήξεις στις λέξεις.
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Ο Κωνσταντίνος Σπ., 10 χρόνων, μαθητής της πέμπτης δημοτικού, διδάσκεται Αγγλικά τρία
χρόνια και έχει διαγνωσμένη αναγνωστική δυσκολία και δυσαριθμησία. Κατά την
ανάγνωση παραλείπει, προσθέτει και παρεμβάλλει φωνήματα και καταλήξεις.
Τέλος, ο Μάριος Λ., 9 χρόνων, μαθητής της τετάρτης δημοτικού, διδάσκεται Αγγλικά δύο
χρόνια και δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή να ονομάσει σχεδόν τα μισά γράμματα του
Αγγλικού αλφάβητου. Παρουσιάζει σοβαρό έλλειμμα στη φωνολογική επεξεργασία και
δυσκολίες στην πρόσληψη, διάκριση και παραγωγή φωνημάτων.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει τη βελτίωση της αναγνωστικής
ικανότητας όλων των υποκειμένων. Πιο αναλυτικά, ο Ανδρέας Π., (υποκ.1) παρουσίασε
ορατή διαφορά στην ανάγνωση διδαγμένου κειμένου (όσον αφορά στην ακρίβεια).
Παρουσίασε βελτίωση στην αναγνώριση λέξεων κατά την ανάγνωση, κάνοντας λιγότερα
λάθη (87% του κειμ. - 92% του κειμ.). Παρόμοια βελτίωση εμφανίζεται στην επίδοση του
Αλέξη Κ., (υποκ.2) σε ό,τι αφορά στο ποσοστό των σωστά αναγνωσμένων λέξεων (89% του
κειμ.-93% του κειμ.) και του Κωνσταντίνου Σπ., (υποκ.3), ο οποίος επίσης βελτίωσε το
συγκεκριμένο ποσοστό ( 90% - 93%). Η μεγαλύτερη βελτίωση στη δοκιμασία ανάγνωσης
κειμένου παρουσιάζεται στο Μάριο Λ., (υποκ. 4), με αύξηση του ποσοστού ακρίβειας (70%86%) και μείωση του χρόνου ανάγνωσης.

(Σχ.1)
Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση, ο Ανδρέας Π., μεγάλωσε το χρόνο ανάγνωσης σε μια
συνειδητή προσπάθεια να μειώσει τα λάθη. Κατά την αρχική φάση της δοκιμασίας
ανάγνωσης διδαγμένου κειμένου, το συγκεκριμένο υποκείμενο διάβαζε βιαστικά,
αγνοώντας τα σημεία στίξης και εισάγοντας ή αντιστρέφοντας συγκεκριμένες λέξεις (π.χ.
what-that). Δεν παρατηρούνται θεαματικές αλλαγές στον αριθμό των λέξεων που έχουν
διαβαστεί σωστά ανά λεπτό στον Αλέξη Κ., στον Κωνσταντίνο Σπ., ή στον Μάριο Λ.,
Αναφορικά με τη δοκιμασία κατονομασίας αριθμών, παρατηρείται μια πολύ μικρή αλλαγή
βελτίωσης στα υποκείμενα 1, 3 και 4, ενώ αντίθετα, δεν παρατηρείται καμία αλλαγή ή
βελτίωση στο δεύτερο υποκείμενο.

145

Γκουντή / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 135-147

Στη δοκιμασία της κατονομασίας αντικειμένων, όλα τα υποκείμενα παρουσιάζουν
βελτίωση, με θεαματικότερη εκείνη του υποκειμένου 4, ο οποίος στην αρχική φάση της
δοκιμασίας έκανε λάθη ενδεικτικά των ελλειμμάτων στις φωνολογικές του αναπαραστάσεις
(π.χ. grandman instead of grandfather, sister instead of girl). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το
υποκ. 3 παρουσίαζε δείγματα μερικής κατάκτησης της αλφαβητικής αρχής της ανάγνωσης,
καθώς τα λάθη του ήταν κυρίως φωνητικά (π.χ. hot instead of hat, shoe instead of shoes).
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συνολική διαφορά επίδοσης στο τελευταίο φωνολογικό τεστ
(σχ.1), το οποίο θεωρείται ως η πλέον απαιτητική και ενδεικτική δοκιμασία σε σχέση με την
κατανόηση της εσωτερικής φωνολογικής δομής της γλώσσας (Nikolopoulos et al. 2003: 61).

Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Όπως παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση της δοκιμασίας ανάγνωσης του διδαγμένου
κειμένου, το υποκ.1, μείωσε τα αναγνωστικά λάθη, αποφεύγοντας την πρόσθεση ή εμβολή
λέξεων (λάθος που έκανε πριν την παρέμβαση), καθώς και την σύγχυση όμοιων οπτικά
λέξεων (π.χ. what – that), τις οποίες, ενώ αρχικά είχε διαβάσει λανθασμένα, στην τελική
δοκιμασία ανέγνωσε σωστά. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι στο συγκεκριμένο
υποκείμενο παρατηρείται ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης της φωνολογικής δομής
και των αποθηκευμένων στη μνήμη φωνολογικών αναπαραστάσεων, που αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους του προγράμματος παρέμβασης. Ταυτόχρονα, αύξησε το χρόνο
ανάγνωσης, γεγονός που μαρτυρά την εσωτερική διεργασία αναγνώρισης των ήχων και
συλλογισμού της δομής της πρότασης σε σχέση με την σημασία της, όπως είναι το
ζητούμενο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Stackhouse 1997: 89), αλλά παράλληλα,
υπαγορεύει την ανάγκη ενός πιο εντατικού προγράμματος παρέμβασης για την ανάπτυξη
της αναγνωστικής του ευχέρειας. Αυξήθηκε επίσης το ποσοστό του στη δοκιμασία του
φωνολογικού τεστ spoonerism, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι το πιο απαιτητικό
και ενδεικτικό των φωνολογικών ελλειμμάτων και της μειωμένης αντίληψης της εσωτερικής
φωνολογικής δομής της γλώσσας (Nikolopoulos et al. 2003: 62).
Η βελτίωση που παρατηρείται στα υποκείμενα 2 και 3 αναφορικά με τα φωνολογικά τεστ
που δόθηκαν, αφορά κυρίως στο ποσοστό σωστά αναγνωσμένων λέξεων και εναλλαγής
αρχικών φωνημάτων και είναι μικρότερη σε ποσοστό από εκείνη που παρατηρείται στα
υποκείμενα 1 και 4. Κατά τη διάρκεια της αρχικής εξέτασης, είχε παρατηρηθεί ότι οι
αναγνωστικές δυσκολίες ήταν μικρότερης έκτασης σε αυτούς του δύο μαθητές, καθώς και
οι δύο έδειχναν να έχουν κατανοήσει σε κάποιο βαθμό την αλφαβητική αρχή της
ανάγνωσης, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την ανάπτυξη της ικανότητας της
ανάγνωσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Πόρποδας 2002: 157). Για παράδειγμα,
δίσταζαν σε συγκεκριμένα σημεία του διδαγμένου κειμένου τα οποία παρουσίαζαν
φωνητικές ομοιότητες (π.χ. ‘answered it’), ή επαναλάμβαναν την πρώτη συλλαβή πριν
διαβάσουν ολόκληρη τη λέξη. Επίσης, παρατηρήθηκε, ότι παραποιήθηκαν φωνητικά
κάποιες λέξεις, προκειμένου να «μοιάζουν» ηχητικά με λέξεις ήδη αποθηκευμένες στη
μνήμη (π.χ. ‘often’ διαβάστηκε ως ‘oven’, ‘wanted’ διαβάστηκε ως ‘went it’). Το αυξημένο
ποσοστό που παρουσιάζουν και οι δύο στο τελευταίο φωνολογικό τεστ, αποτελεί ένδειξη
ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης και της εσωτερικής δομής των λέξεων.
Αναφορικά με το τέταρτο υποκείμενο, παρατηρείται η μεγαλύτερη βελτίωση, ειδικά στις
δοκιμασίες ανάγνωσης, κατονομασίας αντικειμένων και εναλλαγής αρχικών φωνημάτων,
γεγονός που είναι ενδεικτικό της βαθμιαίας ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης που
επιτεύχθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Ενώ στην αρχική εξέταση, οι
επιδόσεις στο φωνολογικό τεστ spoonerism ήταν πολύ χαμηλές, στην τελική εξέταση το
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ποσοστό βελτίωσης ήταν αισθητό, με κυριότερο χαρακτηριστικό την ικανότητα φώνησης
ζευγών λέξεων, αλλά και ψευδο-λέξεων (π.χ. ‘map – net’ / ‘nap-met’, ‘kite- hat’ / ‘hite kap’). H ανάγνωση ψευδο-λέξεων είναι ενδεικτική της γνώσης της αλφαβητικής αρχής
(Goswami 1999: 54).
Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές βελτίωσαν την
ικανότητα φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων και ανέπτυξαν την ικανότητα αντίληψης
του εσωτερικού φωνολογικού συστήματος της Αγγλικής γλώσσας, γεγονός που αποδεικνύει
ότι οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι της παρέμβασης επιτεύχθηκαν, ενώ διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα κατάρτισης ενός παρεμβατικού προγράμματος ενίσχυσης του ρυθμού και της
ευχέρειας ανάγνωσης.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μεθοδολογικές αποφάσεις και ο
σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν κατάλληλες και οδήγησαν στη βελτίωση
της αναγνωστικής ικανότητας των δυσλεξικών μαθητών, σε ικανοποιητικό βαθμό.
Μελετώντας τα ενθαρρυντικά στοιχεία της έρευνας αναφορικά με τη βαθμιαία
συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών των κανόνων αντιστοίχισης γραφήματος φωνήματος στην Αγγλική γλώσσα καθώς και τα διαδοχικά βήματα προς την αναγνώριση,
ανάλυση, διάκριση και την ικανότητα χειρισμού των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας,
μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο βασικός στόχος του εγχειρήματος, επιτεύχθηκε. Παρόλα
αυτά, η αύξηση του χρόνου ανάγνωσης που παρατηρήθηκε σε κάποια υποκείμενα
αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες της ανάγνωσης δεν βελτιώθηκαν πλήρως και έτσι,
υποδεικνύεται η ανάγκη κατάρτισης ενός προγράμματος ανάπτυξης της αναγνωστικής
ευχέρειας των δυσλεξικών μαθητών. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να
περιλαμβάνει περισσότερες ασκήσεις χειρισμού των συλλαβών και των λέξεων, τακτική
εξάσκηση ανάγνωσης κειμένου και εξάσκηση στην αναγνώριση και αποκωδικοποίηση πιο
σύνθετων φωνητικά λέξεων, ώστε να αυξηθεί η αναγνωστική ευχέρεια. Οι τεχνικές
διδασκαλίας για την κατανόηση του κειμένου, η επεξήγηση των άγνωστων λέξεων, η
επαναδιήγηση μιας ιστορίας από τους μαθητές, η διαδικασία της οπτικοποίησης μιας
πρότασης (π.χ. η μετατροπή μιας πρότασης σε ζωγραφιά) θα βοηθήσουν τους δυσλεξικούς
μαθητές να αποτυπώσουν τις νέες λέξεις στη μνήμη τους, όπως υποστηρίζεται από τη
βιβλιογραφία (Harwell 2001: 215).
Χρήσιμο θα είναι να αναλύονται οι ατομικές ανάγκες των δυσλεξικών μαθητών σε σχέση με
ορισμένα είδη φωνολογικών ασκήσεων, ώστε να προσδιορίζονται ακριβώς εκείνα που
συντελούν στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας καθώς και εκείνα που σχετίζονται
με συγκεκριμένες διαδικασίες της ανάγνωσης, όπως το scanning και το skimming. Τέλος, ο
κυριότερος στόχος ενός οποιουδήποτε προγράμματος παρέμβασης θα πρέπει να είναι η
ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των δυσλεξικών μαθητών, όπως η αυτόδιόρθωση, η ανάλυση του αποτελεσματικού τρόπου εκμάθησης και η παράφραση. Με
αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη διαδικασία μάθησης της ανάγνωσης.
Author’s e-mail: houyiota@yahoo.co.uk
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Υποστήριξη Παιδιών Γ΄ Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες
στο Μάθημα της Αγγλικής
Facilitating EFL Students with Learning Difficulties in Grade C
of the Greek State Primary School

Κωνσταντίνα Κώτση

Η μελέτη επικεντρώνεται στην υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη Τρίτη
Τάξη του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου και προτείνει ένα σχέδιο παρέμβασης στο μάθημα
της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η παρέμβαση αυτή θεωρείται ότι θα είναι όχι μόνο
ωφέλιμη αλλά και αποτελεσματική καθώς η διδασκαλία της Αγγλικής αρχίζει στην Τρίτη
τάξη. Μία μελέτη περίπτωσης οργανώθηκε για το σκοπό αυτό έχοντας ως επίκεντρο
τέσσερις μαθητές της Γ ‘ τάξης που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Το
συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης παρουσιάζεται και αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του στην τάξη. Τα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών Αγγλικής φανερώνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί Αγγλικής στερούνται του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και
των στρατηγικών για να αντιμετωπίσουν μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στην
Τάξη. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη.

This study focuses on supporting 3rd grade pupils with Learning Difficulties in the Greek State
Primary School and proposes an intervention plan for the EFL class. This intervention is
considered to be not only beneficial but also effective since the teaching of English as a
foreign language starts in the 3rd grade. A case study has been organized for this purpose
focusing on four 3rd grade learners facing Learning Difficulties. The specific intervention plan
is presented and evaluated according to the data collected during the implementation in the
class. The findings of a survey, in the form of a questionnaire, conducted among teachers of
English reveal that teachers of English lack the necessary theoretical background as well as
the strategies to cope with the pupils with LD in the classroom situation. The appropriate
training of teachers is therefore considered an imperative.
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Εισαγωγή
Η αξία της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως και προσφέρεται
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης
γλώσσας εισάγεται στην Τρίτη Δημοτικού ενώ στην Πέμπτη τάξη εισάγεται και δεύτερη ξένη
γλώσσα ( Γαλλικά ή Γερμανικά). Παράλληλα η ενσωμάτωση μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες στις τάξεις του δημοτικού σχολείου δημιουργεί την ανάγκη εκπαίδευσης των
ίδιων των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά αυτά. Μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από τη γράφουσα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς της Αγγλικής
αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι στερούνται γνώσεων όχι μόνο του βασικού θεωρητικού
υπόβαθρου αλλά και της μεθοδολογικής προσέγγισης του θέματος, γεγονός που τους κάνει
να αισθάνονται ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί. Η εμπειρία τους και η θετική τους
στάση απέναντι στη διδασκαλία είναι αυτή που συνήθως τους καθοδηγεί. Σε αυτή τη
μελέτη έγινε μια προσπάθεια να προσεγγιστεί το θέμα της διδασκαλίας των Αγγλικών σε
παιδιά με μαθησιακές Δυσκολίες με έμφαση σε τέσσερεις μαθητές της Τρίτης τάξης του
Δημοτικού σχολείου. Ο στόχος ήταν να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο παρέμβασης για να
παρακινήσει τη συγκεκριμένη ομάδα των παιδιών και να τους υποστηρίξει στο να
καταστούν αυτόνομοι και αποτελεσματικοί μέσα στην τάξη των Αγγλικών. Μια τέτοια
παρέμβαση θα ήταν τελικά ωφέλιμη σε όλους τους μαθητές της τάξης καθώς όλοι
βρίσκονταν στα πρώτα στάδια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα δοθεί ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών και θα
συζητηθεί η αποτελεσματικότητα της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης στο Δημοτικό
σχολείο. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το σχολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η έρευνα με σύντομη αναφορά στο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών
για τα Αγγλικά, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το βιβλίο που διδάσκεται στην τάξη και τέλος το
προφίλ της συγκεκριμένης τάξης. Οι στόχοι και τα βήματα της μελέτης περίπτωσης των
τεσσάρων μαθητών θα τεθούν σε σχέση με την έρευνα που έγινε. Επίσης, θα παρουσιαστεί
το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής
προκειμένου να διερευνηθούν οι γνώσεις τους και η στάση τους απέναντι στις Μαθησιακές
Δυσκολίες. Συνεντεύξεις με τη δασκάλα της τάξης, τους γονείς και ερωτηματολόγια που
απαντήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία που
διαμόρφωσαν τα προφίλ των μαθητών και καθόρισαν τις επιλογές της εκπαιδευτικού να
υποστηρίξει τους μαθητές. Τέλος θα παρουσιαστεί το σχέδιο παρέμβασης που στηρίχτηκε
στα δεδομένα της μελέτης και βασίστηκε στα κριτήρια αποτελεσματικής παρέμβασης και
υποστήριξης. Η αξιολόγηση του σχεδίου και μελλοντικές προτάσεις θα κλείσουν το
κεφάλαιο.

Μαθησιακές δυσκολίες
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή
ομάδα δυσλειτουργιών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση
και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή
μαθηματικών ικανοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε
δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη
διάρκεια της ζωής (Lerner 1993: 10-11). Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου,
κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με
Μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς και στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο ευρύς όρος «Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες». (Εφημερίς της Κυβερνήσεως 2000: 78) . Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
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αναφέρονται ως υποκατηγορία των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών με τον όρο Ειδικές
Δυσκολίες στη Μάθηση.
Η ανάγκη διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τονίστηκε τον
Φεβρουάριο του 2005 σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι « η εκμάθηση ξένων γλωσσών
είναι μια προσπάθεια ολόκληρης ζωής και στην επίσημη βασική εκπαίδευση είναι
επιτακτική ανάγκη να τεθούν τα θεμέλια-τουλάχιστον το κλειδί αν όχι τα δωμάτια του
σπιτιού της ίδιας της γλώσσας» (E.C 2005: 3).
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά καθώς όπως
προαναφέρθηκε αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα. Είναι σημαντικό όμως να τα
γνωρίζουν όσοι εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Τα γενικά χαρακτηριστικά αφορούν τα εξής (πηγή Mercer & Mercer 1998: 7
-8):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, με δυσκολίες στη γλώσσα και τα μαθηματικά
γνωστικές και μεταγνωστικές ελλείψεις
φτωχή μνήμη
δυσκολίες στην οπτικοακουστική αντίληψη
ελλιπή φωνολογική επεξεργασία
δυσκολίες στην προσοχή και την οργάνωση
δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες
ελλειμματικές κοινωνικές σχέσεις
χαμηλή αυτοεκτίμηση
έλλειψη κινήτρων
δυσκολίες σε καταστάσεις άγχους και έντασης
εμφάνιση ανώριμης και ανοργάνωτης συμπεριφοράς
προβλήματα στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών.
δυσκολίες αναγνώρισης των απαιτήσεων των εργασιών.
δυσκολίες στην ταξινόμηση, αποθήκευση και οργάνωση πληροφοριών
ελλειμματική προσοχή και γρήγορη κούραση
δυσκολία στην εκτέλεση περίπλοκων οδηγιών
εμφάνιση ανώριμης κινητικότητας (αδέξιες κινήσεις, ζημιές)
απροθυμία για την εκτέλεση σχολικών εργασιών
δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα
δυσκολία στη γραφή καθ' υπαγόρευση
δυσκολία να ακούν και να γράφουν ταυτόχρονα (όπως να παίρνουν μήνυμα από το
τηλέφωνο)
• δυσκολία στην κατανόηση γραπτών παραστάσεων
• δυσκολία στις αλληλουχίες (ημέρες, μήνες, εποχές , χρόνο, τηλεφωνικό κατάλογο)
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ορισμένα ή όλα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά σε μαθητές τους. Όσον αφορά δε τους εκπαιδευτικούς, και κυρίως αυτούς
των ειδικοτήτων, δεν νομιμοποιούνται να κάνουν διάγνωση καθώς υπάρχουν ειδικά
Διαγνωστικά κέντρα για το σκοπό αυτό. Προϋπόθεση όμως για τη διάγνωση ενός παιδιού
με Μαθησιακές Δυσκολίες στην ξένη γλώσσα είναι η εμφάνιση της δυσκολίας στη μητρική
του γλώσσα (Ganschow & Spark 1993, αναφορά στο Schwarz 1997: 2). Σε περίπτωση λοιπόν
που εκπαιδευτικός ειδικότητας έχει ενδείξεις για μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να
συμβουλευτεί τον δάσκαλο της τάξης. Είναι πολύ πιθανό δε στο αρχικό στάδιο της
151

Κώτση / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 149-163

εκμάθησης της ξένης γλώσσας ένας μαθητής να έχει δυσκολίες που προκύπτουν από την
επαφή με το νέο κώδικα της ξένης γλώσσας, παρόμοιες με αυτές των ειδικών μαθησιακών
δυσκολιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες. Ενδέχεται,
βέβαια, ένας μαθητής να παρουσιάσει σημάδια μαθησιακής δυσκολίας αποκλειστικά στην
ξένη γλώσσα. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος μαθητής έχει κατορθώσει να
ελέγχει τον κώδικα της μητρικής του γλώσσας και όχι ότι δεν παρουσιάζει μαθησιακή
δυσκολία. Το μαθησιακό περιβάλλον στο μάθημα της ξένης γλώσσας μπορεί να ευθύνεται
μερικές φορές για την εμφάνιση αυτών των ενδείξεων που έχουν όμως διαφορετική
προέλευση. Ένα απειλητικό ή απαιτητικό περιβάλλον μπορεί να αποθαρρύνει τους μικρούς
μαθητές ή / και να προκαλέσει άγχος και αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα.
Η έρευνα για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση έχει αποδείξει ότι η έγκαιρη
παρέμβαση συμβάλλει θετικά όχι μόνο στην ανάπτυξη του παιδιού αλλά ωφελεί τόσο την
κοινωνία όσο και τις οικογένειες των παιδιών (Lerner 1993, Kaderoglou & Drossinou 2005).
Παρόλο που η έγκαιρη διάγνωση αφορά στην προσχολική ηλικία και τις πρώτες τάξεις του
Δημοτικού σχολείου, το ίδιο ισχύει και για τις τάξεις των αρχαρίων στην ξενόγλωσση τάξη:
όσο πιο γρήγορα γίνεται η διάγνωση της δυσκολίας και σχεδιάζεται η παρέμβαση, τόσο
περισσότερο διασφαλίζεται η επιτυχία του παιδιού στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Μια
τέτοια παρέμβαση εξάλλου θα ήταν ωφέλιμη για όλους τους μαθητές της τάξης αφού
πολλοί από αυτούς άρχισαν να μαθαίνουν Αγγλικά στην τάξη αυτή ή είχαν πολύ μικρή
εμπειρία της ξένης γλώσσας.
Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο της
Τρίτης τάξης στην οποία ανήκουν οι τέσσερεις μαθητές που συμμετέχουν στην παρούσα
έρευνα καθώς την παρέμβαση που σχεδιάσαμε την εφαρμόσαμε μέσα στην τάξη.

Σχολικό πλαίσιο
Το τμήμα όπου φοιτούν οι συγκεκριμένοι μαθητές αποτελείται από 20 μαθητές, 7 κορίτσια
και 13 αγόρια, ηλικίας 8 -9 ετών, οι οποίοι παρακολουθούν τρία 45άλεπτα μαθήματα την
εβδομάδα. Παρόλο που όπως προαναφέρθηκε η εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής
γλώσσας στο δημόσιο Δημοτικό σχολείο γίνεται στην Τρίτη τάξη, η πλειοψηφία των
μαθητών παρακολουθεί μαθήματα σε φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα από την προηγούμενη
χρονιά κάνοντας την τάξη μικτού επιπέδου. Η παρουσία δε των παιδιών με Μαθησιακές
Δυσκολίες και τριών αλλοδαπών χαρακτηρίζει επιπλέον την τάξη ως μικτών δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με το Διαθεματικό πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών (2003: 353)
ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι «η ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και
πολιτισμικά περιβάλλοντα». Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Τρίτη τάξη (2003:
567) υποστηρίζεται ότι ο σκοπός της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας αφορά στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας των παιδιών τόσο σε γνωστικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο έτσι
ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που προωθούν την αυτόνομη μάθηση. Η επικοινωνιακή
προσέγγιση υιοθετείται ως η πλέον κατάλληλη για το πλαίσιο αυτό ακολουθώντας τους
τρεις άξονες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Το
βιβλίο που διδάσκεται στο μάθημα των Αγγλικών στην Τρίτη τάξη επιλέγεται από τους
εκπαιδευτικούς από τον κατάλογο εγκεκριμένων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας. Η
συγκεκριμένη σειρά που επιλέχθηκε από την εκπαιδευτικό βασίστηκε τόσο στις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης όσο και στα κριτήρια επιλογής σχολικών βιβλίων
σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία ( Carrell & Eisterhold 1988: 86 αναφορά στο Williams
& Moran 1989:221)
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Οργάνωση της μελέτης περίπτωσης
Η μελέτη περίπτωσης στη γλωσσική εκπαίδευση ερευνά την ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων (Brown & Rogers 2002: 22). Οι μελέτες
περίπτωσης θεωρούνται αναπτυξιακές μελέτες καθώς συμπεριλαμβάνουν εντατική μελέτη
του υπόβαθρου και της παρούσας κατάστασης αλλά και των περιβαλλοντικών συνθηκών
ενός ατόμου ή ομάδας. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση της μελέτης
περίπτωσης υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα των Αγγλικών στην
Τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε αρχικά ένα
ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής για να διερευνηθεί η
ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε σχέση με τις Μαθησιακές
Δυσκολίες. Επίσης κατασκευάσθηκαν και προσαρμόστηκαν ερωτηματολόγια που
απευθύνονταν στους μαθητές προκειμένου να εντοπιστούν οι προτιμήσεις τους και το
μαθησιακό στυλ που έχουν καθώς επίσης και το κίνητρο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.
Ακολούθησαν συνεντεύξεις με τη δασκάλα της τάξης, τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά που
επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στη μελέτη. Οι συνεντεύξεις αποδείχθηκαν εξαιρετικά
χρήσιμες καθώς βοήθησαν την εκπαιδευτικό Αγγλικής να διαμορφώσει μια εικόνα του κάθε
παιδιού γνωρίζοντας το υπόβαθρο και το περιβάλλον του αλλά κυρίως να εντοπίσει τις
δυσκολίες των παιδιών, να σχεδιάσει το πρόγραμμα παρέμβασης σύμφωνα με τις ατομικές
τους ανάγκες και τέλος να το ενσωματώσει στην πραγματικότητα της τάξης.

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς
Ο βασικός στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να διερευνήσει τη γνώση της σχετικής
θεωρίας από τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής, τη στάση τους και τη χρησιμοποίηση
εκπαιδευτικών στρατηγικών που αφορούν στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση τις εξής πέντε αρχές σχεδιασμού ερωτηματολογίου
που περιγράφονται από τον Oppenheim (1992: 101):
(α) τον τύπο εργαλείων συλλογής δεδομένων όπως συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια ή
τεχνικές παρατήρησης.
(β) τη μέθοδο προσέγγισης των ερωτηθέντων, η οποία περιλαμβάνει χορηγίες, δηλωμένο
σκοπό της έρευνας, μήκος και διάρκεια του ερωτηματολογίου, εχεμύθεια και ανωνυμία.
(γ) την κατασκευή της αλληλουχίας των ερωτήσεων και των θεματικών ενοτήτων μέσα στο
ερωτηματολόγιο, τη σειρά των ερωτήσεων, τις κλίμακες ή άλλες τεχνικές μέσα στο γενικό
πλαίσιο.
(δ) τη σειρά των επιλογών για κάθε διαφορετική απάντηση μέσα σε κάθε θεματική ενότητα
και
(ε) τον τύπο των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται, όπως για παράδειγμα κλειστού τύπου
ερωτήσεις σε αντίθεση με ερωτήσεις με ελεύθερη απάντηση.
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Kotsi, 2005: 84-88) δεν ήταν μακροσκελές για να μην
αποθαρρύνει τους ερωτηθέντες και περιλάμβανε κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών φανέρωσαν την προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν όλα
τα μέσα που διαθέτουν προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες, παρόλο που στερούνται του θεωρητικού υπόβαθρου, ενώ όλοι ανεξαιρέτως
δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη διδασκαλία της Αγγλικής σε
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μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η Lerner (1993:
180) «αυτοί που διδάσκουν χωρίς θεωρίες μπορεί να ακολουθήσουν ένα δρόμο που δεν
τους οδηγεί πουθενά».
Τα δεδομένα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο ενίσχυσαν την επιθυμία της
εκπαιδευτικού να μελετήσει το θέμα και να σχεδιάσει πρόγραμμα υποστήριξης για τους
μαθητές της με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το βασικό πρόβλημα ήταν ο συνδυασμός
διαφορετικών προσεγγίσεων σε ένα 45άλεπτο μάθημα όπου έπρεπε να αφιερωθεί ίσος
χρόνος και προσοχή σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, με ή χωρίς δυσκολίες. Το
επόμενο βήμα ήταν να οργανωθούν συνεντεύξεις με τη δασκάλα της τάξης, τους μαθητές
και τους γονείς τους προκειμένου να εντοπιστούν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και
να σχηματισθεί το ατομικό προφίλ τους για το σχέδιο παρέμβασης.

Συνεντεύξεις με τη δασκάλα της τάξης
Η συζήτηση με το δάσκαλο ή τη δασκάλα του κάθε τμήματος είναι συνηθισμένη πρακτική
εκ μέρους της εκπαιδευτικού Αγγλικής προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για το
προφίλ της τάξης και την ύπαρξη μαθητών με δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Με αυτόν
τον τρόπο δημιουργείται κλίμα καλής συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικού Αγγλικής και
του δασκάλου. Εκτός αυτού εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για έγκαιρη αντιμετώπιση
καθώς ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και τα διαφορετικά επίπεδα των τάξεων
δυσκολεύουν ή καθυστερούν τον εντοπισμό τους . Ο δάσκαλος της τάξης λοιπόν μπορεί και
πρέπει να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ του μαθητή, τη γνωστική, γλωσσική,
συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη, τη συμπεριφορά του και τέλος τα πιθανά
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Για το συγκεκριμένο σχέδιο που παρουσιάζεται
πραγματοποιήθηκαν δύο αρχικές συνεντεύξεις με τις δασκάλες των δύο τμημάτων της
Τρίτης τάξης του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς λίγες εβδομάδες μετά την
έναρξη των μαθημάτων, έτσι ώστε και οι δασκάλες να έχουν συγκεντρώσει τις απαραίτητες
πληροφορίες και η εκπαιδευτικός της Αγγλικής να έχει παρατηρήσει τα παιδιά και να έχει
σχηματίσει τη δική της άποψη. Για το σκοπό αυτό η εκπαιδευτικός Αγγλικής χρησιμοποίησε
ένα ερωτηματολόγιο που προσάρμοσε από την ανάλογη βιβλιογραφία (Birkett 2003: 55-58)
και αφορούσε πιθανά συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας. Και οι δύο δασκάλες
συνεργάστηκαν πρόθυμα όχι μόνο κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αλλά και καθ.’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της καλής συνεργασίας με τις
δασκάλες της τάξης είναι το ότι έρχονται πιο τακτικά σε επαφή με τους γονείς των παιδιών.
Σ.’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς σπάνια ενημερώνουν τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες των παιδιών τους. Αφού
εντοπίστηκαν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε κάθε τμήμα, τρεις στο ένα και
τέσσερεις στο άλλο, η εκπαιδευτικός της Αγγλικής κάλεσε τους γονείς, όπως συνηθίζει κάθε
σχολική χρονιά.

Συνεντεύξεις με τους γονείς
Ο ρόλος των γονέων στην πρόοδο των μαθητών στο σχολείο και η καλή σχέση τους με τους
εκπαιδευτικούς έχει τονιστεί επανειλημμένα από τους ερευνητές (Ross 1976
Reynolds,Wang & Walberg 1992 αναφορά στο Mercer & Mercer 1998, Lerner 1993 Neanon
2002, Birkett, 2003). Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες (Lerner 1993: 167) η στάση των
γονέων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι διαφορετική από αυτή των υπολοίπων. Οι
συγκεκριμένοι γονείς συνήθως νιώθουν άγχος και αδυναμία όταν τα παιδιά τους δεν
προοδεύουν στο σχολείο όπως οι άλλοι συμμαθητές τους. Σε περιπτώσεις όπου η
μαθησιακή δυσκολία είναι κληρονομική, όπως για παράδειγμα η δυσλεξία, είναι πολύ
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πιθανό οι ίδιοι οι γονείς να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες και να έχουν
αρνητικές εμπειρίες από τη δική τους σχολική ζωή. Έτσι είναι πιθανό να αποφεύγουν την
επικοινωνία με το σχολείο με αποτέλεσμα να δίνουν την εντύπωση ότι είναι αδιάφοροι για
την πρόοδο των παιδιών τους. Η εμπειρία δείχνει ότι οι Έλληνες γονείς είναι συνήθως
υπερπροστατευτικοί και όχι ρεαλιστικοί με αποτέλεσμα να επιβλέπουν συνεχώς το παιδί
είτε οι ίδιοι, είτε προσλαμβάνοντας άλλους, πολλές φορές μη ειδικούς, ελπίζοντας έτσι ότι
θα το ενισχύσουν. Στην περίπτωση της ξένης γλώσσας μάλιστα υπεισέρχεται άλλος ένας
παράγοντας: πολλοί γονείς έχουν άγχος για την επίδοση των παιδιών τους στη ξένη γλώσσα
επειδή οι ίδιοι δεν τη γνωρίζουν και δεν μπορούν να τα βοηθήσουν. Έτσι, τα παιδιά
παρακολουθούν ταυτόχρονα μαθήματα Αγγλικών στα φροντιστήρια ή κάνουν ιδιαίτερα στο
σπίτι εκτός από το σχολείο. Καταλαβαίνει κανείς πόσο καταστροφικό είναι αυτό για τα
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά μαθησιακά
περιβάλλοντα με διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και διαφορετικά προγράμματα
σπουδών. Τα παιδιά αυτά έρχονται στη τάξη των Αγγλικών με πολύ άγχος. Μερικά από
αυτά είναι ήδη πεπεισμένα ότι θα αποτύχουν στο μάθημα των Αγγλικών, ένα μάθημα που
είναι υποχρεωτικό τέσσερα χρόνια στο Δημοτικό και τρία στο Γυμνάσιο, για να
αναφερθούμε μόνο στη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η επικοινωνία με τους γονείς έγινε αρχικά σε δύο
στάδια: πρώτα οργανώθηκε μια συγκέντρωση γνωριμίας με όλους τους γονείς της τάξης
τέσσερεις εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων για να έχουν οι γονείς το περιθώριο
να παρατηρήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, τη σχέση της εκπαιδευτικού με τα παιδιά
τους και πιο σημαντικό από όλα τη στάση των παιδιών τους απέναντι στο μάθημα. Οι
διδακτικοί στόχοι του μαθήματος παρουσιάστηκαν στους γονείς σε μια προσπάθεια της
εκπαιδευτικού να τους ενημερώσει αλλά και να δημιουργήσει καλό κλίμα επικοινωνίας και
συνεργασίας με αυτούς. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες. Στη δεύτερη αυτή συνάντηση η εκπαιδευτικός παρουσίασε την έρευνα στους
γονείς και ζήτησε την άδειά τους να συμπεριλάβει τα παιδιά τους. Οι γονείς των παιδιών
του δεύτερου τμήματος συνεργάστηκαν από την αρχή και δέχτηκαν να συμμετάσχουν τα
παιδιά τους στη μελέτη. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν προσφέρθηκε υποστήριξη στα
παιδιά του άλλου τμήματος.

Τα προφίλ των μαθητών
Οι μαθητές που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν δυο αγόρια και δυο κορίτσια 8 ετών που
φοιτούσαν στην Τρίτη Δημοτικού. Από αυτά, ένα αγόρι έκανε ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών
και ένα κορίτσι παρακολουθούσε μαθήματα Αγγλικών σε φροντιστήριο. Αφού
συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες από τη δασκάλα και τους γονείς των παιδιών, δόθηκαν
στα παιδιά δύο ερωτηματολόγια για να διερευνηθεί η γνώμη των ίδιων των παιδιών για το
μάθημα των Αγγλικών καθώς και οι τρόποι που προτιμούν να μαθαίνουν (Κotsi 2005: 101103,107-109). Επιπλέον η εκπαιδευτικός μίλησε με κάθε ένα παιδί ξεχωριστά, συζητώντας
τη δυσκολία τους σε φιλικό κλίμα. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν όχι μόνο θετικά αλλά και με
ανακούφιση. Κατά τη διάρκεια δε της σχολικής χρονιάς η εκπαιδευτικός κατέγραφε τις
δικές της παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν βοήθησαν στο σχεδιασμό της
υποστήριξης και παρέμβασης μέσα στην τάξη ξεχωριστά για κάθε παιδί. Η εκπαιδευτικός
χρειάστηκε να διαμορφώσει τους διδακτικούς στόχους ανάλογα με την πρόοδο του κάθε
παιδιού αλλά και με βάση διάφορους αστάθμητους παράγοντες, όπως για παράδειγμα,
ενδεχόμενες απουσίες από το μάθημα.
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Σχέδιο Παρέμβασης
Μια αποτελεσματική παρέμβαση βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν σε στρατηγικές που
εφαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό (E.C 2005: 139). Σύμφωνα με την Ellis (2003: 1) τα
κριτήρια που αφορούν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μικρούς μαθητές μπορούν
κάλλιστα να εφαρμοστούν και στη διδασκαλία των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Τα
κριτήρια αποτελεσματικής παρέμβασης είναι τα εξής (Ellis 2003: 1-3):
• αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές και μέθοδοι
• επιλογή υλικού
• σχεδιασμός δραστηριοτήτων
• διαχείριση της τάξης
• διαδικασίες αξιολόγησης.

Διδακτικές στρατηγικές και μέθοδοι
Ο προσεκτικός σχεδιασμός με σαφείς και προσιτούς στόχους αποτελεί ένα βασικό βήμα για
την υποστήριξη της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Μετά τη συλλογή των πληροφοριών
και το σχηματισμό του προφίλ του κάθε μαθητή, η εκπαιδευτικός προσπάθησε να εντοπίσει
τα κοινά σημεία αλλά και τις διαφορές ανάμεσά τους προκειμένου να θέσει τις
προτεραιότητες του σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, δύο μαθητές δεν έφερναν τακτικά τις
εργασίες τους, δύο δυσκολεύονταν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και με την
εκπαιδευτικό, ενώ και οι τέσσερεις δυσκολεύονταν στην ανάγνωση και παρουσίαζαν
διαφορές ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο. Συνεπώς ο βασικός στόχος που
τέθηκε ήταν να υποστηριχθεί η φωνολογική αντίληψη των μαθητών, η αναγνώριση και
κατανόηση λέξεων έτσι ώστε ως το τέλος της σχολικής χρονιάς να έχουν κατακτήσει το
φωνητικό σύστημα της Αγγλικής γλώσσας και να μπορούν να αναγνωρίζουν λέξεις ώστε να
κατανοούν αυτά που διαβάζουν.
Παρόλο που η διδασκαλία του φωνητικού συστήματος της γλώσσας έχει δεχθεί κριτική
(Chall 1989, αναφορά στο Ellis 1997: 16), η ανάγκη για αυτή τη διδασκαλία εν τούτοις
θεωρείται προϋπόθεση για την επιτυχή διδασκαλία της ανάγνωσης (Lerner 1993: 385). Αν
δε υπολογίσουμε το γεγονός ότι το Αγγλικό φωνητικό σύστημα θεωρείται πιο σύνθετο από
το Ελληνικό (Bishop & Bishop 1996: 21, Seymour & Duncan 2001: 281), καταλαβαίνει κανείς
πόσο σημαντικό είναι να διδαχθούν οι φθόγγοι στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Όλοι
όμως συμφωνούν ότι η προσέγγιση αυτή είναι αποτελεσματική μόνο όταν εντάσσεται μέσα
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Adams 1990: 291 αναφορά στο Bishop & Bishop 1996: 22).
Καθώς η παρέμβαση γίνεται μέσα στην τάξη, οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και
σχεδιάστηκαν, εφαρμόστηκαν σ.’ όλη την τάξη. Εφαρμόστηκε δε ο σχεδιασμός βήμα προς
βήμα, όπως προτείνεται από τις Reason & Boote (2004: 77):
•
•
•
•
•
•

αρχική αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων των μαθητών
απόδοση προτεραιότητας σε διδακτικά πεδία
σχεδιασμός αρχικών βημάτων
επιλογή διδακτικής μεθόδου
διδασκαλία
καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένας πίνακας σχεδιασμού παρέμβασης ανά μάθημα για
κάθε παιδί βασισμένος στα παρακάτω κριτήρια για την εφαρμογή αποτελεσματικών
στρατηγικών και μεθόδων:
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• παροχή σαφούς νοηματικού πλαισίου (Mercer & Mercer, 1998: 257) μέσα στο οποίο
παρουσιάζεται η γλώσσα
• επανάληψη, ανατροφοδότηση και ανασκόπηση (Birkett, 2003:32).
• επιλογή δραστηριοτήτων που ζητούν από τους μαθητές να τις εκτελέσουν με τρόπο που
να μοιάζει με την πραγματική τους ζωή έτσι ώστε να δίνει ένα σκοπό στους μαθητές να
τις πραγματοποιήσουν.
• ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε τραγούδια, ποιήματα, παραμύθια, ζωγραφική,
κατασκευές, παιγνίδια χορό και χρήση πολυαισθητηριακών μέσων που
ευαισθητοποιούν το παιδί να συμμετάσχει (Root 1994:3, Ellis 2004:2).
• παρέμβαση με τέτοιο τρόπο που να δίνει δυνατότητες, να προκαλεί και να υποστηρίζει
(Neanon 2002:28) και να βοηθά τους μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν για να
αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή.
• στρατηγικές μνήμης επειδή βοηθούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να
διαμορφώσουν ένα μοτίβο από το οποίο ανακαλούν και ανακτούν πληροφορίες όπως
για παράδειγμα η αντιστοιχία ήχου / συμβόλου (Richards 2002:3). Για το σκοπό αυτό η
εκπαιδευτικός έφτιαξε ένα πρόσωπο με τα φωνήεντα της Αγγλικής γλώσσας και το
ανάρτησε δίπλα στο πίνακα.
• ρυθμίσεις για τις εργασίες στο σπίτι, για παράδειγμα μείωση του αριθμού των εργασιών
ή η δυνατότητα να δοθούν λιγότερες απαντήσεις (Warger 2001:2).
• καθοδήγηση στη μελέτη και εκπαίδευση δεξιοτήτων οργάνωσης.
• τακτική επικοινωνία της εκπαιδευτικού με τους γονείς (Bursuck 2001:1)
• χρήση της μητρικής γλώσσας, της Ελληνικής, η οποία συνιστάται για την υποστήριξη των
μαθητών και να ανάπτυξη του αισθήματος ασφάλειας μέσα στην τάξη (Ortiz 2001:2).
Εξάλλου προβλέπεται και στο πρόγραμμα σπουδών επειδή οι μαθητές είναι μικρά
παιδιά (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2003:14561).

Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού
Η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού είναι το επόμενο κριτήριο. Το υλικό
πρέπει να προσφέρει πλήθος και ποικιλία ερεθισμάτων μέσα από εικόνες, αντικείμενα,
βιβλία με παραμύθια, μαριονέτες, βίντεο και τις νέες τεχνολογίες (Root 1994: 3). Το βιβλίο
που επελέγη ανταποκρίνεται κατά τη γνώμη της εκπαιδευτικού στα παραπάνω κριτήρια
καθώς η συγκεκριμένη σειρά συνοδεύεται από μεγάλη ποικιλία υποστηρικτικού
εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι σχεδιάστηκαν μαθήματα με βάση το υλικό της βιντεοκασέτας
και του CD-Rom που συνοδεύουν το βιβλίο. Η εκπαιδευτικός σχεδίασε και συμπεριέλαβε
μια σειρά από υποστηρικτικό υλικό το οποίο ενσωμάτωσε σε δραστηριότητες.

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν βραχύχρονους στόχους και σαφή, αναγνωρίσιμα
στάδια που οδηγούν σε επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο που θα
επιτρέπουν την ανατροφοδότηση και τη θετική ενίσχυση, απαιτώντας λογικό βαθμό
προσπάθειας και πρόκλησης μέσα στις γλωσσικές και γνωστικές δυνατότητες του κάθε
παιδιού. Επίσης η εκπαιδευτικός συνυπολογίζει το διαφορετικό στυλ μάθησης του κάθε
παιδιού και τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης (γλωσσικό, λογικο-μαθηματικό, οπτικό,
μουσικό, κινητικό, εξωστρεφή και εσωστρεφή) σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner (1983).
Το υλικό που σχεδιάστηκε είναι:
• Άσκηση διάκρισης των γραμμάτων βασισμένη στα μικρά γράμματα της Αγγλικής
αλφαβήτου που δυσκόλευαν τα παιδιά. Αν και η συγκεκριμένη άσκηση θεωρείται
«τεχνική» κρίθηκε απαραίτητη σε αυτό το πρώιμο στάδιο της εκμάθησης της γλώσσας.
157

Κώτση / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 149-163

• Παιχνίδι τυφλόμυγα με κεφαλαία και μικρά γράμματα από χρωματιστό γυαλόχαρτο για
την εξάσκηση αναγνώρισης των γραμμάτων και αντιστοίχησης κεφαλαίων και μικρών
γραμμάτων βασισμένο στην πολυαισθητηριακή μέθοδο.
• Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελούμενο από δύο σελίδες για την εξάσκηση των
δίφθογγων και των δίψηφων γραμμάτων καθώς αυτά δυσκολεύουν αρκετά τα παιδιά.
• Δύο φωτοτυπίες με εικόνες και λέξεις με κεφαλαία γράμματα του βιβλίου, όπου οι
μαθητές έπρεπε να αντιστοιχίσουν τη λέξη με την εικόνα και ύστερα να τη γράψουν με
μικρά γράμματα καθώς τα παιδιά δυσκολεύονταν αρκετά να αντιστοιχίσουν τα
κεφαλαία με τα μικρά γράμματα. Εκτός από τη συγκεκριμένη άσκηση η εκπαιδευτικός
έδινε λέξεις είτε με κεφαλαία είτε με μικρά γράμματα καθ.’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Στους συγκεκριμένους μαθητές δόθηκε η μισή φωτοτυπία για συμπλήρωση καθώς
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη συμπλήρωση των εργασιών.
• Ένα μάθημα στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου με τη χρήση υπολογιστών για
περαιτέρω εξάσκηση των κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων που δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά να παίξουν, να δουλέψουν στην πραγματικότητα με το δικό τους ρυθμό, να
κάνουν λάθη και να ωφεληθούν από την επανάληψη της προσπάθειας να
ολοκληρώσουν το παιχνίδι.
• Ένα τραγούδι που ακούνε τα παιδιά στο βίντεο έχοντας μπροστά τους μια φωτοτυπία με
το τραγούδι στο οποίο λείπουν κάποιες λέξεις. Τα παιδιά έπρεπε να ακούσουν το
τραγούδι και να τοποθετήσουν τις λέξεις που τους δίνονται στη σωστή τους θέση. Ας
σημειωθεί δε ότι οι λέξεις είχαν διδαχθεί σε προηγούμενο μάθημα. Το γεγονός ότι τα
παιδιά έβλεπαν τις κινήσεις στο βίντεο τους πρόσφερε στοιχεία για τη σωστή
τοποθέτηση των λέξεων.
• Ένα παιχνίδι ντόμινο με λεξιλόγιο σχετικό με τα ρούχα που διδάχθηκαν σε ενότητα του
βιβλίου. Το παιχνίδι περιλαμβάνει το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν οι συγκεκριμένοι
μαθητές, όμως η εξάσκηση σε αυτό θεωρείται ωφέλιμη για όλους τους μαθητές.
• Ένα παιχνίδι ντόμινο με καρτέλες για τοποθέτηση λέξεων στη σωστή σειρά ώστε να
περιγράφουν την εικόνα που δίνεται. Αυτή η δραστηριότητα εφαρμόστηκε προς το
τέλος της σχολικής χρονιάς που τα παιδιά είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση να εξασκηθούν
στο επίπεδο της πρότασης. Τα παιδιά πήραν καρτέλες που περιέγραφαν τι μπορούν να
κάνουν τα ζώα της εικόνας. Τόσο τα ζώα όσο και η δομή του can / can.’t είχαν διδαχθεί
σε προηγούμενο μάθημα.

Διαχείριση της τάξης
Μια σοβαρή ευθύνη της εκπαιδευτικού θεωρείται η δημιουργία ασφαλούς και μη
απειλητικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Root 1994: 3). Συνεπώς πρέπει να εξηγεί τη
μεθοδολογική προσέγγιση, να δίνει σύντομες και σαφείς οδηγίες και κυρίως να επαινεί
κάθε προσπάθεια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Οι συχνές συνομιλίες με τους μαθητές
αποδείχθηκαν εξαιρετικά επωφελείς τόσο για τα παιδιά όσο και για την εκπαιδευτικό. Η
διάταξη των θρανίων σε ομάδες και η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων παιδιών στις
ομάδες αυτές αποδείχθηκε ωφέλιμη για όλα τα παιδιά της τάξης. Η έμφαση που δίνει το
αναλυτικό πρόγραμμα για την Αγγλική της συγκεκριμένης τάξης στον προφορικό λόγο
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς έτσι δεν
ένιωθαν ότι υστερούσαν σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θεωρείται μέρος της διαδικασίας της διδασκαλίας που επιτρέπει στους
μαθητές να ελέγχουν τη μάθηση ενώ προσφέρει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό για τα
αδύνατα και δυνατά τους σημεία (Hughes 2003: 200). Αφού η διδασκαλία επικεντρώνεται
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στον προφορικό λόγο, θα ήταν ανακολουθία να χρησιμοποιηθούν γραπτά τεστ για την
αξιολόγηση των μαθητών (Rixon,1992: 88). Επιπλέον τα τεστ αυτά θα είχαν αρνητικές
επιπτώσεις για την εικόνα που τα ίδια τα παιδιά είχαν σχηματίσει για την επίδοσή τους.
Η χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης όπως φάκελοι με εργασίες των παιδιών (
portfolios), σχέδια εργασίας ή αυτοαξιολόγηση ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν
οι ίδιοι την ευθύνη της μάθησής τους, να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες και να
δυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους (Smith 1995:3-5). Οι εναλλακτικές μορφές
αξιολόγησης προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες όχι μόνο στο μαθητή αλλά και στον
εκπαιδευτικό και τους γονείς. Ειδικότερα η εκπαιδευτικός σχεδίασε ένα φύλλο αξιολόγησης
με τους στόχους για κάθε μάθημα, τις δραστηριότητες και το κατάλληλο υλικό (Κotsi 2005:
171-172). Επίσης αξιολόγησε τη συμμετοχή των μαθητών, τη συνεργασία τη χρήση
στρατηγικών και συμπλήρωση της εργασίας στο σπίτι. Οι μαθητές κλήθηκαν να
συγκεντρώνουν σε φακέλους τις εργασίες που έκαναν όπως κατασκευές, ζωγραφιές και
οτιδήποτε οι ίδιοι θεωρούσαν ότι ήθελαν να συμπεριλάβουν. Επίσης συμμετείχαν ενεργά
στην αξιολόγηση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας συμπληρώνοντας ανάλογα
ερωτηματολόγια (Κotsi 2005:173-176).

Αποτελέσματα της παρέμβασης για τους συμμετέχοντες του σχεδίου
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τόσο από τα φύλλα αξιολόγησης του δασκάλου όσο
και του κάθε μαθητή χωριστά οδήγησαν σε θετικά συμπεράσματα για την
αποτελεσματικότητα του σχεδίου παρέμβασης. Και οι τέσσερις μαθητές ενσωματώθηκαν
επιτυχώς στην τάξη μαθαίνοντας πώς να αντιμετωπίζουν τη δυσκολία τους. Ταυτόχρονα, η
αυτοεκτίμηση των μαθητών βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν στο μάθημα με
χαρά και ενθουσιασμό. Βέβαια δεν έδειξαν όλα τα παιδιά τον ίδιο βαθμό προόδου. Ήταν
όμως σε θέση να εντοπίσουν τη δυσκολία τους, για παράδειγμα ένα από τα παιδιά αυτά
ήξερε ότι ξεχώριζε τα κεφαλαία γράμματα καλύτερα από τα μικρά, ενώ την μπέρδευαν
ακόμα το b και το d. Ένα άλλο παραδέχθηκε ότι χρειαζόταν ακόμα τη βοήθεια της μαμάς
στο σπίτι γιατί δεν θυμόταν πάντα πως έπρεπε να συμπληρώσει τις ασκήσεις παρόλο που
είχε μάθει να τις σημειώνει για να μην τις ξεχνά. Το τέταρτο παιδί σημείωσε τη μικρότερη
πρόοδο, εξακολούθησε να έχει πολλές δυσκολίες, η ψυχολογία του όμως ήταν άριστη και
συμμετείχε στο μάθημα με χαρά. Σίγουρα τα παιδιά αυτά χρειάζονταν υποστήριξη και στην
επόμενη τάξη που και η ύλη αυξάνεται και οι απαιτήσεις για ανάγνωση και γραφή είναι
μεγαλύτερες. Η εμπειρία από την επίδοση αυτών των παιδιών δείχνει ότι τουλάχιστον ένα
από αυτά χρειαζόταν εξατομικευμένη υποστήριξη, κάτι που όμως ήταν ανέφικτο γιατί δεν
προβλεπόταν εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία για το μάθημα των Αγγλικών. Επίσης,
οι συχνές απουσίες ενός από τους μαθητές δημιουργούσε την ανάγκη αλλαγής ή
προσαρμογής του σχεδίου, εκτός του ότι η εκπαιδευτικός έπρεπε είτε να απασχολεί το
παιδί στο διάλειμμα είτε να κάνει επανάληψη με όλη την τάξη για χάρη του.
Οι μαθητές δεν ήταν όμως οι μόνοι που ωφελήθηκαν. Η ίδια η εκπαιδευτικός έμαθε πολλά
από αυτή την πολύτιμη εμπειρία. Όσο πιο πολύ μελετούσε τις μαθησιακές δυσκολίες, τόσο
περισσότερο υπεύθυνη ένιωθε για τη διδασκαλία των παιδιών με αυτές τις δυσκολίες και
για τις επιλογές της ξέροντας πόσο ευαίσθητα και ευάλωτα είναι αυτά τα παιδιά. Παρόλο
που η συγκεκριμένη μελέτη τής έδωσε την ευκαιρία να μάθει πολλά, ξέρει ότι υπάρχουν
ακόμα περισσότερα να μάθει. Το αίσθημα ικανοποίησης που ένιωθε κάθε φορά που
έβλεπε τους μαθητές της να προοδεύουν είναι απερίγραπτο. Υπήρξαν φυσικά και
δυσκολίες που πρέπει να αναφερθούν στο σημείο αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο σκοπός του
σχεδίου ήταν να υποστηρίξει τους μαθητές μέσα στην τάξη, η εκπαιδευτικός πιστεύει ότι οι
συγκεκριμένοι μαθητές θα ωφελούνταν πολύ περισσότερο εάν παρακολουθούσαν
επιπλέον εξατομικευμένο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας τουλάχιστον μια φορά την
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εβδομάδα. Όπως προαναφέρθηκε, οι συχνές απουσίες των συγκεκριμένων μαθητών
ανέτρεπαν τους στόχους ανά μάθημα και έπρεπε να επανασχεδιαστούν. Ο μεγάλος
αριθμός μαθητών και η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας που διδάσκονται
από την εκπαιδευτικό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτικό ως προς τον
προγραμματισμό παρόμοιων σχεδίων παρέμβασης, καθώς υπάρχουν κι άλλοι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες και σε άλλες τάξεις που δικαιούνται ίση προσοχή και ίσες ευκαιρίες
στο μάθημα των Αγγλικών. Ως επαγγελματίας λοιπόν θα ήθελε εκπαίδευση και
καθοδήγηση.

Συμπέρασμα
Σκοπός του κεφαλαίου ήταν η ανάπτυξη ενός σχεδίου παρέμβασης για την υποστήριξη
μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στο μάθημα των Αγγλικών στην Τρίτη τάξη του
ελληνικού Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου με απώτερο στόχο το να καταστούν αυτόνομοι
και αποτελεσματικοί. Το σχέδιο προέκυψε από τη μελέτη περίπτωσης τεσσάρων μαθητών
των οποίων τα προφίλ σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
συνεντεύξεις με η δασκάλα της τάξης, τους γονείς και τους ίδιους τους μαθητές. Μια λίστα
με Μαθησιακές Δυσκολίες κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό βασισμένη στα
χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ δυο ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν από τους μαθητές φανέρωσαν τα μαθησιακά τους στυλ, τις προτιμήσεις
τους και τα κίνητρά τους για την εκμάθηση της Αγγλικής. Η εκπαιδευτικός έλαβε υπόψη της
το προφίλ όλης της τάξης επειδή η παρέμβαση σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια μαθημάτων με όλη την τάξη. Αφού τέθηκαν τα κριτήρια της αποτελεσματικής
παρέμβασης σύμφωνα με τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, η εκπαιδευτικός
προσπάθησε να εφαρμόσει το σχέδιο.
Ο βασικός στόχος του σχεδίου ήταν να υποστηρίξει του μαθητές να αντιληφθούν το
φωνολογικό σύστημα της Αγγλικής Γλώσσας και να μπορούν να αναγνωρίζουν λέξεις
προκειμένου να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν καθώς αυτό το θέμα προκαλεί τις
περισσότερες δυσκολίες στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συγκεκριμένες
διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές συνδυάστηκαν με το σχεδιασμό ποικίλων
δραστηριοτήτων που υποστήριξαν το υλικό του βιβλίου της τάξης προκειμένου να
δημιουργηθεί υποστηρικτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν
τη δυσκολία τους και να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.
Τα ευρήματα της μελέτης παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, τόνισαν όμως την ανάγκη
για επαγγελματική καθοδήγηση στον τομέα της διδασκαλίας των Αγγλικών σε σχέση με τις
Μαθησιακές δυσκολίες τόσο με ενσωμάτωση ανάλογων μαθημάτων στα Πανεπιστημιακά
τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας, όσο και μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών . Τέλος προτείνεται η εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος
ενισχυτικής διδασκαλίας στο μάθημα των Αγγλικών έτσι ώστε η παρέμβαση να είναι
αποτελεσματικότερη.
Author’s e-mail: konstantina_kotsi@hotmail.com
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Η Χρήση των Φακέλων Συλλογής Υλικού του Γραπτού Λόγου
ως μία Εναλλακτική Μέθοδος Αξιολόγησης
στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Using Writing Portfolios as an Alternative Assessment Method
in the Greek Primary School

Αγγελική Πάνου

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη χρήση των φακέλων
συλλογής υλικού του γραπτού λόγου (writing portfolios) ως μία εναλλακτική μέθοδο
αξιολόγησης του γραπτού λόγου μίας ομάδας νεαρών μαθητών που παρακολουθούν την ΣΤ’
τάξη ενός Ελληνικού Δημοσίου Δημοτικού Σχολείου. Για να διεξαχθεί επιτυχώς αυτή η
έρευνα, όπως επίσης και για να αποφέρει διαφωτιστικά αποτελέσματα, έγινε μια
συστηματική και σκόπιμη συλλογή και παρατήρηση δειγμάτων γραπτού λόγου αυτών των
μαθητών σε μια χρονική περίοδο 4 μηνών και περαιτέρω πληροφορίες συνελέγησαν κυρίως
μέσω ερωτηματολογίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.
Υπάρχουν δύο κύρια μέρη σε αυτή την εργασία: το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο
μέρος εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: οι διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της
εναλλακτικής αξιολόγησης και οι λόγοι επιλογής της δεύτερης ως περισσότερο προτιμητέας
αναφορικά με τα θετικά και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα που προσφέρει στους
μαθητές· η τρέχουσα παιδαγωγική του ‘φακέλου συλλογής υλικού’ και τα οφέλη που
απορρέουν σε σχέση με τις πιο σημαντικές θεωρίες πάνω στη γνωστική και γλωσσική
ανάπτυξη των νεαρών μαθητών
· και η διδακτική της δεξιότητας του γραπτού λόγου ως
διαδικασία που μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση των φακέλων συλλογής υλικού του
γραπτού λόγου. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την πραγματική εφαρμογή της έρευνας
αναλύοντας όλη τη διαδικασία των σταδίων που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή υλικού του
φακέλου από την αρχή του ‘ταξιδιού’ μέχρι και το τέλος. Συζητούνται και αξιολογούνται οι
εκβάσεις και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά, και
υπογραμμίζεται η σημασία της παρούσας μελέτης σε επίπεδο τάξης. Τέλος, η διατριβή
ολοκληρώνεται με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ούτως ώστε να διερευνηθούν πιθανές
αναθεωρήσεις και/ή βελτιώσεις στη συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης στο μέλλον.
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The purpose of this study is to present and analyze the use of writing portfolios as an
alternative method of assessing the writing skill in a group of young learners who attend the
6th grade of a Greek State Primary School. In order for this research to be carried out
successfully and to provide enlightening results, a systematic and purposeful collection and
observation of these learners’ writing samples was conducted over a period of 4 months and
further data was basically collected by means of questionnaires before, during and after the
completion of the study. There are two major parts in this paper: the theoretical and the
practical one. In the first one the following issues are considered: contrasts between
traditional testing and alternative assessment and reasons for the selection of the latter as
more preferable concerning the positive and very promising outcomes it provides to learners;
current portfolio pedagogy and the benefits deriving in relation to the most profound
theories underpinning young learners’ cognitive and linguistic development; and the processwriting approach in combination with the use of writing portfolios. The second part presents
the actual implementation of the research, analyzing the whole process of the portfolio
stages followed from the very beginning of the ‘journey’ to the end. Τhe outcomes and
results of this research are discussed and evaluated, whether positive or even negative, and
the implications of the present classroom-based study are outlined. Finally, the study
concludes with suggestions for further research in order for possible revisions and/or
improvements to the specific assessment method to be looked into in future.

Εισαγωγή
Για πολλά χρόνια τώρα, ένα μεγάλο θέμα συζήτησης στους κύκλους των ειδικών και των
εκπαιδευτικών διδακτικής της γλώσσας υπήρξε αυτό της αξιολόγησης της μάθησης των
σπουδαστών. Αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο που διέπει τις διδακτικές και
εξεταστικές πρακτικές μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας ως Δεύτερη ή
Ξένη Γλώσσα, τα τελευταία 20 χρόνια πνέει ένας καινούργιος αέρας ανανέωσης που
μετέτρεψε τις δασκαλοκεντρικές, παραδοσιακές και στρουκτουραλιστικές μεθόδους
διδασκαλίας σε επικοινωνιακές, ανθρωποκεντρικές και μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις οι
οποίες προτείνουν τεχνικές διδασκαλίας και αξιολόγησης βασισμένες στις δραστηριότητες
και τη μαθησιακή διαδικασία που με τη σειρά τους είναι σχετικές με τις ανάγκες των
μαθητών και που βοηθούν τη χρήση της γλώσσας με σωστό τρόπο, δεκτικά και
παραγωγικά, υπό πραγματικές συνθήκες. Σαν αποτέλεσμα, νέες, περισσότερο φιλικές και
εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης της εκμάθησης της γλώσσας και των δεξιοτήτων αυτής
έγιναν παγκοσμίως δημοφιλείς.
Μια από τις μεθόδους για την οποία ο εκπαιδευτικός κόσμος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 είναι ένα ιδιαίτερο εργαλείο αξιολόγησης, αυτό
των φακέλων συλλογής υλικού (portfolios). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αρχίσει να
αναγνωρίζεται ως μια δυναμική τεχνική εκμάθησης και αξιολόγησης που βοηθά τους
μαθητές να αναπτύξουν τις μεταγνωστικές δεξιότητές τους μέσω της κριτικής σκέψης και
της αυτοαξιολόγησης, μεταβιβάζει το αίσθημα της ιδιοκτησίας από το δάσκαλο στον
μαθητή, ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν ενεργοί κατά τη διαδικασία της μάθησής τους
και να αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη για αυτή, και παρέχει ένα πολύτιμο μέσο στους
εκπαιδευτικούς ώστε να επανεκτιμήσουν εκ βαθέων τις μεθόδους διδασκαλίας και
αξιολόγησης που χρησιμοποιούν.
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση της δεξιότητας του γραπτού λόγου, οι φάκελοι συλλογής
υλικού ήρθαν να συνεισφέρουν μοναδικά και να προάγουν φυσικά την τεχνική της
διαδικασίας του γραπτού λόγου που κάθε επιδέξιος και (εν δυνάμει) ικανός χειριστής του
γραπτού λόγου πρέπει να ακολουθεί. Σύμφωνα με τους Song & August (2002: 50) «οι
φάκελοι συλλογής υλικού μπορούν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εκτεταμένη
επανάληψη, να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν την πρόοδο κατά τη διάρκεια (της
μάθησης), και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για τα δικά τους
γραπτά»˙ επιπλέον, οι μαθητές της Αγγλικής που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα
Αγγλικά είναι τώρα περισσότερο ευνοημένοι αφού τους δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν
και να δείξουν την ικανότητά τους στον γραπτό λόγο όχι μέσα από ένα περιορισμένο
χρονικά πλαίσιο συγγραφής, αλλά μέσα από μια ποικιλία θεμάτων και τύπων γραπτών και
πολλών προσπαθειών που εξελίσσονται με τον χρόνο (Hamp-Lyons & Condon 2000).
Ερχόμενοι στην αξιολόγηση των νεαρών μαθητών, οι οποίοι ακόμα αναπτύσσονται
γνωστικά και νοητικά, και δεδομένου ενός ιστορικού κακής χρήσης με υπερβολικές και
ακατάλληλες δοκιμασίες (tests) οι οποίες ενθάρρυναν τη διδασκαλία των δεξιοτήτων της
γλώσσας αποσπασματικά και εκτός των γενικών πλαισίων του μαθησιακού περιβάλλοντος,
τα portfolios διαφαίνονται ως το κατάλληλο για την ανάπτυξη και τις εμπειρίες των νεαρών
μαθητών εναλλακτικό εργαλείο που συμμορφώνεται με τις τρέχουσες θεωρίες μάθησης και
επιδεικνύει τη χρησιμότητα της αξιολόγησης μέσα σε αυθεντικές και ρεαλιστικές
καταστάσεις (Shepard 1994).
Συμπερασματικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδαγωγική των φακέλων συλλογής
υλικού έχει μακρύ δρόμο να διανύσει ακόμα, η ποιοτική αυτή μελέτη έχει ως στόχο να
διερευνήσει εάν η χρήση των φακέλων συλλογής υλικού του γραπτού λόγου (“writing
portfolios”) σε μια τάξη της ΣΤ’ ενός Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου θα αποφέρει τα οφέλη
που ισχυρίζεται πως έχει, εκείνα δηλαδή που αφορούν στην εκπαίδευση και την
αυτοεξέλιξη των μαθητών, όπως επίσης και εάν τυχόν εμπόδια θα εμποδίσουν τη συνολική
μαθησιακή διαδικασία μέσα στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον.

Η θεωρία πίσω από την πράξη
Παραδοσιακή εξέταση και εναλλακτική αξιολόγηση
Διάφοροι ορισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τον όρο «Παραδοσιακή
Εξέταση». Το απόσταγμα όμως όλων είναι πως τα παραδοσιακά διαγωνίσματα είναι ένα
μέσο για να αξιολογήσουμε τον μαθητή, να μετρήσουμε την απόδοσή του (IoannouGeorgiou & Pavlou 2003: 4), και ίσως να του χορηγήσουμε έναν τίτλο σπουδών ή
πιστοποιητικό (West, 1990: 12, κεφ. 0). Επιπλέον, ένα παραδοσιακό διαγώνισμα είναι ένα
τυποποιημένο δημιούργημα του εκπαιδευτικού, το οποίο δεν εξελίσσεται και δεν
βελτιώνεται, και το οποίο λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες περιόδους και αποσκοπεί στη
μέτρηση της προόδου μιας ομάδας μαθητών, συνήθως με αριθμητική βαθμολόγηση, στην
ίδια περίσταση και με το ίδιο εξεταστικό περιεχόμενο. Επίσης, οι εξετάσεις αυτού του
είδους τονίζουν την απομνημόνευση των γεγονότων και της στείρας γνώσης, γεγονός που
αποδεικνύεται αναποτελεσματικό για τη θωράκιση των μαθητών με ανώτερες δεξιότητες
(Dietel et al. 1991).
Από την άλλη πλευρά, εξίσου πολλοί ορισμοί αποδίδονται στην Εναλλακτική Αξιολόγηση: ο
Wingard (1981: 171) υπογραμμίζει πως περιλαμβάνει κάθε μέσο ελέγχου τού τι μπορούν οι
μαθητές να κάνουν με τη γλώσσα, μέτρησης της απόδοσής τους, διάγνωσης των
δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους και, τέλος, παροχής κατάλληλης ανατροφοδότησης
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για θεραπευτικούς λόγους. Γενικότερα όμως, σύμφωνα με τους Sambell, MacDowell &
Brown (1997) η κουλτούρα της εναλλακτικής αξιολόγησης ευνοεί: την ενσωμάτωση της
αξιολόγησης, της διδασκαλίας και της μάθησης˙ την εμπλοκή των μαθητών ως ενεργών και
ενημερωμένων συμμετεχόντων˙ δραστηριότητες αξιολόγησης που είναι αυθεντικές, έχουν
νόημα, δίνουν κίνητρο και είναι ευχάριστες
˙ την αξιο λόγηση που αντανακλά ρεαλιστικά
περιβάλλοντα˙ την επικέντρωση τόσο στη διαδικασία όσο και στο τελικό προϊόν της
μάθησης˙ και κινήσεις μακριά από βαθμολογήσεις ενός διαγωνίσματος προς μια
περιγραφική αξιολόγηση βασισμένη σε ένα μεγάλο εύρος ικανοτήτων και αποτελεσμάτων.
Σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα: Παραδοσιακή Εξέταση ή Εναλλακτική Αξιολόγηση;
Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να εννοηθεί ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να διαλέξει
ανάμεσα στις δύο. Αντιθέτως, ανάλογα με το σκοπό της μαθησιακής διαδικασίας μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και οι δύο. Εδώ όμως θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί θα
μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τη δεύτερη για κάποιες κατηγορίες κρίσης και γιατί η
εναλλακτική αξιολόγηση έχει γίνει τόσο δημοφιλής στις μέρες μας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις, η αξιολόγηση λαμβάνει
υπόψη της τις διαφοροποιήσεις στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το μαθησιακό ύφος των
μαθητών, τα οποία και προσωποποιούνται. Καθώς οι μαθητές δεν μαθαίνουν όλοι με τον
ίδιο τρόπο, δεν μπορούν και να αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο (Sanders & Horn 1995).
Επίσης, ο Clapham (2000: 152) τονίζει πως οι διαδικασίες της εναλλακτικής αξιολόγησης
«τείνουν να ενσωματώνονται» μέσα στις καθημερινές δραστηριότητες της τάξης και
επομένως να δίνουν μια πιο κατατοπιστική εικόνα των δυνατοτήτων, της προόδου και των
επιτευγμάτων των μαθητών, από τη μια, και από την άλλη, να μειώνουν το επίπεδο άγχους
και να αυξάνουν τα συναισθήματα της άνεσης, της χαλάρωσης και της επιτυχίας αυτών.
Βέβαια, το πιο ισχυρό ίσως επιχείρημα των υποστηρικτών των εναλλακτικών μεθόδων
αξιολόγησης είναι πως «απαιτούν από τους μαθητές να επιδείξουν ανώτερες δεξιότητες
όπως την κριτική σκέψη, την ανάλυση, την σύνθεση, την αιτιολόγηση, και την επίλυση των
προβλημάτων» (Sanders & Horn 1995) με ουσιώδη τρόπο ο οποίος τους βοηθά να
δημιουργήσουν ένα νέο νόημα στη διαδικασία και να προάγουν την αυτονομία τους, να
καλλιεργήσουν την ανεξαρτησία τους, την αντίληψή τους και τις δεξιότητες του μαθαίνωπως-να-μαθαίνω.

Φάκελος συλλογής υλικού: ορισμός, λειτουργίες, οφέλη
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης (1997: 3), ως φάκελος συλλογής υλικού ορίζεται:
Ένα έγγραφο, ή μια οργανωμένη συλλογή εγγράφων, στην οποία οι μαθητές ατομικά
(‘οι κάτοχοι’) μπορούν να συγκεντρώνουν μέσα σε μια χρονική περίοδο, και να
επιδεικνύουν με συστηματικό τρόπο, ένα αρχείο των προσόντων, των επιτευγμάτων
και των εμπειριών τους στην εκμάθηση της γλώσσας, μαζί με δείγματα δουλειάς που οι
ίδιοι έχουν παραγάγει.

Συνθέτοντας διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί, θα προσθέταμε πως ο φάκελος
συλλογής υλικού προϋποθέτει και την ενεργή συνεργασία των μαθητών στο να παίρνουν
και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να εξασκούν την κριτική σκέψη ατομικά και
συλλογικά. Επίσης, ο φάκελος συλλογής υλικού μπορεί να επιδεικνύεται σε γονείς, άλλους
συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, να ανασκοπείται και να σχολιάζεται τακτικά σε
συνεργασία με τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό τους. Ακόμα, εδώ η αξιολόγηση δεν
στηρίζεται σε ένα γραπτό μα σε μία σειρά προσπαθειών από πλευράς του μαθητή, οι
οποίες γίνονται μέσα σε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Τέλος, οι λειτουργίες που
υπηρετούν οι φάκελοι συλλογής υλικού κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι δύο ειδών: η
παιδαγωγική και η απολογιστική (Gottlieb 1995, Smolen et al. 1995, McNamara & Deane
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1995, O’Malley & Valdez Pierce 1996, Council of Europe 2001, Orland-Barak 2005) ή αλλιώς
η διαδικαστική και η παραγωγική (Γεωργούσης 1998: 30-36). Στην πρώτη περίπτωση, ο
μαθητής σκόπιμα συλλέγει εργασίες που αντιπροσωπεύουν την πρόοδό του κατά τη
διάρκεια των σπουδών του και μετά εντρυφεί σε δραστηριότητες κριτικού στοχασμού,
επιλογής και περιγραφής, εντοπίζοντας έτσι τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και
ενεργοποιώντας συγκεκριμένες μεταγνωστικές δεξιότητες. Ένας απολογιστικός φάκελος
συλλογής υλικού περιέχει τα καλύτερα και οριστικά δείγματα δουλειάς ενός μαθητή και
σκοπό έχει να πιστοποιήσει και να εκθέσει την επίδοση και τα αποτελέσματα της μάθησης
για διαφόρους λόγους σε ενδιαφερόμενους, όπως π.χ. πιθανούς εργοδότες ή εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Αν όμως εμείς, ως εκπαιδευτικοί, θέλουμε ομαλά να συνδυάσουμε την
αξιολόγηση με τη διδασκαλία, τότε θα πρέπει να στοχεύουμε σε ένα συγκερασμό των δύο
παραπάνω λειτουργιών. Εξάλλου, όπως μας υπενθυμίζουν οι Paulson et al (1991: 61), «οι
φάκελοι συλλογής υλικού δεν είναι μόνο διδασκαλία ή μόνο αξιολόγηση, αλλά και τα δύο.
Μαζί, η διδασκαλία και η αξιολόγηση δίνουν περισσότερα από ό,τι δίνει το καθένα
ξεχωριστά».
Πολλά έχουν ειπωθεί για τα οφέλη της χρήσης της αξιολόγησης μέσω των φακέλων
συλλογής υλικού σε επίπεδο τάξης στην εκμάθηση της Αγγλικής. Όμως, μία από τις πιο
σημαντικές συνδρομές τους, εκ φύσεως, είναι αυτή της προαγωγής της αυτοαξιολόγησης
του μαθητή μέσω του κριτικού στοχασμού, δεδομένου μάλιστα της παρεξηγημένης
άποψης και τακτικής που για χρόνια επικρατούσε στην εκπαίδευση, ότι δηλαδή οι μαθητές
δεν έχουν λόγο στη μάθηση και πρόοδό τους και άρα και στην αξιολόγηση αυτών. Ο Νunes
(2004: 327) ορίζει την αυτοαξιολόγηση:
ως την ικανότητα να κάνουμε κρίσεις σχετικά με το τι γνωρίζει και κάνει κάποιος [γιατί]
όταν οι μαθητές με ακρίβεια αναγνωρίζουν τις αδυναμίες στη μάθησή τους μπορούν πιο
γρήγορα και με περισσότερη ακρίβεια να παρακολουθήσουν οι ίδιοι τη μαθησιακή τους
πρόοδο και να σκεφτούν τι μέτρα θα λάβουν για να ξεπεράσουν αυτά τα ελαττώματα.

Οι φάκελοι συλλογής υλικού του γραπτού λόγου και η σκοπιμότητα της
δοκιμασίας
Για να θεωρούνται αξιόπιστοι, αυθεντικοί και έγκυροι ως μια άλλη μορφή αξιολόγησης, οι
φάκελοι συλλογής υλικού πρέπει να διαμορφώνονται με βάση ορισμένα αξιολογητικά
χαρακτηριστικά. Πολύ επιγραμματικά, αυτά είναι τα παρακάτω:
• Εγκυρότητα/εγκυρότητα κατασκευής: η Weigle (2002: 202) αναφέρει πως οι αξιολογητές
των φακέλων συλλογής υλικού μπορούν πιο εύκολα να βγάλουν συμπεράσματα
κρίνοντας από ένα μεγαλύτερο φάσμα συγγραφικών προσπαθειών των οποίων τα είδη,
το κοινό και ο σκοπός ποικίλει. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση μέσω των
πολλαπλών αυτών προσπαθειών στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές δουλεύουν
πάνω στη διαδικασία της συγγραφής (όπως η επανάληψη, η οργάνωση και η
ανασκόπηση για γραμματικά και συντακτικά λάθη).
• Αυθεντικότητα: οι φάκελοι συλλογής υλικού περιλαμβάνουν δείγματα γραπτού λόγου
που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο εξεταστικό λόγο αλλά μάλλον με κάποιο
αυθεντικό σκοπό και με αυθεντικό κοινό και είδος κειμένου.
• Ανάδρομη ανατροφοδότηση της μάθησης και διδασκαλίας (“washback”): η θετική
επίδραση στους μαθητές θεωρείται δεδομένη αφού οι φάκελοι συλλογής υλικού
προάγουν την κριτική σκέψη και την αυτοαντίληψη, την ευθύνη των μαθητών για το τι
και το πώς γράφουν και άρα και το αίσθημα της ιδιοκτησίας του γραπτού∙ επιπλέον, αν
στους μαθητές δίνονται ξεκάθαρα κριτήρια αξιολόγησης και ανασκόπησης, τότε αυτοί
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μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους φακέλους τους ως βάση αυτοαξιολόγησης και
ανάπτυξης άλλων μέτρων (Murphy & Camp 1996).
• Αξιοπιστία: όταν η αξιολόγηση γίνεται σε επίπεδο τάξης με αξιολογητή τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό και με συγκεκριμένα κριτήρια και κλίμακες αξιολόγησης, όπως στην
περίπτωσή μας, τότε μπορούμε να μιλάμε για υψηλή αξιοπιστία των φακέλων συλλογής
υλικού.

Ο συνδυασμός της διδακτικής της δεξιότητας του γραπτού λόγου ως διαδικασία με
τη χρήση των φακέλων συλλογής υλικού του γραπτού λόγου
Η ικανότητα της αποτελεσματικής συγγραφής αναγνωρίζεται πια από όλο τον εκπαιδευτικό
κόσμο. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές περνούν μια σειρά από
στάδια για να παραγάγουν μεν ένα ολοκληρωμένο γραπτό αλλά με πολλές ανασκοπήσεις
και συνεχείς επαναλήψεις και διορθώσεις πριν την παράδοση αυτού. Έτσι λοιπόν, πολύ
γενικά, η συγγραφή περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τη μεταφορά των σκέψεων στο
χαρτί. Πρόκειται για μία κυκλωτική, παραγωγική και επικοινωνιακή δραστηριότητα κατά
την οποία οι συγγραφείς παλεύουν να δημιουργήσουν νοήματα κατανοητά ενώ παράγουν
και οργανώνουν τις ιδέες τους, γράφουν και ξαναγράφουν με συγκεκριμένο σκοπό και
κοινό υπόψη τους. Σύμφωνα με τη Zamel (1983: 166) «πρόκειται πραγματικά για μια
διαδικασία ανακάλυψης και δημιουργίας νοημάτων». Επομένως, πρόκειται και για μια
δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς διαδικασίες όπως η παραγωγή ιδεών, ο
σχεδιασμός, η γνώση του θέματος, του κοινού, του σκοπού και της αξιολόγησης βοηθούν
το συγγραφέα να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της συγγραφής ‘σπάζοντάς’ το σε
μικρότερα και καλύτερα διαχειριζόμενα κομμάτια. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν
τους μαθητές κατά τη δύσκολη διαδικασία της συγγραφής κατευθύνοντάς τους προς τη
συγγραφή δοκιμίων με ρεαλιστικό περιεχόμενο και κοινό και με δραστηριότητες που
διευκολύνουν τη συγγραφή αφού είναι σχετικές με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών τους. Ακόμη, δεδομένης της ανακυκλωτικής φύσης της συγγραφής, πρέπει να
γίνει απολύτως κατανοητό και κτήμα των μαθητών πως ο γραπτός λόγος δεν είναι μια
τελειωτική και γρήγορη κίνηση μα ένα κομμάτι δημιουργίας που εξελίσσεται, γράφεται και
ξαναγράφεται έως ότου παραδοθεί οριστικά στον εκπαιδευτικό για αξιολόγηση. Τέλος, η
αξιολόγηση ενός γραπτού είναι ένα άλλο αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας. Οι
μαθητές λανθασμένα πιστεύουν πως η αξιολόγηση είναι δουλειά του εκπαιδευτικού και
μόνο, στην τελευταία και τελειωτική προσπάθεια συγγραφής τους. Όμως εμείς, πρέπει να
τους δείξουμε πως «τελικά δεν είναι ο δάσκαλος αλλά αυτοί οι ίδιοι που πρέπει να
αποφασίσουν για το αν το κείμενό τους πληροί τον προτιθέμενο στόχο» (White & Arndt,
1992: 116). Ένας τρόπος διευκόλυνσης της αξιολόγησης είναι η ενθάρρυνση της
αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης των συμμαθητών μέσα από ομάδες των δύο ή
περισσότερων ατόμων, γεγονός που «θα τους εκπαιδεύσει να κοιτάζουν με κριτική ματιά τη
γραπτή εργασία, σαν αναγνώστες, και θα τους βοηθήσει να δουν και τη δική τους δουλειά
με τον ίδιο τρόπο σε μεταγενέστερο στάδιο των μαθημάτων» (Byrne 1988: 33). Παράλληλα,
η διαδικασία αυτή θα εξελίξει τη δεξιότητα της αυτοαξιολόγησης, που θα αποδειχθεί ένα
πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία της παραγωγής του γραπτού λόγου.
Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση μέσω των φακέλων συλλογής υλικού και η
παιδαγωγική της διδασκαλίας της δεξιότητας του γραπτού λόγου ως διαδικασία
συμπορεύονται πολύ φυσικά αφού και οι δύο καταδεικνύουν την προσπάθεια και την
ανάπτυξη των μαθητών πολύ καθαρά. Στην αξιολόγηση του γραπτού λόγου σε επίπεδο
τάξης, οι φάκελοι συλλογής υλικού του γραπτού λόγου αποδείχθηκαν πολύ
αποτελεσματικοί και ευεργετικοί όσον αφορά στην τεκμηρίωση της προόδου του γραπτού
λόγου του κάθε μαθητή, καθώς οι χρονικά περιορισμένες, εκτός πραγματικότητας και μιας
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προσπάθειας γραπτές εξετάσεις των παραδοσιακών διαγωνισμών αποδείχθηκαν
αναποτελεσματικές ως προς την αποκάλυψη όλου του εύρους των ικανοτήτων και της
ανάπτυξης του γραπτού λόγου ενός μαθητή. Αντίθετα, η συλλογική και στοχαστο-κριτική
φύση των φακέλων συλλογής υλικού επιτρέπει να διαγραφεί ένα πιο ολοκληρωμένο
πορτραίτο του μαθητή και να γίνει μια πιο ακριβής αξιολόγηση. Όπως τονίζουν οι Belanoff
& Dickson (1991: xx)
η αξιολόγηση μέσα από τα portfolios από μόνη της χτίζει ένα υφασμένο, επικεντρωμένο
και με πολλά στρώματα όριο της συγγραφικής ικανότητας που οι μαθητές μπορούν να
επιδείξουν όταν τους δίνεται ο χρόνος να ανασκοπήσουν τα γραπτά τους, και η
αξιολόγηση μέσα από τους φακέλους συλλογής υλικού από μόνη της μπορεί να
χαρτογραφήσει τη διαδικασία που περνούν οι μαθητές καθώς γράφουν.

Περαιτέρω, οι Hamp-Lyons & Condon (2000: 49) υπογραμμίζουν πως, αφού όλα τα γραπτά
μετράνε σε ένα φάκελο συλλογής υλικού, είτε πρόκειται για την πρώτη είτε για την
τελευταία προσπάθεια, οι μαθητές καλούνται να «επιδείξουν ένα μεγάλο φάσμα
συγγραφής για να απεικονίσουν τη δουλειά τους και την πρόοδό τους ως χειριστές του
γραπτού λόγου». Οι φάκελοι συλλογής υλικού «παρέχουν ‘αποτυπώματα’ που δείχνουν τα
επιτεύγματα ή τις ικανότητες των μαθητών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
και…λειτουργούν σαν ίχνη της προόδου ενός μαθητή από τη μια εξεταστική περίσταση στην
άλλη» (Hamp-Lyons & Condon 2000: 26).
Μιλώντας για την αξιολόγηση του γραπτού λόγου, ο Huot (2002: 71) χαρακτηρίζει τους
φακέλους συλλογής υλικού σαν ένα από τους πιο σημαντικούς καταλύτες για πραγματική
αλλαγή και εξέλιξη στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ ο Berlin (1994: 56) προσθέτει πως ο
φάκελος συλλογής υλικού «αντιπροσωπεύει μία από τις πιο προοδευτικές εξελίξεις στις
σπουδές της συγγραφής από την εισαγωγή της διαδικασίας του μοντέλου συγγραφής».
Ειδικότερα οι Hamp-Lyons & Condon (2000: 61) αναφέρουν πως οι φάκελοι συλλογής
υλικού είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για μαθητές της Αγγλικής που δεν έχουν ως μητρική
γλώσσα τα Αγγλικά γιατί
παρέχουν ένα γενικότερο μέτρο του τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές επειδή
αντικαθιστούν το χρονολογημένο περιβάλλον συγγραφής, το οποίο έχει μακράν
κατηγορηθεί ότι είναι πολύ μεροληπτικό απέναντι στους μη-έχοντας την Αγγλική ως
μητρική γλώσσα συγγραφείς.

Δεδομένων λοιπών των συνθηκών, μπορούμε να πούμε πως οι φάκελοι συλλογής υλικού
για τον γραπτό λόγο πιστοποιούν τις γραπτές επιδόσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας της συγγραφής των διαφόρων προσπαθειών τους μέσα από διαφορετικού
τύπου δοκίμια και ποικίλα θέματα που απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, ενώ
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους αξιολογητές να διαμορφώσουν μια πιο
ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα της συγγραφικής ικανότητας ενός μαθητή μέσα σε ένα
ευρύτερο συγγραφικό και αυθεντικό περιβάλλον.

Το πρακτικό μέρος της μελέτης
Η ερευνητική μέθοδος και οι στόχοι της έρευνας
Η συγκεκριμένη μελέτη υιοθέτησε τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης. Η επιλογή της
μεθόδου αυτής έγινε γιατί, όπως αναφέρει ο Gerring (2004: 341), η συγκεκριμένη οπτική
διευκολύνει μία διεισδυτική και εντατική μελέτη μιας ξεχωριστής μονάδας «όπου σκοπός
του μελετητή είναι να ρίξει φως σε χαρακτηριστικά μιας μεγαλύτερης τάξης παρομοίων
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φαινομένων». Με δεδομένο, λοιπόν, ότι αυτή η έρευνα είναι ένα δείγμα μικρής έκτασης
όπου δίνεται έμφαση στη λεπτομερή ανάλυση ενός περιορισμένου αριθμού γραπτών, η
συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε ως η καλύτερη, σύμφωνα με τον Yin (2002), εμπειρική
αναζήτηση πληροφοριών η οποία ερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο στις πραγματικές του
διαστάσεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές δεδομένων για τη συλλογή
στοιχείων από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων και συγχρόνως επωφελείται από την
πρότερη ανάπτυξη θεωρητικών υποθέσεων.
Αυτή η διαδικασία συλλογής πληροφοριών, που είναι κανονικά κατά κόρον ποιοτική και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολογήσεις, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση και
τεκμηριωμένη ανασκόπηση, είναι γνωστή ως τριγωνοποίηση και αποτελεί ένα από τα
δυνατά σημεία των μελετών περίπτωσης, με την προϋπόθεση ότι η εγκυρότητα και η
ορθότητα της διαδικασίας μπορεί να επιβεβαιωθεί (Tellis 1997). Παρόλα αυτά, οι επικριτές
της μεθόδου αυτής πιστεύουν πως η μελέτη μικρού αριθμού περιπτώσεων δεν προσφέρει
γόνιμο έδαφος ώστε τα ευρήματα να έχουν αξιοπιστία ή γενίκευση στην πραγματικότητα. Ο
Yin (1984) αντικρούει αυτόν τον ισχυρισμό αντιπαραθέτοντας την αρχή της αναλυτικής και
της στατιστικής γενίκευσης: «Στην αναλυτική γενίκευση, η θεωρία που έχει προηγουμένως
αναπτυχθεί χρησιμοποιείται σαν μία φόρμα βάσει της οποίας συγκρίνουμε τα εμπειρικά
αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης». Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον
Bassey (1981: 85-86), «η σχετικότητα μιας μελέτης περίπτωσης είναι σημαντικότερη από τη
δυνατότητα γενίκευσής της», επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας ως η πλέον
κατάλληλη για την περίπτωσή μας πιστεύοντας πως τα ευρήματα και τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης θα αποβούν γόνιμα, διαφωτιστικά και εφαρμόσιμα σε άλλα παρόμοια
περιβάλλοντα όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και να
επεκτείνει αυτή την έρευνα και τις εκβάσεις της όσον αφορά στη χρήση των φακέλων
συλλογής υλικού του γραπτού λόγου σαν ένα εναλλακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της
δεξιότητας του γραπτού λόγου.
Όπως συμβαίνει σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης, και εξαιτίας της στενής της σύνδεσης με
τη διδασκόμενη ύλη και τις διδακτικές δραστηριότητες, η αξιολόγηση μέσω των φακέλων
συλλογής υλικού συχνά χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει πολλούς σκοπούς και συνεπώς
να παίξει ένα παιδαγωγικό και/ή απολογιστικό ρόλο. Στην περίπτωσή μας, οι στόχοι που
τέθηκαν είναι οι ακόλουθοι:
• να εκτιμηθεί η πρόοδος του κάθε μαθητή στη δεξιότητα του γραπτού λόγου, να
βαθμολογηθεί και να πιστοποιηθεί το αποτέλεσμα των προσπαθειών του ∙
• να διαγνωσθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες κάθε μαθητή και να σχεδιαστούν
περαιτέρω διορθωτικές διδακτικές δραστηριότητες∙
• να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματικότητα των μαθητών, να προαχθεί η ικανότητα
αυτοαξιόλογησης και αυτοστοχασμού, και να παρακινηθεί η προσπάθεια τους καθώς
και η ευθύνη που έχουν για την δική τους μάθηση∙
• να δοθεί ώθηση στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού εκμεταλλευόμενοι και τα
θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα και εκβάσεις τις συνολικής εμπειρίας με σκοπό τη
βελτίωση της τρέχουσας διδασκαλίας και την σχεδίαση νέων μελλοντικών στόχων όσον
αφορά τη διδασκαλία μέσα στην τάξη και τις σχετικές τεχνικές.
Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους, και με σκοπό να συνδυαστεί ομαλά η διδασκαλία
με την αξιολόγηση, σύμφωνα με τους δύο λειτουργικούς σκοπούς των φακέλων συλλογής
υλικού που προαναφέρθηκαν, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση των μαθητών
ως προς την εκμετάλλευση και των δύο λειτουργικών αυτών σκοπών καθώς και των
ευεργετημάτων που αυτοί οι σκοποί προσφέρουν. Έτσι λοιπόν, δεν υπερτονίστηκε ο
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παράγοντας «αξιολόγηση» της όλης διαδικασίας αλλά ούτε και υποτιμήθηκε η μαθησιακή
εμπειρία. Εξάλλου, όπως μας υπενθυμίζουν οι Hamp-Lyons & Condon (2000: 4):
η μεγαλύτερη θεωρητική και πρακτική δύναμη ενός φακέλου συλλογής υλικού, που
χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης [όπως στην περίπτωσή μας], είναι ο τρόπος με
τον οποίο αποκαλύπτει και ενημερώνει την διδασκαλία και την μάθηση.

Το δείγμα και οι περιορισμοί
Η ομάδα των παιδιών που συμμετείχε σε αυτή τη μελέτη είναι μια ΣΤ’ τάξη ενός Ελληνικού
Δημοσίου Δημοτικού Σχολείου αποτελούμενη από 15 μαθητές (10 αγόρια και 5 κορίτσια).
Τα παιδιά έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, ικανότητες και δυνατότητες, είναι της ίδιας
εθνικότητας και κοινωνικού στρώματος και διδάσκονται Αγγλικά εδώ και 3 χρόνια στο
σχολείο. Θεωρητικά βρίσκονται στο στοιχειώδες επίπεδο (Elementary) της ξένης γλώσσας
(το λεγόμενο Α2 σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου).
Όμως, η πλειοψηφία των μαθητών παρακολουθεί απογευματινά μαθήματα Αγγλικών, είτε
σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μια ανομοιογένεια στο επίπεδο εκμάθησης των Αγγλικών που οδηγεί με τη σειρά της σε μια
τάξη μικτής ικανότητας η οποία κυμαίνεται από το προ-στοιχειώδες (pre-elementary) μέχρι
το μετα-στοιχειώδες (post-elementary) επίπεδο. Έτσι, αρκετοί από τους συγκεκριμένους
μαθητές που έχουν διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας της Αγγλικής έχουν
αποκαρδιωθεί. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα παιδιά δεν έχουν μάθει να σκέφτονται κριτικά
πάνω στις εργασίες τους και ούτε έχουν ποτέ ασχοληθεί με την αυτοαξιολόγηση ή τον
αυτοστοχασμό. Εν αντιθέσει, πιστεύουν πως η αξιολόγηση δεν είναι ευθύνη των ίδιων αλλά
της δασκάλας τους, η οποία βρίσκεται εκεί σαν ένα πρόσωπο με εξουσία που παίρνει όλες
τις αποφάσεις. Ακόμη, η εικόνα που έχουν για τον γραπτό λόγο είναι αυτή της κουραστικής
και δύσκολης αγγαρείας που ολοκληρώνεται άπαξ και δεν ανασκοπείται, για να δοθεί στην
εκπαιδευτικό η οποία θα της δώσει ένα βαθμό, απλά για χάρη της βαθμολόγησης.

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν
Καταρχήν, το βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Funway English 3, το οποίο είναι και το
επίσημο σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
Όμως, το συγκεκριμένο βιβλίο ‘αγνοεί’ τόσο τον γραπτό λόγο ως παραγωγική δεξιότητα,
όσο και την αξιολόγηση αυτού, καθώς δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια της
παιδαγωγικής της διδασκαλίας της συγγραφής ως διαδικασία. Έτσι λοιπόν, το Funway
English 3 αποτέλεσε τη βάση για τη συγκεκριμένη μελέτη και η τρίωρη εβδομαδιαία
διδασκαλία του μαθήματος τηρήθηκε κανονικά, αλλά προσεγγίστηκε από μια άλλη
εναλλακτική μαθησιακή προοπτική, αυτή των φακέλων συλλογής υλικού για τον γραπτό
λόγο και με τη βοήθεια 5 διαφορετικών δειγμάτων γραπτού λόγου των μαθητών και των
δεύτερων ή και τρίτων προσπαθειών επανασυγγραφής αυτών.
Επίσης, όπως προειπώθηκε, επειδή η μελέτη αυτή είναι ποιοτική εκ φύσεως,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης για να συλλεχθούν και να οργανωθούν τα
δεδομένα. Γι’ αυτό το λόγο έγινε χρήση διαφορετικών τεχνικών ανάλογα με το σκοπό της
συλλογής πληροφοριών. Επιγραμματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια διαφόρων τύπων, ανοικτού και
κλειστού τύπου ερωτήσεων, όπως: ερωτηματολόγια προς τους μαθητές σχετιζόμενα με τη
φύση του μαθήματος των Αγγλικών, και δη της δεξιότητας του γραπτού λόγου,
ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης των συμμαθητών, και ερωτηματολόγια
προς τους γονείς. Κινούμενοι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, και επειδή σύμφωνα με τους Genesee
& Upshur (1996: 85) «η καλή τήρηση αρχείων είναι σημαντική για την αποτελεσματική
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αξιολόγηση στην τάξη» και πρέπει να γίνεται με συστηματικό, διαυγή, ολοκληρωμένο και
σαφή τρόπο μέσα από μια ποικιλία τεχνικών που μπορεί να είναι καθημερινές και/ή
περιοδικές, συγκεκριμένες και/ή γενικές, οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν επίσης:
ανέκδοτα αρχεία, λίστες ελέγχου (checklists), παραδοσιακά διαγωνίσματα προόδου,
κλίμακες βαθμολόγησης και άτυπες συνεντεύξεις με τους γονείς και τα παιδιά.
Τέλος, αφού η εκπαιδευτικός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αναλυτικό τρόπο
βαθμολόγησης (αντί του ολιστικού) ώστε να κερδίσει περισσότερες πληροφορίες που
προέρχονται από διαφορετικά στάδια της συγγραφής και για διάφορα μέρη του φακέλου
συλλογής υλικού, ήρθε αντιμέτωπη και με το εξής ερώτημα: ‘αξιολόγηση με βαθμό [με τη
μορφή δηλαδή ενός αριθμού] ή περιγραφική αξιολόγηση;’ Ο δεύτερος τρόπος υπερτερεί
γιατί «η ανατροφοδότηση [με τη μορφή του γραπτού σχολιασμού] έχει δείξει πως
βελτιώνει τη μάθηση και δίνει κατάλληλη καθοδήγηση στους μαθητές πάνω στις
δυνατότητες και τις αδυναμίες τους» (Black & William 2001: 8). Έτσι, λοιπόν, μόνο οι
πρώτες προσπάθειες συγγραφής των μαθητών σχολιάστηκαν γραπτά. Παρόλα αυτά όμως,
όπως τονίζει ο Richardson (2000: 136), όταν τα σχόλια υπερτονίζονται τόσο, τότε οι μαθητές
μένουν στην ανάγνωση και μόνο και μάλιστα στην κακή ανάγνωση, αφού προσπαθούν να
τα αποκωδικοποιήσουν. Επιπλέον, βαθμοί δόθηκαν επίσης (στη δεύτερη ή την τρίτη
προσπάθεια συγγραφής, όπως επίσης και στο διαγώνισμα προόδου) ως μια μορφή
αξιολόγησης με την οποία οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι. Αυτό έγινε, μεταξύ άλλων, με το
σκεπτικό ότι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ευνοεί την αριθμητική βαθμολόγηση και
επειδή, σύμφωνα με την Weigle (2002: 221), «μια πρόκληση στην αξιολόγηση των
portfolios είναι να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες σε μη-ειδικούς και στο κοινό» που είναι
συνηθισμένοι στο να περιμένουν τους βαθμούς για να πιστοποιήσουν την πρόοδο των
παιδιών.

Εφαρμογές – συμπεράσματα
Θετικά συμπεράσματα
Το πρώτο και ενθαρρυντικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι οι φάκελοι συλλογής
υλικού βελτίωσαν σημαντικά τη δεξιότητα του γραπτού λόγου των μαθητών. Η αρχική
έρευνα που αφορούσε τα ενδιαφέροντα και την αντίληψη του γραπτού λόγου έδειξε πως οι
μαθητές θα ήθελαν κυρίως να βελτιωθούν στους παρακάτω τομείς: μηχανισμοί της
γραμματικής και συντακτικού, λεξιλόγιο, συνοχή και περιεχόμενο. Ακολούθως, η
εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε τη διδακτική του γραψίματος ως διαδικασία, καθοδηγώντας
και πάντοτε υποστηρίζοντας με θετικά σχόλια τους μαθητές μέσα από το σχεδιασμό, τη
συγγραφή, την επιμέλεια και την επανεξέταση του γραπτού κειμένου. Η τελική έρευνα
αξιολόγησης στρατηγικής του γραπτού λόγου κατέδειξε ότι πολλοί μαθητές είχαν επιτυχώς
κάνει κτήμα τους πολλές από εκείνες τις τεχνικές που κατέχει ένας ικανός συγγραφέας.
Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η δήλωση του Sweet (1993) ότι
τα portfolios μπορούν να λειτουργήσουν ως όχημα για να ενθαρρύνουμε τη συναίσθηση
που έχουν οι μαθητές για αυτές τις στρατηγικές που αφορούν τη σκέψη και την
παραγωγή εργασίας - μέσα και πέρα από τη σχολική αίθουσα.

Μια άλλη θετική έκβαση της έρευνας είναι ότι αυτή η εναλλακτική αξιολόγηση έδωσε
στους μαθητές την ευκαιρία να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να δείξουν την
βελτίωσή τους μέσα από ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα, αντί για ένα χρονικά περιορισμένο
διαγωνισμό που λαμβάνει χώρα μία και μόνο φορά. Επίσης, οι φάκελοι συλλογής έγιναν
ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο που επέτρεψε στους μαθητές να γίνουν σταδιακά
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ανεξάρτητοι και τελικά να «αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη» (Paulson et al, 1991) για τη
μάθησή τους. Aυτή η έννοια της ιδιοκτησίας, που ενισχύθηκε με την δυνατότητα ελεύθερης
εισαγωγής προαιρετικών εργασιών στον φάκελο συλλογής υλικού, αύξησε τα κίνητρα των
μαθητών, αφού ένοιωθαν ένα μεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον στο έργο που παράγουν.
Ακόμη, οι φάκελοι συλλογής υλικού μείωσαν το άγχος που είχαν οι μαθητές στο να
μοιραστούν τα γραπτά τους με άλλους. Ενώ η απάντηση στην ερώτηση του αρχικού
ερωτηματολογίου ΄Σου αρέσει να μοιράζεσαι τα γραπτά σου με άλλους ανθρώπους;’ ήταν
αρνητική από τη πλειοψηφία των μαθητών, μια άλλη πανομοιότυπη ερώτηση στο τελικό
ερωτηματολόγιο ‘Φιλική ανατροφοδότηση από τους μαθητές για τους φακέλους συλλογής
υλικού’ απαντήθηκε θετικά από σχεδόν όλους τους μαθητές καταδεικνύοντας την επιθυμία
και την ανυπομονησία τους να επιδείξουν τους φακέλους συλλογής υλικού τους ως
έμπρακτη απόδειξη της βελτίωσής τους στο γραπτό λόγο.
Τέλος, οι φάκελοι συλλογής υλικού επιβεβαίωσαν τη μοναδική τους δυναμική όσον αφορά
στη σταδιακή προαγωγή της αυτοαξιόλογησης και της αξιολόγησης των συμμαθητών μέσω
του αναστοχασμού τόσο πάνω σε γραπτά των μαθητών όσο και στις διαδικασίες που αυτοί
ακολουθούν για τη συγγραφή αυτών των γραπτών (Murphy 1994). Ειδικότερα, η
πλειοψηφία των μαθητών ανέφερε ότι η αυτοαξιόλογηση τούς έκανε περισσότερο
σκεπτόμενους γύρω από την εργασία τους και ότι η εργασία έγινε με πιο δομημένο και
οργανωμένο τρόπο. Συνεπώς, η αυτοαξιόλογηση έγινε αντιληπτή ως προκλητική, χρήσιμη
και ωφέλιμη (Orsmond & Merry 1997). Από την άλλη μεριά, οι μαθητές αποδείχθηκαν
περισσότερο από ικανοί στην αξιολόγηση ο ένας του άλλου με δίκαιο τρόπο και κάτω από
σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα αποτελέσματα και τα
σχόλια των συμμαθητών και της εκπαιδευτικού ήταν αλληλένδετα και ταίριαζαν
εκπληκτικά, καθώς η αξιολόγηση των μαθητών, όταν τους ζητήθηκε να εκτιμήσουν τα
γραπτά και τους φακέλους συλλογής υλικού των συμμαθητών τους, είχαν σημαντικά
ομοιότητες με εκείνη που η εκπαιδευτικός είχε κάνει για κάθε μαθητή.
Συνολικά και ομολογουμένως, ως μέθοδος αξιολόγησης σε επίπεδο τάξης, οι φάκελοι
συλλογής υλικού συμμορφώνονται απολύτως με τα χαρακτηριστικά εκτίμησης που
συζητήθηκαν παραπάνω: πρόκειται για ένα έγκυρο, αυθεντικό και αξιόπιστο μέσο
αξιολόγησης της δεξιότητας του γραπτού λόγου, με θετική ανάδρομη ανατροφοδότηση
(washback) στους μαθητές.

Αρνητικές εκβάσεις – περιορισμοί
Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα που ανέδειξε η εν λόγω έρευνα είναι το
χρονοβόρο φορτίο που επωμίζεται ο/η εκπαιδευτικός με την αξιολόγηση μέσω των
φακέλων συλλογής υλικού. Εκτός της ολοκληρωμένης αντίληψης που πρέπει να έχουν για
τη διδακτική της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται και επιπλέον
χρόνο για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν δραστηριότητες και στρατηγικές, και να
επανεξετάσουν καθώς και να σχολιάσουν τη δουλειά των μαθητών τους. Παρόλα αυτά,
πρόκειται για ένα φορτίο που αξίζει τον κόπο και έχει απτά αποτελέσματα τόσο στη
διδασκαλία όσο και στην ενθάρρυνση των μαθητών. Εξάλλου, ο απαιτούμενος χρόνος, ο
οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί, είναι αναμφισβήτητα ποιοτικός
χρόνος.
Επιπλέον, και παρά τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση της εκπαιδευτικού προς τη
βελτίωση της αυτοκριτικής μεταγλώσσας, η μελέτη κατέδειξε ότι οι μαθητές αυτής της
ηλικίας δεν έχουν ακόμη αναπτύξει επαρκείς δυνατότητες κριτικής και μεταγνώσης έτσι
ώστε να είναι σε θέση να μιλούν για τη γνωστική ανάπτυξή τους καθώς και για τα
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μελλοντικά σχέδιά τους σχετικά με την ανάπτυξη της ξένης γλώσσας, και ότι ο επιφανειακός
σχολιασμός των γραπτών τους δεικνύει την εμμονή τους με τη διόρθωση κυρίως του
τμήματος που αφορά στους μηχανισμούς της γραμματικής και του συντακτικού παρά του
περιεχομένου. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με την πίστη των προασπιστών του
φακέλου συλλογής υλικού ότι οι μαθητές θα μάθουν να επιμελούνται και να διορθώνουν
τα δοκίμιά τους κατά την τελευταία επεξεργασία αυτών και όχι να τα επανεξετάζουν με
μοναδικό στόχο τη διόρθωση της γραμματικής και του συντακτικού (Richardson 2000: 125).
Και πάλι όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι χρονικά
περιορισμένη και ότι περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό αριθμό εργασιών, οι οποίες μπορεί να
μην έδωσαν σε αυτούς τους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εμπεδώσουν
περαιτέρω τη διδακτική του γραπτού λόγου ως διαδικασία καθώς και τη διδακτική των
φακέλων συλλογής υλικού.
Μια άλλη αρνητική έκβαση της έρευνας αυτής ήταν η αδιαφορία που έδειξαν οι γονείς
απέναντι στο πρόγραμμα των φακέλων συλλογής υλικού. Μόνο η μειοψηφία εξ αυτών
ανταποκρίθηκε (ομολογουμένως πολύ θετικά και με πολύ ενθουσιασμό) στα
ερωτηματολόγια που τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν κατά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ
εκπαιδευτικού - παιδιών - γονέων. Το γεγονός αυτό, που πιθανώς είναι ενδεικτικό της
γενικότερης απάθειας και της απαξιωτικής στάσης που κρατούν οι γονείς απέναντι στην
εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί
και θα έπρεπε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά στην γενικότερη
εκπαίδευση των γονέων και ειδικότερα της σκόπιμης και προσεκτικής διδαχής τους σχετικά
με την σημασία και τη χρησιμότητα των μαθητικών portfolios. Αναμφίβολα, το γεγονός της
εκπαίδευσης των γονέων απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο από την πλευρά των εκπαιδευτικών
και γενικότερα από την εκπαιδευτική κοινότητα ούτως ώστε να αλλάξουν κάποιες
συγκεκριμένες νοοτροπίες και απόψεις που έχουν οι γονείς σχετικά με την εκπαίδευση των
παιδιών τους.
Τέλος, καθώς η αξιολόγηση μέσω των φακέλων συλλογής υλικού πρόκειται για μια εντελώς
καινοτόμο προσέγγιση για την συγγραφέα αυτού του κεφαλαίου και επειδή η μέχρι τώρα
έρευνα και βιβλιογραφία δεν έχει να επιδείξει πολλά όσον αφορά στην εφαρμογή τους σε
περιβάλλοντα διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας (Herman & Winters 1994), αποδείχθηκε
αρκετά δύσκολο και απαιτητικό να αναπτυχθούν αξιόπιστα και έγκυρα κριτήρια κατά τον
σχεδιασμό τόσο των αναλυτικών κλιμάκων βαθμολόγησης όσο και της φόρμας ολιστικής
εκτίμησης του φακέλου συλλογής υλικού έτσι ώστε αυτά τα κριτήρια να συμμορφωθούν
και να απεικονίσουν τη δυναμική του εξεταζομένου σχολικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, η
αποτελεσματικότητα της τεχνικής βαθμολόγησης αυτού του φακέλου συλλογής υλικού
μπορεί να αμφισβητηθεί και έτσι να είναι ανοιχτή σε τροποποιήσεις και διορθώσεις.

Εφαρμογές – συζήτηση αποτελεσμάτων
Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του προγράμματος, που ήταν η αξιολόγηση και η
βαθμολόγηση της δεξιότητας του γραπτού λόγου, επιτεύχθηκε και η όλη διαδικασία
διεξήχθη ομαλά βασιζόμενη σε τεχνικές βαθμολόγησης οι οποίες είναι σύμφωνες με αυτές
που προτείνει η σχετική βιβλιογραφία που αφορά στην αξιολόγηση μέσω των φακέλων
συλλογής υλικού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος διαγνώστηκαν οι ιδιαίτερες
αδυναμίες και το δυναμικό κάθε μαθητή και σχεδιάστηκαν περαιτέρω μορφωτικές
δραστηριότητες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι φάκελοι συλλογής υλικού, η διδασκόμενη ύλη και
η διδασκαλία συνυφάνθηκαν κατά τέτοιο τρόπο που οι πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις
αδυνατούν να πετύχουν (Paulson et al. 1991). Σαν αποτέλεσμα, και εξαιτίας του ότι όλοι οι
μαθητές αντιμετωπίστηκαν ως ξεχωριστά άτομα στα οποία αξίζει μια διδασκαλία σύμφωνα
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με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αναδύθηκαν και αναπτύχθηκαν αισθήματα ιδιοκτησίας και
παρακίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι πιο αδύνατοι μαθητές αυτής της τάξης
μικτής ικανότητας προσπάθησαν να συμμετέχουν όσο καλύτερα μπορούσαν συντάσσοντας
διάφορα προσχέδια και προαιρετικές εργασίες. Συνάμα, ‘κινητοποιήθηκαν’ οι δεξιότητες
αυτοαξιολόγησης, αυτοστοχασμού και αξιολόγησης-ετεροαξιολόγησης όλων των μαθητών,
ενώ ανέλαβαν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, την ευθύνη για τη μάθησή τους. Έτσι, οι
μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και πια αντελήφθησαν ότι η
μάθηση και η αξιολόγηση είναι μια εμπειρία που μοιράζεται.
Επίσης, δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού
λόγου βελτιώθηκε καθώς η διαδικασία της διδασκαλίας του γραπτού λόγου έδειξε στους
μαθητές πως ο γραπτός λόγος, όσο δύσκολος κι αν είναι και με την κατάλληλη καθοδήγηση
και υποστήριξη, μπορεί να γίνει κτήμα και ίσως και ευχάριστος στους μαθητές, εάν αυτοί
αλλάξουν την παραδοσιακή άποψη που έχουν για τον γραπτό λόγο: ένα δηλαδή γραπτό το
οποίο γράφουν «στα γρήγορα» χωρίς να το αναθεωρούν ή να το βελτιώνουν και το οποίο
δίνουν στον εκπαιδευτικό για να το βαθμολογήσει.
Περαιτέρω, επιβεβαιώθηκε ένας ακόμη δυνατός κρίκος: αυτός των φακέλων συλλογής
υλικού και των σχετικών αρχών της εκμάθησης της γλώσσας. Αυτό έγινε μέσα από την
ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που κατέστη δυνατή από την υποστήριξη από
τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές, την ενεργή εμπλοκή και ανεξαρτησία των μαθητών,
την καθοδήγηση προς την μαθαίνω-πως-να-μαθαίνω παιδαγωγική, τις σημαντικές και
προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα δραστηριότητες καθώς και τη δημιουργία ενός
υποστηρικτικού και μειωμένου άγχους περιβάλλοντος το οποίο δημιουργούν με φυσικό
τρόπο οι φάκελοι συλλογής υλικού.
Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μία φορά πως οι φάκελοι
συλλογής υλικού αποτελούν μια δραστικά διαφορετική αντίληψη στο χώρο της
αξιολόγησης, μέσα στον οποίο αντιμάχονται τις συμβατικές ψυχομετρικές μεθόδους και
όπου ανοιχτόμυαλοι, καλά πληροφορημένοι και καλοπροαίρετοι εκπαιδευτικοί πρέπει να
μετασχηματίσουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί αξιολόγησης, να πρωτοστατήσουν και
να προβάλλουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των φακέλων συλλογής υλικού του γραπτού
λόγου που τα ξεχωρίζουν από την παραδοσιακή αξιολόγηση.
Φυσικά, αυτό το κίνημα προϋποθέτει πολύ προσπάθεια, χρόνο, επαγγελματική κατάρτιση
και ικανότητα, ευελιξία, κουράγιο, υπομονή, ενθάρρυνση και ουσιαστική καθοδήγηση από
τους εκπαιδευτές. Συνεπώς, είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών να αποφασίσουν αν τελικά
θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αποτελεσματικά και με επιτυχία αξιολογούν τους
μαθητές τους βασισμένοι στις σχετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Με τη μελέτη αυτή προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τον
φάκελο συλλογής υλικού, από τη μια πλευρά, ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση
και την ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού λόγου παράλληλα με τις επιρροές που αυτό
έχει στη μάθηση των παιδιών, τη διαθεσιμότητα για νέες εναλλακτικές τεχνικές
διδασκαλίας και αξιολόγησης και, από την άλλη, ως μια σημαντική πηγή και μέσο προς μια
υψηλότερη ποιότητα μάθησης και εκπαίδευσης. Όμως, εξαιτίας της περιορισμένης
χρονικής διάρκειας και του αριθμού των συμμετεχόντων σε αυτή την εντατική μελέτη
περίπτωσης, προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα τα οποία είναι αναγκαίο να
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διερευνηθούν περαιτέρω όσον αφορά στην εφαρμογή σε παρόμοια περιβάλλοντα των
φακέλων συλλογής υλικού:
• Εάν η συγκεκριμένη μελέτη ήταν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ποιες θα ήταν οι
επιδράσεις στην προαγωγή των μεταγνωστικών και αυτοαξιολογητικών δεξιοτήτων των
μαθητών, όπως επίσης και στην ενδυνάμωση της μεταγλώσσας που αφορά στην πρόοδο
της γλώσσας των ιδίων;
• Εάν η αξιολόγηση μέσω φακέλου συλλογής υλικού, με την προοπτική της εισαγωγής του
Ευρωπαϊκού Φακέλου Συλλογής Υλικού της Γλώσσας, πρόκειται να εφαρμοστεί
σταδιακά σε όλα τα Ελληνικά σχολεία, θα διεξαχθούν σεμινάρια πριν, καθώς και κατά
την εφαρμογή του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς; Εάν ναι, με ποιο τρόπο;
Είναι οι σχολικοί σύμβουλοι αρκετά εξοικειωμένοι και έμπειροι ώστε να αγκαλιάσουν το
εναλλακτικό αυτό μέσο αξιολόγησης και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους
μάχιμους εκπαιδευτικούς;
• Κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τις θεωρίες εκμάθησης της γλώσσας και της κατάκτησης
της ξένης γλώσσας; Εάν όχι, με ποιο τρόπο θα οργανωθούν αποτελεσματικά σεμινάρια;
• Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί η αξιολόγηση μέσω φακέλων συλλογής υλικού σε
ευρύτερη κλίμακα, πώς θα βεβαιωθεί η συνέπεια και η εγκυρότητα στη σύνταξη και την
αξιολόγησή τους;
• Θα γίνουν δεκτοί οι φακέλων συλλογής υλικού από την πολιτεία και τους εργοδότες ως
ένα επαρκές, διαπιστευμένο και έγκυρο πιστοποιητικό γλώσσας, και εάν ναι, σε τι
βαθμό θα γίνει αυτό; Πώς θα καταστεί εφικτό;
• Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς να εκπαιδευτούν πάνω στην αξιολόγηση μέσω
φακέλων συλλογής υλικού και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και προαγωγή της ξένης
γλώσσας των παιδιών τους;
• Πόσο εφικτή και επιτυχής θα είναι η αξιολόγηση μέσω φακέλων συλλογής υλικού εάν
εφαρμοστεί και επεκταθεί σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης
(δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση);

Συμπέρασμα
Η χρήση των φακέλων συλλογής υλικού για τον γραπτό λόγο, όπως και των φακέλων
συλλογής υλικού γενικότερα είναι ένας καινοτόμος και τελείως ριζοσπαστικός τρόπος
αξιολόγησης στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η μελέτη αυτή, κάνοντας μια
μικρή μόνο συνεισφορά σε αυτό τον καινούργιο και εναλλακτικό τομέα εκπαιδευτικής
αξιολόγησης, παρουσίασε την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε μια ομάδα
Ελλήνων νεαρών μαθητών της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Έχοντας κατανοήσει το
ευαίσθητο θέμα της αξιολόγησης μαθητών νεαρής ηλικίας και αμφισβητώντας τις
παραδοσιακές και τυποποιημένες μεθόδους που εξασκούνται σχεδόν αποκλειστικά μέχρι
τώρα σε όλο το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η συγγραφέας αυτής της μελέτης τόνισε
τα ευεργετήματα των τεχνικής της εναλλακτικής αξιολόγησης και πρότεινε τη χρήση των
φακέλων συλλογής υλικού ως ένα μαθητοκεντρικό εργαλείο αξιολόγησης με περισσότερο
κύρος, αυθεντικότητα και αξιοπιστία. Συνολικά, η μελέτη απέδειξε τη δυναμική που έχουν
οι φάκελοι συλλογής υλικού στα χέρια των εκπαιδευτικών με σκοπό την αποκάλυψη και την
ενδυνάμωση της ιδιαίτερης δυναμικής του κάθε μαθητή μέσα από τα εποικοδομητικά
συναισθήματα της αυτοκριτικής όπως επίσης της ιδιοκτησίας και της ευθύνης που οι ίδιοι
οι μαθητές φέρουν για τη μάθησή τους.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν το δικό τους κρίσιμο και καταλυτικό ρόλο σε αυτή
την καινοτόμο δράση για το λόγο ότι, σύμφωνα με τους Genesee & Upshur (1996: 256-258),
η αποτελεσματική αξιολόγηση σε επίπεδο τάξης απαιτεί, εκτός των άλλων, την κατανόηση
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του ρόλου που παίζει η αξιολόγηση στο σχεδιασμό και τη διανομή πληροφοριών, την
εξοικείωση με διάφορες μεθόδους αξιολόγησης όπως και την ικανότητα της χρήσης αυτών
δημιουργικά, τον αναστοχασμό πάνω σε σημαντικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών στόχων,
σχεδιασμών και πρακτικών στην τάξη. Εξάλλου,
η αποτελεσματική αξιολόγηση καλεί τους δασκάλους να γίνουν παράγοντες αλλαγής στις
αίθουσες διδασκαλίας τους, χρησιμοποιώντας με ενεργό τρόπο τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης για να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα που
αυτοί δημιουργούν. (Genesee & Upshur 1996: 258).

Η υποστήριξη των φακέλων συλλογής υλικού ως ενός εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης
δεν σημαίνει ότι οι έχοντες κίνητρα και καλοπροαίρετοι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να
τους χρησιμοποιούν κατ’ αποκλειστικότητα ή ότι οι φάκελοι συλλογής υλικού δεν έχουν
αδυναμίες, ούτε και σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για την παραδοσιακή εξέταση στην
αξιολόγηση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο τάξης. Όμως, μέχρι τούδε και παρά τους
περιορισμούς αυτής της μελέτης, έγινε φανερό ότι «ένας φάκελος συλλογής υλικού για τον
γραπτό λόγο καλεί όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να επιδείξουν την
ικανότητά τους, και, με στοχασμό, να γίνουν μάρτυρες της μοναδικής τους ανθρώπινης
φύσης» (Hewitt 2001: 190). Κλείνουμε με την ελπίδα η ‘μαρτυρία’ της παρούσας μελέτης να
ενθαρρύνει και άλλους ερευνητές να ανακαλύψουν τις πολλαπλές λειτουργίες και τα
ευεργετήματα που αποδίδονται στους φακέλου συλλογής υλικού για τον γραπτό λόγο, και
στους φακέλους συλλογής υλικού γενικότερα, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας και περαιτέρω να συνεισφέρουν στην επέκταση του ορίζοντα της τάξης και του
προφίλ κάθε νεαρού παιδιού (Grace, 1992: 4) τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ανθρωπιστικό
επίπεδο.
Author’s e-mail: angelapanou@hotmail.com
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Συστηματική Καταγραφή Προόδου (Record-Κeeping):
Μια Εναλλακτική Μέθοδος Αξιολόγησης
Record-keeping as an Alternative Method οf Assessment

Κούβδου Ανδρονίκη

Κεντρικός θεματικός άξονας αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή μιας εναλλακτικής
μεθόδου αξιολόγησης η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις παραδοσιακές τεχνικές
αντικειμενικής αξιολόγησης (testing) και να αντισταθμίσει τις ελλείψεις που αυτές
παρουσιάζουν. Η μέθοδος αυτή, γνωστή με τον όρο ‘record-keeping’, συνίσταται στηv
συστηματική συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με την πρόοδο του μαθητή
και έχει ως στόχο την πληρέστερη και εγκυρότερη διαμορφωτική αξιολόγηση των
εξελικτικών δεξιοτήτων του σε προεπιλεγμένους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο
αυτό παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης μικρής κλίμακας, η οποία διενεργήθηκε στην
έκτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου και διήρκεσε τρεις μήνες. Υποκείμενα της έρευνας ήταν
τέσσερις δωδεκάχρονοι μαθητές και στόχος της η διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτής της
εναλλακτικής μεθόδου για την διαγνωστική αξιολόγηση των ακουστικών και προφορικών
δεξιοτήτων τους στην ξένη γλώσσα. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα
ενισχύουν τη χρησιμότητα και εγκυρότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Οι στόχοι του
πειραματικού σχεδίου αξιολόγησης, που αναφέρονταν στην καταγραφή και σταδιακή
βελτίωση των ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και στην
ενίσχυση της παρώθησης και επίγνωσης των δυνατοτήτων τους, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο
βαθμό. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου
αξιολόγησης, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, γεγονός που ενισχύει την
αποτελεσματικότητά του. Ο χώρος της εναλλακτικής αξιολόγησης, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα
ευρύς και οι δυνατότητες εφαρμογών που προσφέρει απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

The basic topic of this chapter is the description of an alternative method of assessment
which supplements traditional objective techniques (i.e. testing), while counterbalancing
their limitations. This alternative method, known as ‘record-keeping’, involves the systematic
collection and recording of information about learner progress and aims at providing a more
complete and valid formative assessment of their developmental abilities in specified areas.
More particularly, this chapter presents a small-scale case study, which was carried out in
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the sixth grade of a primary school and lasted three months. The subjects of this case study
were four twelve-year-old learners and its purpose was to investigate the potential of
‘record-keeping’ as an alternative method of assessing oracy skills in the foreign language.
The data that derived from the case study reinforce the usefulness and validity of the
particular method of assessment. The goals of the experimental assessment design, which
entailed the recording and gradual development of learner oracy skills as well as the
enhancement of motivation and awareness of their relevant sub-skills, were accomplished to
a considerable degree. Additionally, the learners responded positively to the implemented
assessment project, while being actively involved in it, which further substantiates its
effectiveness. Alternative assessment, however, is a large area, whose full potential of
implementation calls for further investigation.

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή είναι αναμφίβολα αναπόσπαστο μέρος της
διδακτικής διαδικασίας και ως τέτοιο οφείλει να αντανακλά τους γενικούς και επιμέρους
στόχους, τη μεθοδολογία καθώς και τις πρακτικές της. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση που
επιχειρείται κάθε φορά δεν πρέπει να απέχει από την καθημερινή διδακτική πράξη, όπως
εύστοχα επισημαίνει ο Shaaban (2001: 18). Αντίθετα, όσο περισσότερο συνάδει με αυτή
τόσο πιο έγκυρη και αξιόπιστη είναι. Η εγκυρότητα (validity) και η αξιοπιστία (reliability)
είναι δύο βασικές προϋποθέσεις της καλής αξιολόγησης, στις οποίες οι ερευνητές (Andrews
et al. 2000 (9): 78) έρχονται να προσθέσουν την αντικειμενικότητα (objectivity), την
πρακτικότητα (practicality) και το θετική ανάδρομη ανατροφοδότηση στη διδασκαλία
(positive washback effect). Γεγονός είναι ότι οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης, οι
οποίες έχουν τη μορφή γραπτών δοκιμασιών (testing), αν και μας δίνουν αντικειμενικά
μετρήσιμα αποτελέσματα, αδυνατούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις εξελικτικές
δυνατότητες του μαθητή, τους παράγοντες που συντελούν σε αυτή την εξέλιξη και τις
εκάστοτε στρατηγικές μάθησης. Επιπλέον, τα διαγωνίσματα (tests) συνήθως προκαλούν
ιδιαίτερο άγχος και πίεση κυρίως στον μικρό σε ηλικία μαθητή, ο οποίος μαθαίνει καλύτερα
σε ένα μαθησιακό περιβάλλον περισσότερο χαλαρό, φιλικό και υποστηρικτικό (Rea-Dickins
& Rixon 1997: 159, Shaaban 2001: 18).
Αυτά τα κενά των παραδοσιακών μορφών αξιολόγησης έρχεται να καλύψει η εναλλακτική
αξιολόγηση, η οποία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αντίδοτο στα διαφόρων ειδών
διαγωνίσματα, αλλά απαραίτητο συμπλήρωμά τους (Genesee & Upshur 1996: 257, Puhl
1997: 4, Ioannou-Georgiou & Pavlou 2003: 141). Όλα τα πιθανά μοντέλα εναλλακτικής
αξιολόγησης, όπως η αυτοαξιολόγηση (self-assessment), ο φάκελος υλικού (portfolio), το
ημερολόγιο (diary) ή η συστηματική καταγραφή προόδου (record-keeping), αποτελούν
μορφές ανεπίσημης (informal), συνεχούς (continuous), διαμορφωτικής (formative)
αξιολόγησης που στηρίζεται στην καθημερινή απόδοση του μαθητή και συνεπώς μας
δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την πρόοδό του (Κούβδου 2004: 23). Μια
τέτοια μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης, συγκεκριμένα το record-keeping, που στηρίζεται
στη συστηματική παρατήρηση (observation) της απόδοσης του μαθητή και στη συζήτηση
δασκάλου-μαθητή (teacher-learner conferencing) γύρω από αυτή την απόδοση, αποτελεί το
αντικείμενο της έρευνας που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο.
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Αρχικά, το κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο
στηρίζεται η έρευνα και το οποίο αφορά στις επικρατέστερες θεωρίες γνωστικής και
γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού καθώς και στις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Κατόπιν περιγράφονται αναλυτικά η μέθοδος της έρευνας,
οι βασικοί της στόχοι και τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή. Ποια ερευνητικά
εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων και γιατί; Τι
ακριβώς θέλαμε να αποδείξουμε; Τι πληροφορίες τελικά συλλέξαμε μέσα από αυτή την
έρευνα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται σε αυτό το σημείο του
κεφαλαίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την έρευνα και οι εφαρμογές που αυτά μπορεί να έχουν στον τομέα της
αξιολόγησης του μαθητή στην ξένη γλώσσα. Αυτή η παρουσίαση έχει σκοπό να
ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας ως προς τις δυνατότητες που
παρέχει ένα τέτοιο είδος εναλλακτικής αξιολόγησης, σαν απαραίτητο συμπλήρωμα στις
ευρέως χρησιμοποιούμενες γραπτές δοκιμασίες. Τέλος, με βάση τα δεδομένα της έρευνας,
το κεφάλαιο κλείνει με ορισμένες ιδέες και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες στο χώρο της
εναλλακτικής αξιολόγησης, που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως σε αυτόν τον
τομέα της διδακτικής διαδικασίας, με σκοπό πάντα το καλύτερο δυνατό μαθησιακό
αποτέλεσμα.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Αναμφισβήτητα, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει μια έρευνα μεγαλύτερη
εγκυρότητα και αξιοπιστία είναι ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Στην προκειμένη
περίπτωση, εφόσον η έρευνα απευθύνεται σε δωδεκάχρονους μαθητές, οι θεωρητικές
αρχές στις οποίες στηρίζεται προέρχονται από τις επικρατέστερες θεωρίες γνωστικής και
γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού και την κυρίαρχη στο χώρο της ξένης γλώσσας
επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο η εναλλακτική
αξιολόγηση αντανακλά θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές και υποθέσεις και άρα συμβάλλει
στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και μάθηση.

Εναλλακτική αξιολόγηση και θεωρίες γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης του
παιδιού
Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι Losardo και Notary-Syverson (2003: 4), η αξιολόγηση
του μικρού σε ηλικία μαθητή είναι αποτελεσματική και δίκαιη μόνο όταν ο δάσκαλος
γνωρίζει και λαμβάνει υπόψη του τους τρόπους με τους οποίους το παιδί αναπτύσσεται και
μαθαίνει. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της αξιολόγησης οφείλει να αντανακλά τη
διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού. Υιοθετώντας αυτή την άποψη, πολλοί εκπαιδευτικοί
στο παρελθόν χρησιμοποίησαν πρακτικές αξιολόγησης επηρεασμένες από τις αρχές της
τότε επικρατούσας θεωρίας του συμπεριφορισμού (behaviourism). Για τους
συμπεριφοριστές, η μάθηση είναι μια γραμμική διαδικασία συσσώρευσης μεμονωμένων
γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την ενίσχυση της επιθυμητής
συμπεριφοράς και τον στιγματισμό της ανεπιθύμητης (Lightbown & Spada 1999: 9). Η
σχεδόν αποκλειστική χρήση γραπτών δοκιμασιών (testing) στο παρελθόν φανερώνει την
επίδραση του συμπεριφοριστικού μοντέλου, το οποίο ενθαρρύνει ένα μετρήσιμο τρόπο
αξιολόγησης σαφώς διακριτών γνωστικών στοιχείων.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο συμπεριφορισμός έδωσε τη θέση του στις θεωρίες του
εποικοδομισμού (constructivism), οι οποίες παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της
ανάπτυξης του παιδιού. Οι εποικοδομιστές, με βασικό τους εκπρόσωπο τον Piaget,
αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως μια διαδικασία ενεργού οικοδόμησης της γνώσης (Williams
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& Burden 1997: 21). Σύμφωνα με το εποικοδομιστικό μοντέλο, το παιδί ‘οικοδομεί’
νοήματα μετασχηματίζοντας διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του
(O’Malley & Valdez-Pierce 1996: 10). Συνεπώς, η μάθηση είναι μια πολύπλοκη διεργασία,
στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η δράση, η δημιουργικότητα και ο πειραματισμός (Wood
1988: 5).
Όπως είναι φανερό, οι παραδοσιακές μορφές αντικειμενικής αξιολόγησης δεν
ανταποκρίνονται στο ολιστικό μοντέλο μάθησης που προβάλλουν οι εποικοδομιστές.
Αντίθετα, τα διάφορα είδη εναλλακτικής αξιολόγησης, που συνήθως εμπλέκουν ενεργά το
μαθητή σε διάφορα είδη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας την κριτική
σκέψη και την ελεύθερη έκφραση, αντανακλούν περισσότερο τις αρχές του ευρέως
αποδεκτού εποικοδομισμού (Herman et al. 1992: 19). Επίσης, η εποικοδομιστική αρχή του
αναστοχασμού (reflective thinking), που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη μάθηση,
αντικατοπτρίζεται στα διάφορα μοντέλα εναλλακτικής αξιολόγησης, τα οποία επιδιώκουν
την ανάπτυξη της μεταγνώσης (metacognition) και των αναστοχαστικών δεξιοτήτων του
μαθητή (ibid: 1992: 14). Στην έρευνά μας, για παράδειγμα, θα δούμε τους μαθητές να
συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγησή τους και να αναστοχάζονται την απόδοσή τους, ιδίως
κατά τη διάρκεια των ατομικών συζητήσεων με το δάσκαλο (teacher-learner conferencing).
Η επιλογή ενός εναλλακτικού μοντέλου αξιολόγησης για τους σκοπούς της έρευνάς μας,
εξάλλου, στηρίζεται και στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού (social constructivism),
του οποίου βασικοί εκπρόσωποι είναι ο Vygotsky και ο Bruner. Οι δυο αυτοί μελετητές
τονίζουν τη σημασία της γλωσσικής επικοινωνίας και του κοινωνικού περιβάλλοντος για την
γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (Wood 1988: 37). Με άλλα λόγια, δίνουν
κοινωνική διάσταση στη μάθηση. Αυτή η διάσταση είναι παρούσα και στην έρευνά μας,
στην οποία βλέπουμε τους μαθητές να αξιολογούνται ενώ συμμετέχουν ενεργά σε
ομαδικές δραστηριότητες που απαιτούν γλωσσική επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Δυο ακόμα αρχές του εποικοδομισμού, που προτείνουν ο Vygotsky και ο Bruner αντίστοιχα,
είναι αυτές της ‘ζώνης επικείμενης ανάπτυξης’ (‘zone of proximal development’) και του
‘πλαισίου στήριξης’ (‘scaffolding’). Οι δυο αυτές αρχές, που συμπληρώνουν η μια την άλλη,
αναφέρονται στην υποστηρικτική διαμεσολάβηση που μπορεί να παράσχει ένας πιο
έμπειρος ενήλικας ή συνομήλικος στη διαδικασία της ανάπτυξης (Brewster 1991:3, Williams
& Burden 1997: 40). Σε ένα εναλλακτικό σχέδιο αξιολόγησης, όπως αυτό που εφαρμόστηκε
για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, το ρόλο του διαμεσολαβητή που στηρίζει το
μαθητή και δημιουργεί ευνοϊκότερες μαθησιακές συνθήκες αναλαμβάνει ο δάσκαλοςαξιολογητής. Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι πλέον αυτός του αυστηρού βαθμολογητή,
όπως στις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης. Ο δάσκαλος, μέσα από τη συνεχή
εποικοδομητική ανατροφοδότηση (constructive feedback), βοηθά και διευκολύνει το
μαθητή ενώ τον αξιολογεί, προωθώντας, έτσι, τη γνωστική και γλωσσική του ανάπτυξη,
που, σύμφωνα με τους Losardo και Notary- Syverson (2003: 191), είναι ο απώτερος στόχος
της αξιολόγησης.
Με λίγα λόγια, στην έρευνά μας επιχειρήσαμε μια ολιστική και ποιοτική αξιολόγηση των
προφορικών δεξιοτήτων του μαθητή, κάτι που ανταποκρίνεται απόλυτα στην αρχή της
ολιστικής μάθησης, που προβάλλουν οι γενικά αποδεκτές θεωρίες του εποικοδομισμού.

Εναλλακτική αξιολόγηση και επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας
Όπως είναι φυσικό, κάθε μορφή διδασκαλίας, αλλά και αξιολόγησης, πρέπει να αντανακλά
τις πλέον εμπεριστατωμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αναμφισβήτητα, για
περισσότερο από τρεις δεκαετίες, η μεθοδολογική προσέγγιση που έχει τη σημαντικότερη
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επίδραση στο χώρο της ξένης γλώσσας είναι η επικοινωνιακή μέθοδος διδασκαλίας
(communicative language teaching). Αυτή είναι η μέθοδος που προτείνεται από το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ακολουθείται στο πρόγραμμα διδασκαλίας και
επομένως στις αρχές της στηρίζεται και το εναλλακτικό σχέδιο αξιολόγησης που
εφαρμόστηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
Μια βασική ανθρωπιστική αρχή που διέπει την επικοινωνιακή μέθοδο είναι ο
μαθητοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας (Nunan 1989: 12-13). Οι ανάγκες, τα
ενδιαφέροντα και οι επιθυμίες του μαθητή είναι αυτά που θα πρέπει να καθορίζουν τη
διδασκαλία αλλά και την αξιολόγησή του. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, όπως
επισημαίνει ο Shaaban (2001: 16), είναι κατεξοχήν μαθητοκεντρικές. Στην έρευνά μας, για
παράδειγμα, η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίστηκε σαν κάτι στο οποίο υποβάλλεται ο
μαθητής, αλλά σαν κάτι που γίνεται για το μαθητή. Ο δάσκαλος δεν κρίνει, ούτε συγκρίνει
το μαθητή, αλλά μάλλον επικεντρώνεται στα θετικά σημεία της απόδοσής του, επαινεί την
προσπάθειά του και προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια όπου χρειαστεί.
Μια εξίσου σημαντική αρχή του επικοινωνιακού μοντέλου διδασκαλίας, στην οποία
στηρίζεται το εναλλακτικό μοντέλο αξιολόγησης που θα αναλύσουμε, είναι η αναγκαιότητα
ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του μαθητή από τα πρώτα στάδια διδασκαλίας
της ξένης γλώσσας (Finocchiaro & Brumfit 1983 αναφορά στο Richards & Rodgers 1986: 6768, Nunan 1989: 12-13). Συγκεκριμένα, στην έρευνά μας, η αξιολόγηση των μαθητών
απαιτεί τη συμμετοχή τους σε καθαρά επικοινωνιακές δραστηριότητες που προϋποθέτουν
την αυθεντική χρήση της Αγγλικής γλώσσας και τη συνεχή αλληλεπίδρασή τους σε ζευγάρια
και ομάδες. Με άλλα λόγια, στόχος της αξιολόγησης είναι η ίδια η επικοινωνία στην ξένη
γλώσσα και η βελτίωση των προφορικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Ορισμένες ακόμα αρχές της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας αναφέρονται στην
ολιστική θεώρηση του μαθητή, στο σεβασμό της διαφορετικότητας, στην ενθάρρυνση της
δημιουργικότητας και λήψης πρωτοβουλιών, στην προώθηση αναστοχαστικών δεξιοτήτων
και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεπίγνωσης (Williams & Burden 1997: 38).
Όπως προκύπτει από την έρευνά μας, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα
εναλλακτικής αξιολόγησης αντανακλά αυτές τις αρχές, έχοντας έτσι ισχυρό έρεισμα και άρα
μεγαλύτερη αξιοπιστία. Για την ακρίβεια, οι μαθητές αξιολογούνται ενώ εμπλέκονται σε
ποικίλες επικοινωνιακές δραστηριότητες που ικανοποιούν διαφορετικά ενδιαφέροντα και
ανάγκες, επιστρατεύουν πλήθος δεξιοτήτων και στρατηγικών, βρίσκουν λύσεις, παίρνουν
αποφάσεις και, μέσα από την συνεχή εποικοδομητική ανατροφοδότηση του δασκάλου,
αναστοχάζονται και αποκτούν καλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων τους.
Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης, όπως αυτός
που επιχειρήσαμε στην εν λόγω έρευνα, έχει ένα τεκμηριωμένο θεωρητικό υπόβαθρο, το
οποίο θεμελιώνει την αξιοπιστία και εγκυρότητά του. Η περιγραφή της ίδιας της έρευνας, η
οποία ακολουθεί, βοηθά να κατανοήσουμε πώς ακριβώς εφαρμόστηκε το σχετικό
εναλλακτικό σχέδιο αξιολόγησης και τι δεδομένα προέκυψαν από αυτή την εφαρμογή.

Περιγραφή της έρευνας
Ερευνητική μέθοδος
Όπως έχει προαναφερθεί, η έρευνά μας στόχευε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του
record-keeping ως μιας εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης των προφορικών δεξιοτήτων του
μαθητή της Αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Έχοντας, λοιπόν, ορίσει αυτό το είδος
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αξιολόγησης ως τη συστηματική συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με την
πρόοδο του μαθητή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα της
οποίας τα εργαλεία και η μεθοδολογία αφορούν στους τρόπους συλλογής και καταγραφής
δεδομένων, τα οποία με τη σειρά τους παραπέμπουν σε μια κατεξοχήν ποιοτική ανάλυση.

Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Παρατήρηση
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, βασικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών για την
πρόοδο των ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων των μαθητών ήταν η τακτική,
συστηματική και καλά οργανωμένη παρατήρηση των δραστηριοτήτων τους από το
δάσκαλο. Φυσικά, η παρατήρηση της απόδοσης και συμπεριφοράς των μαθητών αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διδακτικής διαδικασίας, που μπορεί, όμως, να
μετατραπεί σε πολύ σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης αν είναι προσεκτικά οργανωμένη και
συστηματοποιημένη (Mitchell & Koshy 1995: 49, O’Malley & Valdez-Pierce 1996: 14). Ο
δάσκαλος που επιλέγει να συλλέξει πληροφορίες με αυτό τον τρόπο πρέπει να έχει ορίσει
από πριν το σκοπό, το περιεχόμενο και τους τρόπους της παρατήρησης (Genesee & Upshur
1996: 83). Στη δική μας περίπτωση, οι λόγοι και το περιεχόμενο της παρατήρησης
αντανακλούσαν τους βασικούς σκοπούς της έρευνας. Συγκεκριμένα, παρατηρούσαμε την
προφορική απόδοση των μαθητών που είχαμε αρχικά επιλέξει να αξιολογήσουμε,
εστιάζοντας σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές, προσπαθώντας
ταυτόχρονα να ανιχνεύσουμε τυχόν δυσκολίες και προβλήματα αλλά και να επισημάνουμε
σημεία προόδου. Μέσα από ένα τέτοιο συστηματικό και εστιασμένο πλάνο παρατήρησης
είχαμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες (Andrews et al.
2000: 62). Μπορούσαμε, επίσης, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της όλης
διδασκαλίας και να τη βελτιώσουμε (Genesee & Upshur 1996: 79-80). Τέλος, η παρατήρηση
γινόταν με έναν όσο το δυνατόν πιο χαλαρό και διακριτικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο
δάσκαλος να συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες, χωρίς να επεμβαίνει ή να εμποδίζει την
απόδοση των μαθητών.
Συζήτηση δασκάλου-μαθητή
Ένα δεύτερο εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας ήταν οι
ατομικές συζητήσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή (teacher-learner conferencing), στις
οποίες ο δεύτερος καλούνταν να αναστοχαστεί και να συζητήσει συγκεκριμένα σημεία της
απόδοσής του. Αυτές οι ανεπίσημες, φιλικές συζητήσεις, που ακολουθούσαν την εκάστοτε
παρατήρηση, επέτρεπαν στο δάσκαλο να εστιάσει σε ατομικές στρατηγικές μάθησης και να
δώσει ανατροφοδότηση σε προσωπικό επίπεδο, όπως προτείνουν διάφοροι ερευνητές
(Smith 1995: 7, Cohen et al. 1996: 393, Shaaban 2001: 21, Ioannou- Georgiou & Pavlou 2003:
46). Διεξάγονταν συστηματικά μετά το τέλος του μαθήματος και διαρκούσαν περίπου πέντε
λεπτά. Εύλογα, οι συζητήσεις αυτές γίνονταν στα Ελληνικά, ώστε να μπορούν οι μαθητές να
εκφράζονται ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση.
Όπως και η παρατήρηση, αυτές οι συζητήσεις ήταν προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να
εστιάζουν σε προκαθορισμένα σημεία και δεξιότητες του μαθητή. Έτσι, αυτός είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση των ικανοτήτων του και των αδυναμιών
του (Barrs & Johnson 1993: 57, Tambini 1999: 99) και μέσα από την ανατροφοδότηση του
δασκάλου να βελτιώσει την απόδοσή του (Wiggins 1998: 49).
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Μαγνητοφώνηση
Η μαγνητοφώνηση της απόδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους σε
διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε ως δευτερεύον, υποστηρικτικό
εργαλείο συλλογής πληροφοριών. Θεωρήθηκε ότι η μαγνητοφώνηση θα μπορούσε να
στηρίξει και να συμπληρώσει τα δεδομένα που συλλέγονταν μέσα από την παρατήρηση,
κάτι που υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές (Conner 1991: 83, Barrs & Johnson 1993: 67,
Ioannou-Georgiou & Pavlou 2003: 43). Πράγματι, η απομαγνητοφώνηση, αν και ιδιαίτερα
χρονοβόρα, παρείχε περισσότερα δεδομένα και βοηθούσε στην καταγραφή τους.

Εργαλεία καταγραφής δεδομένων
Για τους σκοπούς της έρευνας, τα στοιχεία που συγκεντρώνονταν μέσα από την
παρατήρηση και τη συζήτηση δασκάλου-μαθητή έπρεπε να καταγραφούν με οργανωμένο
και συστηματικό τρόπο. Για την καταγραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε ένας ‘μικτός’ (hybrid)
τρόπος, όπως προτείνεται από τους Genesee και Upshur (1996: 93), ο οποίος συνδύαζε
καθαρά δομημένες εγγραφές (structured recordings) και σχόλια ανοικτού τύπου (openended notes or anecdotal records).1 Υπήρχαν, λοιπόν, δύο ‘φύλλα προόδου’ (record sheets),
ένα που περιλάμβανε τις πληροφορίες που συλλέγονταν μέσα από την παρατήρηση
(observation-based record sheet) και ένα που περιείχε δεδομένα που προέρχονταν από τη
συζήτηση μεταξύ δασκάλου και μαθητή (conference-based record sheet).
Όπως η συλλογή, έτσι και η καταγραφή των δεδομένων ήταν τακτική και συστηματική.
Αυτό εξασφάλιζε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου του μαθητή (Barrs & Johnson
1993: 55). Ο δάσκαλος συμπλήρωνε τα φύλλα προόδου, είτε κατά τη διάρκεια της
παρατήρησης και συζήτησης με το μαθητή, είτε αμέσως μετά από αυτές. Τέλος, μέσα από
τα συμπληρωμένα φύλλα προόδου, τα οποία ήταν ονομαστικά και χρονολογημένα, ο
δάσκαλος μπορούσε να συγκρίνει την αρχική εικόνα του μαθητή και να δει την πρόοδό του
στο διάστημα των τριών μηνών που διήρκεσε η έρευνα.

Στόχοι της έρευνας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των
δυνατοτήτων της συστηματικής παρακολούθησης και καταγραφής της απόδοσης του
μαθητή (record-keeping) ως εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης της ανάπτυξης των
ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων του στην ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα
από αυτή την έρευνα, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει ένα
τέτοιο είδος αξιολόγησης ως προς
• την ανίχνευση και καταγραφή της προόδου του μαθητή αναφορικά με σαφώς
προκαθορισμένες ακουστικές και προφορικές δεξιότητες,
• την διάγνωση των τυχόν δυσκολιών που αφορούν στις συγκεκριμένες δεξιότητες και των
παραγόντων που πιθανόν σχετίζονται με αυτές,
• την ενεργοποίηση και παρώθηση του μαθητή και την ενίσχυση της επίγνωσης των
δεξιοτήτων του, μέσα από τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση του δασκάλου
και, τέλος,
• την αξιολόγηση και βελτίωση της ίδιας της διδασκαλίας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη
των προφορικών δεξιοτήτων του μαθητή και την προαγωγή της μάθησης, γενικότερα.
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Περιορισμοί της έρευνας
Ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων αποτέλεσαν οι
περιορισμοί της παρούσας έρευνας. Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν κατά κύριο λόγο στον
περιορισμένο αριθμό του δείγματος - των μαθητών, δηλαδή, στους οποίους απευθυνόταν η
αξιολόγηση - καθώς και στη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, η οποία ήταν σχετικά μικρή
για τη διερεύνηση μιας τέτοιας μορφής εναλλακτικής αξιολόγησης, που σίγουρα
προϋποθέτει μακρόχρονη εφαρμογή. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτών των περιορισμών, τα
ερευνητικά δεδομένα, των οποίων η περιγραφή ακολουθεί, θεωρούνται ενδεικτικά και όχι
απαραίτητα αποδεικτικά των δυνατοτήτων αυτού του μοντέλου αξιολόγησης.

Δεδομένα της έρευνας
Τα δεδομένα που προκύπτουν από μια τέτοιου είδους έρευνα είναι αυτά που ενδεχομένως
ενδιαφέρουν περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να
τροφοδοτήσουν τη διδακτική διαδικασία με νέες ιδέες και προτάσεις, προάγοντας, έτσι, το
έργο του εκπαιδευτικού. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια
ποιοτική έρευνα, τα δεδομένα που προκύπτουν είναι κατεξοχήν ποιοτικά. Αφορούν κυρίως
στην πρόοδο που παρουσίασε η προφορική απόδοση των τεσσάρων μαθητών στους
οποίους απευθυνόταν η αξιολόγηση καθώς και στο βαθμό ενίσχυσης της παρώθησης και
επίγνωσης των αντίστοιχων επιμέρους δεξιοτήτων τους.
Βασική πηγή αυτών των δεδομένων είναι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από τα
εργαλεία συλλογής και καταγραφής των σχετικών πληροφοριών. Παρατηρώντας τους
συγκεκριμένους μαθητές να εκτελούν ειδικά σχεδιασμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες
και συζητώντας, κατόπιν, ατομικά με τον κάθε ένα από αυτούς προεπιλεγμένα σημεία της
απόδοσής του, είχαμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τα αντίστοιχα ειδικά συνταγμένα
φύλλα προόδου (observation- & conference-based record sheets). Συγκεκριμένα, στο
διάστημα των τριών μηνών που διήρκεσε η έρευνα, συμπληρώθηκαν είκοσι φύλλα
προόδου για τον κάθε μαθητή, δέκα που βασίζονταν στην παρατήρηση της απόδοσής του
σε ισάριθμες προφορικές δραστηριότητες και δέκα που στηρίζονταν στις συζητήσεις που
ακολουθούσαν την εκάστοτε παρατήρηση.
Έχοντας επίγνωση του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής της έρευνας, προσπαθήσαμε να
αποδείξουμε εάν και σε τι βαθμό αυτή η συστηματική παρατήρηση και συζήτηση, ως
εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης, θα μπορούσε να καταγράψει, αλλά και να συμβάλλει
στην πρόοδο της προφορικής απόδοσης των συγκεκριμένων μαθητών και στην ενίσχυση
της παρώθησης και επίγνωσης των αντίστοιχων δεξιοτήτων τους. Για να γίνει αυτό,
χρειάστηκε να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα
καταγεγραμμένα στα ατομικά φύλλα προόδου στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε
να διαπιστώσουμε τις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις σημειώθηκαν, αλλά και τους
παράγοντες που πιθανόν συνέβαλαν σε αυτές. Έτσι, ενώ σε μια ποσοτική έρευνα, θα είχαμε
ποσοτικά δεδομένα, με τη μορφή σχημάτων (figures), διαγραμμάτων (diagrams) ή ‘πιτών’
(pie charts), εδώ έχουμε εξελικτικά περιγραφικά πορτραίτα (ongoing descriptive profiles)
των μαθητών, που δείχνουν την όποια πρόοδο αυτοί σημείωσαν στους αντίστοιχους τομείς
αξιολόγησης.
Όπως φαίνεται από αυτά τα πορτραίτα, η καταγεγραμμένη πρόοδος δεν ήταν το ίδιο
αισθητή και για τους τέσσερις μαθητές. Ξεκινώντας με την Χ. Μ., για παράδειγμα,
παρατηρούμε μια σχετικά μικρή πρόοδο, κάτι απόλυτα φυσιολογικό αν λάβουμε υπόψη το
ήδη καλό επίπεδο των ακουστικών και προφορικών της δεξιοτήτων. Έτσι, με βάση το πρώτο
188

Κούβδου / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 181-194

συμπληρωμένο φύλλο προόδου, βλέπουμε μια μαθήτρια με υψηλό επίπεδο παρώθησης
και δεξιοτήτων, η οποία χρησιμοποιεί ικανοποιητικές στρατηγικές επικοινωνίας. Για την
ακρίβεια, οι ικανότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου ήταν εξίσου καλές.
Υπήρχαν, ωστόσο, ορισμένες δυσκολίες ως προς τη γλωσσική ορθότητα και την άνετη
εκφορά του λόγου, καθώς επίσης και απουσία ορισμένων χρήσιμων επικοινωνιακών
στρατηγικών, όπως χρήση τυποποιημένων εκφράσεων (formulaic expressions) και αυτοδιόρθωσης (self-correction). Στην πορεία της έρευνας, ωστόσο, η συγκεκριμένη μαθήτρια
έδειξε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά όσον αφορά στις ήδη χρησιμοποιούμενες
δεξιότητες και τεχνικές, ενώ παράλληλα διεύρυνε το γλωσσικό ρεπερτόριό της. Προς το
τέλος της έρευνας, βλέπουμε μια μαθήτρια που χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα για
προφορική επικοινωνία με σχετικά μεγαλύτερη γλωσσική ακρίβεια, άνεση και
εκφραστικότητα. Επιπλέον, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συζητήσεις με το δάσκαλο
δείχνουν μια μαθήτρια με σταδιακά ελαφρώς βελτιωμένη επίγνωση των προφορικών
δεξιοτήτων της και των χρησιμοποιούμενων από αυτή στρατηγικών επικοινωνίας.
Εμφανή, αν και όχι ιδιαίτερα σημαντική, βελτίωση παρουσίασε και η προφορική απόδοση
και παρώθηση του Γ. Μ.. Αρχικά, έχουμε ένα συγκρατημένο, λιγομίλητο μαθητή, με αρκετά
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ο οποίος είναι ικανός να ξεκινά μια συνομιλία, να
κατανοεί το συνομιλητή του, να παίρνει τον λόγο όταν πρέπει και να μιλά σύντομα, αλλά με
σχετική ακρίβεια και άνεση. Καθώς προχωρούσε η έρευνα, ο μαθητής αυτός συμμετείχε
στις ομαδικές δραστηριότητες με μεγαλύτερη προθυμία και ο προφορικός του λόγος
βελτιωνόταν βαθμιαία και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αν και παρέμενε διστακτικός στο
να ξεκινήσει μια συνομιλία, έπαιρνε το λόγο πιο συχνά και παρήγαγε μεγαλύτερες
προτάσεις, χρησιμοποιώντας συχνότερα επαναλήψεις και τυποποιημένες εκφράσεις.
Επίσης, σταδιακά άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση των χρησιμοποιούμενων από
αυτόν στρατηγικών καθώς και των γλωσσικών αδυναμιών του.
Μεγαλύτερη πρόοδο σημείωσε η απόδοση της Κ. Α.. Τα αρχικά φύλλα προόδου της
δείχνουν μια μαθήτρια με ενθουσιασμό και παρώθηση, η οποία γνωρίζει πότε πρέπει να
πάρει το λόγο, αλλά με αρκετά προβλήματα ως προς την ορθότητα και ευκολία εκφοράς
του καθώς και περιορισμένη χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών. Για παράδειγμα, σπάνια
ελέγχει αν ο συνομιλητής της κατανόησε τα όσα αυτή λέει και ακόμα σπανιότερα ζητά
επεξήγηση ή επανάληψη για κάτι που δεν κατανόησε η ίδια. Επίσης, συχνά καταφεύγει στη
μητρική της γλώσσα για να επικοινωνήσει. Ωστόσο, η βελτίωση των ακουστικών και
προφορικών δεξιοτήτων της, όπως φαίνεται στα τελευταία φύλλα προόδου, είναι
αξιοπρόσεκτη. Δείχνει να κατανοεί καλύτερα τους συνομιλητές της, χρησιμοποιεί την ξένη
γλώσσα με μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση και σπάνια καταφεύγει στη μητρική της γλώσσα
για να επικοινωνήσει. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η επίγνωση των προφορικών
δεξιοτήτων της, καθώς φαίνεται να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες στρατηγικές με
μεγαλύτερη επιδεξιότητα και σιγουριά από ότι στην αρχή της έρευνας.
Όσον αφορά τον τέταρτο μαθητή, Ν. Ζ., τα δεδομένα από τις διαδοχικές παρατηρήσεις και
συζητήσεις φανερώνουν αισθητή πρόοδο, ιδίως στο βαθμό της παρώθησης και χρήσης
επικοινωνιακών στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες καταγραφές δείχνουν ένα
μαθητή σχετικά απρόθυμο να παράγει μεγάλες σε έκταση προτάσεις, ικανό, όμως, να
ξεκινά, να συνεχίζει και να τερματίζει μια συνομιλία με ικανοποιητική ακρίβεια και άνεση.
Ο συγκεκριμένος μαθητής, για παράδειγμα, αρχικά απέφευγε να επαναλάβει ή να δώσει
επεξηγήσεις, να χρησιμοποιήσει, δηλαδή, τεχνικές που διευκολύνουν την επικοινωνία.
Επόμενα φύλλα προόδου, ωστόσο, δείχνουν σαφή βελτίωση ορισμένων δεξιοτήτων που
αφορούν στη συχνότερη χρήση επαναλήψεων, τυποποιημένων εκφράσεων και
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επεξηγήσεων καθώς και μεγαλύτερη παρώθηση ως προς τη συνδρομή του στην
επικοινωνία.
Αποτελώντας τα βασικά δεδομένα της έρευνας, αυτά τα τέσσερα εξελικτικά πορτραίτα, αν
και συνοπτικά, είναι ενδεικτικά της καταγεγραμμένης προόδου που σημείωσαν η
προφορική απόδοση, η παρώθηση και η αυτοεπίγνωση των τεσσάρων μαθητών που
συμμετείχαν σε αυτή.
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ένα επιπλέον δεδομένο της παρούσας έρευνας
το οποίο προέρχεται από τους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή και
συγκεκριμένα από τις απαντήσεις που αυτοί έδωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν
να συμπληρώσουν μετά το τέλος της έρευνας. Χωρίς να αποτελεί βασικό ερευνητικό
εργαλείο μιας και δεν εξυπηρετεί άμεσα τους σκοπούς της έρευνας, αυτό το
ερωτηματολόγιο μας πρόσφερε ενδιαφέροντα δεδομένα αναφορικά με το πώς οι ίδιοι οι
μαθητές που συμμετείχαν στο σχέδιο αξιολόγησης ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Πεποίθησή
μας είναι ότι η αξιολόγηση γίνεται κατά κύριο λόγο για τους ίδιους τους μαθητές και
συνεπώς οι απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται είναι ενδεικτικές της
αποτελεσματικότητας της εκάστοτε αξιολόγησης. Από τις απαντήσεις των τεσσάρων
μαθητών, λοιπόν, διαπιστώνουμε βασικά μια θετική ανταπόκριση σε αυτό τον τρόπο
αξιολόγησης. Για την ακρίβεια, και οι τέσσερις μαθητές εκφράστηκαν θετικά ως προς τη
χρησιμότητα των ατομικών συζητήσεων με το δάσκαλο και της μαγνητοφώνησης της
απόδοσής τους. Εκτίμησαν, επίσης, το γεγονός ότι αυτές οι συζητήσεις έγιναν στη μητρική
τους γλώσσα, κάτι που επιβεβαιώνει την επιλογή μας για χρήση της Ελληνικής, σε αυτή τη
φάση του σχεδίου αξιολόγησης. Ένα άλλο δεδομένο που προκύπτει από τις απαντήσεις των
μαθητών είναι η θετική τους στάση στην τακτική και συστηματική παρατήρηση της
απόδοσής τους από το δάσκαλο. Εκδήλωσαν, μάλιστα, την επιθυμία τους αυτή η
παρατήρηση καθώς και η συζήτηση που την ακολουθεί να λαμβάνουν χώρα όσο το
δυνατόν πιο συχνά γίνεται. Ένα εξίσου ενδιαφέρον δεδομένο είναι η θετική ανταπόκριση
και των τεσσάρων μαθητών στα σχόλια του δασκάλου που γίνονταν κατά τη διάρκεια των
ατομικών συζητήσεων, τα οποία θεωρούν ότι συνέβαλλαν καθοριστικά στην κατανόηση
των αδυναμιών τους και συνεπώς στη βελτίωση των ακουστικών και προφορικών
δεξιοτήτων τους. Τέλος, η σχεδόν σύμφωνη άποψη των τεσσάρων μαθητών ότι η
εναλλακτική αξιολόγηση είναι εξίσου χρήσιμη με τα διαγωνίσματα αποτελεί ένα τελευταίο
δεδομένο, το οποίο συμπίπτει με την αντίληψη πολλών ερευνητών ότι η εναλλακτική
αξιολόγηση δεν καταργεί τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, αλλά μάλλον τις
συμπληρώνει (Harris & McCann 1994: 5, Genesee & Upshur 1996: 257, Puhl, 1997: 4,
Ioannou-Georgiou & Pavlou 2003: 141).
Μια προσπάθεια ανασκόπησης αυτών των δεδομένων, με βάση πάντα τους περιορισμούς
της έρευνας, εύλογα γεννά το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό να βγάλουμε ασφαλή
συμπεράσματα αναφορικά με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης.
Θα είχαμε τα ίδια δεδομένα εάν η έρευνα απευθυνόταν σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών
και διαρκούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα; Γεγονός είναι ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές
που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διαφορετικότητά τους ως προς
την ιδιοσυγκρασία, το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων και το βαθμό παρώθησης, ώστε
το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό, με στόχο την εξαγωγή
ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Συνεπώς, παρά τον περιορισμένο χαρακτήρα της
παρούσας έρευνας, τα δεδομένα που προέκυψαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεικτικά
των δυνατοτήτων μιας εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης, όπως αυτή που αναλύσαμε.
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Συμπεράσματα και εφαρμογές
Από αυτή λοιπόν την – έστω και περιορισμένης κλίμακας – έρευνα προκύπτουν ορισμένα
αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία υποδηλώνουν τις θετικές συνέπειες που θα
μπορούσε να έχει η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου εναλλακτικής αξιολόγησης στο
πλαίσιο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Μια συνοπτική, λοιπόν, παρουσίαση αυτών
των συμπερασμάτων, σε αυτό το σημείο, θα βοηθούσε τον αναγνώστη να προβληματιστεί
ως προς την αποτελεσματικότητα ενός εναλλακτικού σχεδίου αξιολόγησης και συνεπώς να
κατανοήσει καλύτερα τη σκοπιμότητα της παρούσας έρευνας.
Όπως βλέπουμε στα βασικά δεδομένα της έρευνας, που δεν είναι άλλα από τα ατομικά
περιγραφικά πορτραίτα της εξέλιξης του κάθε μαθητή (ongoing learner profiles), στο
διάστημα που διήρκεσε η έρευνα, αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης δίνει στο
δάσκαλο τη δυνατότητα να καταγράψει την όποια πρόοδο σημειώνει ο μαθητής σε
προεπιλεγμένους τομείς. Θα μπορούσε, συνεπώς, να ενσωματωθεί στην καθημερινή
διδασκαλία, παρέχοντας πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για το επίπεδο των
δεξιοτήτων του κάθε μαθητή. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να
τροφοδοτήσουν απαραίτητες προσαρμογές στη διδασκαλία καθώς και εξατομικευμένες
παρεμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους Genesee και Upshur (1996: 257), θα οδηγούσαν
σε ένα καλύτερο διδακτικό και μαθησιακό αποτέλεσμα. Επίσης, τα ατομικά πορτραίτα
προόδου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αντί βαθμολογικού ελέγχου προόδου, για
πληρέστερη ενημέρωση των γονέων των μαθητών, εφόσον η αξιολόγηση αφορά εν μέρει
και τους γονείς. Τέλος, όπως προτείνει ο Tannenbaum (1996), τα εκάστοτε πορτραίτα
προόδου θα μπορούσαν να περιληφθούν στον ατομικό φάκελο υλικού του κάθε μαθητή,
προωθώντας, έτσι, την αυτoαξιολόγησή του.
Ένα ακόμα συμπέρασμα που προέκυψε από τα δεδομένα της έρευνας είναι η δυνατότητα
του record-keeping να συμβάλλει στη βελτίωση των διαφόρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτή
η βελτίωση, η οποία στην προκειμένη έρευνα δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη εξαιτίας των
χρονικών, κυρίως, περιορισμών που υπήρχαν, θα μπορούσε μερικώς να αποδοθεί στις
συνεχείς προσαρμογές της διδασκαλίας που γίνονταν με βάση τα διαγνωστικά στοιχεία που
προέκυπταν από τη συστηματική παρατήρηση και συζήτηση και στην εποικοδομητική
ανατροφοδότηση του δασκάλου. Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει
ένα τέτοιο εναλλακτικό σχέδιο αξιολόγησης θα πρέπει να εκμεταλλεύεται συνεχώς τις
διαγνωστικές πληροφορίες που του προσφέρει, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και τον
τρόπο διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών και κάνοντας εποικοδομητικά σχόλια στη
διάρκεια των συζητήσεων με τον κάθε μαθητή. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η
μεγαλύτερη πρόοδος προϋποθέτει μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος
αξιολόγησης, γιατί, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι Genesee και Upshur (1996: 258),
μόνο μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογής της
διδασκαλίας προάγεται η μάθηση.
Τα δεδομένα της έρευνας οδηγούν, επίσης, στο συμπέρασμα ότι το record-keeping ενισχύει
την παρώθηση των μαθητών, κάτι που μπορεί να αποδοθεί τόσο στην εμπλοκή τους σε
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Andrews et al. 2000: 51), όσο και στη θετική
ανατροφοδότηση του δασκάλου (Smith 1995: 8, Shaaban 2001: 17-18). Μέσα σε ένα τέτοιο
υποστηρικτικό πλαίσιο, οι μαθητές δε βλέπουν την αξιολόγηση σαν μια κούρσα
ανταγωνισμού με τους συμμαθητές τους, αλλά σαν μια διαδικασία κατανόησης των
αδυναμιών τους και συνεχούς βελτίωσης. Επιλέγοντας, λοιπόν, αυτό το είδος αξιολόγησης,
ο εκπαιδευτικός οφείλει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις παραμέτρους αυτές που προάγουν
την παρώθηση του μαθητή.
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Εκτός από την παρώθηση, το record-keeping συντελεί και στην ενίσχυση της αυτοεπίγνωσης
του μαθητή, όπως συμπεραίνουμε από τα ερευνητικά δεδομένα. Στην πορεία της έρευνας,
και οι τέσσερις μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή έδειξαν να αντιλαμβάνονται καλύτερα
τις δεξιότητες αλλά και τις αδυναμίες τους. Αναμφίβολα, οι συζητήσεις με το δάσκαλο
συνέβαλλαν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, η ένταξη αυτών των
εποικοδομητικών συζητήσεων δασκάλου-μαθητή μέσα σε ένα εναλλακτικό πλαίσιο
αξιολόγησης κρίνεται πολύτιμη εάν στόχος του εκπαιδευτικού είναι να έχουν οι μαθητές
του καλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων τους (Brown & Hudson 1998: 663, Tambini 1999:
99). Αξίζει, με άλλα λόγια, να αφιερώνεται λίγος από τον πολύτιμο χρόνο της διδασκαλίας
και σε αυτές, αρκεί να είναι προσεκτικά οργανωμένες και συστηματικές.
Το επόμενο συμπέρασμα αφορά στη χρησιμότητα της παρατήρησης ως εργαλείου
συλλογής διαγνωστικών πληροφοριών. Από την έρευνα προέκυψε ότι πράγματι η
συστηματική και εστιασμένη παρατήρηση βοηθά να σχηματίσουμε μια πληρέστερη και
εγκυρότερη εικόνα της προόδου του μαθητή, κάτι που επισημαίνεται από διάφορους
ερευνητές (Barrs & Johnson 1993: 30, Genesee & Upshur 1996: 103). Μπορεί να φωτίσει
σημεία στην απόδοσή του που σε ένα συμβατικό πλαίσιο αξιολόγησης θα περνούσαν
απαρατήρητα. Λειτουργεί, θα λέγαμε, σαν πυξίδα που κατευθύνει την αξιολόγηση και
κατόπιν την ίδια τη διδασκαλία. Η έρευνα, ωστόσο, φανέρωσε προβλήματα ως προς την
πρακτικότητα της παρατήρησης, που πιθανόν οφείλονται στο μεγάλο αριθμό των στοιχείων
στα οποία εστίαζε η αξιολόγηση. Η μείωση, λοιπόν, των εκάστοτε αξιολογούμενων
στοιχείων και δεξιοτήτων θα μπορούσε να ενισχύσει την πρακτικότητα της μεθόδου.
Το γενικότερο συμπέρασμα που συνοψίζει όλα τα παραπάνω είναι ότι το συγκεκριμένο
μοντέλο εναλλακτικής αξιολόγησης απαιτεί χρόνο, προγραμματισμό, συστηματικότητα και
συνέπεια, αλλά ανταμείβει τον εκπαιδευτικό που επιλέγει να το εφαρμόσει με τον πλούτο
των διαγνωστικών πληροφοριών που προσφέρει. Είναι, εξάλλου, ευέλικτο στη χρήση,
εφόσον παρέχει τη δυνατότητα για επιλεκτική ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων του. Για
παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που επιλέγει το περιεχόμενο και τη συχνότητα
της παρατήρησης και της συζήτησης καθώς επίσης και τους τρόπους καταγραφής των
συλλεγόμενων πληροφοριών, με γνώμονα πάντα τους σκοπούς της αξιολόγησης και τους
εκάστοτε περιορισμούς.

Επίλογος
Επιχειρώντας μια ανασκόπηση της παρούσας έρευνας και εστιάζοντας κυρίως στα
δεδομένα που προέκυψαν από αυτή, συμπεραίνουμε ότι ο σκοπός για τον οποίο
διενεργήθηκε έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Μια εναλλακτική μορφή αξιολόγησης,
όπως αυτή που παρουσιάστηκε, έχει σίγουρα θέση στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο και μπορεί να συμπληρώσει με επιτυχία τις παραδοσιακές
τεχνικές αξιολόγησης.
Υπάρχουν, ωστόσο, σημεία που απαιτούν αποσαφήνιση και ερωτήματα που η παρούσα
έρευνα δεν μπορεί να απαντήσει, εξαιτίας του περιορισμένου χαρακτήρα της. Ορισμένα
από αυτά είναι τα εξής:
• Πόσο εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό θα ήταν ένα τέτοιο είδος αξιολόγησης αν
απευθυνόταν στο σύνολο των μαθητών μιας τάξης;
• Θα υπήρχε μεγαλύτερη πρόοδος εάν το σχέδιο αξιολόγησης αφορούσε σε μικρότερο
αριθμό γλωσσικών δεξιοτήτων κάθε φορά;
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• Θα διατηρούσαν το ενδιαφέρον τους οι μαθητές αν αυτή η συνεχής αξιολόγησή τους
διαρκούσε όλη τη σχολική χρονιά;
• Πόσο αποτελεσματικός είναι αυτός ο εναλλακτικός τρόπος για την αξιολόγηση άλλων
γλωσσικών δεξιοτήτων;
• Θα μπορούσε να υπάρξει συνδυασμός διαφορετικών μορφών εναλλακτικής
αξιολόγησης;
Φυσικά, για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και
ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφεί η μελλοντική έρευνα, με στόχο
πάντα την καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση του μαθητή.
Author’s e-mail: andronikikouvdou@hotmail.com

Σημειώσεις
1. Οι καθαρά δομημένες εγγραφές γίνονταν με τη βοήθεια ενός καταλόγου επιλογών (checklist) και
μιας κλίμακας αξιολόγησης (rating scale) τριών βαθμίδων. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του
καταλόγου επιλογών αντανακλούσαν τα στοιχεία στα οποία στόχευε η αξιολόγηση και η τριών
βαθμίδων κλίμακα παρείχε τη δυνατότητα για ακριβέστερη αξιολόγηση αυτών των στοιχείων.
Από την άλλη πλευρά, τα σχόλια ανοικτού τύπου επέτρεπαν την καταγραφή σημαντικών
στοιχείων της απόδοσης του μαθητή, τα οποία ήταν αδύνατον να καταγραφούν μέσα από τον
κατάλογο επιλογών και την κλίμακα αξιολόγησης.
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Ανάπτυξη Ενιαίου Πλαισίου Αξιολόγησης
με Στόχο την Κατάταξη σε Επίπεδα Γνώσης
Developing an Assessment Framework
to Facilitate “Streaming”

Μιχαήλ Τουραμπέλης

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη μεθοδολογία και πρακτικές που εφαρμόζονται στην
διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών με σκοπό την κατάταξη τους σε επίπεδα γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο στάδιο της μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Το
πρώτο μέρος της μελέτης διερευνά και καταγράφει το υπάρχον πλαίσιο αξιολόγησης,
εντοπίζοντας σημαντικές ελλείψεις στην συνοχή και αποτελεσματικότητα του. Οι ελλείψεις
αυτές διαπιστώνονται μέσα από την διεξαγωγή μιας εκτεταμένης έρευνας με σκοπό να
εντοπισθεί και αντιμετωπιστεί δραστικά το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Στο δεύτερο μέρος
της μελέτης αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας και κατατίθεται μια ολοκληρωμένη
πρόταση αξιολόγησης, που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που επαληθεύτηκε από την
έρευνα. Το νέο πλαίσιο προτείνει τη δημιουργία ενός πολύπλευρου προφίλ γλωσσικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών η δημιουργία του οποίου θα προκύψει από την
συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Η έρευνα και
επεξεργασία των βασικών αρχών, της μεθοδολογίας αλλά και των κριτηρίων που
υιοθετούνται για την επιλογή αυτών των μορφών αξιολόγησης, αποδεικνύουν ότι αυτή η
πρόταση είναι ικανή να απεικονίσει όχι μόνο την γλωσσική επάρκεια των μαθητών αλλά και
την επικοινωνιακή τους ικανότητα οδηγώντας σε αξιόπιστα συμπεράσματα και επιτυχή
κατάταξη σε ομοιογενή επίπεδα.

The present study focuses on the methodology and practices which are at play when
assessment decisions are made, in the process of placing students into English language levels
during the transition stage from Primary to Secondary education. The first part of the study
investigates and evaluates the current assessment framework. The result of this evaluation
brings to surface major discrepancies in its coherence and effectiveness. These discrepancies
are spotted by means of designing and conducting a thorough and extensive research aiming
at coping with the problem. The research data are processed and analyzed and a new
assessment framework is put forward striving to bridge the gap, which was verified by the
research results. The new framework argues for the creation of a multi-faceted learner
195

Τουραμπέλης / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 195-209

competence profile, the formation of which will result from the combined use of traditional
and alternative forms of assessment. Research and elaboration on principles, methodology
and criteria, employed in the selection of these assessment forms prove that this profile will be
able to reflect not only learners» linguistic competence but also communicative ability thus
leading to reliable assumptions and contributing to successful placement into homogeneous
class levels.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα μια ευρύτερη
τάση να εξετάζεται η εκμάθηση των ξένων γλωσσών κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στην διδασκαλία αλλά και στην αξιολόγηση. Σύμφωνα
με τις σύγχρονες τάσεις, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών απομακρύνεται σταδιακά
από την αποκλειστική χρήση παραδοσιακών μεθόδων εστιάζοντας στην καταγραφή της
διαρκούς προσπάθειας και συνεισφοράς των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Στο νέο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών η ξένη γλώσσα εκλαμβάνεται σαν
εργαλείο επικοινωνίας, προσδίδοντας στην αξιολόγηση το ρόλο της αποτίμησης
περισσότερο της επικοινωνιακής ικανότητας και λιγότερο της γλωσσικής επάρκειας. Τα
αποτελέσματα όμως της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, απέδειξαν ότι η εφαρμογή του
πλαισίου αυτού στην καθημερινή διδακτική πρακτική, χαρακτηρίζεται από μία σαφή
έλλειψη εφαρμογής των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο. Αναλυτικότερα, συνεχίζουν να
υιοθετούνται συμβατικές διδακτικές προσεγγίσεις και παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης
που στοχεύουν κυρίως στην αποτίμηση της ορθότητας του λόγου παρά στην καταγραφή των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
Ειδικότερα, οι μορφές αξιολόγησης που υιοθετούνται τόσο κατά τη φοίτηση στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και κατά τη διαδικασία κατάταξης των μαθητών σε επίπεδα
στην Α’Γυμνασίου, αποδεικνύεται από την έρευνα, ότι είναι αναξιόπιστα και
αναποτελεσματικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές αποκλίσεις στην
ομοιογένεια των επιπέδων στο Γυμνάσιο. Παρά το γεγονός ότι η Πρωτοβάθμια και η
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρατηρείται σημαντική έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας
σε τομείς όπως η αξιολόγηση, με αποτέλεσμα πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν
γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών να χάνονται χωρίς να αξιοποιούνται
στο στάδιο της μετάβασης από την μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη.
Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για ένα καινοτόμο ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης,
πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο θα γεφυρώνει
το χάσμα στο μεταβατικό στάδιο διασφαλίζοντας την δίκαιη και αξιόπιστη κατάταξη των
μαθητών σε επίπεδα. Η ανάγκη αυτή έδωσε το έναυσμα για τον σχεδιασμό μιας νέας
πρότασης που κατατίθεται με τη μελέτη αυτή.
Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι προωθεί την συνδυασμένη χρήση τυποποιημένων
μορφών τεστ με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, εκμεταλλευόμενη τα θετικά στοιχεία και
των δύο. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διδακτικής μεθοδολογίας
εστιάζοντας περισσότερο στην ίδια τη διαδικασία παρά στο τελικό προϊόν. Η τελική
διαμόρφωση της νέας πρότασης βασίστηκε στα ευρήματα εκτεταμένης έρευνας που στόχευε
όχι μόνο να αναδείξει την αναγκαιότητα της αλλά και να διερευνήσει τη δυνατότητα
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εφαρμογής και αποδοχής της από όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης
και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Στη μελέτη που ακολουθεί επιχειρείται μια κριτική ανάλυση των διαδικασιών αξιολόγησης
της επίδοσης των μαθητών που εφαρμόζονται στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
και ειδικότερα στο στάδιο της μετάβασης από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Τομείς όπως, πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, μέθοδοι και πρακτικές,
μαθησιακό περιβάλλον, γίνονται αντικείμενα διεξοδικής έρευνας μέσα από την οποία
καταδεικνύεται με σαφή τρόπο η ανεπάρκεια και η έλλειψη συνεργασίας και συνοχής. Στο
θεωρητικό υπόβαθρο που ακολουθεί προβάλλονται συνοπτικά οι βασικές αρχές πάνω στις
οποίες βασίζεται η κριτική του υπάρχοντος πλαισίου καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου αξιολόγησης που προτείνεται στη μελέτη
αυτή στηρίζοντας την αξιοπιστία και χρησιμότητά της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα
βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας, όπως στόχοι, συμμετέχοντες, ερευνητικά εργαλεία,
διαδικασίες διεξαγωγής και μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων. Ακολουθεί ερμηνεία και
ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το νέο
πλαίσιο που προτείνεται αιτιολογώντας παράλληλα και την δυνατότητα αποτελεσματικής
εφαρμογής του αφού ικανοποιεί τα κριτήρια που τέθηκαν στο θεωρητικό μέρος. Η μελέτη
ολοκληρώνεται με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας πρότασης αξιολόγησης, με
τους περιορισμούς που εμποδίζουν την πλήρη επικύρωσή της και με τον εντοπισμό τομέων
που απαιτείται διεξοδικότερη διερεύνηση στο μέλλον.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Στοχεύοντας στην υποστήριξη του βασικού πλαισίου της νέας πρότασης, παρουσιάζονται
συνοπτικά οι σχετικές θεωρητικές αρχές και τάσεις που επικρατούν στον τομέα της
αξιολόγησης. Συμβατικές μορφές αξιολόγησης συγκρίνονται με εναλλακτικές μορφές με
σκοπό να γίνουν αντιληπτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και η δυνατότητα τους να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά όπως προτείνεται στη μελέτη αυτή. Σύμφωνα με τον Δούκα
(2007:449), η διδασκαλία αποβλέπει στην μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ η
αξιολόγηση είναι μια εξωτερική διαδικασία μέτρησης του βαθμού που οι σχετικές γνώσεις
κατακτήθηκαν. Οι μορφές αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Χρυσοχόο et al (2002:85), πρέπει
να χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και να εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς
σκοπούς. Περιλαμβάνουν είτε παραδοσιακές, τυποποιημένες μορφές όπως γραπτά
διαγωνίσματα είτε εναλλακτικές μορφές όπως συνθετικές εργασίες, φάκελος υλικού κλπ.
Η επιτυχία οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης εξαρτάται από την αποτελεσματική επιλογή
και χρήση διαγνωστικών εργαλείων άντλησης πληροφοριών αλλά και την έγκυρη ερμηνεία
των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να αποτελεί μια συλλογική διαδικασία που θα περιλαμβάνει
διαφορετικές πηγές πληροφοριών και θα εφαρμόζει πολλαπλές μεθόδους αποτελούμενες
από μια σειρά από αυθεντικές δραστηριότητες και στόχους «προσομοιώνοντας
επικοινωνιακές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές μέσα και έξω από τη
τάξη» (Read 2000:4) Ο Grabe (1996:378) επίσης υποστηρίζει την επιλογή μεθόδων
αξιολόγησης οι οποίες θα είναι ανάλογες με την γνωστική τους ανάπτυξη και θα τους
επιτρέπουν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις
γνωστικές τους δεξιότητες. Η αξιολόγηση του μαθητή θεωρείται επίσης σαν ένας
«μηχανισμός για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την
ταξινόμηση των μαθητών σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.» (Μαυρομμάτης 2007)
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Παραδοσιακές μορφές- Γραπτά διαγωνίσματα
Σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα παγκοσμίως, συγκαταλέγουν τη χρήση των
γραπτών δοκιμασιών (tests) στο βασικό κορμό της αξιολόγησης. Με τη χρήση διαφόρων
μορφών τεστ λαμβάνονται σημαντικές αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για την επίδοση
των μαθητών σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Επιπλέον,
σύμφωνα με τον Hughes (1989:7), είναι σε θέση να συμβάλλουν σε διαδικασίες κατάταξης
των μαθητών σε μαθησιακά επίπεδα ανάλογα με τις γνωστικές ικανότητες τους. Τέλος,
αποτελούν σημαντικές πηγές ανατροφοδότησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των
διδακτικών μεθόδων και τον εντοπισμό τομέων που απαιτούν περαιτέρω ενασχόληση και
εμπέδωση.
Οι διάφορες μορφές τέστ, που θα αναφερθούν στη μελέτη αυτή, περιλαμβάνουν: (α) τεστ
προόδου (progress tests) που αξιολογούν σύμφωνα με τον Read (2000:152), το «πόσο καλά
έχουν αφομοιώσει οι μαθητές τις γλωσσικές δομές που έχουν πρόσφατα διδαχθεί σε μία η
περισσότερες ενότητες του διδακτικού βιβλίου»· (β) τελικά ανακεφαλαιωτικά τεστ
(achievement tests) που διεξάγονται στο τέλος του διδακτικού έτους με σκοπό αφενός να
μετρήσουν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων και αφετέρου τη «βαθμολόγηση για
λόγους πιστοποίησης γνώσεων ή προώθηση στην επόμενη βαθμίδα» (Genesee and Upshur,
1996:49)· (γ) τεστ κατάταξης που χρησιμοποιούνται για να ταξινομηθούν οι μαθητές σε
ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων τους στην αρχή ενός διδακτικού
προγράμματος.
Από την άλλη μεριά όμως, η επιλογή των γραπτών διαγωνισμάτων σαν την μοναδική σχεδόν
μορφή αξιολόγησης, δέχεται μια σειρά από επικρίσεις που αμφισβητούν την
αποτελεσματικότητά τους. Όπως υποστηρίζει η Μανωλοπούλου-Σέργη (2006), οι
παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης εστιάζουν περισσότερο στο αποτέλεσμα της
αξιολόγησης παρά στον ίδιο το μαθητή ο οποίος διαγωνίστηκε. Με αυτό τον τρόπο
ενισχύεται ο κυριαρχικός ρόλος της αξιολόγησης, οι διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές, ενώ
αντίθετα ελαχιστοποιείται η δημιουργία κινήτρων για μάθηση. Όσον αφορά τα τεστ
κατάταξης, αυτά έχουν συχνά επικριθεί για έλλειψη εγκυρότητας όταν το περιεχόμενο του
τεστ δεν σχετίζεται με τα αντικείμενα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές, (Andrews 2004:174) ή
εάν ο σχεδιασμός του τεστ δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την πραγματική γνωστική
ικανότητα που απαιτείται για την ένταξη στο συγκεκριμένο επίπεδο. Ένα άλλο αρνητικό
στοιχείο θεωρείται ότι τα τεστ αυτά γίνονται μόνο μια φορά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
οι διάφοροι παράγοντες που, όπως υποστηρίζουν οι Rea-Dickins & Gardner (2000:236-7)
επηρεάζουν την απόδοση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης
Οι μορφές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας
κυρίως στην πορεία της μάθησης παρά στο αποτέλεσμα. Ο στόχος τους είναι να
αξιολογήσουν την ικανότητα του μαθητή να κάνει τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές για να
επικοινωνήσει σε διάφορες αυθεντικές δραστηριότητες ατομικής ή ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας. Επιπλέον αναγνωρίζουν στο μαθητή ένα πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή του
πορεία, προσφέροντας του παράλληλα μεγαλύτερο έλεγχο στην ίδια τη διαδικασία της
αξιολόγησης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία κινήτρων. Τέλος, διευκολύνουν
την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας αλλά και της αξιολόγησης.
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Ανάμεσα στις διάφορες μορφές και εργαλεία εναλλακτικής αξιολόγησης που μπορούν να
ενσωματωθούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική, η Tsagari (2004: 130) περιλαμβάνει και
τα παρακάτω :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Συνθετικές Εργασίες (Projects)
Αυτοξιολόγηση (Self-assessment)
Φάκελο Υλικού(Portfolio)
Peer-assessment
Ημερολόγια/Σημειώσεις
Παρατηρήσεις (Observations)
Συνεντεύξεις

Παιχνίδι Ρόλων (Role–play)
Προφίλ μαθητή (Learner profile)
Καρτέλες προόδου
Ερωτηματολόγια/Λίστες
Διαβαθμισμένες Κλίμακες (Rating
scale)

Φάκελος υλικού αποφοίτησης
Ο Reckase (1995) όρισε το portfolio ως «τη σκόπιμη και συστηματική συλλογή εργασιών των
μαθητών που αναδεικνύουν τις προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματα τους, σε
διάφορους τομείς της μάθησης» Η πρωταρχική αξία του portfolio έγκειται στην παροχή μιας
«συνεχούς και αθροιστικής καταγραφής της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από
απτές αποδείξεις οι οποίες μπορούν να διανεμηθούν σε μαθητές, γονείς και άλλους
εκπαιδευτικούς» (Genesee & Upshur 1996:99-100). Το είδος και το περιεχόμενο των
πληροφοριών που συλλέγονται θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις οδηγίες του αναλυτικού
προγράμματος και τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται
διάφοροι τύποι portfolio ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο συντάσσονται. Ο τύπος του
φακέλου υλικού που επιλέχτηκε σαν πιο κατάλληλος για τους σκοπούς της νέας πρότασης,
έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα, και ονομάζεται, κατά τον Γεωργούση (1998:37) «φάκελος
υλικού αποφοίτησης» (Graduation Portfolio) Ορίζεται σαν μια σκόπιμη και συστηματική
συλλογή διαφόρων δειγμάτων αξιολόγησης σταθμισμένα με βάση προκαθορισμένα και
αξιόπιστα αξιολογικά κριτήρια. Είναι σε θέση να αντικατοπτρίσει την επίδοση κάθε μαθητή
ενώ ταυτόχρονα καταγράφει και τις ατομικές διαφορές ανάμεσα στους μαθητές της ίδιας
τάξης μέσα από μια αυθεντική και πλήρη εικόνα της μαθησιακής πορείας.
Ένα αρκετά ευρύ φάσμα προϊόντων αξιολόγησης μπορεί να συμπεριληφθεί στο είδος του
φακέλου αυτού, όπως αποτελέσματα «Επίσημης/Τυπικής αλλά και Άτυπης Αξιολόγησης»
(Μαυρομμάτης 2007)1, δηλ. γραπτά ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα ή τεστ σε
συγκεκριμένες ενότητες της ύλης του αναλυτικού προγράμματος, τελικό ανακεφαλαιωτικό
τεστ, δείγματα διαφόρων μορφών γραπτού λόγου, συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές
συνθετικές εργασίες (projects), προφορικής συμμετοχής του μαθητή σε διαδραστικές
περιστάσεις επικοινωνίας που έχει καταγραφεί με οπτικοακουστικά μέσα (audio/video
recordings), φύλλα ή λίστες αξιολόγησης συμπληρωμένα από τον εκπαιδευτικό μετά από
παρατήρηση (observation) ή συνέντευξη, φύλλα αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης και
τέλος οποιαδήποτε πληροφορία ανάγεται στο μαθησιακό, γνωστικό ή κοινωνικό περιβάλλον
του μαθητή. Όσον αφορά τη βαθμολόγηση του φάκελος υλικού, η Mc Kay (2006:161)
προτείνει είτε την άθροιση των βαθμών από κάθε εργασία που περιλαμβάνεται στο φάκελος
υλικού, είτε την βαθμολόγησή του σαν σύνολο με βάση προσδιορισμένα κριτήρια ή ακόμα
και τον συνδυασμό και των δύο. Όταν τα αποτελέσματα του χρησιμοποιούνται για την
εισαγωγή, επιλογή ή κατάταξη των μαθητών σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, για να
εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των δεδομένων, πρέπει αυτά να αναλύονται από
εκπαιδευτικούς ειδικά καταρτισμένους στην επεξεργασία πληροφοριών, εξοικειωμένους με
τη δυναμική της εναλλακτικής αξιολόγησης και απαλλαγμένους από κάθε είδους επιρροές
και προκαταλήψεις.
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Σύμφωνα με τους Ιωάννου-Γεωργίου και Παύλου (2004:9), η αξιολόγηση που φιλοδοξεί να
παράγει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές πρέπει φυσιολογικά να
στηρίζεται στην χρήση πολλών και αλληλοσυσχετιζόμενων μεθόδων αξιολόγησης. Η
Shohamy (1998:109) εξηγεί ότι με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων, εντοπίζονται διαφορετικοί
τομείς της γνωστικής ικανότητας. Η διασταύρωση των ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογικών
δεδομένων είναι σε θέση να απεικονίσει ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα το μαθησιακό
προφίλ συντελώντας παράλληλα και στην αυτογνωσία των ίδιων των μαθητών, όσον αφορά
τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Η συσχέτιση και συνδυασμένη εφαρμογή των δύο
μορφών αξιολόγησης μπορεί, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, να αποτελέσει μια σχεδόν
ιδανική μορφή πολύπλευρης ολιστικής αξιολόγησης.

Έρευνα- Α’ σκέλος
H έρευνα που πραγματοποιήθηκε χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ο στόχος ήταν
να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για τις τάσεις και πρακτικές στο θέμα της
αξιολόγησης που επικρατούν στο χώρο της εκπαίδευσης και να σχηματιστούν υποθέσεις για
το ποιες καινοτόμες δράσεις πρέπει να αναληφθούν. Μέσα στους στόχους ήταν και το να
ανιχνευθούν οι προοπτικές αποδοχής της νέας πρότασης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η
δεύτερη φάση περιελάμβανε περιορισμένη πιλοτική εφαρμογή στοιχείων της νέας πρότασης
με στόχο να ελέγξει, να συντονίσει και να διαπιστώσει την εφαρμοσιμότητα της πρότασης.
Επειδή όμως η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένη χρονική διάρκεια,
αναγνωρίζει και κάποιους περιορισμούς.
Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας ήταν:
1. να καταγραφούν οι απόψεις όλων των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία
της αξιολόγησης στη δημόσια εκπαίδευση.
2. να σχηματισθεί μια σαφής και αντικειμενική εικόνα σχετικά με το ποιες είναι οι κυρίαρχες
μέθοδοι αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο Δημοτικό σχολείο.
3. να ερευνηθεί εάν καλλιεργείται και αξιολογείται η επικοινωνιακή ικανότητα των
μαθητών, όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα.
4. να εντοπιστεί ο βαθμός συνάφειας των οδηγιών του αναλυτικού προγράμματος για την
αξιολόγηση με την εφαρμογή τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική με στόχο την
καταγραφή των προβλημάτων και αποκλίσεων.
5. να ερευνηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται και τα δεδομένα που λαμβάνονται
υπόψη για την κατάταξη των μαθητών σε γνωστικά επίπεδα στην έναρξη του διδακτικού
έτους στην Α’τάξη του Γυμνασίου.
6. να ανιχνευθεί ο βαθμός μαθησιακής ομοιογένειας των μαθητών σε κάθε επίπεδο ώστε να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του υπάρχοντος συστήματος.
7. να διαπιστωθεί η ύπαρξη συνοχής ή έστω κάποιας μορφής συνεργασία των δύο
βαθμίδων της εκπαίδευσης ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά δεδομένων από τη μια
βαθμίδα στην άλλη.

Ερευνητικά εργαλεία – μέθοδοι ανάλυσης
Η συλλογή δεδομένων επιτεύχθηκε με την χρήση πολλαπλών πηγών και διαφορετικών
μεθόδων. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία «ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων μέτρησης
δεδομένων» (Rea-Dickins & Germain 1992:56) εξασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα,
αξιοπιστία και εγκυρότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συμπεριέλαβε διερευνητικές
και
«ημικατευθυνόμενες»
(Βάμβουκας
1988:232)
προσωπικές
συνεντεύξεις,
παρακολούθηση διδασκαλιών, καθώς επίσης και συμπλήρωση μιας σειράς
ερωτηματολογίων. Επίσης υιοθετήθηκε και η μέθοδος της «διασταύρωσης/τριγωνοποίησης»
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δεδομένων από διαφορετικές πηγές ή ομάδες ατόμων, η οποία, κατά τους Alderson &
Beretta (1992:285), καθιστά δυνατή την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που προέρχονται
από διαφορετικές μεθόδους.
Η έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστημα 5 μηνών και απευθύνθηκε σε 4 διαφορετικές
ομάδες συμμετεχόντων. Ξεκίνησε με προσωπικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με δύο
εκπροσώπους εκπαιδευτικών αρχών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία και τον
έλεγχο της εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος αλλά και την υποστήριξη καινοτόμων
δράσεων στην διδασκαλία και αξιολόγηση.
Ο βασικός κορμός της έρευνας όμως απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιελάμβανε την παρακολούθηση σειράς διδασκαλιών, την
διεξαγωγή διερευνητικών συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ξεχωριστά
για κάθε βαθμίδα. Η τρίτη ομάδα που συμμετείχε και στις δύο φάσεις της έρευνας,
αποτελούνταν από μαθητές που φοιτούν στην έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Οι
μαθητές συμμετείχαν στην πρώτη φάση με την συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου
ερωτηματολογίου και στη δεύτερη με πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος
συνδυασμένης εφαρμογής παραδοσιακών και εναλλακτικών μορφών διαμορφωτικής
αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν
και αποθηκεύτηκαν σε ένα ειδικό φάκελο υλικού (portfolio) Η τελευταία ομάδα
αποτελούνταν από γονείς μαθητών της Έκτης Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου με τους οποίους
επιλέχτηκε ξανά η μέθοδος της «ημικατευθυνόμενης» συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση
της συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε κριτική μελέτη και ανάλυση, προκειμένου να
διερευνηθεί και η ποιοτική διάσταση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Περιορισμοί έρευνας
Καταρχάς, το μέγεθος των δειγμάτων, αν και αντιπροσωπευτικό, θεωρείται μάλλον
περιορισμένο σε πλήθος, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η εξαγωγή στατιστικών
συμπερασμάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτά τα δείγματα προέρχονται από μια σχετικά
μικρή γεωγραφική περιοχή είναι πιθανόν να μειώσει την ικανότητα γενίκευσης των
συμπερασμάτων τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν αν συγκριθούν με άλλη περιοχή. Επίσης
θα πρέπει η πιλοτική εφαρμογή του νέου πλαισίου αξιολόγησης να διευρυνθεί σημαντικά σε
έκταση και διάρκεια, ώστε να αναδειχθεί το είδος και ο βαθμός της ανατροφοδότησης της
διδασκαλίας (washback), που θα επιφέρει η εφαρμογή του και στα δύο στάδια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τέλος, τα νέα δεδομένα που πηγάζουν από την εφαρμογή της
θα πρέπει να αξιολογούνται διαρκώς, ώστε να διατηρηθεί η πιστότητα και εγκυρότητα της
πρότασης διαχρονικά.

Ερευνα-β’σκέλος: Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στοχεύει στο να επαληθεύσει και να
επικυρώσει τους ισχυρισμούς που υποστηρίχθηκαν στην πρώτη ενότητα της μελέτης
ικανοποιώντας παράλληλα και τους πρωταρχικούς στόχους που τέθηκαν. Ξεκινά από την
σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προσωπικών συνεντεύξεων, εκθέτει τα
συμπεράσματα από τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών και ολοκληρώνεται με την εκτενή
ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια.
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Δεδομένα προσωπικών συνεντεύξεων
Στη συνέντευξη με τους δύο εκπροσώπους των εκπαιδευτικών αρχών, έγινε αποδεκτό ότι η
έλλειψη ενημέρωσης αλλά και η έλλειψη συνοχής του αναλυτικού προγράμματος είναι οι
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, οι στόχοι δεν υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς που
καλούνται να το εφαρμόσουν. Συνεπώς, δεν υλοποιείται ο βασικός στόχος που είναι η
προώθηση άρα και η αξιολόγηση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.
Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, συναινούν στην ύπαρξη αναγκαιότητας αναμόρφωσης του
υπάρχοντος συστήματος. Όσον αφορά τη δημιουργία του Προφίλ Ικανοτήτων του μαθητή,
που αποτελεί το βασικό κορμό της νέας πρότασης, την χαρακτήρισαν μια «πολύ καλή ιδέα»
και ένα «χρήσιμο εργαλείο» στα χέρια των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που καλούνται να αποφασίσουν για την κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα.

Παρακολούθηση διδασκαλίας
Προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν πέντε παρακολουθήσεις διδασκαλιών (class
observations). Οι τρεις πρώτες αφορούσαν διδακτικές ώρες σε τμήματα της Στ’ τάξης
Δημοτικού σχολείου. Στις δύο πρώτες διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν υιοθετήσει
ένα συμβατικό μοντέλο δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην
απομνημόνευση γραμματικών φαινομένων. Η αξιολόγηση αποτελούνταν αποκλειστικά από
γραπτά διαγωνίσματα, σύντομα τεστ λεξιλογίου και γραμματικής καθώς και ορθογραφία σε
μετάφραση από τη μητρική γλώσσα. Δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία ενίσχυσης της
επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Αντίθετα, η τρίτη διδασκαλία χαρακτηρίστηκε από
έμφαση σε γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες κυρίως μέσα από ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν
συμβατικές μορφές αξιολόγησης όπως γραπτά τεστ προόδου και ορθογραφία, σε
συνδυασμό με κάποιες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, όπως ομαδικές συνθετικές
εργασίες (projects) ή λίστες αυτοαξιολόγησης. Όλα αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονταν σε ένα
φάκελο υλικού ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Έτσι η εκπαιδευτικός αλλά και οι γονείς ήταν σε
θέση να έχουν μια ξεκάθαρη και πολύπλευρη εικόνα της μαθησιακής πορείας, ενώ έγινε
αντιληπτό ότι αυτή η διαδικασία ολιστικής αξιολόγησης είχε ευεργετική επίδραση στους
μαθητές παρέχοντας τους κίνητρα για δραστηριοποίηση και αλληλεπίδραση.
Οι τελευταίες παρακολουθήσεις αφορούσαν δύο τμήματα αρχαρίων Α’ Γυμνασίου. Η
κατάταξη τους στο επίπεδο αυτό αποφασίστηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός
κατατακτήριου τεστ που αποτελούνταν αποκλειστικά από ασκήσεις γραμματικής και τυχαία
επιλεγμένου λεξιλογίου. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι τάξεις
αποτελούνταν από μαθητές με μεικτές μαθησιακές ικανότητες οδηγώντας στο συμπέρασμα
ότι οι ακατάλληλες και αναποτελεσματικές διαδικασίες κατάταξης συνήθως καταλήγουν σε
σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε μαθητές που κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.

Προσωπικές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια
Τα αποτελέσματα από τις προσωπικές συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια επαλήθευσαν
τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν στην πρώτη ενότητα και συνοψίζονται ως εξής: Οι
εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν πλήρως τις γλωσσικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες των μαθητών αφενός επειδή δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε θέματα
αξιολόγησης και αφετέρου επειδή αγνοούν ή δεν λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες του
αναλυτικού προγράμματος. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βασίζεται κυρίως στην
εκπαιδευτική τους εμπειρία.
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Όπως φαίνεται από τα ευρήματα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών Αγγλικής στην
πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
χρησιμοποιεί
αποκλειστικά
συμβατικές
μορφές
ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό διεξάγει τελικό τεστ επίδοσης
επειδή δεν το κρίνει απαραίτητο. Τα τέστ αυτά επικεντρώνονται στο λεξιλόγιο και τη
γραμματική ενώ οι γλωσσικές δεξιότητες (skills) , αλλά και η επικοινωνιακή ικανότητα
σπάνια αξιολογούνται.
Όσον αφορά την διαμορφωτική αξιολόγηση, αποδείχθηκε από την έρευνα, ότι ένα
σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών προσφεύγει σε περιορισμένες μορφές εναλλακτικής
αξιολόγησης, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ομαδικές συνθετικές εργασίες (projects) και
οι λίστες αυτοαξιολόγησης. ενώ οι φάκελοι υλικού δεν φαίνεται να αποτελούν επιλογή
πολλών εκπαιδευτικών, αγνοώντας τις κατευθύνσεις του αναλυτικού προγράμματος. Παρά
το γεγονός αυτό, οι εκπαιδευτικοί συνηγορούν στην συνδυασμένη χρήση συμβατικών και
εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και διατηρούν θετική στάση απέναντι στη δημιουργία
ενός Προφίλ Ικανοτήτων των μαθητών.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εστίαζαν στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την
κατάταξη των μαθητών της Α’ Γυμνασίου σε επίπεδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών καταφεύγει σε τεστ κατάταξης που βασίζονται σε
υποκειμενικά κριτήρια επιλογής ασκήσεων λεξιλογίου και γραμματικής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η ύλη που διδάχθηκε στο Δημοτικό σχολείο. Αυτό το γεγονός
αποδεικνύει την έλλειψη συντονισμού και συνοχής ανάμεσα στα δύο στάδια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, μια σειρά από πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν
ικανότητες ή αδυναμίες και στόχους που επιτεύχθηκαν κατά τη φοίτηση στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, δεν μεταφέρονται με αποτέλεσμα να παραμένουν αναξιοποίητες από τους
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα
τους, αφενός για την αποτελεσματική κατάταξη σε επίπεδα και αφετέρου για τον
προγραμματισμό της διδασκαλίας.
Για την εποικοδομητική κατάταξη σε ομοιογενή επίπεδα, οι εκπαιδευτικοί δεν
ενδιαφέρονται μόνο για την απόδοση των μαθητών σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες αλλά
και για την ικανότητα αλληλεπίδρασης σε αυθεντικές περιπτώσεις επικοινωνίας. Είναι
φανερό ότι τα τεστ κατάταξης δεν είναι σε θέση να παρέχουν τέτοιου είδους πληροφόρηση.
Αυτό το σημαντικό μειονέκτημα κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση μιας
εναλλακτικής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει την παροχή όλων των στοιχείων που
κρίνονται απαραίτητα.
Τέλος, ό κύριος όγκος των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει θετικά την ιδέα ενός Φακέλου
Υλικού Ικανοτήτων που θα έχει συνταχθεί από το Δημοτικό σχολείο και τη θεωρούν σαν μία
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών που θα επηρέαζε καθοριστικά και θα διευκόλυνε τις
διαδικασίες κατάταξης.
Οι απόψεις των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, έριξαν περισσότερο φως στην
στάση τους απέναντι στην αξιολόγηση τους, συνεισφέροντας στην διασταύρωση των
δεδομένων της έρευνας. Καταγράφηκε μια αρνητική στάση απέναντι στα γραπτά
διαγωνίσματα, εξαιτίας του άγχους που τους προκαλεί η διαδικασία της προετοιμασίας και
της εξέτασης. Αντίθετα έδειξαν πολύ θετική στάση απέναντι σε μορφές διαμορφωτικής
αξιολόγησης όπως οι συνθετικές εργασίες (projects) και ο φάκελος υλικού. Τέλος, πιστεύουν
ότι θα τους ωφελούσε εάν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας είχαν μια σαφή εικόνα για
την επίδοση τους στο Δημοτικό σχολείο.
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Γενικά συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την αδυναμία της ανακεφαλαιωτικής αξιολόγησης
με τη μορφή γραπτών δοκιμασιών, να προσφέρει από μόνη της επαρκείς πληροφορίες για το
σύνολο των δεξιοτήτων ενός μαθητή αφού επικεντρώνεται σ’αυτό που μπορεί εύκολα να
αξιολογηθεί, δηλ. η γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι οι
διάφορες μορφές κατατακτήριων τεστ που χρησιμοποιούνται, είναι αναχρονιστικές,
αναξιόπιστες και συνεπώς ακατάλληλες για τον προσδιορισμό της πραγματικής γλωσσικής
και επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών. Επισημάνθηκε επίσης η σημαντική έλλειψη
συνοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης στο μεταβατικό στάδιο από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο. Έγινε συνεπώς σαφέστατα αντιληπτή η αναγκαιότητα μιας νέας πρότασης
αξιολόγησης που θα κληθεί να γεφυρώσει το χάσμα με μια ολιστική προσέγγιση που θα
εξασφαλίζει την αξιοπιστία, εγκυρότητα και ευρύτερη αποδοχή από όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρουσίαση της πρότασης
Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, αξιόπιστου και
αποτελεσματικού πλαισίου αξιολόγησης στην τελευταία τάξη του Δημοτικού σχολείου το
οποίο θα συντελέσει καθοριστικά στην κατάταξη σε ομοιογενή επίπεδα με την εισαγωγή των
μαθητών στην Α’ Γυμνασίου, ελαχιστοποιώντας ή ακόμα και εξαλείφοντας την ανάγκη για
περαιτέρω διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης
που περιγράφηκαν στο πρώτο μέρος καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας, κατατίθεται η
νέα πρόταση αξιολόγησης που ακολουθεί.

Προφίλ γνωστικών ικανοτήτων του μαθητή (Learner Competence Profile)
Η πρόταση υποστηρίζει την κατάρτιση ενός «Προφίλ Ικανοτήτων του Μαθητή» με την
ολοκλήρωση της φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο το οποίο θα συγκροτηθεί με βάση όλα τα
δεδομένα που έχουν προκύψει από την συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών μεθόδων
αξιολόγησης με ορισμένες μορφές εναλλακτικής, διαμορφωτικής αξιολόγησης, και θα
συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές, τους στόχους και τη δυναμική του αναλυτικού
προγράμματος. Η διαμόρφωση του Προφίλ ικανοτήτων θα βασιστεί αφενός στην διεξαγωγή
ενός τελικού διαγωνίσματος ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα και αφετέρου στην συλλογή
πολλαπλών δειγμάτων εναλλακτικής αξιολόγησης. Τα δείγματα αυτά, αφού αξιολογηθούν
και βαθμολογηθούν, θα ταξινομηθούν σε έναν Φάκελο Υλικού Αποφοίτησης (Graduation
Portfolio), ο οποίος θα είναι σε θέση να αποδώσει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο, μια
σφαιρική εικόνα της γλωσσικής επάρκειας και επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Ο
φάκελος υλικού, που θα θεωρείται επίσημο έγγραφο, θα μεταφέρεται υπηρεσιακά από τη
μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη, και θα αποτελεί μια αξιόπιστη, δίκαιη και έγκυρη βάση
για την αποτελεσματική κατάταξη σε ομοιογενή επίπεδα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και
την συνοχή των διαδικασιών αξιολόγησης σε όλη τη διάρκεια της εννιάχρονης υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, θα διευκολύνει σημαντικά τον εκπαιδευτικό της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να θέσει γενικούς και ειδικότερους στόχους για κάθε επίπεδο
και να επιλέξει κατάλληλο διδακτικό υλικό. Μπορεί επίσης να συνεισφέρει σημαντικά στον
σχεδιασμό κατατακτήριων τεστ τα οποία θα ολοκληρώνουν την διαδικασία κατάταξης αν
αυτό κριθεί απαραίτητο (π.χ., σε περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί το Προφίλ Ικανοτήτων
ή αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός). Τα αποτελέσματα των τεστ αυτών θα διασταυρώνονται
με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Προφίλ ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την
εγκυρότητα τους.
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Η περαιτέρω χρήση του φακέλου κατά τη φοίτηση στο Γυμνάσιο και ο εμπλουτισμός του με
νέο υλικό παρέχει τη δυνατότητα μιας διαρκούς καταγραφής της πορείας του μαθητή
προσδίδοντας στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση την συνέχεια και συνοχή που είναι
απαραίτητο να υπάρχει. Θα είναι επίσης μια πηγή συνεχούς ανατροφοδότησης, άμεσα
διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί η ανίχνευση της προόδου, ο εντοπισμός
ατομικών η και ομαδικών μαθησιακών προβλημάτων, ή ακόμα και η συλλογή διαφόρων
στατιστικών στοιχείων. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει σε κάθε περίπτωση που θα καταστεί
αναγκαία, είτε η αλλαγή σχολείου για κάποιον μαθητή, είτε η αλλαγή εκπαιδευτικού μιας
συγκεκριμένης τάξης. Ένα αντίγραφο του Φακέλου Υλικού θα παραδίδεται στους γονείς των
μαθητών συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και
προσφέροντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή πορεία των
παιδιών τους.
Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, προσφέρεται
η δυνατότητα αποθήκευσης του υλικού σε ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio) με πολλά
πρακτικά πλεονεκτήματα (βλ. Wall et al. 2006).Τέλος, οι διάφορες εκπαιδευτικές αρχές,
εφοδιασμένες με ένα πλήθος από λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες, θα είναι σε
θέση να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του αναλυτικού προγράμματος και να
διαμορφώσουν νέες προσεγγίσεις για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας χωρίς να
αποκλείεται και η χρήση του και σε άλλα μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Διαθέτοντας αξιοπιστία, εγκυρότητα και συμμόρφωση με εθνικά και διεθνή πρότυπα όπως
το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς (CEFR) και το Ευρωπαϊκό Φάκελος υλικού Γλωσσών (ELP),
είναι σε θέση να συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία επίσημης πιστοποίησης γνώσης
της Ξένης γλώσσας στο στάδιο της αποφοίτησης από το δημοτικό. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη
για συμμετοχή σε εξωτερικές εξετάσεις που θα οδηγούσαν την διδασκαλία σε μια
εξεταστοκεντρική κατεύθυνση.

Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αξιολόγησης
α. Τελικό ανακεφαλαιωτικό τεστ
Το τελικό ανακεφαλαιωτικό τέστ θα διεξάγεται λίγο πριν την αποφοίτηση από την 6η
Δημοτικού. Θα είναι σχεδιασμένο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, με βάση τις οδηγίες του
αναλυτικού προγράμματος και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης
τάξης. Το θεματικό περιεχόμενο θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ύλης που
διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ενώ η επιλογή του τύπου των ασκήσεων θα
πρέπει να είναι εναρμονισμένη με την διαθεματική διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε
από τον εκπαιδευτικό. Αυτή η γραπτή δοκιμασία θα αξιολογεί αφενός την γλωσσική
επάρκεια (accuracy) και δεξιότητες που απαιτείται να έχει ο μαθητής, και αφετέρου την
ευχέρεια λόγου (fluency). Ο βαθμός δυσκολίας θα καθορίζεται από τις προδιαγραφές του
αναλυτικού προγράμματος και θα συμβαδίζει με το αντίστοιχο επίπεδο του Ευρωπαϊκού
πλαισίου αναφοράς (CEFR).
Αφενός η ανάγκη για μια τυποποιημένη γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται και
βαθμολογείται με συνεπή τρόπο, με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε όλα τα σχολεία της χώρας
και αφετέρου το ζήτημα της συμμόρφωσης προς τις ποιότητες αξιολόγησης (π.χ., αξιοπιστία,
εγκυρότητα, κ.τ.λ.) απαιτούν όλα τα μέρη του να σχεδιασθούν σύμφωνα με τυποποιημένα
κριτήρια που θα καθοριστούν από τις εκπαιδευτικές αρχές και θα συνοδεύονται από
λεπτομερείς οδηγίες για τις μεθόδους σύνθεσης και διεξαγωγής τους, ώστε να
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αντιμετωπισθεί η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνικές
δημιουργίας και χρήσης παρόμοιων τεστ. Πρακτικά ζητήματα όπως χρονικά περιθώρια και
διαθεσιμότητα πόρων πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Τέλος, ένα λεπτομερές σύστημα
βαθμολόγησης θα καθορίζει τις διαβαθμισμένες κλίμακες και την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα, μετά την επεξεργασία τους, θα αναγραφούν σε ειδικό
αναλυτικό δελτίο, το οποίο θα τοποθετηθεί στο Φάκελο Υλικού Αποφοίτησης.(Graduation
Portfolio).
Περιεχόμενα του Φακέλου Υλικού Αποφοίτησης
Το δεύτερο σκέλος της πρότασης βασίζεται στην σύνταξη του Φακέλου Υλικού Αποφοίτησης
(Graduation Portfolio). Για να θεωρηθεί ο φάκελος υλικού ως μία αξιόπιστη, αντικειμενική
και έγκυρη μορφή επίσημης αξιολόγησης, θα πρέπει να ακολουθηθούν μια σειρά από
διαδικασίες: Πρώτα από όλα, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι αξιολόγησης
και να προσδιοριστεί το είδος και ο αριθμός των εργαλείων συλλογής πληροφοριών (π.χ.
διαγωνίσματα, γραπτά δοκίμια, συνεργατικές εργασίες κλπ) που θα συμπεριληφθούν στο
φάκελο. Επίσης πρέπει να αναπτυχθούν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης των περιεχομένων του
φακέλου, εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία του Αναλυτικού προγράμματος και καθορισμένα
από επίσημους φορείς, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς
πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί, αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Φάκελος υλικού
Γλωσσών (European Language Portfolio)2. Στο περιεχόμενο του φακέλου πρέπει να
περιλαμβάνονται μόνο εκείνες οι μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης οι οποίες είναι σε θέση
να παρέχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις για την ακριβή εικόνα της επίδοσης του μαθητή και
την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και
άλλα στοιχεία όπως τυχόν έπαινοι, διακρίσεις και ηθικές ανταμοιβές.
Τα κριτήρια βαθμολόγησης του φακέλου υλικού όπως αναλυτικοί πίνακες, διαβαθμισμένες
κλίμακες κλπ. θα καθοριστούν με βάση κοινά αποδεκτά πρότυπα σε εθνικό επίπεδο,
διασφαλίζοντας την ισότιμη και αντικειμενική καταγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων.
Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ο βαθμός της ομοιογένειας των αξιολογητών (inter-rater
reliability). Ανάμεσα στους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως έδειξε και η
έρευνα, αποτελούν τα χρονικά περιθώρια και ο βαθμός υποστήριξης και διευκόλυνσης που
παρέχεται στους μαθητές είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, είτε από εξωδιδακτικούς
παράγοντες ώστε να μην αμφισβητείται η εγκυρότητα των συμπερασμάτων που προκύπτουν
από την εναλλακτική αξιολόγηση.
Μια ενδεικτική λίστα δειγμάτων μαθητικών εργασιών τα οποία πληρούν τα παραπάνω
κριτήρια και είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον Φάκελο περιλαμβάνει τα εξής:
1. Γραπτές δοκιμασίες κάθε είδους όπως ανακεφαλαιωτικά τεστ προόδου, σύντομα τεστ,
βαθμολογημένα με αντικειμενικό τρόπο και συναθροισμένα ώστε να δίνουν ένα συνολικό
αποτέλεσμα.
2. Ένα προκαθορισμένο δείγμα από διαφορετικές μορφές γραπτού λόγου, όπως
γράμματα/email, περιγραφές, αφηγήσεις, ορθογραφίες, μέσα στα πλαίσια των σχολικών
εργασιών που να βασίζονται σε θεματικό περιεχόμενο που έχει ήδη διδαχθεί.
3. Κάθε μορφής καταγεγραμμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την συμμετοχή του μαθητή σε
ατομικές ή ομαδικές εργασίες που έγιναν στο σχολείο ή καταγεγραμμένη συμμετοχή του
μαθητή σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας.
4. Οπτικοακουστικό υλικό που θα προβάλλει την ικανότητα αλληλεπίδρασης του μαθητή σε
προσομοιώσεις αυθεντικών καταστάσεων επικοινωνίας, ή ομαδικές δραστηριότητες,
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βαθμολογημένο με κριτήρια όπως συμμετοχή, ακρίβεια και ευχέρεια λόγου και συνολική
επίτευξη του στόχου.
5. Στοιχεία αυτογνωσίας των μαθητών μέσα από ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης.
Στον Φάκελο Υλικού θα συγκαταλέγεται και μια Έκθεση Αξιολόγησης που θα έχει συνταχθεί
από τον εκπαιδευτικό. Η αναγκαιότητα της έκθεσης αυτής απορρέει από το γεγονός ότι ο
εκπαιδευτικός είναι σε θέση να παρατηρήσει και να καταγράψει πληροφορίες για την
επίδοση και δεξιότητες των μαθητών από πολλαπλές πηγές σε καθημερινή βάση. Η έκθεση
αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρεται
σε μαθησιακά χαρακτηριστικά. όπως τύπος μάθησης (οπτικός, κιναισθητικός κλπ),
μαθησιακά κίνητρα, τυχόν ειδικές μαθησιακές ανάγκες π.χ. δυσλεξία, αναφορές στην
συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και κάποια στοιχεία από το κοινωνικό και μαθησιακό
περιβάλλον του μαθητή που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την επίδοσή του. Οι ειδικές
δεξιότητες του κάθε μαθητή είναι δυνατόν να καταγραφούν με λίστες ελέγχου,
ερωτηματολόγια, η προσωπικές συνεντεύξεις. Για να εξακριβωθούν και να
κατηγοριοποιηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες όλης της ομάδας θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν συζητήσεις σε επίπεδο τάξης. Αυτή η μέθοδος θεωρείται ιδιαίτερα
αποτελεσματική για τους μαθητές που παρακινούνται να εκφραστούν ελεύθερα μόνο με τη
παρουσία των συμμαθητών τους.

Επιπτώσεις από την εφαρμογή της πρότασης
H ενσωμάτωση σύγχρονων εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης της απόδοσης με
παραδοσιακές τεχνικές αποτελεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία στοχεύει όχι μόνο
στο αποτέλεσμα της μάθησης αλλά και στις διεργασίες που συντελούν σ’αυτή.
Συνυπολογίζει παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή πορεία όπως νοητικές
ικανότητες, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον κλπ. και αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει
την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην διαδικασία αξιολόγησης μέσα σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον απαλλαγμένο από άγχος που προωθεί την αυτενέργεια μέσα από διαδικασίες
διαφοροποίησης της μάθησης.
Με την αποτελεσματική κατάταξη σε επίπεδα ο μαθητής εντάσσεται σε ένα ομοιογενές
μαθησιακό περιβάλλον. Στο επίπεδο των αρχαρίων οι μαθητές είναι σε θέση να
επεξεργάζονται και να αφομοιώνουν το νέο υλικό με βραδύτερους ρυθμούς ενώ στο
επίπεδο των προχωρημένων δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για επιτάχυνση της
δημιουργικής και αυτόνομης μάθησης. Προβλήματα πειθαρχίας που οφείλονται είτε σε
δυσπροσαρμογή είτε σε έλλειψη κινήτρων είναι πιθανόν να εξαλειφθούν.
Περιορισμοί
Τα προβλήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου
πλαισίου, συνίστανται κυρίως στην έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων επαλήθευσης των
αποτελεσμάτων από μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης. Με την στενότερη συνεργασία
ανάμεσα στις εκπαιδευτικές αρχές και τους εκπαιδευτικούς και με την διεξαγωγή περαιτέρω
ερευνών και εκτεταμένη πιλοτική εφαρμογή του νέου πλαισίου θα οδηγήσει στην
επικύρωση των ισχυρισμών της πρότασης και θα συντελέσει στην ταχύτερη εξοικείωση και
ενσωμάτωση στην αξιολογική διαδικασία. Με την παροχή μετρήσιμων δεδομένων από
περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) είναι δυνατόν να γίνουν ευρείας κλίμακας
συγκρίσεις σε όλα τα πεδία εφαρμογής της πρότασης κατοχυρώνοντας την αξιοπιστία και
την εγκυρότητα της. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την ευχή η νέα πρόταση να θεωρηθεί ότι
συνεισφέρει ικανοποιητικά στην προσπάθεια για έγκυρη αξιολόγηση ώστε να υπάρξει
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κάποια ευαισθητοποίηση που θα οδηγήσει στην διερεύνηση της περαιτέρω αξιοποίησης
της.
Author’s e-mail: michaeltourabelis@yahoo.gr
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Η Χρήση της Ξένης Γλώσσας από τους Καθηγητές Αγγλικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Foreign Language Use by Secondary Education EFL Teachers

Σοφία Κακαβούλα

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον σε θέματα προϋπηρεσιακής
και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προκειμένου οι καθηγητές να παραμένουν ενήμεροι
για όλες τις νέες τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ενώ, λοιπόν, υπάρχει μια γενικότερη
αναβάθμιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επιμορφωτικών
προγραμμάτων, τα περισσότερα απ’ αυτά επικεντρώνονται κυρίως σε θεωρητικά και
μεθοδολογικά θέματα αγνοώντας τη συστηματική βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής
επάρκειας και ικανότητας των ίδιων των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, είναι
πραγματικότητα ότι αρκετοί καθηγητές αισθάνονται άβολα όσον αφορά στη χρήση της
ξένης γλώσσας εντός και εκτός της τάξης. Η παρούσα έρευνα εξετάζει το κατά πόσο
σίγουροι αισθάνονται οι καθηγητές για τη γλωσσική τους επάρκεια, εάν η αυτοπεποίθησή
τους στη χρήση της ξένης γλώσσας επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκπαιδευτικές
τεχνικές τους και εάν πράγματι υπάρχει η ανάγκη για ενδο-ϋπηρεσιακά προγράμματα
επιμόρφωσης που θα στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητάς
τους. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προκύπτει ότι οι καθηγητές Αγγλικών
των δημόσιων σχολείων πράγματι αισθάνονται ανεπαρκείς όσον αφορά στη γνώση και
χρήση της ξένης γλώσσας και παραδέχονται ότι η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά
προγράμματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής τους ικανότητας θα
μπορούσε να βελτιώσει όχι μόνο τη γλωσσική τους επάρκεια αλλά και τις διδακτικές
πρακτικές τους.

In the last few decades there is growing interest in pre- and in- service teacher education
which aims to help teachers keep up to date with new trends and developments in the field
of education. Although this movement has resulted in upgraded approaches to the design
and implementation of teacher training courses, most of them focus mainly on theoretical
and methodological issues neglecting the systematic improvement and development of
English teachers’ language proficiency and competence. However, it is a reality that several
teachers sometimes feel uncomfortable with using the foreign language inside and outside
the classroom. The present research investigates how comfortable teachers feel with their
foreign language proficiency, whether their confidence in using it influences in any way their
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teaching practices and whether there is a need for in-service teacher training courses
targeting teachers’ language development and improvement. From the analysis of the
research data we are able to assume that teachers of English feel that there are deficiencies
in their foreign language proficiency and competence and admit that their participation in
training courses targeting their language development would improve not only their
language proficiency but their actual teaching practices as well.

Εισαγωγή
Οι επιμορφωτικές μέθοδοι που έχουν ως στόχο να παρακινήσουν τους καθηγητές να
αναπτύξουν τις δικές τους θεωρίες και στρατηγικές αυτο-αξιολόγησης έχουν μόλις
πρόσφατα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο χώρο της εκπαίδευσης. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, οι καθηγητές καλούνται όχι μόνο να εξοικειωθούν με μεθόδους και τεχνικές που
θα μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη
όσον αφορά στη διδασκαλία τους και να χρησιμοποιούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους
για να παράγουν τις δικές τους θεωρίες. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που
προσφέρονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συνήθως περιλαμβάνουν βιωματικές
τεχνικές με σκοπό την παρακίνηση των διδασκόντων ως προς την έρευνα και την ανάπτυξη
των δικών τους διδακτικών προσεγγίσεων. Μεθοδολογικά και θεωρητικά θέματα και,
λιγότερο συχνά, παιδαγωγικά ζητήματα, είναι το επίκεντρο τέτοιων προγραμμάτων.
Ένα θεματικό πεδίο που έχει σχετικά παραμεληθεί στην επιμόρφωση των καθηγητών
Αγγλικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των ίδιων των
εκπαιδευτικών. Με δεδομένο ότι τα Αγγλικά διδάσκονται στα δημόσια σχολεία ως ξένη
γλώσσα, οι καθηγητές έχουν σπάνια τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σε
συνθήκες αυθεντικής, ρεαλιστικής επικοινωνίας. Παράγοντες όπως η ηλικία, η
επαγγελματική κόπωση και η στασιμότητα που οφείλεται κυρίως στην υποβιβασμένη θέση
του μαθήματος των Αγγλικών στο δημόσιο σχολείο μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη
γλωσσική επάρκεια και ικανότητα των διδασκόντων. Επιπλέον, αυτή η περιορισμένη επαφή
των εκπαιδευτικών με τη γλώσσα και η μειωμένη χρήση της σε πραγματικές συνθήκες
επικοινωνίας μπορεί να έχει συνέπειες στη διδακτική τους.
Η παρούσα έρευνα προσεγγίζει τις αντιλήψεις των καθηγητών Αγγλικών όσον αφορά στη
δική τους γνώση και επάρκεια της γλώσσας, τον βαθμό στον οποίο το γλωσσικό τους
επίπεδο επηρεάζει τις διδακτικές πρακτικές τους καθώς και το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη
για επιμορφωτικά προγράμματα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της
γλωσσικής τους επάρκειας. Εξετάζονται επίσης θέματα όπως η συχνότητα χρήσης της ξένης
γλώσσας στην τάξη και η χρήση συγκεκριμένων επικοινωνιακών τεχνικών με στόχο τον
εντοπισμό τυχόν συσχετισμών μεταξύ των παραπάνω στοιχείων και του γλωσσικού
επιπέδου των διδασκόντων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας καθώς και η
ερευνητική μέθοδος, τα εργαλεία και οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Ακολουθεί η περιγραφή και
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων. Στη
συνέχεια αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των
δεδομένων και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις παρούσες διδακτικές εφαρμογές και
τεχνικές. Τέλος, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας και προτείνονται
ιδέες για μελλοντικές μελέτες.
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Ερευνητική μέθοδος
Η έρευνα που απευθυνόταν σε καθηγητές Αγγλικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης βασίστηκε σε ποσοτικές και σε ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων, έτσι
ώστε να παραχθούν μετρήσιμα στοιχεία για στατιστική ανάλυση αλλά και να
προσδιοριστούν οι εκτιμήσεις και απόψεις των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα,
ακολουθήθηκε η μέθοδος της ερμηνευτικής έρευνας (interpretive research paradigm, πρβλ.
Pintrich & Schunk 1996), η οποία στηρίζεται σε διαφορετικές τεχνικές συλλογής δεδομένων
με σκοπό την εξέταση διαφόρων πλευρών του θέματος, και η μαιευτική τεχνική (elicitation
technique) που, σύμφωνα με τον Nunan (1992: 230), ποικίλλει από τη διεξαγωγή
τυποποιημένων τεστ μέχρι τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Η χρήση
ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα στόχευε στην παραγωγή στοιχείων που θα
επέτρεπαν ποσοτική, στατιστική ανάλυση, ενώ η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στην
παραγωγή ποιοτικών, διερευνητικών δεδομένων.
Η διαδικασία επιλογής του δείγματος ήταν ένας συνδυασμός τυχαίας επιλογής και επιλογής
με βάση τη γεωγραφική περιοχή. Eπιλέχθηκαν τυχαία εκπαιδευτικοί από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής με σκοπό να μην περιοριστεί η
έρευνα σε θέματα ηλικίας ή προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Έτσι, καθώς οι νεοδιόριστοι
διδάσκοντες συνήθως τοποθετούνται σε νησιά ή χωριά, ήταν απαραίτητο να επεκταθεί το
δείγμα για να συμπεριληφθούν και αυτές οι περιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο το δείγμα
είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των καθηγητών
Αγγλικής που υπηρετούν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τo ερωτηματολόγιo διανεμήθηκε σε εκατό (100) καθηγητές Αγγλικών σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω απλού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ελήφθησαν
απαντήσεις από εβδομήντα (70) συμμετέχοντες που υπηρετούν σε σχολεία τόσο στην
Αττική όσο και σε άλλους νομούς της Ελλάδας. Η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες
20 έως 30 ετών μόνιμα διορισμένες στη δημόσια εκπαίδευση με περίπου δέκα (10) χρόνια
διδακτική προϋπηρεσία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μετά τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου, τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί από το δείγμα έλαβαν μέρος σε συνέντευξη
έτσι ώστε να διευκρινιστούν και να ερευνηθούν περαιτέρω θέματα που προέκυψαν από το
ερωτηματολόγιο και που θα μπορούσαν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την
παρούσα έρευνα. Το δείγμα για τις συνεντεύξεις επιλέχθηκε με βάση την ηλικία και τη
διδακτική προϋπηρεσία – κατά συνέπεια, ένας διδάσκων επιλέχθηκε από κάθε ηλικιακή
ομάδα με συγκεκριμένη διδακτική προϋπηρεσία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δοκιμής του ερωτηματολογίου είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την επιτυχία της έρευνας (Cohen & Manion 1994: 141), το ερωτηματολόγιο
διανεμήθηκε σε εκπροσώπους του πληθυσμού, δηλαδή σε επτά (7) καθηγητές Αγγλικών
που υπηρετούν σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια. Με αυτόν τον τρόπο συλλέξαμε
πληροφορίες για την ευκρίνεια των ερωτήσεων και των οδηγιών, τη μορφή του
ερωτηματολογίου και τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του. Ωστόσο, αυτή η
φάση δεν υπέδειξε σοβαρές παραλείψεις και έτσι το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μετά
από κάποιες μικρές αλλαγές στη διατύπωση των ερωτήσεων και στις κλίμακες κατάταξης
(rating scales).
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με στόχο να ερευνηθεί το κύριο ερώτημα της έρευνας, το
οποίο αφορά στους τρόπους και στον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται οι καθημερινές
διδακτικές πρακτικές από την ικανότητα των διδασκόντων να χρησιμοποιούν την ξένη
γλώσσα. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι οι εξής:
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• Να ερευνηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά στη χρήση της ξένης
γλώσσας.
• Να αξιολογηθεί η ικανότητα των καθηγητών να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά τόσο εντός
όσο και εκτός της τάξης και να εντοπιστούν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί
προσπαθούν να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν τη γνώση τους όσον αφορά στη γλώσσα
σε υψηλό επίπεδο.
• Να ερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το περιεχόμενο της
ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης και να αξιολογηθεί η ανάγκη για προγράμματα που θα
στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη της γλωσσικής επάρκειας των καθηγητών.
• Να προσδιοριστούν οι επικοινωνιακές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καθηγητές στην
τάξη καθώς και να εκτιμηθεί η προθυμία τους και η πιθανότητα να τις χρησιμοποιήσουν
υπό ιδανικές διδακτικές συνθήκες.
Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια ήταν δομημένες -οι
δομημένες συνεντεύξεις βασίζονται σε μια λίστα ερωτήσεων σε προκαθορισμένη σειρά και
δίνουν στους ερευνητές τη δυνατότητα «να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες στο λιγότερο δυνατό χρόνο» (Dudley-Evans & John 1998: 135) - και διήρκεσαν
περίπου 15 με 20 λεπτά. Οι ερωτήσεις αναφέρονταν στη γλωσσική επάρκεια των
καθηγητών, τις ανάγκες τους αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις
διδακτικές πρακτικές τους. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκαν σημαντικές πτυχές του θέματος,
όπως τα σημεία στα οποία οι καθηγητές αισθάνονται ότι η απώλεια της γλωσσικής τους
ικανότητας είναι ιδιαιτέρως αισθητή, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους αναφορικά με τη
χρήση της γλώσσας και τους τομείς στους οποίους αισθάνονται ότι η γνώση τους έχει
παραμείνει στάσιμη. Χρήσιμες πληροφορίες εκμαιεύτηκαν επίσης σχετικά με τις διδακτικές
μεθόδους που προτιμούν και τις γλωσσικές ενότητες που θα ήθελαν να συμπεριληφθούν
στα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

Αποτελέσματα της έρευνας
Εβδομήντα (70) απαντήσεις συνελέγησαν τόσο μέσω απλού όσο και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από καθηγητές Αγγλικών που υπηρετούν σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια
σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Το προφίλ του αντιπροσωπευτικού καθηγητή είναι:
γυναίκα (87%) με λιγότερο από μία δεκαετία διδακτικής προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
(79%) αλλά διορισμένη σήμερα ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(89%). Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων είναι λιγότερο από τριάντα (30) ετών, ενώ επίσης
ένα τρίτο είναι πάνω από σαράντα (40). Η πλειοψηφία (60%) έχουν εργαστεί για λιγότερο
από δέκα (10) χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν
τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της διδακτικής των Αγγλικών.
Η χρήση της ξένης γλώσσας από τους καθηγητές
Στην ενότητα αυτή θα διερευνήσουμε κατά πόσο η γλωσσική επάρκεια των καθηγητών
χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου και κατά πόσο οι καθηγητές αισθάνονται άνετα με
τη χρήση της γλώσσας όταν επικοινωνούν με μαθητές, συναδέλφους ή άλλους συνομιλητές
με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Επίσης ερευνάται η υπόθεση ότι η υψηλού επιπέδου
επάρκεια στην ξένη γλώσσα μπορεί να βελτιώσει τις διδακτικές τεχνικές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (67%) έχουν
βιώσει κάποια στιγμή στην καριέρα τους μια μείωση της αυτοπεποίθησής τους αναφορικά
με τη χρήση της ξένης γλώσσας. Αυτή η συνειδητοποίηση εκ μέρους των καθηγητών μπορεί
να οδηγήσει σε μειωμένη αυτό-εκτίμηση και περαιτέρω χειροτέρευση της γλωσσικής τους
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ικανότητας. Οι περισσότεροι (75%) θεωρούν ότι οι γνώσεις τους σε σχέση με την ξένη
γλώσσα είναι επαρκείς, αλλά όχι τέλειες, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην
απαντήσουν ικανοποιητικά σε κάποια ερώτηση των μαθητών τους (είναι ενδεικτικό ότι 21%
θεωρούν δύσκολο το να παρέχουν στο μαθητή την αντίστοιχη αγγλική λέξη για κάποια
ελληνική). Η διδακτική προϋπηρεσία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποδεικνύονται επίσης
καθοριστικοί παράγοντες για τα αποτελέσματα της έρευνας. Μείωση της αυτοπεποίθησης
παρατηρείται περισσότερο σ’ αυτούς που εργάζονται στον δημόσιο τομέα πάνω από μια
δεκαετία. Έχοντας την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα πιο πρόσφατη, οι καθηγητές που
εργάζονται στο δημόσιο εδώ και λίγα χρόνια αισθάνονται περισσότερο βέβαιοι ότι το
επίπεδο των Αγγλικών τους είναι επαρκές και είναι περισσότερο σίγουροι ότι μπορούν να
απαντήσουν στις δύσκολες ερωτήσεις των μαθητών τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα για αρκετά χρόνια
αισθάνονται ότι η γνώση τους στην ξένη γλώσσα έχει παραμείνει στάσιμη πιθανώς λόγω
του ότι αναγκάζονται να διδάξουν τάξεις που αποτελούνται από μαθητές διαφόρων
επιπέδων – προχωρημένων και μη – και έτσι το διδακτικό υλικό που πρέπει να καλύψουν
παραμένει το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Από την άλλη πλευρά, οι
καθηγητές που έχουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο αισθάνονται σε μικρότερο βαθμό
ανασφαλείς όσον αφορά στη χρήση της ξένης γλώσσας και είναι περισσότερο άνετοι στην
επικοινωνία με συναδέλφους και άλλους συνομιλητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά. Αυτό
οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα πιο
συχνά κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε σχέση με τους συναδέλφους
τους χωρίς μεταπτυχιακό.
Μέθοδος
Διάβασμα βιβλίων, παρακολούθηση ταινιών
Διδασκαλία μαθητών προχωρημένου
επιπέδου
Χρήση Αγγλικών στην τάξη
Συνομιλία με μαθητές
Συναναστροφή με φίλους από το εξωτερικό
Συνομιλία με συναδέλφους στα Αγγλικά
Παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό

Μέσος όρος
1,65
2,13
2,28
2,48
2,98
3,33
3,82

Πίνακας 1: Αξιολόγηση τρόπων βελτίωσης της χρήσης των Αγγλικών
(1= πολύ συχνά 5=σπάνια)

Οι περισσότεροι καθηγητές (85%) συμφωνούν ότι το υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας
στην ξένη γλώσσα αποτελεί παράγοντα βελτίωσης της αυτοπεποίθησής τους και, πιθανόν,
της διδακτικής τους ικανότητας. Με δεδομένο ότι τυχόν αισθήματα γλωσσικού στρες
μπορούν να οδηγήσουν στην αποφυγή της χρήσης της ξένης γλώσσας στην τάξη (Horwitz
1996: 368), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των
καθηγητών θα συμβάλλει στην αυξημένη χρήση της γλώσσας εκ μέρους τους στην τάξη και,
συνεπώς, οι μαθητές θα εκτίθενται σε περισσότερη αυθεντική γλώσσα. Όπως υποστηρίζουν
οι περισσότεροι, η πιο αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης ή διατήρησης του επιπέδου της
γλώσσας τους είναι το διάβασμα ξενόγλωσσων βιβλίων και η παρακολούθηση ταινιών,
καθώς και η διδασκαλία πιο προχωρημένων μαθητών. Ένας όχι και τόσο διαδεδομένος
τρόπος είναι η εκτενής χρήση της ξένης γλώσσας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, είτε
με τη συνεχή χρήση των Αγγλικών μέσα στην τάξη είτε με φιλικές συζητήσεις με μαθητές ή
συναδέλφους (βλ. Πίνακα 1). Αυτή η περιορισμένη χρήση της ξένης γλώσσας έρχεται σε
αντίθεση με την ανάγκη για υψηλής ποιότητας και ποσότητας χρήση των Αγγλικών εκ
μέρους των εκπαιδευτικών, κάτι που έχουν τονίσει αρκετοί ερευνητές (Chaudron 1988, Ellis
1984, Wong-Fillmore, 1985, Cook 2000, Johnson 2002).
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Οι απόψεις των καθηγητών για την εκπαιδευτική επιμόρφωση
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται είτε από
ιδιωτικούς είτε από δημόσιους φορείς και αξιολογείται η ανάγκη να συμπεριληφθεί ο
τομέας της γλωσσικής βελτίωσης στην εκπαιδευτική επιμόρφωση.
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μεγάλο
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, τα
προγράμματα που οργανώνονται από το δημόσιο είναι πιο δημοφιλή (82% έχουν
παρακολουθήσει τέτοια προγράμματα) σε σύγκριση με αυτά που προσφέρονται από
ιδιωτικούς φορείς. Αυτή η διαφορά οφείλεται εν μέρει στον οικονομικό παράγοντα. Όσον
αφορά στο περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες εκδηλώνουν μεγάλο
ενδιαφέρον για προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν κάποια ενότητα γλωσσικής
βελτίωσης (βλ. Πίνακα 2). Τα σεμινάρια που επικεντρώνονται στις νέες τάσεις στη διδακτική
της Αγγλικής έρχονται δεύτερα στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, ενώ η λιγότερο
δημοφιλής επιλογή έχει να κάνει με αυτά που ασχολούνται με το σχεδιασμό
προγραμμάτων σπουδών.
Περιεχόμενο προγραμμάτων
Ανάπτυξη και βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των
καθηγητών
Νέες τάσεις στη διδακτική των Αγγλικών
Μεθοδολογία
Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της ξένης
γλώσσας
Παιδαγωγικά θέματα
Αξιολόγηση
Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών

Μέσος όρος
1,54
2,03
2,17
2,36
2,60
2,85
2,93

Πίνακας 2: Αξιολόγηση περιεχομένου επιμορφωτικών προγραμμάτων
(1= πολύ συχνά 5= σπάνια)

Οι προτιμήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων διαφέρουν
ανάλογα με τη διδακτική προϋπηρεσία και την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων. Οι πιο
έμπειροι καθηγητές δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο να παραμένουν ενήμεροι για τις νέες
τάσεις στη διδακτική και στις μεθόδους αξιολόγησης. Ωστόσο, η βελτίωση και ανάπτυξη της
γλωσσικής τους ικανότητας στην ξένη γλώσσα παραμένει η πρώτη προτεραιότητα τόσο για
τους περισσότερο έμπειρους όσο και για τους λιγότερο έμπειρους εκπαιδευτικούς (βλ.
Πίνακα 3). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αξιολογείται ως αρκετά
σημαντική κυρίως από εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές σπουδές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αξιόλογη μερίδα εκπαιδευτικών (39%) αισθάνεται ότι υστερεί
στη γλωσσική του ανάπτυξη και καθώς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η
παραγωγή προφορικού λόγου είναι η πιο σημαντική ικανότητα για έναν καθηγητή
Αγγλικών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προοπτική να συμπεριληφθεί η ενότητα της
γλωσσικής ανάπτυξης και βελτίωσης στην εκπαιδευτική επιμόρφωση έχει μια έγκυρη βάση.
Πλέον του 90% των συμμετεχόντων υποστηρίζουν ότι τέτοια προγράμματα θα είχαν θετικό
αντίκτυπο στη διδασκαλία τους.
Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την εργασία σε ομάδες ως την πιο αποτελεσματική
τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση
της γλωσσικής τους ικανότητας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προτιμούν να εργάζονται σε
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ζευγάρια, ενώ η ατομική εργασία θεωρείται απ’ όλους αναποτελεσματική (βλ. Πίνακα 4). Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων ισχυρίζεται ότι οι συζητήσεις και οι συνομιλίες γύρω από
διάφορα θέματα είναι η πιο κατάλληλη τεχνική για τη βελτίωση της γλωσσικής τους
ικανότητας. Το παιχνίδι ρόλων και οι δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη λύση κάποιου
προβλήματος έχουν επιλεγεί ως οι αμέσως επόμενες δημοφιλείς τεχνικές.
Έτη προϋπηρεσίας
στο δημόσιο

Επίπεδο σπουδών

Περιεχόμενο προγράμματος

1-10

11+

Πτυχίο

Μεθοδολογία
Χρήση νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Νέες τάσεις στη διδασκαλία των
Αγγλικών
Ανάπτυξη/βελτίωση της γλωσσικής
ικανότητας των καθηγητών
Παιδαγωγικά θέματα
Σχεδιασμός προγραμμάτων
σπουδών
Αξιολόγηση

2

5

3

Πτυχίο +
μεταπτυχιακό
3

5

4

5

4

3

2

2

2

1

1

1

1

4

7

4

6

6

6

6

7

7

3

7

5

Πίνακας 3: Προτιμήσεις για το περιεχόμενο μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων (1= πιο
σημαντικό, 5= λιγότερο σημαντικό)

Μέθοδος
Ομαδική εργασία
Εργασία σε ζεύγη
Όλη η τάξη μαζί με τον εκπαιδευτή να διευθύνει
Ατομική εργασία

Μέσος όρος
1,63
1,98
2,58
3,22

Πίνακας 4: Αξιολόγηση τεχνικών για βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας
(1= πιο σημαντικό, 5=λιγότερο σημαντικό)

Οι απόψεις των καθηγητών για τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν
Η ενότητα αυτή στοχεύει στον εντοπισμό των διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί καθημερινά, στην αξιολόγηση της συχνότητας με την οποία τα Αγγλικά
χρησιμοποιούνται στην τάξη και στον προσδιορισμό του βαθμού με τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί καταφεύγουν στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγαμε, εμφανίζεται ισορροπία μεταξύ της χρήσης της
μητρικής και της ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι καθηγητές
χρησιμοποιούν τα Αγγλικά κυρίως για να δώσουν οδηγίες στους μαθητές, ενώ
καταφεύγουν στη χρήση των Ελληνικών για να διαχειριστούν ή να πειθαρχήσουν τους
μαθητές ή για να συναναστραφούν μαζί τους κοινωνικά (βλ. Πίνακα 5). Ωστόσο είναι
σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι σε περιβάλλοντα όπου τα Αγγλικά διδάσκονται ως
ξένη γλώσσα, στα οποία η χρήση των Αγγλικών εκτός τάξης είναι εκ των πραγμάτων
περιορισμένη, οι λειτουργίες διαχείρισης και πειθαρχίας όπως και η χρήση της ξένης
γλώσσας για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. φιλική κουβέντα με τους μαθητές), δίνουν στον
εκπαιδευτικό την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυθόρμητα και αυθεντικά την ξένη γλώσσα.
Κατά συνέπεια, εάν αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη μητρική
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γλώσσα οι μαθητές στερούνται τη δυνατότητα να «εκτεθούν» σε πολύτιμα παραδείγματα
αυθεντικής, έστω πλημμελούς, χρήσης της ξένης γλώσσας.
Λειτουργίες
Για να δοθούν οδηγίες
Για τη διδασκαλία γραμματικής
Για τη διδασκαλία λεξιλογίου
Για λόγους διαχείρισης της τάξης
Για λόγους πειθαρχίας
Για χιούμορ

Μέσος όρος
1,86
3,53
2,40
2,53
3,15
3,31

Πίνακας 5: Χρήση των Αγγλικών στην τάξη (1= πιο συχνά, 5= λιγότερο συχνά)

Ο κύριος λόγος που ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην εκτεταμένη χρήση Ελληνικών στην τάξη
είναι επειδή, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, οι μαθητές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν
το μάθημα όταν αυτό διεξάγεται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Η μητρική γλώσσα
χρησιμοποιείται επίσης συχνά για λόγους διατήρησης της πειθαρχίας ή για να δοθούν
οδηγίες, κάτι το οποίο συμπίπτει με τους ισχυρισμούς του Macaro (2000) για τη χρήση της
μητρικής γλώσσας. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι κάποιες φορές αισθάνονται
πιο άνετα με τη χρήση των Ελληνικών για συγκεκριμένους διδακτικούς σκοπούς. Σύμφωνα,
όμως, με την Horwitz (1996: 366), η συχνή εναλλαγή της γλώσσας από τα Αγγλικά στα
Ελληνικά είναι μία από τις κυριότερες συνέπειες του γλωσσικού στρες και της
περιορισμένης γλωσσικής ικανότητας των εκπαιδευτικών.
Οι περισσότεροι καθηγητές συμφωνούν ότι είναι πιο εύκολο να διδάξουν γραμματική ή
λεξιλόγιο από το να διδάξουν την παραγωγή προφορικού λόγου. Περιμένουμε από τους
ξενόγλωσσους καθηγητές να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα αυθόρμητα
και σωστά και η πιθανότητα γραμματικού ή λεξιλογικού λάθους ή η ακατάλληλη χρήση ή
κατανόηση της γλώσσας συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην καλλιέργεια αισθήματος
άγχους και νευρικότητας όσον αφορά στη χρήση της ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη. Οι
νεότεροι εκπαιδευτικοί, εκείνοι με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας στον δημόσιο τομέα καθώς
και εκείνοι με μεταπτυχιακά θεωρούν τη διδασκαλία του λεξιλογίου πιο διασκεδαστική,
ενώ οι μεγαλύτεροι και εκείνοι που εργάζονται επί σειρά ετών στο δημόσιο προτιμούν τη
διδασκαλία της γραμματικής (βλέπε την έρευνα των `Αrva & Medgyes 2000). Λιγότεροι από
το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών προτιμούν τη διδασκαλία παραγωγής ή κατανόησης
προφορικού λόγου και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προοπτική τού να πρέπει να
παράγεις και να κατανοείς αυθεντικό και αυθόρμητο λόγο αποτελεί πηγή άγχους για τους
περισσότερους καθηγητές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (65%) ισχυρίζονται ότι η
βελτίωση των Αγγλικών τους θα έχει σίγουρα θετική επίδραση στη διδασκαλία τους. Αυτός
ο ισχυρισμός υποστηρίζεται ακράδαντα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς
και από εκείνους που δεν έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι πιο συνηθισμένες επικοινωνιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές
στην τάξη είναι το παιχνίδι ρόλων και οι δραστηριότητες που στοχεύουν στη λύση ενός
προβλήματος. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι τεχνικές που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6 παρακάτω χρησιμοποιούνται αρκετά συντηρητικά στην τάξη. Σύμφωνα με την
Horwitz,
όταν οι καθηγητές ξένων γλωσσών αισθάνονται άβολα με τη χρήση της γλώσσας, μπορεί
ασυναίσθητα να επιλέγουν διδακτικές τεχνικές που τους προστατεύουν από τη δημόσια
και ενεργητική χρήση της γλώσσας. Αντιθέτως, οι αγχωμένοι καθηγητές προτιμούν τις
προβλέψιμες και περισσότερο ελεγχόμενες αλληλεπιδράσεις. (1996: 366)
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Έτσι, λοιπόν, η περιορισμένη γλωσσική επάρκεια των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει
στην περιορισμένη χρήση δραστηριοτήτων που απαιτούν αυθόρμητη, δημιουργική χρήση
της ξένης γλώσσας και, συνεπώς, καταφεύγουν σε πιο ελεγχόμενες δραστηριότητες που
δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη μορφή της γλώσσας αντί για το μήνυμα και δεν δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες.
Τεχνικές
Παιχνίδι ρόλων
Γραμματικές επεξηγήσεις στην ξένη γλώσσα
Ασκήσεις κανόνων (pattern drills)
Συζητήσεις/συνομιλίες στην ξένη γλώσσα
Δραστηριότητες που στοχεύουν στη λύση
ενός προβλήματος

Μέσος όρος
3,21
3,18
2,94
3,12
3,21

Πίνακας 6: Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών
(1= πολύ συχνά 5= σπάνια)

Σε γενικές γραμμές οι διδάσκοντες προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να
επικοινωνούν στα Αγγλικά όσο το δυνατόν συχνότερα. Οι περισσότεροι (65%) αισθάνονται
ότι είναι καλά πρότυπα για τους μαθητές τους όσον αφορά στη χρήση της γλώσσας.
Ωστόσο, αυτό το αίσθημα είναι πιο έντονο στους διδάσκοντες που ανήκουν στη μεσαία
ηλικιακή ομάδα (31-40 ετών) και σε αυτούς με μικρή προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία. Οι
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων και τη μεταφορά πληροφοριών
θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως οι πιο χρήσιμες και, εάν οι εξωτερικές συνθήκες
όπως ο χρόνος, η έλλειψη εξοπλισμού κτλ. ήταν ιδανικές, θα χρησιμοποιούσαν σίγουρα
τέτοιες τεχνικές στην τάξη. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η επικοινωνία και η παραγωγή λόγου
στην ξένη γλώσσα προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος σε μια σημαντική μερίδα ερωτηθέντων
(47%). Αυτό υποστηρίζει ακόμα περισσότερο το επιχείρημα ότι υπάρχει η ανάγκη για
επιμορφωτικά προγράμματα που θα στοχεύουν στη γλωσσική ανάπτυξη των καθηγητών.
Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων στηρίζουν ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν ότι τα πιο αδύναμα σημεία τους
στη γλωσσική τους επάρκεια είναι το λεξιλόγιο, η παραγωγή προφορικού λόγου και η
προφορά. Αισθάνονται ότι η χρήση της καθομιλουμένης, της καθημερινής γλώσσας και το
λεξιλόγιο υψηλού επιπέδου είναι οι τομείς όπου η απώλεια της γλωσσικής ικανότητας είναι
περισσότερο εμφανής και άμεσα συνδεδεμένη με το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν
μεγάλη ποικιλία γλωσσικών εκφράσεων στην τάξη. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι
εκπαιδευτικοί:
«Δεν εξασκούμαι στα Αγγλικά όπως συνήθιζα παλιότερα όταν ήμουν φοιτήτρια ή
όταν εργαζόμουν σε φροντιστήριο. Τώρα όταν πρέπει να μιλήσω στ’ Αγγλικά λέω
“open your books” ή τους εξηγώ το λεξιλόγιο στα ελληνικά. Δεν περιμένουν από
εμένα να μιλάω στα Αγγλικά όλη την ώρα. Οι ευκαιρίες που μου δίνονται να
χρησιμοποιήσω τη γλώσσα εκτός τάξης είναι λίγες, οπότε δεν εξασκούμαι τόσο
πολύ πια.»
«Αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ πιο απλό λεξιλόγιο, μιλάω αργά για να με
καταλαβαίνουν οι μαθητές και ο λόγος μου είναι πολύ απλός. Δεν έχω την
ευκαιρία να εξασκήσω το λεξιλόγιό μου.»
«Έχω ξεχάσει πολλές λέξεις γιατί δεν τις χρησιμοποιώ πια. Συνεχώς
επαναλαμβάνω τα ίδια…»
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Σαν αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι οι λεξιλογικές τους γνώσεις
έχουν παραμείνει στάσιμες και ελπίζουν ότι η γνώση τους θα παραμείνει τουλάχιστον στο
ίδιο επίπεδο.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των καθηγητών, η γραμματική, η κατανόηση κειμένου και το
λεξιλόγιο είναι οι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Η διδασκαλία παραγωγής προφορικού λόγου δεν είναι από τις πρώτες τους προτιμήσεις και
όταν πρέπει να διδάξουν προφορικά χρησιμοποιούν εικόνες και δραστηριότητες από το
βιβλίο με σκοπό να παρακινήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ή οργανώνουν
ελεγχόμενες συζητήσεις μεταξύ των μαθητών. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, «επικεντρώνομαι
κυρίως στο λεξιλόγιο ή τη γραμματική», «χρησιμοποιώ εικόνες, συνήθως δεν
αυτοσχεδιάζω.»
Σε συνδυασμό με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις στις συνεντεύξεις
δείχνουν ότι οι καθηγητές αντιστέκονται κατά κάποιο τρόπο σε δραστηριότητες ανοικτού
τύπου και στην πιο ελαστική ομαδοποίηση των μαθητών. Επικοινωνιακές δραστηριότητες,
όπως παιχνίδια ρόλων ή δραστηριότητες που απαιτούν τη λύση ενός προβλήματος,
χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά στην τάξη και οι περισσότεροι καθηγητές ακολουθούν το
βιβλίο χωρίς να παίρνουν πρωτοβουλίες.
Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι μπορούν να βελτιωθούν στους τομείς στους
οποίους παραδέχονται ότι έχουν ελλείψεις και ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε
προγράμματα που θα στοχεύουν στη βελτίωση της γλωσσικής τους ικανότητας και
επάρκειας. Το λεξιλόγιο και η εξάσκηση του προφορικού λόγου είναι δύο τομείς που θα
ήθελαν να διδάσκονται σε τέτοια προγράμματα.

Εφαρμογές και συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
αισθάνονται ότι η γλωσσική τους ικανότητα στην ξένη γλώσσα χειροτερεύει με το πέρασμα
του χρόνου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, το λεξιλόγιο, η χρήση καθημερινής
γλώσσας και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου είναι οι τομείς που επηρεάζονται
άμεσα από παράγοντες όπως η ηλικία, η περιορισμένη έκθεση σε αυθεντικό λόγο, οι
περιορισμένες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για χρήση της ξένης γλώσσας εκτός τάξης και
η περιορισμένη χρήση της γλώσσας σε τάξεις με μαθητές διαφόρων επιπέδων
γλωσσομάθειας.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για επιμορφωτικά
προγράμματα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της γλωσσικής τους
ικανότητας. Φαίνεται ότι οι καθηγητές γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση και
βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου τους και συνειδητοποιούν ότι οι γνώσεις τους στην ξένη
γλώσσα επηρεάζουν τις διδακτικές τεχνικές τους. Η χρήση των Αγγλικών στην τάξη
περιορίζεται στη διδασκαλία αυτής καθ’ εαυτής της γλώσσας, αποκλείοντας
επικοινωνιακούς σκοπούς όπως η διαχείριση της τάξης, η πειθαρχία ή η έναρξη φιλικής
κουβέντας. Έχοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι διδάσκοντες θεωρούν ότι η καθημερινή
γλώσσα, το λεξιλόγιο και η παραγωγή προφορικού λόγου αποτελούν τα πιο αδύναμα
σημεία τους, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένας από τους λόγους που αποφεύγουν να
εκφραστούν στα Αγγλικά για αυτούς τους επικοινωνιακούς σκοπούς είναι η περιορισμένη
αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά στην παραγωγή ή στη διατήρηση αυθεντικής προφορικής
επικοινωνίας με τους μαθητές. Σαν αποτέλεσμα, η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται
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εκτενώς στην τάξη και έτσι δίνονται ελάχιστες ευκαιρίες στους μαθητές να εκτεθούν σε
αυθεντική, αυθόρμητη χρήση της ξένης γλώσσας.
Οι επικοινωνιακές διδακτικές τεχνικές, όπως οι δραστηριότητες ανοικτού τύπου, αυτές που
στοχεύουν στη λύση κάποιου προβλήματος και τα παιχνίδια ρόλων, δεν χρησιμοποιούνται
συχνά από τους συμμετέχοντες, παρ’ όλο που οι ίδιοι τις θεωρούν μεγάλης αξίας για την
εκμάθηση της γλώσσας. Οι περισσότεροι αισθάνονται άβολα όταν πρέπει να διδάξουν την
παραγωγή προφορικού λόγου και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το 47% των
εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι η επικοινωνία και τα προφορικά τους προκαλούν μεγάλο
άγχος.
Είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική επιμόρφωση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα
μεθοδολογίας και τα περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται στις
μέρες μας στοχεύουν στο να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με τις ικανότητες εκείνες που
θα τους βοηθήσουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην τάξη. Ωστόσο, όπως
αποδεικνύεται από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, ο τομέας της γλωσσικής
ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να παραμελείται.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η γλωσσική ανάπτυξη θα έπρεπε να κατέχει την κεντρική θέση στην επιμόρφωση και
εκπαίδευση των καθηγητών όχι μόνο προϋπηρεσιακά αλλά και ενδοϋπηρεσιακά. Καθώς η
επάρκεια στην ξένη γλώσσα θεωρείται και είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά
των αποτελεσματικών διδασκόντων, η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε
καθηγητές ξένων γλωσσών.
Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο δείγμα καθηγητών
Αγγλικής γλώσσας σε περισσότερο διευρημένα εργασιακά περιβάλλοντα όχι μόνο ως προς
την γεωγραφική τους τοποθεσία αλλά και την επαγγελματική τους θέση και περιβάλλον. Θα
μπορούσαν επίσης να προταθούν επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της
γλωσσικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και να αξιολογηθούν ως προς την
αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία πριν εφαρμοστούν στην πράξη.
Author’s e-mail: sofka1@hol.gr
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Ο Αναστοχασμός στα Προγράμματα Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης Καθηγητών Αγγλικής
Reflection in Teacher Education Programmes
for Novice EFL Teachers

Παναγιώτα Γ. Καρκαλέτση

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην έννοια του αναστοχασμού σαν αναπόσπαστο μέρος
της επιμόρφωσης των καθηγητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η παραδοχή της
σπουδαιότητας του αναστοχασμού για την επιμόρφωση των καθηγητών αυτών είναι ευρεία
μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Οι θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες που αφορούν
στο θέμα αυτό αποκαλύπτουν ότι ο αναστοχασμός μπορεί να προαναγγείλει την απαρχή
μιας αυθεντικής μαθησιακής διαδικασίας που οδηγεί σε εποικοδομητικές, προσωπικές
αλλαγές και επαγγελματική αυτονομία. Αυτές οι διαστάσεις του θέματος καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη αξιολόγησης της ανάπτυξης ικανοτήτων αναστοχασμού των
επιμορφούμενων καθηγητών κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Αυτός
είναι και ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο η μελέτη αυτή αναζητά να διερευνήσει, στα
πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, εάν το υποχρεωτικό, εισαγωγικό πρόγραμμα
επιμόρφωσης των νεοδιόριστων καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, προσφέρει
στους επιμορφούμενους το χώρο, το χρόνο και την υποστήριξη για να εμπλακούν συνειδητά
και δημιουργικά σε αναστοχασμό. Η έρευνα η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της μελέτης
αυτής, υιοθετεί το ερωτηματολόγιο ως το μεθοδολογικό της εργαλείο για τη συλλογή
επαρκών στοιχείων, η ανάλυση των οποίων θα μας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα.
Από τα αποτελέσματα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης, που
αποτελεί το αντικείμενο έρευνας της παρούσας μελέτης, παρουσιάζει μια σημαντική
αδυναμία περιθωριοποιώντας το ρόλο του αναστοχασμού και αφήνοντας ανεκμετάλλευτο
το πλούσιο δυναμικό αυτού. Μέσα από την παρουσίαση των συμπερασμάτων
αναδεικνύεται η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της αξίας και της ποιότητας του
αναστοχασμού μέσα από την υιοθέτηση ποικίλων και πολλά υποσχόμενων μεθόδων.

The present paper focuses on the concept of reflection as an integral component of
professional English Foreign Language teacher education. Many scholars have acknowledged
its paramount importance in teachers’ training and development and the relevant literature
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reveals that reflection may herald the beginning of a true learning process towards
professional growth, productive change and professional autonomy. Thus, it appears as an
imperative need to evaluate whether teacher preparation programmes develop reflective
abilities in their trainees. It is primarily for this reason that the study seeks to investigate
whether the compulsory, induction training programme offered by the Greek State for the
newly appointed English Foreign Language teachers (P.E.K. induction training programme)
grants them sufficient space, time and support to engage in reflective thought and action
consciously and creatively. The research that is conducted employs the questionnaire as its
methodological tool with a view to collecting sufficient data, whose analysis will lead to
valuable conclusions. The results show that the training programme under investigation
bears a great weakness since it marginalises the role of reflection leaving its rich potential
unexploited. The findings provide a strong case for assigning greater value to reflective
practices and for enhancing the quality of reflection in the specific induction training
programme through the adoption of various promising techniques.

Εισαγωγή
Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας αντιμετωπίζοντας ποικίλες και
σύνθετες απαιτήσεις στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, καλούνται να ανταπεξέλθουν
με επιτυχία στο έργο τους στα πλαίσια της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που
παρέχεται από το Ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αποτελούν
σημαντικό τροχό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να
δίδεται μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα που αφορούν στην επαγγελματική ανάπτυξη
αυτών. Η επαγγελματική κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μεγίστης
σημασίας για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Ο σύγχρονος επιστημονικός προβληματισμός
επιβάλλει τη θεώρηση του εκπαιδευτικού ως αυτόνομου επαγγελματία, ο οποίος πέρα από
την κατοχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και
άρτιας ψυχοπαιδαγωγικής επάρκειας οφείλει να σκέφτεται και να δρα σαν στοχαστικός
επαγγελματίας-εκπαιδευτικός, ο οποίος ξέρει πώς να αξιοποιεί τον αναστοχασμό σε όλα τα
στάδια και τις προεκτάσεις του σύνθετου εκπαιδευτικού του έργου.
Ως εκ τούτου, κεντρική έννοια της μελέτης και έρευνας που περιγράφεται στο κεφάλαιο
αυτό είναι ο αναστοχασμός (reflection), που αδιαμφισβήτητα έχει αποτελέσει συχνό
αντικείμενο εκπαιδευτικών άρθρων και μελετών της ξενόγλωσσης κατά βάση
βιβλιογραφίας, πρωτίστως κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η έννοια του
αναστοχασμού εξετάζεται στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων
καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας, που διεξάγεται στα αρμόδια Περιφερειακά
Επιμορφωτικά Κέντρα υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πιο συγκεκριμένα,
στόχος είναι να διερευνηθεί εάν το μοντέλο επιμόρφωσης που υιοθετείται στα πλαίσια του
προγράμματος αυτού, παρέχει στους εκπαιδευόμενους αυθεντικές ευκαιρίες για κριτικό
αναστοχασμό, oι οποίες υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιμόρφωσης και προάγουν την
αυτόνομη στοχαστικοκριτική σκέψη και δράση των εκπαιδευτικών σε ποικίλες περιπτώσεις
της σχολικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση της
ύπαρξης και της ποιότητας του αναστοχασμού κατά τη διάρκεια της πρώτης εκ των τριών
φάσεων του προγράμματος, εφόσον αυτή η φάση διαρκεί τις περισσότερες ώρες και είναι
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υποχρεωτική για όλους τους επιμορφούμενους σύμφωνα με τις ως τώρα ισχύουσες
διατάξεις.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει εκτενής παρουσίαση των τεσσάρων βασικών αξόνων
της μελέτης. Αρχικά, η πρώτη ενότητα θα σκιαγραφήσει το θεωρητικό υπόβαθρο που
υποστηρίζει την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί. Αναφορές θα γίνουν στο ρόλο του
αναστοχασμού στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη καθώς και στη θέση του στα πιο
δημοφιλή μοντέλα επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα, θα σκιαγραφηθούν τα χαρακτηριστικά, τα
είδη και τα επίπεδα του αναστοχασμού, καθώς και οι τεχνικές εκείνες που τον προάγουν
και οδηγούν τους εκπαιδευόμενους στο να αποκομίσουν τα οφέλη του τόσο σε
επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στους
στόχους της έρευνας, στην περιγραφή του μεθοδολογικού εργαλείου που σχεδιάστηκε και
υιοθετήθηκε καθώς και στα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τη στατιστική ανάλυση
των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Η σύνδεση των συμπερασμάτων αυτών με το θεωρητικό
υπόβαθρο πραγματοποιείται στην τρίτη ενότητα με απώτερο στόχο την παρουσίαση των
ουσιαστικών συμπερασμάτων της έρευνας που επηρεάζουν άμεσα τους νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη σκιαγράφηση αντισταθμιστικών
μέτρων για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και με προτάσεις για μελλοντικές
μελέτες επί διαφόρων εκφάνσεων του θέματος που διερευνήθηκε.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης αναδεικνύει τον κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο που
κατέχει ο αναστοχασμός σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
σε όλο τον κόσμο από το παρελθόν ως σήμερα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ο
αναστοχασμός έχει κερδίσει την προσοχή πολλών επιστημόνων, οι οποίοι αποδέχονται και
θεμελιώνουν την αξία του και τη συνεισφορά του στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών (Van Manen 1991, Korthagen 1993, Brookfield 1995, Moon 1999).

Ιστορική αναδρομή και ορισμός του αναστοχασμού
Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή πρέπει να σημειωθεί ότι ο Dewey (1933) πρώτος
αναγνώρισε την αξία του αναστοχασμού σαν εκείνη την πνευματική διαδικασία η οποία
βοηθά τους επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν ενεργά προβληματικές καταστάσεις, με
υπευθυνότητα, ολόψυχα και με διευρυμένο πνεύμα. Ο Habermas (1971) συνέδεσε την
κριτική αναζήτηση και κριτική σκέψη με το ιδανικό της επαγγελματικής και προσωπικής
καταξίωσης. Η κεντρική συμβολή του Schon (1983, 1987) στον επιστημονικό
προβληματισμό γύρω από την έννοια του αναστοχασμού έγκειται στο γεγονός ότι συνέδεσε
τον κριτικό στοχασμό και την κριτική δράση με πολλές από τις πτυχές της εκπαιδευτικής
πραγματικότητας και πρακτικής σε τέτοιο βαθμό που ο επαγγελματίας-εκπαιδευτικός να
σκύβει πάνω από τα προβλήματα που αναφύονται καθημερινά στην πορεία του με
προσωπική ευθύνη, φροντίδα, δεξιοτεχνία και αυτοπεποίθηση.
Η ενασχόληση της επιστημονικής κοινότητας με την έννοια του αναστοχασμού αναφορικά
με τον τρόπο που σκέφτονται, ενεργούν αλλά και μαθαίνουν οι ενήλικες επαγγελματίες έχει
αποφέρει ποικίλες προσεγγίσεις και ορισμούς. Ωστόσο, στην μελέτη υιοθετείται ο ορισμός
της έννοιας από τον Korthagen (1993) ο οποίος προσεγγίζει τον αναστοχασμό σαν εκείνη
την πνευματική διαδικασία που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν σε κριτική
ανάλυση τα πιστεύω τους γύρω από τη διδασκαλία και το φαινόμενο της μάθησης,
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δομώντας και ανασχηματίζοντας υπάρχουσες μορφές γνώσης, προβληματικές καταστάσεις
και νέες εμπειρίες. Μέσα από αυτόν το δρόμο κριτικής σκέψης και δράσης ο εκπαιδευτικός
δύναται να αντιμετωπίσει και να αναλάβει συνειδητά τις ευθύνες των πράξεών του ως
αυτόνομος επαγγελματίας (Korthagen & Wubbels 1995).
Η ευρεία έννοια και φύση του αναστοχασμού καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να
εστιάσουμε στις διάφορες εκφάνσεις και πτυχές του όρου που την ανάγουν σε μια
πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε ποικίλα
μονοπάτια στο ταξίδι τους για επαγγελματική και προσωπική καταξίωση.

Τύποι και επίπεδα αναστοχασμού
Ένας τρόπος ουσιαστικής προσέγγισης της έννοιας του αναστοχασμού είναι η κατανόηση
των τύπων και των επιπέδων του, που προτείνουν οι επιστήμονες στη σχετική ξενόγλωσση
βιβλιογραφία (Schon 1983, Van Manen 1991). Σύμφωνα με τον Schon (1983) υπάρχουν δύο
τύποι: αναστοχασμός κατά τη διάρκεια της δράσης (reflection-in-action) και αναστοχασμός
μετά τη δράση (reflection-on-action). Στην πρώτη περίπτωση ταυτόχρονα με τη δράση ο
επαγγελματίας-εκπαιδευτικός στοχάζεται και αξιολογεί την εκάστοτε κατάσταση έχοντας
σαν αφετηρία διάφορες πτυχές της προγραμματισμένης ή μη δράσεως που εκτυλίσσεται
γύρω του. Στη δεύτερη περίπτωση μετά την ολοκλήρωση της δράσης, ο επαγγελματίαςεκπαιδευτικός στρέφει συνειδητά την κριτική σκέψη και ματιά του στα πεπραγμένα σε μια
προσπάθεια αποτίμησης, αξιολόγησης και ενδεχόμενης βελτίωσης των πραγμάτων.
Πέραν αυτών των δύο τύπων αναστοχασμού, ο Van Manen (1991) διακρίνει και έναν τρίτο
τύπο που μετατρέπει τον επαγγελματία-εκπαιδευτικό σε κριτικό αναστοχαστή πριν προβεί
σε οποιαδήποτε προγραμματισμένη μορφή δράσεως (anticipatory reflection). Σε αυτήν τη
συγκεκριμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός δύναται να εκπονήσει σχέδιο δράσης το οποίο
να βασίζεται όχι μόνο σε στόχους, που είναι επιθυμητό να επιτευχθούν, αλλά και σε
πιθανές συνέπειες τις οποίες μπορεί να προβλέψει λαμβάνοντας υπόψη εκ των προτέρων
τις ιδιαίτερες συνιστώσες της εκάστοτε εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Άλλοι πάλι επιστήμονες κάνουν λόγο για διαφορετικά επίπεδα στον αναστοχασμό (Van
Manen 1977, Hatton & Smith 1995, Zeichner & Liston 1996, Jay & Johnson 2002). Σύμφωνα
με αυτόν το διαχωρισμό μπορεί να γίνει λόγος για τεχνικό αναστοχασμό (technical
reflection), για πρακτικό αναστοχασμό (practical reflection) καθώς και για κριτικό
αναστοχασμό (critical reflection) (Van Manen 1977, Zeichner & Liston 1996). Στην
περίπτωση του τεχνικού αναστοχασμού, ο εκπαιδευτικός εστιάζει την κριτική του σκέψη
στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων και τεχνικών που υιοθετεί για την επίτευξη
προκαθορισμένων στόχων ενώ στην περίπτωση του πρακτικού αναστοχασμού ο
εκπαιδευτικός αναλύει σε βάθος τη διάδραση τού εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
πάνω στους στόχους που έχουν τεθεί και στα υπάρχοντα αποτελέσματα.
Οι Hatton & Smith (1995) προτείνουν το διαχωρισμό του αναστοχασμού σε τρία άλλα
επίπεδα: στον περιγραφικό αναστοχασμό (descriptive reflection) κατά τη διάρκεια του
οποίου ο εκπαιδευτικός προβαίνει στην περιγραφή των συμβάντων της εκπαιδευτικής του
πραγματικότητας, στον συγκριτικό αναστοχασμό (dialogic or comparative reflection) ο
οποίος οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε κατάσταση εσωτερικού διαλόγου με τον εαυτό του σε
μία προσπάθεια διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της πραγματικότητας και
τέλος στον κριτικό αναστοχασμό (critical reflection) που συνεπάγεται σφαιρική και
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ολοκληρωμένη θεώρηση των πραγμάτων υπό το πρίσμα του ευρύτερου σχολικού και
κοινωνικού πλέγματος (Hatton & Smith 1995, Jay & Johnson 2002).
Όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα αναστοχασμού μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικές
και γνήσιες ευκαιρίες για όλους τους εκπαιδευτικούς ώστε να ξεδιπλώσουν την
εκπαιδευτική τους εικόνα, να τη γνωρίσουν καλύτερα και να καθοδηγήσουν την
επαγγελματική τους εξέλιξη συνειδητά και αυτόνομα. Πρόσφορο έδαφος για την
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την αναστοχαστική σκέψη και δράση όλων των τύπων και
των επιπέδων μπορούν να αποτελέσουν τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης τα
οποία θέτουν τον αναστοχασμό σαν στόχο ή σαν μια από τις βασικές τους προτεραιότητες.

Η θέση του αναστοχασμού στα μοντέλα επιμόρφωσης
Η πολλά υποσχόμενη εικόνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού ως ενός αναστοχαστικού
επαγγελματία άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά στα τέλη του 20ου αιώνα και να
εκφράζεται μέσα από τα μοντέλα επιμόρφωσης που υιοθετήθηκαν σε πολλές χώρες του
εξωτερικού (Korthagen 1999, Loughran 2002).
Η επικρατούσα αντίληψη σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως τον 20ο αιώνα
πήγαζε πρωτίστως από το πνεύμα της τεχνοκρατικής ορθολογιστικής σκέψης. Σύμφωνα με
τον Halliday (1998) από τον τεχνοκρατικό αυτό ορθολογισμό προήλθε η προσκόλληση σε
ήδη δοκιμασμένες στρατηγικές διδασκαλίας καθώς και η πεποίθηση ότι η θεωρία από την
επιστημονική γνώση έχει τον πρώτο λόγο στην καθοδήγηση της επαγγελματικής δράσης.
Από αυτό το πνεύμα διακατέχονται τα πρώτα μοντέλα επιμόρφωσης που παρουσιάζονται
στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, δηλαδή το στατικό ‘Craft Model’ και το ακόμη πιο
δημοφιλές ‘Applied Science Model’ (Wallace 1991).
Ενώ ως τον 20ο αιώνα επικράτησαν μοντέλα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που
συμμορφώνονταν με τις αρχές της τεχνοκρατικής σκέψης και δράσης, τον 21ο αιώνα άρχισε
να διαμορφώνεται μια νέα τάξη πραγμάτων. Η συμβολή των κογκνιτιβιστών προς αυτήν την
κατεύθυνση ανάγεται στην ευρεία αποδοχή των απόψεών τους, σύμφωνα με τις οποίες
όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα έχοντας
ήδη διαμορφωμένες πεποιθήσεις, αξίες, γνώσεις και εμπειρίες που αποτελούν τη δική τους
προσωπική εκπαιδευτική κοσμοθεωρία (Zeichner & Liston 1996). Ο αναστοχασμός
αναδεικνύεται σαν εκείνη τη δύναμη που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αυτή την
κοσμοθεωρία για να διερευνηθεί και να ανασχηματιστεί με απώτερο στόχο να προσεγγίσει
ο εκπαιδευτικός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκάστοτε εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Van Manen 1995, Ottesen 2007).
Η αναδόμηση των γνώσεων και αξιών μέσω του αναστοχασμού είναι περαιτέρω στενά
συνδεδεμένη με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στη μάθηση των ενηλίκων
(Brookfield 1991, Cross 1992, Gilpin 1999, Foley 2004). Η αναστοχαστική σκέψη και κριτική
δράση μπορούν να συμβάλλουν ώστε να επέλθουν μόνιμες αλλαγές στο γνωστικό επίπεδο
των ενηλίκων επιμορφούμενων. Οι αλλαγές αυτές συντελούνται με τη συνειδητή ενεργό
δράση των επιμορφούμενων, οι οποίοι μαθαίνουν να αξιολογούν και να αιτιολογούν
καταστάσεις και δεδομένα βάσει κριτηρίων που διαμορφώνουν οι ίδιοι με την πολύτιμη
βοήθεια του αναστοχασμού (Brookfield 1991, Cray & Currie 1996, Foley 2004).
Σε αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε με τη συμβολή των κογκνιτιβιστών,
ιδιαίτερα εξέχουσα θέση κατέκτησαν τα μοντέλα κατάρτισης και επιμόρφωσης που
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προάγουν το όραμα του εκπαιδευτικού ως αναστοχαστή. Μεταξύ αυτών των μοντέλων
πρέπει να σημειωθούν το μοντέλο εκπαίδευσης του Ο’Brien (1981) ‘The E-R-O-T-I model’,
το Αναστοχαστικό Μοντέλο του Wallace (1991) ‘The Reflective model’, το μοντέλο της Ur
(1991) ‘The Enriched Reflective model’, το μοντέλο του Kontra (1997), καθώς και το μοντέλο
επιμόρφωσης του Korthagen (1991) ‘The ALACT model’. Σε όλα αυτά τα μοντέλα ο
αναστοχασμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη επαγγελματικής αλλά και προσωπικής
εξέλιξης και προόδου των επιμορφούμενων.

Τα οφέλη του αναστοχασμού και στρατηγικές προώθησης του
Η δημοτικότητα των μοντέλων κατάρτισης και επιμόρφωσης που δίνουν προτεραιότητα
στον αναστοχασμό συνδέεται και με τα οφέλη που είναι πιθανόν να αποκομίσουν οι
επιμορφούμενοι.
Πιο συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά οι επιμορφούμενοι δύνανται να προσεγγίσουν
κριτικά τις καινούριες γνώσεις και τις νέες δεξιότητες που παρουσιάζονται σε αυτούς, και
μετά από αναστοχαστική σκέψη να υιοθετήσουν και να δοκιμάσουν μόνο εκείνες που
φαντάζουν πιο συμβατές και πιο ωφέλιμες για την εκπαιδευτική τους πραγματικότητα
(Freeman 1989). Από την άλλη πλευρά, ο αναστοχασμός είναι συνυφασμένος και με την
ευρύτερη έννοια της επιμόρφωσης που οδηγεί σε αλλαγή πεποιθήσεων, αξιών και στάσεων
μέσα από μια αδιάκοπη και συνειδητή διαδικασία επιδίωξης προσωπικής και
επαγγελματικής αλλαγής και ανάπτυξης (Bartlett 1990, Ur 1991, Wallace 1991, Wallace
1999).
Πέρα από τα οφέλη στα επίπεδα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
πολύτιμη μπορεί να αποδειχτεί η συνεισφορά του αναστοχασμού στη σύνδεση της
θεωρητικής γνώσης με την πράξη και δράση των επιμορφούμενων (Ramani 1987; Johnson
1996, Kontra 1997, Orland-Barak & Yinon 2007). Διερευνώντας κριτικά το νέο αλλά και
υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο οι επιμορφούμενοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να
εντοπίσουν τις πτυχές εκείνες που αν γίνουν πράξη μπορούν να εμπλουτίσουν και να
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, πρέπει να
σημειωθεί ότι ο αναστοχασμός λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας η οποία καθιστά δυνατή
την επιτυχή προσέγγιση απρόσμενων, σύνθετων και προβληματικών καταστάσεων που
αναφύονται καθημερινά ως τροχοπέδη στο εκπαιδευτικό έργο και των οποίων η
αντιμετώπιση δεν είναι εφικτή με την απλή καταφυγή σε ήδη δοκιμασμένες ‘συνταγές’,
τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις (Richards & Lockhart 1994, Van Manen 1995). Η
υπερπήδηση τέτοιων πολύπλοκων καταστάσεων απαιτεί μια πολύπλευρη και σφαιρική
θεώρηση του προφίλ του ίδιου του εκπαιδευτικού, του άμεσου εκπαιδευτικού
περιβάλλοντός του αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής σφαίρας (Van Manen
1977 Zeichner & Liston 1996). Ο αναστοχασμός, επομένως, μπορεί να εξοπλίσει τον
επιμορφούμενο εκπαιδευτικό με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να υπερπηδά με
αυτοπεποίθηση οποιαδήποτε κατάσταση η οποία δυσκολεύει το έργο του παίρνοντας
ταυτόχρονα την ευθύνη των πράξεών του (Bengtsson 1995, Korthagen & Wubbels 1995).
Συνοπτικά, η παιδαγωγική αξία της αναστοχαστικής σκέψης και δράσης είναι ύψιστη
εφόσον μπορεί να μεταμορφώσει τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς σε κριτικούς
στοχαστές, δραστήριους ερευνητές και αυτόνομους επαγγελματίες με υψηλή αυτογνωσία,
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αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα (Bengtsson 1995, Brookfield 1995, Stanley 1998,
Loughran 2002, Freese 2006).
Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μπορούν να αποτελέσουν εύφορο έδαφος
για την καλλιέργεια και ενδυνάμωση αναστοχαστικών ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς με
την υιοθέτηση κατάλληλων πάντα τεχνικών και μεθόδων για το σκοπό αυτό (Hatton &
Smith 1995, Moon 2004). Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις τεχνικές αυτές:
• την πρακτική επαγγελματική εμπειρία προσομοίωσης στα πλαίσια της επιμόρφωσης
που προτείνει ο Schon (1987), (Schon’s practicum)
• την έρευνα-δράση (action research) (Nunan 1990, Wallace 1991, Yost et al. 2000, Griffin
2003).
• τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) (Wallace 1991, Adler 1991, Richards 1998)
• τη μικρο-διδασκαλία (micro-teaching) (Penso et al. 2001, Moon 2004, Beaumont et al.
2005).
• την παρατήρηση (observation) (Freeman 1982, Williams 1989, Wajnryb 1992, Malderez
2003).
• τη γραπτή καταγραφή συμβάντων και συμπερασμάτων σε όλα τα στάδια της
επιμόρφωσης για αναστοχασμό (reflective writing) (Adler 1991, Hatton & Smith 1995,
Boud & Walker 1998, Richards & Ho 1998, Woodfield & Lazarus 1998, Woodward 1998,
Korthagen 1999, Reiman 1999, Martin 2005, Lee 2007).
Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων έγκειται στα χέρια των επιμορφωτών οι οποίοι μετά
από πολύ προσωπικό αναστοχασμό πρέπει να καταλήγουν σε εκείνες τις τεχνικές που
διευκολύνουν και επιταχύνουν το επιμορφωτικό ταξίδι των εκπαιδευτικών στα μονοπάτια
της αναστοχαστικής σκέψης και δράσης με απώτερο στόχο την επαγγελματική άνθιση και
πρόοδο αυτών (Bax 1997, Tillema & Kremer-Hayon 2005).

Μεθοδολογία
Η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του αναστοχασμού απέδειξε τον πολύτιμο ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει αυτός στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μεγάλο ενδιαφέρον, επομένως, θα παρουσίαζε
η προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο η πράξη συμβαδίζει με τη θεωρία στη σύγχρονη
Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Στόχοι και πλαίσιο της έρευνας
Στα πλαίσια της μελέτης, που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, σχεδιάστηκε ένα
ερευνητικό κομμάτι με τους ακόλουθους στόχους:
• να διερευνηθεί η παρουσία ή μη του αναστοχασμού στην πρώτη εκ των τριών φάσεων
των προγραμμάτων εισαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα
• σε περίπτωση παρουσίας του αναστοχασμού, να ερευνηθεί το εύρος, η ποιότητα και τα
αποτελέσματα των ευκαιριών που παρέχονται στους επιμορφούμενους καθηγητές για
αναστοχαστική σκέψη και δράση ως προς την επαγγελματική τους αλλά και προσωπική
τους εξέλιξη και πρόοδο
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Τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διεξάγονται
από τα αρμόδια Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα και χωρίζονται σε τρεις φάσεις. Η
πρώτη φάση, που αποτελεί το περιβάλλον της έρευνας, διαρκεί τις περισσότερες ώρες (60
ώρες) και είναι υποχρεωτική για όλους τους επιμορφούμενους, ενώ από τη δεύτερη (35
ώρες) και τρίτη φάση (5 ώρες) απαλλάσσονται οι καθηγητές που έχουν συμπληρώσει
εκπαιδευτική προϋπηρεσία ίση ή μεγαλύτερη των οχτώ μηνών.
Το οργανωτικό πλαίσιο πραγματοποίησης του προγράμματος και οι οδηγίες προς τους
επιμορφωτές καθιστούν σαφείς τους γνωστικούς άξονες της επιμόρφωσης, αλλά δεν
γίνεται άμεση αναφορά στο μοντέλο επιμόρφωσης που πρέπει να υιοθετηθεί, στους
στόχους ή στη μεθοδολογία που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους στόχους του
προγράμματος. Επομένως, από τα επίσημα αυτά έγγραφα δεν είναι εφικτό να αντλήσουμε
κάποιο πολύτιμο συμπέρασμα για τη θέση του αναστοχασμού στην πρώτη φάση του υπό
διερεύνηση προγράμματος.

Μέθοδος και δείγμα
Στα πλαίσια της προσπάθειας να ερευνηθεί η πρώτη φάση του προγράμματος εισαγωγικής
επιμόρφωσης του σχολικού έτους 2007-2008 σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο
σαν μεθοδολογικό εργαλείο ανήκει στο εύρος εργαλείων που αξιοποιούνται στην ποσοτική
έρευνα. Η επιλογή αυτού του εργαλείου βασίστηκε στο γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο
επιτρέπει στον ερευνητή να συλλέξει στοιχεία από ένα μεγάλο σώμα ερωτηθέντων
προστατεύοντας την ανωνυμία τους και εξασφαλίζοντας κατ’ επέκταση την πιο ειλικρινή
συμμετοχή τους στην εκάστοτε έρευνα. Ταυτόχρονα ο ερευνητής έχει στη διάθεση του
διάφορα στατιστικά προγράμματα για τη γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων ώστε να
αντισταθμίσει το χρόνο που απαιτεί ο σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου καθώς και η
ανάλυση των συμπερασμάτων (Cohen et al. 2002). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
επεξεργασία των δεδομένων έγινε βάσει του στατιστικού προγράμματος Microsoft Excel
2007.
Όσον αφορά το δείγμα της έρευνας πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπιστία της έρευνας ως
ένα μεγάλο σημείο. Οι 50 από τους 250 καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας που διορίστηκαν
κατά το σχολικό έτος 2007-2008 συμμετείχαν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (από τα Π.Ε.Κ.
Πειραιά, Πάτρας, Τρίπολης και από το 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας). Σε αυτό το σημείο πρέπει να
σημειωθεί η δυσκολία στη διεξαγωγή της έρευνας που οφείλεται στη χρονοβόρα αναμονή
για την έγκριση άδειας διανομής των ερωτηματολογίων.

Περιγραφή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δεκαοχτώ ερωτήσεις κλειστού τύπου,
σχεδιάστηκε κατόπιν μελέτης πλούσιας βιβλιογραφίας γύρω από την έννοια του
αναστοχασμού καθώς και των επίσημων εγγράφων που αφορούν στα προγράμματα
εισαγωγικής επιμόρφωσης των καθηγητών της Αγγλικής. Όλες οι ερωτήσεις συνοδεύονται
από υπό-ερωτήματα κλειστού τύπου που προσεγγίζουν το υπό εξέταση θέμα μέσα από
πολλές οπτικές γωνίες ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της έρευνας και να διερευνηθεί με
όσο το δυνατό μεγαλύτερη εγκυρότητα η ύπαρξη και η ποιότητα πιθανών ευκαιριών για
αναστοχασμό.
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Η σφαιρική προσέγγιση του αναστοχασμού φαίνεται μέσα από τα ποικίλα θέματα και τις
πτυχές τους που διαπραγματεύονται οι ερωτήσεις με τα υπό-ερωτήματα τους. Πιο
συγκεκριμένα, τα πρώτα έξι ερωτήματα στοχεύουν να διερευνήσουν αν και σε ποιο βαθμό
το πρόγραμμα οδήγησε τους επιμορφούμενους να εξετάσουν με κριτικό τρόπο αν και πώς
οι στάσεις, πεποιθήσεις και ανάγκες τους επηρεάζουν και/ή επηρεάζονται από τις
καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές τους.
Ο στόχος πίσω από τα επόμενα έξι ερωτήματα είναι να ερευνηθεί αν το πρόγραμμα
προσέφερε στους επιμορφούμενους ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τη στοχαστικοκριτική
τους σκέψη ώστε να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαιδευτικής τους
πραγματικότητας και της πραγματικότητας των μαθητών τους. Αυτή η αλληλεπίδραση
μπορεί να ξεδιπλωθεί μπροστά στα μάτια των επιμορφούμενων εφόσον κληθούν από το
πρόγραμμα να αξιοποιήσουν τις αναστοχαστικές τους ικανότητες για να προσεγγίσουν
θέματα όπως μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, σύνθετες και προβληματικές
εκπαιδευτικές καταστάσεις, χαρακτηριστικά των μαθητών, ρόλους του παιδαγωγού,
τρόπους λήψεων εκπαιδευτικών αποφάσεων και αξιολόγηση.
Οι τελευταίες έξι ερωτήσεις εστιάζουν την έρευνα στις τεχνικές και μεθόδους
επιμόρφωσης που υιοθετήθηκαν στο πρόγραμμα και στο βαθμό στον οποίο αυτές οι
τεχνικές έδωσαν το έναυσμα για να ακολουθήσουν οι επιμορφούμενοι μια πορεία
αναστοχαστικής σκέψης και δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης
επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα διερευνούν σε βάθος τη θέση της
θεωρητικής παρουσίασης και τη σύνδεσή της με τους στόχους του προγράμματος, τις
ομάδες εργασίας που ενδεχομένως δημιουργήθηκαν, τις πιθανές μορφές της βιωματικής
μάθησης που κλήθηκαν να αξιοποιήσουν οι επιμορφούμενοι, το εύρος και τα είδη του
υλικού που χρησιμοποιήθηκε από τους επιμορφωτές καθώς και τη θέση της πολύτιμης
εμπειρίας παραγωγής γραπτού λόγου για αναστοχαστικούς λόγους.
Συνοπτικά, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή περιεκτικών ερωτήσεων με σαφή
διατύπωση, που θα επέτρεπαν την άντληση αξιόπιστων, έγκυρων και χρήσιμων
συμπερασμάτων αναφορικά με την παρουσία και ποιότητα του αναστοχασμού στο υπό
έρευνα πρόγραμμα.

Αποτελέσματα της έρευνας
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μετά τη διεξαγωγή της έρευνας
οδήγησαν σε πολύτιμα συμπεράσματα αναφορικά με την αξιοποίηση της αναστοχαστικής
διαδικασίας από το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νεοδιόριστους
καθηγητές της Αγγλικής.

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα 1-6
Από τα αποτελέσματα των πρώτων έξι ερωτημάτων διαφαίνεται η αδυναμία του
προγράμματος να κατευθύνει τους επιμορφούμενους με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσεγγίσουν με αναστοχαστικό πνεύμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για το ξεδίπλωμα της
παιδαγωγικής τους εικόνας (βλέπε διάγραμμα 1).
Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους ζητήθηκε να
αναμοχλεύσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες ως μαθητές, ενώ από αυτούς μόνο το 18%
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ενθαρρύνθηκε ώστε να συνδέσει κριτικά τις εμπειρίες αυτές με την εκπαιδευτική τους
ταυτότητα (βλέπε διάγραμμα 1, ερώτημα 1). Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι στο σύνολο τους
επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα δεν τους προσέφερε καμία ευκαιρία αναστοχασμού
αναφορικά με την επίδραση που πιθανόν να ασκεί πάνω στην πραγματικότητά τους η
προσωπικότητά τους καθώς και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους σε εκπαιδευτικό
επίπεδο. Περαιτέρω, μόνο από το μικρό ποσοστό του 28% ζητήθηκε να εκφράσει ανοικτά
τις ανάγκες του, και από αυτούς σε κανέναν δε δόθηκε η ευκαιρία να αναλογιστεί γιατί
νιώθει ότι έχει αυτές τις ανάγκες, πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από το
πρόγραμμα καθώς και αν τελικά αντιμετωπίστηκαν με τρόπο ικανοποιητικό (βλέπε
διάγραμμα 1, ερώτημα 5 & διάγραμμα 2, υποερωτήματα 5a, 5b, 5c).

Διάγραμμα 1. Αποτελέσματα από τα Κύρια Ερωτήματα (UTSE: Ως κάποιο βαθμό) (YES:Ναι) (NΟ: Όχι)
(1-12 & 14.1, 14.2, 15, 18: Κύρια Ερωτήματα).

Αναφορικά με το σημαντικό ζήτημα των προσωπικών απόψεων και πεποιθήσεων, ένα
υψηλό ποσοστό της τάξεως του 74% δήλωσε ότι τους ζητήθηκε να εκφράσουν τις απόψεις
τους πάνω στο τι νομίζουν ότι συμπεριλαμβάνει η επιτυχημένη και αποτελεσματική
επαγγελματική δραστηριότητα για αυτούς. Ωστόσο, το πρόγραμμα περιορίστηκε μόνο στην
περιγραφή των προσωπικών απόψεων αφού δεν οδήγησε τους επιμορφούμενους σε
μονοπάτια κριτικής σκέψης ώστε να συνδέσουν τα πιστεύω τους με την επαγγελματική
τους δράση και να διαπιστώσουν εάν και πώς η μία πλευρά επηρεάζει, ή θα έπρεπε να
επηρεάζει την άλλη (βλέπε διάγραμμα 2, υποερωτήματα 6a, 6b, 6c).
Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα φανερώνουν ότι το πρόγραμμα αδυνατεί να βοηθήσει τους
επιμορφούμενους να διερευνήσουν με αναστοχαστική σκέψη θέματα πολύ σημαντικά για
τη βαθύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής τους ταυτότητας. Η απλή περιγραφή
παρελθοντικών παιδαγωγικών αναμνήσεων, χαρακτηριστικών της προσωπικότητας,
αναγκών ή πεποιθήσεων δεν αρκεί για να εμφυσήσει στους επιμορφούμενους ένα
αναστοχαστικό πνεύμα που θα τους ωθήσει βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα να
δουλέψουν πάνω στην αυτοεικόνα τους και το παιδαγωγικό τους προφίλ με απώτερο στόχο
την ενίσχυση της αυτογνωσία τους (Moon 2004, Ottesen 2007).
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Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα 7-12
Συνεχίζοντας τη σκιαγράφηση των αποτελεσμάτων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το
56% των επιμορφούμενων δήλωσε ότι τους ζητήθηκε από το πρόγραμμα να αναγνωρίσουν
τις εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές που τείνουν να υιοθετούν στην καθημερινότητά
τους (βλέπε διάγραμμα 1, ερώτημα 7). Πάνω στο ίδιο θέμα το 44% δήλωσε ότι τους
ζητήθηκε να σκεφτούν αυτές τις μεθόδους ως κάποιο μόνο βαθμό. Εν τούτοις, το σύνολο
αυτών των επιμορφούμενων παραδέχτηκε ότι πέρα από την αναγνώριση των
εκπαιδευτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν, δεν τους ζητήθηκε να σκεφτούν τη
βαθύτερη χρησιμότητα αυτής της αναγνώρισης (βλέπε διάγραμμα 2, υποερώτημα 7a).

Διάγραμμα 2. Αποτελέσματα στα υποερωτήματα 1-7. (UTSE: Ως κάποιο βαθμό) (YES:Ναι) (NΟ: Όχι).

Υπό αυτές τις συνθήκες, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ισχυρίστηκαν ότι δεν
κλήθηκαν από το πρόγραμμα να αναλογιστούν τις συνέπειες των εκπαιδευτικών μεθόδων
που ακολουθούν, ενώ όλοι οι ερωτηθέντες στο σύνολο τους παραδέχτηκαν ότι δεν
κλήθηκαν να συγκεκριμενοποιήσουν τα κριτήρια που αξιοποιούν για να αξιολογήσουν την
αποτελεσματικότητα των μεθόδων τους. Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό του 72% δήλωσε ότι
δεν τους ζητήθηκε να σκεφτούν εάν χρειάζεται να διευρύνουν το εκπαιδευτικό τους
«ρεπερτόριο» με εναλλακτικές πρακτικές, αλλά και το χαμηλό ποσοστό του 28% που
κλήθηκε να στοχαστεί εναλλακτικές μεθόδους δεν είχε καμία ευκαιρία να δοκιμάσει τα
αποτελέσματα αυτών σε κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον προσομοίωσης (βλέπε
διάγραμμα 2, υποερώτημα 7d). Ομολογουμένως, το πρόγραμμα διεγείρει την προσοχή των
επιμορφουμένων ως προς το θέμα των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών που
συνήθως χρησιμοποιούν αλλά δεν κατορθώνει να τους οδηγήσει σε εκείνο το σημείο
αναστοχαστικής σκέψης και δράσης που πιθανότατα επιφέρει σταδιακή αλλαγή σε
επαγγελματικό επίπεδο μέσω ανάλυσης και αμφισβήτησης της υπάρχουσας κατάστασης
(Boud & Walker 1998).
Αρκετά υψηλό φαίνεται να είναι το ποσοστό των επιμορφούμενων (74%) από τους οποίους
ζητήθηκε να περιγράψουν τις καταστάσεις που θεωρούν προβληματικές μέσα στα πλαίσια
της σχολικής τάξης. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως, το πρόγραμμα δείχνει να δίνει
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προτεραιότητα σε ένα από τα πιο σημαντικά κατά τον Schon (1983) εναύσματα για
αναστοχασμό, δηλαδή, την αναγνώριση σύνθετων και προβληματικών καταστάσεων που
δρουν σαν τροχοπέδη στην καθημερινότητα του εκπαιδευτικού και άρα χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταματά για άλλη μια φορά στην απλή περιγραφή
τέτοιων καταστάσεων αφού δεν καλεί τους επιμορφούμενους να τις ερμηνεύσουν
χρησιμοποιώντας την κριτική τους σκέψη. Παρόλο που δεν ερμήνευσαν αυτές τις
καταστάσεις το 62% των ερωτηθέντων κλήθηκαν να σκεφτούν πιθανές λύσεις, με μόνο ένα
20% να βασίζει τις προτεινόμενες λύσεις σε θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. Τέλος, το
πρόγραμμα δεν προσέφερε καμιά ευκαιρία στους επιμορφούμενους να δράσουν
αναστοχαστικά σε κάποιο κατάλληλο περιβάλλον προσομοίωσης ώστε να εκτιμήσουν την
αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών προτεινόμενων λύσεων τους (βλέπε διάγραμμα 3,
υποερώτημα 8d). Επομένως, η ευκαιρία που δίνεται από το πρόγραμμα για αναστοχασμό
πάνω στο θέμα των προβληματικών καταστάσεων δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν
μια αυθεντική ευκαιρία που μπορεί να αποδώσει τα πολλά υποσχόμενα οφέλη της
αναστοχαστικής διαδικασίας για τον επαγγελματία-εκπαιδευτικό (Wallace 1999).

Διάγραμμα 3. Αποτελέσματα στα υποερωτήματα 8-10. (UTSE: Ως κάποιο βαθμό) (YES:Ναι) (NΟ: Όχι).

Έπειτα, το αξιόλογο ποσοστό του 64% απάντησε ότι το πρόγραμμα τους έβαλε σε τροχιά
σκέψης γύρω από το θέμα των χαρακτηριστικών του μαθητικού τους κόσμου, με ένα 30%
να δηλώνει ότι περιέγραψε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ως ένα βαθμό. Εν τούτοις, η
εμπειρία αυτή δεν πλαισιώνεται από αναστοχαστική σκέψη αφού οι επιμορφούμενοι δεν
κλήθηκαν ούτε να συνδέσουν τα χαρακτηριστικά αυτά με τις προσωπικές τους
εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά ούτε και με τις εμπειρίες μάθησης που οργανώνουν για τους
μαθητές τους (βλέπε διάγραμμα 3, υποερωτήματα 9b, 9c, 9d). Έτσι, το πρόγραμμα οδηγεί
τους επιμορφούμενους απλά να σκεφτούν τις ιδιοσυγκρασίες του μαθητικού κοινού χωρίς
όμως να τους ενθαρρύνει να δουλέψουν πάνω σε αυτές με κριτικό πνεύμα (Richards &
Lockhart 1994).
Η έλλειψη προσανατολισμού του προγράμματος προς αναστοχαστικές επιμορφωτικές
εμπειρίες γίνεται εμφανής και από τα δεδομένα που αφορούν στη λήψη αποφάσεων πριν,
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την εκπαιδευτική πράξη. Με άλλα λόγια, μόνο το 28%
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δήλωσε ότι ουσιαστικά κλήθηκαν να αναλογιστούν τα είδη των αποφάσεων που καλούνται
να πάρουν στα πλαίσια της πραγματικότητας τους, με ένα άλλο 44% να αισθάνεται ότι
αναλογίστηκαν αυτές τις αποφάσεις ως κάποιο βαθμό (βλέπε διάγραμμα 1, ερώτημα 10).
Επιπλέον, αν και το 42% των επιμορφούμενων δήλωσαν ότι κλήθηκαν να περιγράψουν το
πώς λαμβάνουν παιδαγωγικές αποφάσεις πριν την έναρξη του μαθήματος, ένα 28% μόνο
κλήθηκε να περιγράψει τον τρόπο λήψης των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Σε χαμηλά επίπεδα (26%) κυμάνθηκε και το ποσοστό των
επιμορφούμενων που κλήθηκαν να αναλογιστούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα
πλαίσια αποτίμησης της εκάστοτε παιδαγωγικής συνάντησης. Βαρύνουσα σημασία,
ωστόσο, προσδίδει στη συγκεκριμένη περίπτωση και το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να εξοικειωθούν
με το πώς θα μπορούσαν να συνδέουν τις διάφορες αποφάσεις τους και την
καταλληλότητά αυτών με το προσωπικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον (βλέπε διάγραμμα
3, υποερώτημα 10d). Στο συγκεκριμένο λοιπόν ζήτημα το πρόγραμμα αδυνατεί να
διευρύνει την επίγνωση των επιμορφούμενων ως προς τη διαδραστική σχέση που
υφίσταται ανάμεσα στην ικανότητα τους να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις και στις
μαθησιακές εμπειρίες που οργανώνουν για το μαθητικό τους κοινό (Richards & Lockhart
1994).

Διάγραμμα 4. Αποτελέσματα στα υποερωτήματα 11-14. (UTSE: Ως κάποιο βαθμό) (YES:Ναι) (NΟ: Όχι).

Αναφορικά με τους ρόλους που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα
φαίνεται να προωθεί μια περισσότερο αναστοχαστική προσέγγιση. Σχεδόν οι μισοί (42%)
από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τους ζητήθηκε να σκεφτούν και να περιγράψουν τους
ρόλους αυτούς. Επιπλέον, το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι ο στοχασμός τους δεν έμεινε στην
απλή περιγραφή αφού κλήθηκαν να αναλογιστούν και την επιρροή των ρόλων που
υιοθετούν πάνω στο εκπαιδευτικό έργο. Ωστόσο, ο κριτικός προβληματισμός σταματά εδώ
αφού οι επιμορφούμενοι στο σύνολό τους παραδέχτηκαν ότι δεν τους ζητήθηκε να
συνδέσουν την επιρροή των ρόλων τους ούτε με τις ανάγκες ή τους ρόλους των μαθητών,
αλλά ούτε με τη διαχείριση της σχολικής τάξης ή και με το ευρύτερο σχολικό κλίμα (βλέπε
διάγραμμα 4, υποερωτήματα 11a, 11b, 11c, 11d).
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Εστιάζοντας στο κρίσιμο ζήτημα της αξιολόγησης μια πρώτη θετική εικόνα σχηματίζεται
από τη συντριπτική πλειοψηφία (98%) που δήλωσε ότι κλήθηκαν από το πρόγραμμα να
περιγράψουν τις μεθόδους που τείνουν να χρησιμοποιούν για την μαθητική αξιολόγηση
(βλέπε διάγραμμα 1, ερώτημα 12). Θετικό χαρακτηριστικό στην όλη προσέγγιση είναι και το
γεγονός ότι από ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (68%) ζητήθηκε να σκιαγραφήσουν τις
θεωρητικές γενικές αρχές της μαθητικής αξιολόγησης. Έπειτα ένα ποσοστό της τάξεως του
62% αποκάλυψε ότι τους δόθηκαν ευκαιρίες από το πρόγραμμα να εξετάσουν το θέμα της
αξιολόγησης μέσα από το ευρύτερο παιδαγωγικό καθεστώς της χώρας τους. Τα νερά όμως
αρχίζουν να θολώνουν όταν το 96% απαντά ότι δεν κλήθηκαν να εξερευνήσουν το κατά
πόσο οι μέθοδοι που ξέρουν και υιοθετούν παρουσιάζουν συνέπεια ως προς τη θεωρία, και
όταν ένα 76% απαντά ότι το πρόγραμμα δεν τους μύησε σε εναλλακτικές μεθόδους
αξιολόγησης (βλέπε διάγραμμα 4, υποερωτήματα 12b, 12c). Επιπλέον, χαμηλό είναι και το
ποσοστό (26%) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι μπήκαν στη διαδικασία να
εξερευνήσουν την επίδραση των μεθόδων αξιολόγησης που χρησιμοποιούν πάνω στο κλίμα
της τάξης. Άρα, γίνεται εμφανές ότι το πρόγραμμα προωθεί μια επιφανειακή προσέγγιση
αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης χωρίς να κατευθύνει τους επιμορφούμενους να
στοχαστούν στις πολλαπλές πτυχές του ζητήματος (Richards & Lockhart 1994).

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα 13-18
Τα δεδομένα από τα τελευταία ερωτήματα συμπληρώνουν την εικόνα που έχει αρχίσει να
σχηματίζεται ως προς την θέση του αναστοχασμού μέσα στο υπό έρευνα πρόγραμμα
εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Διάγραμμα 5. Αποτελέσματα στα υποερωτήματα 16-18. (UTSE: Ως κάποιο βαθμό) (YES:Ναι) (NΟ: Όχι).

Πιο συγκεκριμένα, πάνω στο ζήτημα της θεωρίας που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του
προγράμματος, το 30% και το 26% δήλωσε ότι ήταν σχετική ως προς τις εμπειρία τους και
τις ανάγκες τους αντίστοιχα, με ένα ακόμη 46% να δηλώνει ότι άγγιζε τα ενδιαφέροντα τους
και τις ανάγκες τους ως κάποιο βαθμό (βλέπε διάγραμμα 4, υποερωτήματα 13a, 13b). Αυτό
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αποτελεί ένα δυνατό σημείο του προγράμματος αφού είναι σημαντικό οι επιμορφούμενοι
να έρχονται αντιμέτωποι με θεωρητικά ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους
και αγγίζουν τις ανάγκες τους (Stanley 1998). Ωστόσο, ως μοναδικό μέσο παρουσίασης της
θεωρίας φαίνεται ότι ήταν η διάλεξη, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν δόθηκε στους
επιμορφούμενους ο χρόνος και ο χώρος για να αναλογιστούν πως η θεωρία μπορεί να
συνδεθεί με την πράξη και να την εμπλουτίσει με νέες μεθόδους και τακτικές. Επομένως, η
έλλειψη κριτικής διάθεσης στη προσέγγιση της θεωρίας αναδεικνύεται ως μια ακόμη
αδυναμία του προγράμματος.
Εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους κλήθηκαν να εργαστούν οι επιμορφούμενοι,
μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με το χώρο που τους δόθηκε
για να διερευνήσουν ποικίλα ζητήματα μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες. Υπό αυτές τις
συνθήκες, το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους ζητήθηκε να συμμετέχουν σε διάλογο
με τους συναδέλφους τους, ενώ μόνο από ένα 4% ζητήθηκε να εργαστούν σε ομάδες ώστε
να προσεγγίσουν σύνθετες και προβληματικές εκπαιδευτικές καταστάσεις. Σε καμία, όμως
περίπτωση δεν ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους
σκέψη για να συγκρίνουν τις απόψεις τους και να αξιοποιήσουν το διαφορετικό σε μια
προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των προσωπικών τους αντιλήψεων (βλέπε διάγραμμα 4,
υποερωτήματα 14a, 14b).
Περαιτέρω, το γεγονός ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
συνεπάγεται ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει στα πλαίσια του και την τεχνική της επίδειξης
από την πλευρά των επιμορφωτών διαφόρων θεωρητικών αρχών που παρουσιάζονται στο
πρόγραμμα αυτό (Parrott 1993). Οι επιμορφούμενοι στο σύνολο τους, ωστόσο,
αποκάλυψαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια εμπειρία κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και
αυτό αποτελεί μια προβληματική πτυχή του προγράμματος αφού αυτή η τεχνική θα
μπορούσε να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για αναστοχασμό γύρω από τη σχέση θεωρίας και
πράξης (βλέπε διάγραμμα 1, ερώτημα 15).
Εστιάζοντας στο εύρος του υλικού που δόθηκε στους επιμορφούμενους ως έναυσμα
κριτικής σκέψης και δράσης, διαπιστώνουμε ότι ενώ το πρόγραμμα έχει αξιοποιήσει
διάφορα είδη υλικού όπως επιστημονικά άρθρα, σχέδια μαθημάτων και αποσπάσματα
ξενόγλωσσων βιβλίων, δεν καθοδήγησε τους επιμορφούμενους να τα προσεγγίσουν με τον
απαιτούμενο αναστοχασμό. Στο πλαίσιο αυτό ενώ το 68% δήλωσε ότι τους ζητήθηκε να
αξιολογήσουν το υλικό με το οποίο εργάστηκαν βάσει των προσωπικών τους αντιλήψεων
για το εκπαιδευτικό έργο, ένας μεγάλος αριθμός (76%) αποκάλυψε ότι δεν είχαν καμιά
ευκαιρία να αξιολογήσουν το υλικό βάσει θεωρητικών αρχών που παρουσιάστηκαν στο
πρόγραμμα (βλέπε διάγραμμα 5, υποερώτημα 16b). Επιπλέον, ένα 82% δήλωσε ότι δεν
κλήθηκαν να στοχαστούν στις πτυχές του υλικού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας με στόχο την αλλαγή και βελτίωση αυτών.
Αναφορικά με τις εμπειρίες επιμόρφωσης στις οποίες υποβλήθηκαν οι επιμορφούμενοι,
διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμα δεν προσέφερε ευρεία ποικιλία τέτοιων εμπειριών οι
οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να προσελκύσουν τους επιμορφούμενους σε
ένα μαθησιακό κύκλο αναγνώρισης, περιγραφής, υπόθεσης, αναστοχασμού, διερεύνησης,
αμφισβήτησης και εφαρμογής (Stanley 1998, Korthagen 1999). Οι επιμορφούμενοι στο
σύνολο τους δήλωσαν ότι δε συμμετείχαν ούτε σε μικρο-διδασκαλία ούτε σε κάποια μορφή
παρατήρησης με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό της τάξεως του 24% που συμμετείχε σε
εμπειρίες προσομοίωσης. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση οι επιμορφούμενοι κλήθηκαν
να περιγράψουν τις καταστάσεις στις οποίες συμμετείχαν χωρίς να υπάρχει ενθάρρυνση
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από το πρόγραμμα για να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν πώς και γιατί συνέβησαν κάποια
πράγματα αλλά και χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση για να συνδέσουν τις καταστάσεις με
εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης.
Τέλος, αναξιοποίητη έμεινε και η τεχνική της παραγωγής του γραπτού λόγου για
αναστοχαστικούς λόγους αφού μόνο το 24% κλήθηκε να επιδοθεί στη συγγραφή κάποιων
περιγραφικών εκθέσεων, χωρίς και πάλι να υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση από το
πρόγραμμα για να συνδέσουν οι επιμορφούμενοι με κριτική σκέψη την καινούρια με την
υπάρχουσα γνώση (βλέπε διάγραμμα 5, υποερωτήματα 18a ως 18g).
Μια τελευταία διαπίστωση από την παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων αφορά
στις διαφορές που φαίνονται ότι υπάρχουν μεταξύ των τεσσάρων ομάδων από τα τέσσερα
Π.Ε.Κ. που πήραν μέρος στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, δύο από αυτές τις ομάδες
βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση εφόσον είχαν περισσότερο χρόνο και χώρο για να
αξιοποιήσουν την αναστοχαστική τους σκέψη με απώτερο στόχο να εκμεταλλευτούν τις
επιμορφωτικές εμπειρίες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Εφαρμογές & συμπεράσματα
Η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας δε θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. Το πρόγραμμα αδυνατεί να εμφυσήσει στους
επιμορφούμενους τη κριτική διάθεση που απαιτείται για να αξιοποιήσουν την
αναστοχαστική τους σκέψη και δράση (Wallace 1991, Brookfield 1995, Korthagen 1999,
Martin 2005).
Στα πλαίσια της επιμόρφωσης που παρέχεται οι επιμορφούμενοι καλούνται να
αντιμετωπίσουν ζητήματα υψίστης σημασίας με επιφανειακό τρόπο αφού η προσέγγιση
των θεμάτων σταματά τις περισσότερες φορές στον περιγραφικό στοχασμό (Hatton &
Smith 1995). Επιπλεόν, έμφαση δίνεται στους τομείς των γνώσεων και των δεξιοτήτων
παραμελώντας τα πεδία των προσωπικών στάσεων και πεποιθήσεων (Freeman 1989).
Επομένως το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
περιθωριοποιώντας την επιμόρφωση τους με την ευρεία σημασία του όρου (Freeman 1989,
Richards & Lockhart 1994, Kontra 1997). Έτσι, ενώ η θεωρητική παρουσίαση φαίνεται να
οπλίζει τους επιμορφούμενους με γνώσεις απαραίτητες για το εκπαιδευτικό τους έργο, δεν
τους δίνονται ευκαιρίες να αξιολογήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και να εντάξουν αυτές
που θεωρούν πιο κατάλληλες για αυτούς στο προσωπικό τους βασίλειο των επιστημονικών
και θεωρητικών τους αξιών (Ramani 1987, Johnson 1996, Kontra 1997, Orland-Barak &
Yinon 2007).
Η έλλειψη προσανατολισμού του προγράμματος προς την αναστοχαστική οδό έρχεται σε
αντίθεση και με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (Brookfield 1991, Cross 1992, Gilpin 1999,
Foley 2004). Το πρόγραμμα φαίνεται να αντιμετωπίζει τους επιμορφούμενους σαν άδεια
δοχεία μιας και δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν έναν εσωτερικό διάλογο
με τον εαυτό τους για να τον γνωρίσουν καλύτερα. Μην έχοντας αρκετές ευκαιρίες να
διερευνήσουν κριτικά τις ανάγκες τους, τις πεποιθήσεις τους και τις προσωπικότητές τους
στερούνται την προοπτική επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής τους ταυτότητας
μέσω της γνωστικής σύγκρουσης που μπορεί να διεγείρει ο αναστοχασμός (Van Manen
1995). Ταυτόχρονα, στερούνται την δυνατότητα εξοικείωσης με τη ευρύτερη διαδικασία
του αναστοχασμού και την ανάπτυξη ερευνητικών και αναστοχαστικών ικανοτήτων, που
μπορούν να εφαρμοστούν και έξω από τα στενά όρια της επιμόρφωσης που λαμβάνουν,
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καθ’ όλη τη διάρκεια και έκταση του παιδαγωγικού τους ρόλου και έργου (Bartlett 1990,
Bengtsson 1995, Griffin 2003, Moon 2004).
Αν και το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αισθάνονται
άμεση την ανάγκη για υποστήριξη στο επίπεδο καθημερινών τεχνικών μέσα στην τάξη, δε
θα έπρεπε να παραγκωνίζονται οι επιμορφωτικές εμπειρίες που απαιτούν την ενεργή και
συνειδητή συμμετοχή των επιμορφούμενων σε διαπραγμάτευση εννοιών, αμφισβήτηση
γνώσεων ή εμπειριών και διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών (Van Manen
1977, Zeichner & Liston 1996). Το πρόγραμμα προσφέρει ελάχιστες τέτοιου είδους
επιμορφωτικές εμπειρίες με αποτέλεσμα να στερεί από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
την ευκαιρία να μάθουν πώς να αξιοποιούν τη νέα γνώση σε συνδυασμό με την υπάρχουσα
μέσα στο εκάστοτε κοινωνικοπολιτικό καθεστώς ώστε με αυτοπεποίθηση και δεξιοτεχνία
να αντιμετωπίζουν αυτόνομα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε απλή ή σύνθετη
εκπαιδευτική κατάσταση που αναφύεται στο δρόμο τους (Wallace 1991, Richards 1998,
Yost et al. 2000).
Αδιαμφισβήτητα, η θέση και η ποιότητα του αναστοχασμού μέσα στη δομή του υπό έρευνα
προγράμματος είναι αρκετά προβληματική με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό
μπορεί να επιφέρει στην επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ενώ υπάρχουν
κάποιες διάσπαρτες ενδείξεις ότι το πρόγραμμα προκαλεί τους επιμορφούμενους να
αξιοποιήσουν τις αναστοχαστικές τους ικανότητες, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας σαφής και
ουσιαστικός προσανατολισμός προς την αναστοχαστική οδό, αφού από τη μια πλευρά η
κριτική τους σκέψη καλλιεργείται μέχρι το επίπεδο της περιγραφής, και από την άλλη η
σκέψη τους δε συνοδεύεται από αναστοχαστική δράση (Hatton & Smith 1995). Ουσιαστικά,
κάποιοι και μόνο διάσπαρτοι σπόροι αναστοχασμού δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι
επιμορφούμενοι θα δρέψουν τα πολλά υποσχόμενα οφέλη του αναστοχασμού (Brookfield
1995).

Επίλογος
Η επιμόρφωση του επαγγελματία-εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή οφείλει να
συμμορφώνεται με εκείνες τις πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική
καταξίωση αυτού με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Ο αναστοχασμός αποτελεί μια
τέτοια πρακτική που είναι ευρέως αναγνωρισμένη από την επιστημονική κοινότητα για την
πολύτιμη συμβολή της στην αυτό-καθοδηγούμενη επαγγελματική πορεία κάθε
εκπαιδευτικού προς την επαγγελματική αλλά και προσωπική του καταξίωση. Βασικό
ωστόσο προαπαιτούμενο είναι η παροχή πολλών ευκαιριών για γνήσια και συνειδητή
αναστοχαστική σκέψη και δράση σε πολλά από τα επίπεδα του εκπαιδευτικού έργου
(Moon 1999, Freese 2006).
Σε αυτή τη λογική βασίζονται και οι προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος
εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος και η ποιότητα του
αναστοχασμού στην όλη δομή του προγράμματος. Ένας συνδυασμός ποικίλων
κονστρουκτιβιστικών μεθόδων και επιμορφωτικών εμπειριών, όπως αυτές σκιαγραφούνται
στο θεωρητικό μέρος του κεφαλαίου, θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν
τη θέση του αναστοχασμού στο πρόγραμμα αυτό. Αναμφισβήτητα, η επιμόρφωση των
ίδιων των επιμορφωτών μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στα
πλαίσια της όλης προσπάθειας (Bax 1997).
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Αν και η μελέτη προσπάθησε να προσεγγίσει το θέμα του αναστοχασμού στο υπό έρευνα
πρόγραμμα από πολλές οπτικές γωνίες, δε δόθηκε αρκετή έμφαση στον τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσαν οι διάφορες προτεινόμενες πρακτικές να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα
αυτό. Στόχος άλλωστε ήταν η άντληση συμπερασμάτων για τη θέση του αναστοχασμού στο
πρόγραμμα, αλλά αφού η θέση αυτή αποδείχθηκε προβληματική ίσως το συμπέρασμα
αυτό να ανοίξει το δρόμο για μελλοντικές έρευνες γύρω από τους τρόπους με τους οποίους
θα μπορούσε να αλλάξει προσανατολισμό το όλο πρόγραμμα προς το όραμα επιμόρφωσης
αυτόνομων επαγγελματιών οπλισμένων με αυτογνωσία, γνώση, κατάρτιση, αυτοπεποίθηση
και συνεχή κριτική σκέψη και δράση (Dewey 1933).
Author’s e-mail: pkarkaletsi@hotmail.com
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Η Σύνθεση της Θεωρίας και της Πράξης στα Προγράμματα
Εκπαίδευσης των Καθηγητών Αγγλικής
Integration of Theory and Practice in Greek State In-Service
EFL Teacher Education Programmes

Ζωή Γυφτοπούλου

To παρόν άρθρο εστιάζει στο θέμα της σύνθεσης της θεωρίας και της πράξης στη δημόσια
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο
επιλέχθηκε να ερευνηθεί το συγκεκριμένο θέμα είναι κυρίως επειδή αποτελεί μια
αχαρτογράφητη περιοχή στην Ελληνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν
κεφάλαιο έχει ως σκοπό να ερευνήσει εάν η δημόσια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των
καθηγητών της Αγγλικής στην Ελλάδα επιτυγχάνει να συνθέσει την θεωρία με την πράξη,
και εάν η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προγράμματα προάγει τη σύνθεση
αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, διεξήχθη έρευνα σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας. Η μέθοδος
έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν κυρίως ποσοτική, δηλαδή
ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη μέσω ταχυδρομείου. Τα ευρήματα της
έρευνας κατέδειξαν ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια στην Ελλάδα
δεν επιτυγχάνουν να συνδυάσουν τη θεωρία και την πράξη καθώς στηρίζονται καθ’
ολοκληρία στη θεωρία ή αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό
μοντέλο (enriched reflection model) το οποίο έχει τη δυνατότητα να προάγει τη σύνθεση
θεωρίας και πράξης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται είναι κυρίως η διάλεξη, η οποία δεν προάγει τη σύνθεση της θεωρίας και
πράξης. Το άρθρο τελειώνει υποβάλλοντας έναν αριθμό προτάσεων που αποσκοπούν στη
βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται η άποψη ότι η
σύνθεση της θεωρίας και της πράξης θα πρέπει να γίνεται μέσα από το εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιμορφωτικές τεχνικές που
προάγουν τη σύνθεση αυτή. Τέλος, προτείνεται ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι
επιμορφούμενοι να διεξάγουν οι ίδιοι έρευνα της διδακτικής τους πράξης (action research)
και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιμορφώνονται στο πώς να χρησιμοποιούν το
εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
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This paper focuses on the issue of integration of theory and practice in state in-service
teacher education courses in Greece. It has been decided to investigate the particular topic
mainly because it deals with an uncharted area in the Greek context. In particular, the aim of
this chapter is to investigate whether Greek state in-service EFL teacher education
programmes manage to integrate theory and practice, and whether the methodology used in
such programmes fosters this integration. To this end, a research was carried out in various
districts throughout Greece. The research employed mainly a quantitative method of
collecting data, namely a mailed structured questionnaire. The research findings indicate
that to a large extent INSET seminars in Greece do not succeed in integrating theory and
practice as they rely entirely on theory or the fail to adopt the enriched reflection model
which has the power to foster this integration. What is more, according to the research
findings, the methodology used entails mainly lecturing which does not promote the
integration of theory and practice either. The paper concludes by making a number of
suggestions with a view to improving the present situation. More specifically, it is argued
that theory and practice should be integrated through the enriched reflection model and
training techniques should be used that foster this integration. Finally, it is suggested that
trainees should be encouraged to be involved in action research and teacher educators
should be trained to use the enriched reflection model in their sessions.

Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο ερευνά το θέμα της σύνθεσης της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα
ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των καθηγητών Αγγλικής στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το σκοπό
αναλύεται το πλαίσιο της έρευνας καθώς και η διεθνής βιβλιογραφία για να απαντηθεί το
κεντρικό ερώτημα: πώς μπορεί η θεωρία να συντεθεί με την πράξη και τι συνέπειες έχει
αυτή η σύνθεση για την εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής; Αυτό που πρέπει να
επισημανθεί είναι ότι αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με μία αχαρτογράφητη περιοχή στην
Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, γεγονός που καθιστά πολύτιμη τη συνεισφορά του
στην κατανόηση των σχετικών θεμάτων. Η συγκεκριμένη έρευνα σκοπεύει να εξετάσει την
τάση στην τρέχουσα ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής και να κάνει
προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
Το άρθρο αποτελείται από τέσσερις ενότητες οι οποίες εν συντομία αναφέρονται στα
ακόλουθα. Η πρώτη ενότητα αναλύει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η
έρευνα που έγινε. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τη σχεδίαση της μικρής κλίμακας
έρευνας ακολουθώντας το ποσοτικό παράδειγμα. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της έρευνας και τα αναλύει σε συσχετισμό με το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά
και με τα κύρια ερωτήματα της έρευνας. Στην τέταρτη ενότητα γίνονται κάποιες προτάσεις
για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας
Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται η εκπαίδευση των καθηγητών να περιλαμβάνει
στοιχεία κατάρτισης και εκπαίδευσης (Freeman 2004: 76). Μέσω της επαγγελματικής
κατάρτισης δίνονται στους εκπαιδευόμενους συνταγές, ενώ μέσω της εκπαίδευσης
ενθαρρύνονται να εκλογικεύσουν τις πρακτικές τους πριν εκτεθούν σε νέες θεωρίες για τη
διδασκαλία. Η εκπαίδευση των καθηγητών χρειάζεται να ενσωματώνει και θεωρητικά και
πρακτικά στοιχεία. Όμως η θεωρία και η πράξη συχνά αντιμετωπίζονται σαν δύο ξεχωριστές
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επικράτειες οι οποίες συνδέονται όταν η θεωρία επηρεάζει την πράξη (Smagorinsky, Cook &
Johnson 2003: 1399). Δεν είναι όμως λειτουργικό να υπάρχει διχοτόμηση ανάμεσα στη
θεωρία και στην πράξη (Clarke 1994, Ramani 1987) και για αυτό είναι επιτακτικό τα δύο
αυτά στοιχεία να συγχωνεύονται (Kessels&Korthagen 1996, Korthagen & Kessels 1999, Ur
2006, Trappes-Lomax & McGrath 1999).
Από ιστορικής πλευράς ο διαχωρισμός θεωρίας και πράξης απεικονίζεται στα τρία μοντέλα
επαγγελματικής εκπαίδευσης τα οποία ο Michael Wallace αναλύει με τη χρονολογική σειρά
που εμφανίστηκαν (2001: 5-16). Κατ’ αρχήν το μοντέλο του μαθητευόμενου βασίζεται σε
μία σχολικοκεντρική προσέγγιση με την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν είτε
παρακολουθώντας έναν έμπειρο επαγγελματία ή από την προηγούμενη εμπειρία που είχαν
οι ίδιοι ως μαθητές βλέποντας τους καθηγητές τους. Σε αυτό το μοντέλο η θεωρία δεν
παίζει κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση των καθηγητών καθώς δίνεται έμφαση στο εμπειρικό
κομμάτι της εκπαίδευσης.
Αντίθετα, το μοντέλο της εφαρμοσμένης επιστήμης (ibid: 8-11), το οποίο όπως τονίζει ο
Wallace, είναι ακόμα το πιο διαδεδομένο μοντέλο εκπαίδευσης καθηγητών, βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στα ευρήματα της επιστήμης, και πρεσβεύει την επίλυση των προβλημάτων
που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία με την εφαρμογή αυτών των ευρημάτων. Το μοντέλο
εφαρμοσμένης επιστήμης είναι ουσιαστικά κανονιστικό καθώς βασίζεται σε θεωρητικά
θέσφατα και υποβαθμίζει τη βιωματική γνώση, αποτυγχάνοντας να συνθέσει τη θεωρία με
την πράξη.
Τέλος, το αναστοχαστικό μοντέλο, το οποίο περιγράφεται από το Wallace ως συμβιβαστική
λύση (ibid: 17), δίνει ίση αξία στη «βιωματική γνώση» και στη «θεωρητική γνώση». Η πρώτη
σχετίζεται με την επαγγελματική εμπειρία η οποία περιλαμβάνει, με τους όρους του Schon
(1983: 49-50), τη «γνώση πάνω στη δουλειά» και τον «αναστοχασμό». Η θεωρητική γνώση
περιλαμβάνει την επιστημονική βάση του επαγγέλματος. Με άλλα λόγια το αναστοχαστικό
μοντέλο τοποθετεί τους εκπαιδευόμενους στο κέντρο της προσοχής και δίνει έμφαση στο
γεγονός ότι εισάγουν έναν πλούτο διδακτικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική διαδικασία η
οποία θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη θεωρητική γνώση. Η έννοια αναστοχαστική
θεώρηση είναι θεμελιώδης σε αυτό το μοντέλο γιατί εκλαμβάνεται ως ο συνδετικός κρίκος
της θεωρίας με την πράξη. Η αναστοχαστική διαδικασία μπορεί να διαφωτίσει τη φύση της
σχέσης ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, μπορεί να δώσει νόημα στον τρόπο λήψης
αποφάσεων των καθηγητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να λειτουργήσει ως
κίνητρο για αλλαγή στην επαγγελματική πορεία ενός εκπαιδευτικού (Trappes-Lomax &
McGrath 1999: 3).
Η έννοια της αναστοχαστικής θεώρησης είναι αρκετά χρήσιμη για την εκπαίδευση των
καθηγητών γιατί συνδέεται άμεσα με την αλλαγή στους καθηγητές. Αυτό απλά σημαίνει ότι
οι καθηγητές δεν μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο εάν δεν μάθουν να αναπτύσσουν
την αυτοκριτική τους και να βλέπουν αναστοχαστικά ότι κάνουν μέσα στις τάξεις τους
(Manolopoulou-Sergi 2005: 261, Wallace 2001: 54).
Η αναστοχαστική θεώρηση μπορεί να καταστεί δυνατή στα πλαίσια των προγραμμάτων
εκπαίδευσης καθηγητών με την εφαρμογή του αναστοχαστικού μοντέλου, γιατί το
συγκεκριμένο μοντέλο δίνει έμφαση στον διαρκή κύκλο διδακτικής πρακτικής και
αναστοχασμού. Με άλλα λόγια είναι η διαρκής διαδικασία αναστοχαστικής θεώρησης της
θεωρητικής γνώσης και της εμπειρικής γνώσης στο περιβάλλον της διδασκαλίας.
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Η Ur (2006: 6) προεκτείνοντας το αναστοχαστικό μοντέλο το εμπλούτισε με πηγές
εξωτερικής πληροφόρησης και δημιούργησε αυτό που αποκαλεί εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το μοντέλο η Ur επεκτείνει τη θεωρία
της εμπειρικής γνώσης του Kolb (1984) η οποία εμφανίζεται σε ένα συνεχή κύκλο και
περιλαμβάνει την υπάρχουσα εμπειρία (ότι συμβαίνει μέσα στην τάξη), τη αναστοχαστική
αυτοπαρατήρηση (η αυτοκριτική της διδακτικής πρακτικής), τη διαμόρφωση θεωρίας (η
εύρεση της θεωρίας πίσω από τη διδακτική πρακτική) και τον πειραματισμό στην πράξη ( η
προσπάθεια να εφαρμόσεις μια ιδέα στην πράξη). Η Ur εμπλουτίζει αυτό το μοντέλο με
πηγές εξωτερικής πληροφόρησης σε κάθε στάδιο του κύκλου του Kolb που μπαίνουν στην
αντίστοιχη σειρά: απτή εμπειρία (π.χ. ετεροπαρατήρηση), περιγραφές παρατηρήσεων
μαθημάτων από άλλους, εισαγωγή από την έρευνα και περιγραφές πειραματισμών από
άλλους. Έτσι, οι πηγές της γνώσης μπορεί να είναι είτε η προσωπική εμπειρία και σκέψη ή η
εξωτερική πληροφόρηση η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στον αναστοχαστικό κύκλο των
εκπαιδευομένων για να υπάρχει αποτελεσματική μάθηση.
Επομένως το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο είναι πιθανώς το πιο αποτελεσματικό
στη σύνθεση της θεωρίας και της πράξης. Κατ’ αρχήν σε αυτό το μοντέλο οι εκπαιδευόμενοι
μαθαίνουν αυτενεργώντας, δηλαδή κάνοντας κάτι, γεγονός που σημαίνει ότι θα το
θυμούνται μετέπειτα για να το εφαρμόσουν στην τάξη τους. Πάνω από όλα όμως είναι το
πιο αποτελεσματικό γιατί οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν την εξής διαδικασία: πρώτα
βλέπουν αναστοχαστικά τις διδακτικές τους πρακτικές με σκοπό να εντοπίσουν
προβλήματα, μετά τους δίνεται η θεωρία που βρίσκεται πίσω από τη διδασκαλία τους και
στη συνέχεια κάνουν οι ίδιοι έρευνα της διδακτικής τους πράξης (action research) για να
βρεθούν λύσεις (Μανωλοπούλου-Σέργη 2007: 26). Επίσης το εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό γιατί λαμβάνει υπ’ όψιν
ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων (Rogers 2005) όπως τα
χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, πώς μαθαίνουν οι ενήλικες, τα στυλ και τις
στρατηγικές τους. Τέλος, στο συγκεκριμένο μοντέλο λαμβάνονται υπ’ όψιν η γνώση που
έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι μέσω της διδακτικής τους εμπειρίας καθώς και οι
απόψεις τους για την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά γιατί
μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της διδακτικής πράξης και στην εξέλιξη των
εκπαιδευτικών (Manolopoulou-Sergi 2005: 299), και δίνουν επίσης τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτή να τα αξιοποιήσει ως βάση για το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης
προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εκλογικεύσουν τις πρακτικές τους πριν
εκτεθούν σε νέες θεωρίες για τη διδασκαλία.

Προτεινόμενη μεθοδολογία για τη σύνθεση θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση
καθηγητών
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που στοχεύουν στη σύνθεση θεωρίας και πράξης θα πρέπει να
δίνουν ευκαιρίες για αναστοχαστική θεώρηση της διδασκαλίας και να αφορμώνται από τις
πεποιθήσεις και την βιωματική γνώση των εκπαιδευομένων. Με άλλα λόγια, οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει κατ’ αρχήν να ενθαρρύνονται να βλέπουν αναστοχαστικά τις
διδακτικές τους πρακτικές για να αντιλαμβάνονται τι κάνουν στις τάξεις τους και να
έρχονται έτσι αντιμέτωποι με τις πεποιθήσεις τους. Έπειτα πρέπει να εκτίθενται σε νέα
θεωρητική γνώση προερχόμενη από την έρευνα στο επάγγελμα για να μπορέσουν να
συσχετίσουν τη γενική θεωρία με την προσωπική τους εμπειρία. Οι δραστηριότητες που
ακολουθούν φαίνεται να πληρούν την προϋπόθεση της αναστοχαστικής θεώρησης της
διδακτικής πράξης και η χρήση τους προτείνεται ιδιαίτερα στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος που βασίζεται στο εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο.
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Ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες.
Αρκετές
δραστηριότητες
μπορούν
να
συμπεριληφθούν εδώ όπως η ιδεοκαταιγίδα, buzzgroups, case study, cross-over groups,
feedback session, pyramid group, σεμινάριο, προσομοίωση και workshop (Wallace 2001:
44-47). Οι ομαδοσυνεργατικές αυτές δραστηριότητες δίνουν πολλές ευκαιρίες στους
εκπαιδευόμενους για αναστοχαστική θεώρηση οι οποίοι ενθαρρύνονται να συσχετίσουν τις
νέες πληροφορίες και ιδέες με την προϋπάρχουσα αλλά και την βιωματική τους γνώση. Οι
συμμετέχοντες διατυπώνουν διαλογικά την άποψή τους για τις νέες ιδέες που
παρουσιάζονται, εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε
πραγματικές ή οιονεί πραγματικές συνθήκες και καταγράφουν το αποτέλεσμα (Wallace
2001: 41). Η χρήση των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων προάγει τη σύνθεση θεωρίας
και πράξης γιατί συνάδει και με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και για αυτό
εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό στα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών που βασίζονται
στο εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο.
Ετεροπαρατήρηση. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Richards & Schmidt 2002: 371),
η ετεροπαρατήρηση είναι η σκόπιμη εξέταση της διδασκαλίας σε μία τάξη
χρησιμοποιώντας συστηματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Οι
εκπαιδευόμενοι πρώτα παρατηρούν με στοχευμένο τρόπο το μάθημα έμπειρων καθηγητών
και στη συνέχεια συζητούν γιατί το μάθημα έγινε με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούν να
καθορίσουν τη συνειδητή ή ασυνείδητη λήψη αποφάσεων από τους καθηγητές που
παρατήρησαν (Richards 1997:15).
Μικροδιδασκαλία. Αυτή η δραστηριότητα ορίζεται ως μία σύντομη και απλουστευμένη
διδασκαλία σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος (Wallace 2000: 92) και αναφέρεται
στην παρουσίαση δομημένων μικρο-μαθημάτων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες
στρατηγικές και πρακτικές.
Ταύτιση περιεχομένου και διαδικασίας (Loop input). Πρόκειται για μια βιωματική
δραστηριότητα όπου οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται υλικό που είναι στο δικό τους
γλωσσικό επίπεδο και σχετίζεται με τη δραστηριότητα στην οποία εκπαιδεύονται
(Woodward 2004: 50-51). Δηλαδή το περιεχόμενο και η διαδικασία συμπίπτουν. Η
συγκεκριμένη τεχνική θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική γιατί χρησιμοποιεί την
βιωματική γνώση των εκπαιδευομένων και τους εμπλέκει σε task-based δραστηριότητες.
Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τις δραστηριότητες κάνοντάς τες οι ίδιοι.
Είναι λοιπόν προφανές ότι κινούμαστε από την πράξη στη θεωρία αντί να υιοθετήσουμε το
παραδοσιακό μοντέλο παρουσίασης, δηλαδή να παρουσιάζουμε πρώτα τη θεωρία και στη
συνέχεια να ζητάμε από τους εκπαιδευόμενους να την εφαρμόσουν στην τάξη τους.

Η μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα σχεδιάστηκε με βάση τη ποσοτική θεωρία και τα πάντα ήταν προκαθορισμένα (οι
στόχοι, ο σχεδιασμός, το δείγμα και οι ερωτήσεις) (Kumar 2005: 12). Σύμφωνα με τον
Dornyei (2003: 14) η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιεί κατηγορίες, απόψεις και μοντέλα που
έχουν οριστεί από πριν και, επί τη βάσει των μετρήσιμων δεδομένων που συλλέγονται,
καθορίζονται οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες ή ελέγχονται οι υποθέσεις της
έρευνας.
Χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για να συγκεντρωθούν δεδομένα για τις
πεποιθήσεις αλλά και τη στάση των καθηγητών Αγγλικής που υπηρετούν στη δημόσια
εκπαίδευση σχετικά με τη σύνθεση θεωρίας και πράξης στα προγράμματα εκπαίδευσης
καθηγητών. Το ερωτηματολόγιο έχει κλειστού τύπου ερωτήσεις οι οποίες είναι και οι πιο
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κατάλληλες για ποσοτική στατιστική ανάλυση καθώς η κωδικοποίηση τους είναι
αντικειμενική και ανεξάρτητη από τον ερευνητή (Dornyei 2003: 35, Cohen, Manion &
Morrison 2007: 321, Kumar 2005: 135). Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες
διαβάθμισης τύπου Likert, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και κατάλογοι επιλογής
(checklists).
Το ερωτηματολόγιο μαζί με τη συνοδευτική επιστολή η οποία δίνει στοιχεία για τον
ερευνητή και τους σκοπούς της έρευνας εστάλη με παραδοσιακό και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε 60 καθηγητές από τους οποίους απάντησαν οι 50. Ο τίτλος του
ερωτηματολογίου είναι « Έρευνα του ζητήματος της σύνθεσης της θεωρίας με την πράξη
στα σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των καθηγητών Αγγλικής που υπηρετούν στο
δημόσιο» και αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ζητά από τους συμμετέχοντες να
διατυπώσουν τη γνώμη τους για τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει ως προς την
οργάνωση, τους στόχους, τα θέματα, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και το βαθμό στον
οποίο η θεωρία συντίθεται με την πράξη καθώς και η εν γένει αποτελεσματικότητά τους. Το
δεύτερο μέρος εξετάζει τους τρόπους επαγγελματικής εκπαίδευσης για να σχηματίσει μια
εικόνα των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με τα προγράμματα εκπαίδευσής
τους. Τέλος το τρίτο μέρος έχει ως σκοπό να σχηματίσει το προφίλ των καθηγητών που
συμμετέχουν ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη διδακτική τους εμπειρία, τη θέση
εργασίας και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους, εάν υπάρχει.
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα
αποτέλεσαν τη βάση για να απαντηθούν τα βασικά ερωτήματα που έθεσε η έρευνά μας και
τα οποία είναι
1. Επιτυγχάνεται η σύνθεση θεωρίας και πράξης στα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής στην Ελλάδα;
2. Προωθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προγράμματα τη σύνθεση της
θεωρίας με την πράξη;
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι η έρευνα καθώς και τα αποτελέσματά της υπόκεινται σε
συγκεκριμένους περιορισμούς. Κατ’ αρχήν πρόκειται για έρευνα μικρής κλίμακας και δεν
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική του συνόλου των καθηγητών Αγγλικής στην
Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι ασφαλές να διατυπώσουμε γενικεύσεις βασιζόμενοι στα
δεδομένα που συλλέγησαν από ένα μικρό δείγμα. Σίγουρα όμως γίνονται τα πρώτα βήματα
για να αναδειχθεί μία πηγή προβλημάτων στην εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής στην
Ελλάδα. Ακόμα μετατράπηκαν μικροί αριθμοί σε ποσοστά με συνέπεια μικρές κατ’ ουσίαν
διαφορές να αποτυπώνονται σε μεγάλες ποσοστιαίες διαφορές. Για αυτό το λόγο στα
ευρήματα δίνονται και οι πραγματικοί αριθμοί μαζί με τα ποσοστά στα ευρήματα. Επίσης
ένας άλλος περιορισμός αφορά στη μέθοδο συλλογής δεδομένων η οποία βασίζεται μόνο
σε ποσοτικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω ενός ερωτηματολογίου. Για να είναι όμως η
έρευνα, και ιδιαίτερα η μελλοντική, πάνω σε αυτό το θέμα πιο έγκυρη θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει και μεθόδους συλλογής ποιοτικών δεδομένων. Άλλωστε, όπως ο Cohen et
al. (2007: 157) επισημαίνουν, τα ερωτηματολόγια που ταχυδρομούνται έχουν δύο
σημαντικούς περιορισμούς. Πρώτον δεν γνωρίζουμε εάν όσοι συμπληρώνουν το
ερωτηματολόγιο το κάνουν με ακρίβεια και με ειλικρίνεια. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε εάν
όσοι δεν απαντούν θα έδιναν την ίδια κατανομή στις απαντήσεις με όσους τελικά
απάντησαν.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας και η σημασία τους
Οι απόψεις των συμμετεχόντων για το θέμα της σύνθεσης της θεωρίας με την
πράξη στα σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των καθηγητών της Αγγλικής
Η συντριπτική πλειοψηφία (92%) των καθηγητών ανέφερε ότι τα σεμινάρια στα οποία
συμμετείχαν και τα οποία διοργανώθηκαν από τους σχολικούς συμβούλους διαρκούν
συνήθως μία ημέρα. Μόνο δύο από τους συμμετέχοντες (4%) δήλωσαν ότι αυτά τα
σεμινάρια διαρκούν δύο ημέρες και μόνο δύο από αυτούς ότι διαρκούν τέσσερις.
Πρέπει εδώ να καταστεί σαφές το γεγονός ότι τα μονοήμερα σεμινάρια που
διοργανώνονται από τους περιφερειακούς σχολικούς συμβούλους πολύ συχνά αποτελούν
τη μοναδική μορφή ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης που παρέχεται στους καθηγητές
Αγγλικής από το Υπουργείο Παιδείας. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα όμως
μιας τέτοιας πολιτικής είναι αμφισβητήσιμη επειδή αυτή η αντίληψη της εφάπαξ
επαγγελματικής ενημέρωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πραγματικά διά βίου
εκπαίδευση (Arnold 2007: 6). Αντίθετα μπορεί να εκληφεί ως «...εξ’ αντικειμένου
προσπάθεια να καλυφθούν κενά στις γνώσεις μεθοδολογίας και να προάγουν μία εικόνα
επαγγελματισμού’’. Άλλωστε, όπως αναφέρει με εμφατικό τρόπο ο Widdowson (1987: 27
cited in Lamb 1995: 72) η δημοφιλία των «μία κι έξω» εκπαιδευτικών σεμιναρίων έγκειται
στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταση με την έννοια ότι οι καθηγητές έχουν την
ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα από την διδακτική τους ρουτίνα, να συναντήσουν
συναδέλφους να συζητήσουν τα επαγγελματικά τους προβλήματα και να νοιώσουν πάλι
φοιτητές.
Ερώτηση 7 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι
ανταποκρίνονται τα θέματα των σεμιναρίων στα
ενδιαφέροντά σας;
Καθόλου
Πολύ λίγο 0%
2%
Λίγο
42%

Πάρα πολύ
4%

Πολύ
52%

Διάγραμμα 1

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι ότι η εφαρμογή
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στο δημόσιο τομέα συναντά πολλά προβλήματα.
Μάλιστα έχει καταγραφεί η άποψη ότι αυτή η ανεπάρκεια της ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευσης στον τομέα των καθηγητών Αγγλικής σε δημόσια σχολεία αποτελεί έναν από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μειώνουν την ύπαρξη συνέπειας μέσα στο
πρόγραμμα σπουδών (Ayakli 2005: 219), γιατί ,όπως σωστά επισημαίνει ο Johnson (1994: 23) η εκπαίδευση των καθηγητών είναι ένα συστατικό στοιχείο στο στάδιο εφαρμογής ενός
προγράμματος σπουδών.
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Όσον αφορά στη θεματολογία των συγκεκριμένων σεμιναρίων η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (56%) δηλώνουν ότι είναι ικανοποιητική. Υπάρχει πάραυτα και ένα
σημαντικό ποσοστό (44%) που φαίνεται να μην καλύπτεται από τα επιλεγόμενα θέματα.
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα θέματα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων όπως άλλωστε αναφέρει και το 44% των
συμμετεχόντων, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1.
Επίσης πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα θέματα δεν έχουν σχέση με
το δικό τους διδακτικό περιβάλλον. Τα συγκεκριμένα ευρήματα φανερώνουν την ανάγκη
για μία πιο καθηγητοκεντρική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, όπως προτείνει ο Bax
(1997: 233-234), ο εκπαιδευτής καθηγητών πρέπει να τροποποιήσει τη μεθοδολογία και τη
θεματολογία του για να λάβει υπ’ όψιν την τρέχουσα διδακτική πραγματικότητα των
εκπαιδευομένων.
Ως προς τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές σε αυτά τα
σεμινάρια, η έρευνα κατέδειξε ότι η διάλεξη (92%) είναι με διαφορά η πιο συνηθισμένη
τεχνική και ακολουθεί η εργασία σε ομάδες (60%). Επιπλέον οι διαλογικές δραστηριότητες
χρησιμοποιούνται εως ενός σημείου (40%) όπως επίσης τα εργαστηριακά μαθήματα
(workshops) (34%) και οι περιγραφές μαθημάτων των συμμετεχόντων (30%). Από την άλλη
μεριά η έρευνα περίπτωσης(10%), η ετεροπαρατήρηση (14%), η έρευνα τάξης(4%), η
αλληλοδιδακτική (peer teaching) (4%), και η παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων
διδασκαλιών (8%) όπως εμφαίνεται και στα ποσοστά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, παρά
το γεγονός ότι είναι όλες τεχνικές που προάγουν τη σύνθεση θεωρίας και πράξης.
Ερώτηση 11 Πού εστιάζουν οι εκπαιδευτές;
100%
80%
60%

48%

46%

40%
20%

6%

0%
Θεωρία

Πράξη

Θεωρία και πράξη

Διάγραμμα 2

Μία σημαντική παρατήρηση για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ότι η διάλεξη, η
οποία αναφέρθηκε σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες, είναι σίγουρα μία χρήσιμη
τεχνική για τη διάχυση της απαραίτητης θεωρητικής γνώσης σε ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης καθηγητών αλλά δεν μπορεί να συνθέσει τη θεωρία με την πράξη και γι’ αυτό
η επίδραση και ο αντίκτυπος που έχει στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευομένων είναι
πρόσκαιρη και εφήμερη (Μανωλοπούλου-Σέργη 2007: 25). Επιπλέον, βασίζεται σε μία
ρασιοναλιστική εμπειρική φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία αναμένεται ότι οι
εκπαιδευόμενοι θα υιοθετήσουν την αλλαγή στις πρακτικές τους αφού τους δοθούν πρώτα
τα επιστημονικά στοιχεία (Kennedy 1987). Με αυτή τη λογική οι εκπαιδευόμενοι
εκλαμβάνονται ως παθητικοί δέκτες νέων πληροφοριών ως άδεια δοχεία που πρέπει να
γεμίσουν (Woodward 1991). Επομένως η διάλεξη δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για
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τους εκπαιδευόμενους καθώς δεν θέτουν σε εφαρμογή ότι πρεσβεύεται σε θεωρητικό
επίπεδο (Manolopoulou-Sergi 2005).
Όσον αφορά στο θέμα της σύνθεσης της θεωρίας και της πράξης, όπως φαίνεται στο
Διάγραμμα 2 το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει ότι τα σεμινάρια που
παρακολούθησαν εστιάζουν στη θεωρία, το 46% στη θεωρία και στην πράξη και μόνο 6%
στην πράξη. Τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον τα μισά από αυτά τα
σεμινάρια είναι θεωρητικά καθώς στηρίζονται στη διάλεξη και έχουν όλους τους
περιορισμούς που αναφέραμε παραπάνω. Υπάρχει φυσικά ένας σημαντικός αριθμός (46%)
που εστιάζουν και στη θεωρία και στην πράξη αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο
επιτυγχάνεται η σύνθεση των δύο στοιχείων.
Για να δοθεί μία ικανοποιητική απάντηση μπορούμε να αναφέρουμε , όπως φαίνεται και
στο διάγραμμα 3, ότι το 32% πιστεύει ότι τα σεμινάρια που παρακολουθεί προάγουν την
αναστοχαστική διαδικασία σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ το υπόλοιπο 68% λίγο ή καθόλου.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η πλειοψηφία των σεμιναρίων αποτυγχάνει να ενσωματώσει το
στοιχείο της αναστοχαστικής προσέγγισης η οποία έχει τον κεντρικό λόγο στο
εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο.
Ερώτηση 13 Σε ποιο βαθμό σας ζητείται να
θεωρήσετε αναστοχαστικά τις διδακτικές σας
πρακτικές στα σεμινάρια;
Καθόλου
6%

Πάρα πολύ
4%
Πολύ
28%

Πολύ λίγο
26%
Λίγο
36%

Διάγραμμα 3

Σε αυτά τα πλαίσια να αναφέρουμε ότι ως προς την αποτελεσματικότητα των
συγκεκριμένων σεμιναρίων το 62% συντάσσεται με την άποψη ότι αποκτούν μία καινούρια
οπτική στη διδασκαλία και στη μάθηση ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (38%) δηλώνει το
αντίθετο. Επιπροσθέτως το 32% έχουν τη γνώμη ότι τα σεμινάρια τους βοηθούν να γίνουν
καλύτεροι καθηγητές, ενώ το 78% σημειώνουν την απογοήτευσή τους ότι δεν τους
παρέχονται δηλαδή αρκετές ευκαιρίες για επαγγελματική βελτίωση. Τέλος το 32% δηλώνει
ότι χρησιμοποιεί τις ιδέες που προτείνονται στα σεμινάρια, 52% τις χρησιμοποιεί λίγο, 14%
πολύ λίγο και 2% καθόλου. Σύμφωνα με το 54% των συμμετεχόντων αυτό συμβαίνει γιατί
δεν μπορούν να μετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη, ή γιατί οι προτεινόμενες ιδέες δεν
μπορούν να εφαρμοστούν στη διδακτική τους πραγματικότητα.
Σε γενικές γραμμές το 58% πιστεύει ότι τα σεμινάρια είναι χρήσιμα ενώ το υπόλοιπο 42%
αμφισβητεί τη χρησιμότητά τους. Μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτό
συμβαίνει γιατί τα θέματα που αναπτύσσονται δεν είναι πάντα σχετικά με τη διδακτική
πραγματικότητα των εκπαιδευομένων, δεν επιτυγχάνεται σύνθεση θεωρίας και πράξης με
αποδοτικό τρόπο όπως π.χ. θα συνέβαινε εάν εφαρμοζόταν το εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο με τη χρήση κατάλληλων επιμορφωτικών τεχνικών όπως
αναφέραμε και παραπάνω.
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Οι απόψεις των συμμετεχόντων για τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών
Όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών
αξίζει να σημειωθεί ότι το 86% συμφωνεί ότι η θεωρία είναι εξίσου σημαντική με την
πράξη, το 10% δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποια άποψη και μόνο το 4% διαφωνεί.
Επιπλέον οι συμμετέχοντες σχεδόν ομόφωνα (94%) συμφωνούν ότι πρέπει να ανταλάσσουν
απόψεις και γνώμες με τους συναδέλφους τους και ότι πρέπει οι εκπαιδευτές να
εφαρμόζουν οι ίδιοι στη πράξη αυτό που προτείνουν στη θεωρία. Αναφέρουν επίσης ότι
είναι σημαντικό οι καθηγητές να γνωρίζουν γιατί διδάσκουν όπως διδάσκουν, γεγονός το
οποίο σχετίζεται άμεσα με την αναπτυξιακή προσέγγιση στα προγράμματα εκπαίδευσης
καθηγητών. Το 90% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν
λόγο στην επιλογή των θεμάτων σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτό το εύρημα
σχετίζεται άμεσα με την καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια για την σχέση της θεματολογίας των
προγραμμάτων εκπαίδευσης καθηγητών Αγγλικής με την διδακτική τους πραγματικότητα.
Τέλος, σχεδόν όλοι όσοι πήραν μέρος στην έρευνα (98%) αναφέρουν ότι μαθαίνουν
καλύτερα όταν κάνουν κάτι, το οποίο συνάδει με την άποψη ότι οι καθηγητές μαθαίνουν
καλύτερα όταν μετέχουν ενεργά (Scrivener 1994: 3-4, Courau 2000: 28).

Απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας.
Για να ανακεφαλαιώσουμε τα ευρήματα της έρευνάς μας θα δώσουμε στη συνέχεια
απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η έρευνά μας.

Ερώτημα 1. Επιτυγχάνεται η σύνθεση θεωρίας και πράξης στα προγράμματα
ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής στην Ελλάδα;
Όπως κατέδειξαν τα δεδομένα πάνω από τα μισά σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης
που απευθύνονται στους καθηγητές Αγγλικής σε δημόσια σχολεία βασίζονται εξ’ολοκλήρου
στη θεωρία και η πλειοψηφία τους ουσιαστικά αποτυγχάνει να εμπλέξει τους
εκπαιδευόμενους σε αναστοχαστικές δραστηριότητες ή δεν υιοθετούν το εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο. Μπορούμε εδώ να διατυπώσουμε την άποψη ότι αυτά τα
σεμινάρια , σε ένα μεγάλο βαθμό δεν συνθέτουν τη θεωρία με την πράξη και, συνεπώς δεν
έχουν, μακροπρόθεσμα, κανένα αντίκτυπο στις διδακτικές πρακτικές των συμμετεχόντων.
Κατά τα φαινόμενα τα συγκεκριμένα σεμινάρια βασίζονται σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης
καθηγητών που είναι μονομερές και μιας κατεύθυνσης. Από τη μια μεριά, οι
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν για να γίνουν δέκτες της σοφίας των ειδικών και από την
άλλη οι εκπαιδευτές ενδίδουν στον πειρασμό να δώσουν έτοιμες λύσεις και να γίνουν οι
πομποί του περιεχομένου του προγράμματος (Bax 1995: 263, Bax, 1997: 232). Με άλλα
λόγια οι εκπαιδευόμενοι δεν ενθαρρύνονται να φέρουν στο προσκήνιο και να θεωρήσουν
μέσα από ένα αναστοχαστικό πρίσμα τη διδακτική τους εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να
αποτελέσει τα θεμέλια πάνω στα οποία ο εκπαιδευτής θα «έκτιζε» τις νέες πληροφορίες.
Αυτό καταλήγει συνήθως σε μία μορφή «απόρριψης μοσχεύματος», όπως εύστοχα εξηγεί ο
Bax, όρος που περιγράφει με παραστατικό τρόπο και τα ευρήματα της έρευνάς μας όπου
ένας σημαντικός αριθμός αναφέρει ότι οι νέες ιδέες δεν εφαρμόζονται στην τάξη τους γιατί
θεωρούνται ανεδαφικές, τουλάχιστον στο δικό τους διδακτικό περιβάλλον.
Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση απαιτεί καλά οργανωμένα σεμινάρια όπου οι
«...εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν αναστοχαστικά τις λεπτομέρειες της
διδακτικής τους πρακτικής και εμπειρίας, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή» (Kessels &
Korthagen 1996: 21). Χρειάζεται, όπως προτείνει ο Bax (1997: 23), μία προσέγγιση που θα
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επικεντρώνεται και θα εστιάζει περισσότερο στον εκπαιδευόμενο, διασφαλίζοντας έτσι ότι
τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών θα βρίσκονται όσον το δυνατόν πιο κοντά στα
προβλήματα, τις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής πραγματικότητας των
συμμετεχόντων.
Ερώτημα 2 Προωθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτά τα προγράμματα τη
σύνθεση της θεωρίας με την πράξη;
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα της έρευνας επαληθεύει τα όσα αναφέραμε παραπάνω.
Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η τεχνική που
χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι η διάλεξη η οποία δεν βασίζεται στο εμπλουτισμένο
αναστοχαστικό μοντέλο. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τη
σοφία των ειδικών αντί να συμμετέχουν ενεργά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.
Αντίθετα, η μεθοδολογία που προάγει τη σύνθεση θεωρίας και πράξης όπως η
μικροδιδασκαλία (microteaching), ετεροπαρατήρηση, loop-input, χρησιμοποιείται σπάνια
σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας. Οδηγούμαστε έτσι στο αδιαμφισβήτητο
συμπέρασμα ότι η μεθοδολογία που υιοθετείται δεν προάγει τη σύνθεση θεωρίας και
πράξης.

Προτάσεις και εφαρμογές
Έχοντας παρουσιάσει και αναλύσει τα δεδομένα της έρευνας σε σχέση με το θεωρητικό της
υπόβαθρο, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στη σημασία τους για το σχεδιασμό
αποτελεσματικών προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης που στοχεύουν στη
σύνθεση θεωρίας και πράξης. Γι’ αυτό το λόγο στη συνέχεια δίνονται κάποιες
κατευθυντήριες αρχές οι οποίες δεν πρέπει να εκληφθούν ως θεραπεία όλων των
προβλημάτων αλλά ως δείκτες αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ενδοϋπηρεσιακής
εκπαίδευσης των καθηγητών Αγγλικής.
Η σύνθεση θεωρίας και πράξης επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του εμπλουτισμένου
αναστοχαστικού μοντέλου. Τα ευρήματα της έρευνας έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτές
συνηθίζουν να υιοθετούν το μοντέλο εφαρμοσμένης επιστήμης περισσότερο παρά το
εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο, καθώς παρουσιάζουν απλώς τις νέες πληροφορίες
στους εκπαιδευομένους. Αυτό όμως φαίνεται να εμποδίζει την αλλαγή στις γνωσιακές
δομές των καθηγητών και συνεπώς στις πεποιθήσεις τους, επειδή οι καθηγητές
απορρίπτουν τις νέες πληροφορίες ως άσχετες ή ανεφάρμοστες (Tillema 1995: 293). O
Williams (1999: 12) υποστηρίζει ότι τα μοντέλα εκπαίδευσης καθηγητών που βασίζονται
στη μετάδοση ή εκπομπή, δηλαδή που προσδοκούν οι εκπαιδευόμενοι πρώτα να
απορροφήσουν τις νέες πληροφορίες και μετά να τις εφαρμόσουν μόνοι τους, βλέπουν τη
σχέση της θεωρίας και πράξης ως μιας κατεύθυνσης και θεωρούν ότι η γνώση είναι κάτι
που μεταδίδεται με ένα γραμμικό τρόπο. Ακολουθώντας παρόμοια επιχειρηματολογία ο
Kennedy (1987: 164) υποστηρίζει ότι για να διασφαλίσουμε την προοπτική αλλαγής στη
διδακτική συμπεριφορά χρειαζόμαστε μια συνεργατική και προσέγγιση επίλυσης
προβλήματος (problem solving) όπου οι καθηγητές θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία
της αλλαγής.
Συνεπώς τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών πρέπει να βασίζονται στο
εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο που προτείνει η Ur (2006) γιατί το συγκεκριμένο
μοντέλο επιτυγχάνει τη σύνθεση θεωρίας και πράξης εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους
σε μία διαδικασία κριτικής θεώρησης των διδακτικών τους πρακτικών.
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Τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους
να διεξάγουν οι ίδιοι έρευνα της διδακτικής τους πράξης (action research). Η έρευνα της
διδακτικής πράξης από τον ίδιο τον διδάσκοντα θεωρείται το πιο σημαντικό εργαλείο
εκπαίδευσης και ανάπτυξης και έχει κεντρική θέση στο εμπλουτισμένο αναστοχαστικό
μοντέλο γιατί προάγει τη σύνθεση θεωρίας και πράξης.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να εξασκηθούν στη χρήση του εμπλουτισμένου αναστοχαστικού
μοντέλου. Οι εκπαιδευτές χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για να μπορέσουν να
ενσωματώσουν το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο με αποτελεσματικό τρόπο στα
προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν
την περίπτωση, για να μπορέσουν δηλαδή να κατανοήσουν πώς οι αρχές του
εμπλουτισμένου αναστοχαστικού μοντέλου εφαρμόζονται στην πράξη.

Συμπέρασμα
Το παρόν κεφάλαιο ερεύνησε το θέμα της σύνθεσης θεωρίας και πράξης στην
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής στην Ελλάδα. Η ανάλυση των
δεδομένων έδειξε ότι οι εκπαιδευτές συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το μοντέλο
εφαρμοσμένης επιστήμης παρά το εμπλουτισμένο αναστοχαστικό μοντέλο. Επίσης έδειξε
ότι η αναστοχαστική θεώρηση είναι λίγη ή ανύπαρκτη και οι τεχνικές εκπαίδευσης που
χρησιμοποιούνται δεν προάγουν τη σύνθεση θεωρίας και πράξης. Γι’ αυτό το λόγο
κατατέθησαν συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης.
Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα είναι σημαντικά για τη μελέτη της
σύνθεσης θεωρίας και πράξης στα ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα εκπαίδευσης
καθηγητών. Προσφέρουν επίσης και ένα έναυσμα για μια αναθεώρηση του γενικότερου
πλαισίου της εκπαίδευσης καθηγητών. Χρειάζεται βέβαια περαιτέρω έρευνα η οποία θα
μας δώσει περισσότερα δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα
το συγκεκριμένο θέμα. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν τους περιορισμούς
της παρούσης έρευνας, με την έννοια ότι θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο δείγμα του
εκπαιδευτικού πληθυσμού και να χρησιμοποιηθούν ποσοτικές αλλά και ποιοτικές μέθοδοι.
Τέλος πιστεύουμε ακράδαντα ότι το καίριο αυτό θέμα που αναλύθηκε πρέπει να τύχει της
προσοχής όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση των καθηγητών και ιδιαίτερα αυτών
που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα γιατί σε τελευταία
ανάλυση η αποτελεσματική εκπαίδευση καθηγητών συνεισφέρει και οδηγεί στην
αποτελεσματική απόδοσή τους στο σχολείο.
Author’s e-mail: gyftopoulouzoi@in.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Questionnaire
Investigating the issue of integration of theory with practice in seminars organized for in-service state
EFL teachers.
Part I Theory and practice in in-service EFL seminars
Based on the experience you have gained after having attended seminars organized by your district
school advisor, please tick (√) the box(es) that best represent(s) your personal opinion. For the e-mailed
version of the questionnaire please convert your option in bold or underline it.
One day  Two days 
Three days Four days 

1

In general, how long do these seminars last?

2

In which prefecture of Greece have you attended the
majority of these seminars?

3

How often do you attend these seminars when
organized?

Always  Often  Sometimes
Rarely  Never 

4

If you decide against attending, this is because… (You
may tick more than one box)

a. The location is not convenient 
b. The headmaster refuses to let you
leave during school time 
c. You haven’t been informed about it

d. You think you have nothing to gain
by attending 
e. The topic of the seminar does not
particularly interest you 
f. The topic isn’t relevant to your
teaching situation 
g. Other 
(Please specify: _____________)

5

To what extent are you satisfied with the organization of
these seminars?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

6

To what extent are you satisfied with the topics dealt
with?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

7

How far do you consider that the topics dealt with in
these seminars correspond to your interests?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

8

How far do you think that the topics are relevant to your
teaching situation?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

9

Taking into consideration the following presentation
methods, which ones do trainers use in such seminars?
(You may tick more than one box)

Whiteboard  Video-player 
Overhead-projector 
Power-point presentation
Demonstration  Texts 
Suggested bibliography 
Worksheets
Handouts summarizing the key points
of the presentations 

10

Which of the following techniques are you exposed to in
such seminars? (You may tick more than one box)

Lecturing  Group-work 
Case studies 
Description of participants’ lessons 
Watching the activity and involvement
of other teachers (observation) 
Classroom research 
Discussion activities 
Peer-teaching  Workshop 
Watching videotaped lessons 
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11

Which of the following do the trainers focus on? (Please
tick only one box)

Theory  Practice 
Both theory and practice 

12

Which of the following statements best describes these
seminars? (Please tick only one box)

a. The trainer gives a lecture 
b. The trainer lectures for some time
and then asks trainees to practise
what s/he suggested 
c. The trainees experience an activity
and then the trainer explains the
theoretical principles underlying the
activity 
d. The trainees are asked to do
various activities without
commenting on their rationale 

13

To what extent are you asked to reflect on your teaching
practice during these seminars?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

14

Do you gain a new insight into teaching or learning after
attending?

Yes 
No 

15

How far do you think these seminars help you become a
better teacher?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

16

How far do you use the new ideas suggested in the
seminars?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

17

If new ideas are not used, this is because…

a. It’s nice in theory but I can’t put it
in practice 
b. It doesn’t work for my class(es) 
c. I feel uncomfortable experimenting
with new ideas 
d. Other. (Please specify._____)

18

How useful do you consider these seminars?

A very great deal  A lot 
A little  Very little Not at all

Part 2 Teachers’ beliefs about teacher education programmes.
19

Consider the following ways of professional learning
and tick the ones you employ (You may tick more than
one box).
Learning through…

Teaching  Collaboration 
Research  Self study 
Training courses 
Other (Please specify: __________)

20

Theory in teacher education programmes is as important as practice.

21

Participants in training programmes should be encouraged to
exchange ideas and share opinions with others.

22

Trainers should practise what they preach.

23

Theory found in scientific EFL books doesn’t help teachers find
solutions to problems they may face in their classrooms.
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Strongly disagree

Disagree

Uncertain

Agree

Strongly agree

Read through the statements below and tick only one box which best represents your opinion as a
trainee in a teacher education programme.
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24
25
26

It’s important for a teacher to know why s/he is teaching the way s/he
does.
Trainees should be asked on the topics to be dealt with in a training
programme.
Trainees learn better by doing things.

Part 3 Personal biodata
Please tick the appropriate box
27

Sex:

Male 
Female 

28

Teaching experience:

0-5  6-10  11-15  16-20 
21 or more 

29

Current position of work:

Primary school 
Junior High School 
Senior High School 
Technical Vocational School 
Second Chance School 

30

Do you hold a second university degree?

Yes 
No 

31

Have you had any post graduate studies?

32

Which of the following programmes have you attended?
(You may tick more than one box).

Yes (completed) 
Yes (in progress)  No 
Induction programmes (REC) 
Seminars 
Short training courses 
Other (Please specify: ________)

33

Have you attended any courses at university on how to
teach English to …
a. young learners?
b. teenagers?
c. adults?

Yes  No 
Yes  No 
Yes  No 

Please make sure that no answer has been missed out.
 Thank you very much for the time you have taken to complete this questionnaire 
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Η Παρατήρηση της Διδακτικής Πράξης
ως Εργαλείο Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών Αγγλικής
των Ελληνικών Δημοσίων Σχολείων
Using Observation as a Teacher Development Tool in the Context of
Greek State Schools

Μαρία Κωτσιομύτη

Το παρόν κεφάλαιο σκοπεύει να δείξει τη συνδρομή της «παρατήρησης διδακτικής πράξης» (teacher
observation) στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και να κάνει μια πρόταση για την εισαγωγή της
παρατήρησης διδακτικής πράξης στη δημόσια Ελληνική εκπαίδευση. Αφού πρώτα αναφέρεται η σχετική
θεωρία, παρουσιάζεται το συγκεκριμένο περιβάλλον-στόχος. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια
έρευνα των πεποιθήσεων, των αναγκών και των στάσεων των καθηγητών της Αγγλικής των δημόσιων
Ελληνικών σχολείων απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης. Όπως προκύπτει από την έρευνα,
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ανοιχτοί στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης που στοχεύει στην
ανάπτυξή τους ως εκπαιδευτικούς. Επίσης, καταγράφονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους από ένα
σχέδιο παρατήρησης της διδακτικής πράξης που θα μπορούσε να εισαχθεί στην Ελληνική πραγματικότητα
αποσκοπώντας στη ανάπτυξή τους. Το κεφάλαιο αυτό προτείνει ένα τέτοιο σχέδιο βασισμένο σε αυτά τα
δεδομένα και παρουσιάζει το σκεπτικό της πρότασης αυτής σε άμεση σύνδεση με την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών και με το τι ζήτησαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην έρευνα που προηγήθηκε. Τέλος, το
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα ευρήματα μίας νέας έρευνας αναφορικά με τις αντιδράσεις Ελλήνων
εκπαιδευτικών στην πρόταση αυτή.

This article elaborates on the contribution of teacher observation to teacher development and wishes to
produce a solid suggestion on how teacher observation could be introduced in the Greek state educational
reality. After reference is made to the relevant theory that has been developed so far, the target context is
depicted. A research has been realised to cater for Greek state English teachers’ beliefs, needs and
attitudes towards teacher observation. The research has revealed that Greek state teachers are open to
developmental teacher observation and has taken down their wishes and expectations from a
development-oriented observation scheme that could be introduced in their reality. On the basis of this
data, an observation scheme is put forward. Then, its rationale is discussed so as to clarify the way the
particular choices made serve teacher development and address the specific context. The article ends by
presenting the findings of a new research that has been conducted on Greek state teachers’ reaction to this
suggestion.
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Εισαγωγή
Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τη δυναμική σχέση της παρατήρησης της διδακτικής πράξης με την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στα Ελληνικά δημόσια σχολεία. Η δυνατότητα εισαγωγής της παρατήρησης
της διδακτικής πράξης με σκοπό την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού διερευνάται μέσα από μια γόνιμη
αντιπαράθεση της σχετικής θεωρίας με τις απόψεις, τις στάσεις, αλλά και τις προσδοκίες των
εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων από ένα σχέδιο παρατήρησης της διδακτικής πράξης με αναπτυξιακό
χαρακτήρα (Skinner (1953, 1974). Κύρια προτεραιότητα είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη, απτή πρόταση
προς αυτή την κατεύθυνση που θα συμβαδίζει με τη σχετική θεωρία και θα είναι κατά το μέγιστο δυνατό
αποδεκτή από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς -και, κατά συνέπεια, βιώσιμη- αλλά και να αξιολογηθεί η
πρόταση αυτή από τους ίδιους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς.
Ο «οίστρος» για τη διερεύνηση της παρατήρησης της διδακτικής πράξης γεννήθηκε από την διαμάχη των
δυο ακρογωνιαίων λίθων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, της πολιτείας και των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με την εισαγωγή της παρατήρησης της διδακτικής πράξης στην Ελληνική δημόσια
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Από τη μία, η Ελληνική Πολιτεία έχει πολλάκις, αλλά ανεπιτυχώς,
επιχειρήσει να συμβαδίσει με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εισάγει την παρατήρηση της
διδακτικής πράξης (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού & Τσάφος 2007) στα δημόσια σχολεία. Τελευταία
κάνει εκ νέου προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση: πρόσφατα, μάλιστα, νέα έκθεση του Εθνικού
Συμβουλίου Παιδείας (2006) εξαίρει τη συνδρομή της παρατήρησης της διδακτικής πράξης στην
αξιολόγηση και την αναβάθμιση της προσφερόμενης από το Δημόσιο παιδείας, ενώ ήδη εκπονείται
σχέδιο για την εισαγωγή της αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Από την άλλη, η προσωποποίηση της εκπαίδευσης, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αντιτίθενται στις προθέσεις
αυτές της πολιτείας έχοντας –ίσως- στη μνήμη τους νωπή ακόμα την εικόνα του επιθεωρητή – του
απεσταλμένου από την Πολιτεία κριτή του παιδαγωγικού έργου του κάθε δημόσιου εκπαιδευτικού. Τότε,
η επιθεώρηση ήταν αποκλειστικά αξιολογική και στόχευε στην άμεση παρέμβαση στο έργο του
εκπαιδευτικού.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η αρνητική στάση απέναντι στην αξιολόγηση από εντεταλμένο όργανο της
Πολιτείας και, κατ’ επέκταση, απέναντι στην όποια παρατήρηση της διδακτικής πράξης, είναι διάχυτη
στην Ελληνική κοινωνία. Η κοινωνική αυτή στάση αποτυπώνεται στην έλλειψη αξιόλογης έρευνας στο
τομέα της παρατήρησης της διδακτικής πράξης, καθώς και στην ίδια τη γλώσσα όπου απορρίπτεται ο
όρος «παρατήρηση του εκπαιδευτικού» ως ακριβή απόδοση του όρου “teacher observation” και
χρησιμοποιείται μόνο ο όρος «παρατήρηση της διδακτικής πράξης». Φαίνεται ότι οι Έλληνες αντιτίθενται
σε όποια σύνδεση της παρατήρησης με τον εκπαιδευτικό-άνθρωπο με κάθε τρόπο, σα να προσπαθούν να
«ξορκίσουν το κακό», αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η παρατήρηση αφορά το «όλον» της υπόστασης
του εκπαιδευτικού (γνώσεις, απόψεις, στάσεις, επιθυμίες, πρακτικές) και όχι μόνο τη διδακτική
συμπεριφορά του στη τάξη, δηλαδή τη διδακτική πράξη που ο ίδιος παράγει.1
Η προσπάθεια, λοιπόν, αυτή φιλοδοξεί να αμβλύνει την αντιπαράθεση αυτή, από τη μία, καταγράφοντας
το περιβάλλον στο οποίο η παρατήρηση της διδακτικής πράξης θα έπρεπε να λειτουργήσει αν εισαγόταν
στα Ελληνικά σχολεία και καταθέτοντας μια απτή λύση για αυτό. Από την άλλη, φιλοδοξεί να
διασκεδάσει τους φόβους των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής
πράξης, παρουσιάζοντας την πολύπλευρη συμβολή της στην ανάπτυξη τους ως εκπαιδευτικούς.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρατήρησης της διδακτικής πράξης
Η αρνητική στάση απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης είναι τόσο ευρεία που κάποιος θα
το θεωρούσε αρκετά λογικό να την υιοθετήσει άκριτα. Όμως, είναι τελικά η παρατήρηση της διδακτικής
πράξης «κακό»; Το ερώτημα αυτό θα το μελετήσουμε πρώτα-πρώτα μέσα στο ουδέτερο-αντικειμενικό
πλαίσιο της θεωρίας πάνω στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης.
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Ορίζοντας την παρατήρηση της διδακτικής πράξης
Η παρατήρηση της διδακτικής πράξης είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα «διεισδυτική» τόσο στο «όλον» της
διδακτικής πράξης σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον, όσο και στο «όλον» της υπόστασης του
εκπαιδευτικού- δηλαδή στις γνώσεις, στη ψυχολογία και τη συμπεριφορά του- με στόχο να επιφέρει την
αλλαγή και την ολόπλευρη ανάπτυξη του. Ο εκπαιδευτικός που παρατηρείται, συμμετέχει ενεργά σε μια
επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει βαθιές, νοητικές διαδικασίες που
εγγυώνται τη διαρκή, αμοιβαία ανατροφοδότηση και την ισορροπημένη σχέση των γνώσεων, της
ψυχολογίας και της διδακτικής συμπεριφοράς του μέσα από τα ακόλουθα στάδια (Brandt 2008, Ellis
2006, Eraut 1994, Farrell 2004β, Gardner and Miller 1999, Keys 2007, Nunan and Lamb 1996, Reiman and
Thies- Sprinthall 1997, Schön 1987, Strevens 1988).2
Αναγνώριση μεταβλητών
Πρακτική εφαρμογή του
νέου σχεδίου δράσης

Συνειδητοποίηση των προσωπικών
θεωριών και πρακτικών

Σχεδιασμός της μελλοντικής
δράσης

Κριτική των προσωπικών
θεωριών και πρακτικών

Επαναπροσδιορισμός των προσωπικών θεωριών και πρακτικών
Σχέδιο 1. Τα στάδια της παρατήρησης της διδακτικής πράξης

Καταρχήν, ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τις μεταβλητές του μαθησιακού περιβάλλοντος με το οποίο
καλείται να αλληλεπιδράσει στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας (Claxton 2000, Eraut 1995). Μέρος
του περιβάλλοντος, ωστόσο, είναι και ο ίδιος και η διδακτική συμπεριφορά του, την οποία καλείται να
αναστοχαστεί κριτικά και δημιουργικά (Farrell 2004a, Farrell 2006, Schön 1983). Καλείται να την
αιτιολογήσει: να δει βαθιά μέσα στον ίδιο του τον εαυτό και να συνειδητοποιήσει τη γνωστική και
συγκινησιακή απαρχή των πράξεών του. Έτσι, φέρνει στο φως καλά «κρυμμένες» πεποιθήσεις και
στάσεις που αποτελούν τη πηγή της συμπεριφοράς του˙ επιτυγχάνει την αυτογνωσία (Borg 2006, Centra
1993, Clark 1994, Eken 1999, Hodges 1996, Liaw 2003, Liou 2001, McKay 2002, Richards and Lockhart
1994, Stanley 1998, Szestay 2004, Wajnryb 1992, Walsh 2003, Williams 1989, Zeichner and Liston 1996).
Μετά από αυτή την αυτό-αποκαλυπτική εμπειρία, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το αποτέλεσμα των
πράξεων του και συνειδητοποιεί τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της πρακτικής που ακολούθησε,
προκειμένου να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει και να αλλάξει κατάλληλα το γνωστικό του
σύστημα, τη στάση του και τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να είναι πιο επιτυχημένη η παρέμβασή του
στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον στο μέλλον (Blackwell and McLean 1996, Brandt 2008,
Brookfield 1995, Chiang 2007, Farrell 1998, Hubbard et al. 1983, Jang 2006, Korthagen 1992,
Kumaravadivelu 1994, Marland and Barnes 1977, Reiman and Thies- Sprinthall 1997, Svinicki & Lewis
2002, Vieira and Marques 2002, Yore et al. 2003). Η νέα εκπαιδευτική πράξη που ο εκπαιδευτικός
ετοιμάζει υλοποιείται, αργότερα, και δοκιμάζεται μέσα από ένα νέο κύκλο παρατήρησης, αναστοχασμού,
αξιολόγησης και αναθεώρησης (Roberts 1998).
Είναι φανερό ότι η παρατήρηση της διδακτικής πράξης (και κυρίως η αυτό-παρατήρηση) συνδέεται
άμεσα με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθώς υπηρετεί τους ανώτερους στόχους της τελευταίας : την
αυτογνωσία και την αλλαγή (Beyer 2001, Kagan 1992, Kullman 1998, Mitchell 2003, Stanley 1998, Wallace
1991). Το μέσο είναι ο αναστοχασμός και στρέφεται στο σύνολο των παραγόντων που η ανάπτυξη του
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εκπαιδευτικού αφορά: α) τις γνώσεις του ως προς το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει και τη διδακτική
προσέγγιση αυτού, β) τις δεξιότητες του στη διδασκαλία (τις μεθόδους που χρησιμοποιεί) και γ) τη στάση
του απέναντι στη διδασκαλία, το αντικείμενο, τους μαθητές, τον ίδιο και τις άλλες μεταβλητές του
συγκεκριμένου μαθησιακού περιβάλλοντος (Clark 1994, Liou 2001, McKay 2002, Szestay 2004).
Η παρατήρηση της διδακτικής πράξης εμπλέκει τον εκπαιδευτικό σε μια δυναμική, βιωματική εμπειρία
και τον καθιστά αναστοχαζόμενο επαγγελματία (Schön) που ακούραστα ερευνά και αδιάκοπα αυτό βελτιώνεται (κονστρουκτιβισμός- Appleton 1997, Edward 1995, Garman 1990, Giroux 1988, Jonassen
1996, Schön 1983, Scrivener 1994, Tobin 1993, Ur 1996, von Glasersfeld 1989). Ο εκπαιδευτικός είναι
αυτός που κινεί τον τροχό της αμοιβαίας ανατροφοδότησης και αλλαγής των προσωπικών θεωριών,
στάσεων και πρακτικών (Kinchin 2005, Keig and Waggoner 1994, Reiman and Thies- Sprinthall 1997).
Εξάλλου, η πραγματική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εσωτερικά και μόνο όταν συγκλίνει με τις
πεποιθήσεις και τις στάσεις του ατόμου (Orland-Barak and Yinon 2007). Και η παρατήρηση της διδακτικής
πράξης, όπως περιγράφηκε προηγούμενα, διασφαλίζει ποιοτική, δυναμική και ανθεκτική στο χρόνο
αλλαγή: ο εκπαιδευτικός δεν αναπαράγει μοντέλα συμπεριφοράς άκριτα, αλλά ενεργώντας αυτόνομα, με
αρχή τον ίδιο του τον εαυτό (τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές του) οδεύει προς την
προσωπική του ανάπτυξη (Almarza 1996, Balantine et al. 1993, Barnett and Cook 1992, Bailey et al. 1996,
Ben Peretz and Rumney 1991, Bowers 1987, Johnson 1992, Johnson 1996α, Mok 2002).
Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, αναλαμβάνει την ευθύνη και διαρκώς εργάζεται προς τον αυτοέλεγχο και την
αυτορρύθμισή του (Brooks and Brooks 1993, Fanselow 1988, Freeman 1982, Isaacson and Fujita 2006,
Zimmerman 1998, Zimmerman 2000). Εμπλεκόμενος στην κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία της
αναπτυξιακής παρατήρησης της διδακτικής πράξης, γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματικός στη
διαχείριση των διλημμάτων, που η διδασκαλία περιλαμβάνει από τη φύση της, και πιο εύστοχος στις
αποφάσεις που διαρκώς καλείται να πάρει κατά τη διδασκαλία: αναγνωρίζει επιτυχώς τις μεταβλητές του
μαθησιακού περιβάλλοντος, εκτιμά την δυναμική των παραγόντων με τους οποίους θα αλληλεπιδράσει
και τη δυναμική των επιλογών που έχει διαθέσιμες και αξιολογεί το αποτέλεσμα των πράξεων του
(Alderson et al. 2005, Argyris and Schön 1974, Berlak and Berlak 1981, Bolster 1983, Claydon and Mc
Dowell 1993, Fullerton 1993, Griffiths 2000, Lampert 1985, Lampert 1986, Powell and Napoliello 2005,
Stanley 1998, Wang and Seth 1998).
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός καθώς αντιλαμβάνεται την βελτίωση της ικανότητας του
να ελέγξει το σύνολο της διδακτικής πράξης, αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (Bell 2001). Η πίστη του
αυτή στις δυνατότητές του, τον ωθεί να αναπτυχθεί περαιτέρω («φαινόμενο του Πυγμαλίωνα» - αυτόεκπληρούμενη προφητεία- Bailey et al. 1996) και να επιδιώκει τη διαρκή ανάπτυξή του έως την αυτόπραγμάτωσή του, τον κορυφαίο στόχο του κάθε ατόμου (Maslow 1962).
Καθώς στην αναπτυξιακή παρατήρηση της διδακτικής πράξης ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως
αναστοχαζόμενος επαγγελματίας, η διδακτική διαδικασία γίνεται πιο «επαγγελματική»: η διδακτική
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού γίνεται –συνειδητά- ολοένα και πιο συνεπής στις προσωπικές του
θεωρίες και αρχές (Bandura 1997, Lomas and Kinchin 2006, Pajares 2002, Wajnryb 1993, Zimmerman and
Cleary 2006). Εξίσου σημαντική είναι και η αναπροσαρμοστικότητα της διδασκαλίας στις καινούριες
θεωρίες μάθησης και τις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (π.χ.
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, νέα αναλυτικά προγράμματα) που απορρέει από αυτόν τον
επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού (Reid and O’Donoghue 2004). Ο εκπαιδευτικός είναι πιο ανοιχτός
στην αλλαγή και έμπρακτα επιδιώκει να ανανεώνεται (Brown 1994): εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του και
την πρακτική του μέσα από μια «γόνιμη» διαδικασία αμοιβαίας ανατροφοδότησης τους με τις νέες
θεωρίες ή τις νέες συνθήκες (αφομοίωση-προσαρμογή, Skinner (1953, 1974).
Τέλος, η παρατήρηση της διδακτικής πράξης συνδράμει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας
της δημόσιας εκπαίδευσης (Chapman 2000, Darling-Hammond and McLaughlin 1995, Darling-Hammond
and Youngs 2002, Greenwood and Kilgore 1995, Hammersley-Fletcher and Orsmond 2004, Wayne and
Youngs 2003). Διότι επιδρά δυναμικά στον εκπαιδευτικό και παράγει εξατομικευμένα αποτελέσματα
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άμεσα και άρρηκτα δεμένα με το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
(Asmar 2002, Pennington 1996). Αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε ότι στο χώρο της
εκπαίδευσης δεν υπάρχουν πανάκειες: κάθε μαθησιακό περιβάλλον είναι μοναδικό και απαιτεί
«μοναδικές» λύσεις (Skinner 2002, Tsui 2003).

Αναπτυξιακή παρατήρηση και ο εκπαιδευτικός-παρατηρητής
Ο ρόλος του παρατηρητή
Στην αναπτυξιακή παρατήρηση της διδακτικής πράξης, στα κρίσιμα στάδια της συνειδητοποίησης και της
αξιολόγησης των προσωπικών θεωριών, στάσεων και πρακτικών, ο εκπαιδευτικός δέχεται με προθυμία
τη συμβολή δεύτερου προσώπου (Kinchin 2005, Sheeler et al. 2004). Είναι ανοικτός να δει τα πράγματα
από μια διαφορετική οπτική γωνία, για μια πληρέστερη και αντικειμενικότερη απεικόνιση της
πραγματικότητάς του, προς μια εύστοχη αναθεώρηση και επιτυχή αλλαγή της (Clark 1994, Jang 2006c,
Liaw 2003, Vygotsky 1978). Ωστόσο, ο ρόλος του παρατηρητή εδώ είναι βασικός, αλλά όχι
πρωταγωνιστικός (Anderson, Barksdale and Hite 2000, Fletcher, 1997, Freeman 1989, Gray 2004, Hayes
2002, Malderez 2003, Montecinos et al. 2002, Rosenberg et al. 1996, Riccomini 2002, Sheeler et al. 2004).
Ο εκπαιδευτικός που παρατηρείται, παραμένει στο επίκεντρο της διαδικασίας της παρατήρησης. Εφόσον
ο στόχος είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ο παρατηρητής είναι σύμμαχός του στην προσπάθεια
αυτο-αποκάλυψης και αυτο-ανάπτυξης και συνυπεύθυνος για την επιτυχία της διαδικασίας της
παρατήρησης της διδακτικής πράξης: τη βελτίωση του εκπαιδευτικού.
Η ανάπτυξη του παρατηρητή
Μια άλλη πτυχή της συμβολής της παρατήρησης της διδακτικής πράξης είναι και η ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού-παρατηρητή. Εφόσον συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό που παρατηρείται για τη
βελτίωση της διδασκαλίας του, εμπλέκεται και αυτός δυναμικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (σχέδιο
1) και απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τον εκπαιδευτικό που παρατηρείται : αναπτύσσει το «όλον» της
υπόστασής του ως εκπαιδευτικός (Gray 2004). Διότι, βλέποντας, από τη μια, πόσο διαφέρει η διδασκαλία
του από αυτή του εκπαιδευτικού που παρατηρείται, κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του (αυτογνωσία),
ενώ βλέποντας τους καρπούς των αλλαγών που επιχειρούνται, ανανεώνει και αναπτύσσει τις γνώσεις
του, τις στάσεις του και τη διδακτική πρακτική του. Έτσι, η ανάπτυξη καθίσταται όχι μόνο συνεργατική
(Edge 1992, Edge 2000, Sagor 1993), αλλά και αμοιβαία, αμφίδρομη (Gebhard 2005, Gebhard 2006,
Gebhard and Oprandy 1999, Kagan 1998, Kullman 1998, Swan 1993).
Η αξιολόγηση στην αναπτυξιακή παρατήρηση της διδακτικής πράξης
Το αγκάθι σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής της παρατήρησης της διδακτικής πράξης αποτελεί το ζήτημα
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Αναμφίβολα, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση συνιστά δικαίωμα της
πολιτείας προς τους υπαλλήλους της, αλλά και βασική υποχρέωσή της προς τους πολίτες (Ξωχέλλης
2006, Hunter 1988, Sergiovanni and Starratt 1993, Weir and Roberts 1994). Είναι αναγκαία για τη
διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, ενός από τα πιο πολύτιμα
υπάρχοντα μιας κοινωνίας.
Η παρατήρηση της διδακτικής πράξης που στοχεύει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού απαιτεί την αυτοαξιολόγηση και περιλαμβάνει περιμετρικά την αξιολόγηση από τον παρατηρητή. Όμως, στην προκειμένη
περίπτωση, η αξιολόγηση από τον παρατηρητή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί την ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό, πρέπει να γίνεται με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό: με εξατομικευμένα
κριτήρια που ορίζονται σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του εκπαιδευτικού (Alderson
and Beretta 1992, Allwright and Bailey 1991, Chaudron 1988, Leshem and Bar-hama 2008, van Lier 1988)
και- το σπουδαιότερο- πρέπει να ακολουθεί την πορεία της εξέλιξης του κατά την κυκλικά
επαναλαμβανόμενη διαδικασία της παρατήρησης που είδαμε προηγούμενα (σχέδιο 1).
262

Κωτσιομύτη / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 258-277

Μεθοδολογία έρευνας
Όπως είδαμε και στην εισαγωγή, το παρόν κεφάλαιο σκοπεύει να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις
των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης προκειμένου το σχέδιο
παρατήρησης της διδακτικής πράξης που θα προταθεί όχι μόνο να ακολουθεί τις προσταγές της σχετικής
θεωρίας (ενότητα 1) αλλά και να σέβεται το υπάρχον περιβάλλον της Ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης.
Έπειτα το σχέδιο αυτό αξιολογείται και βάσει των πρώτων αντιδράσεων των εκπαιδευτικών,
προβάλλονται οι όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου η πρόταση που γίνεται να μπορεί να
εισαχθεί επιτυχώς στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή των απόψεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών και
την αξιολόγηση του προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης της διδακτικής πράξης συνδύαζε στοιχεία
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από περισσότερες από μία πηγές και
αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί μια πλούσια έρευνα, υποσχόμενη μια πιο
συνολική αποτύπωση των ζητημάτων που διερευνούνταν (Borg and Gall 1989, Dörnyei 2007, Houston
1990, Maxwell 1996, Miles and Huberman 1994, Neary 2000, Sikula 1996, Wittrock 1986).
Έτσι, οι κλειστές ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια ή οι κλίμακες της ποσοτικής έρευνας υιοθετήθηκαν για
να προσδώσουν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, εφόσον παράγουν μόνο ένα αποτέλεσμα
όταν επεξεργαστούν, καθώς και μεγαλύτερη «οριζόντια» κάλυψη, εφόσον δύνανται να πραγματεύονται
ποικιλία θεμάτων και να απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων (Tudor 1996).
Από την άλλη, στοιχεία ποιοτικής έρευνας (όπως οι ανοικτές ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια, οι
συνεντεύξεις και οι συζητήσεις) εξασφάλισαν την πολύτιμη «κάθετη» έρευνα βάθους, τόσο
αντικειμενικών όσο και υποκειμενικών θεμάτων, όπως είναι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις, τα οποία εκ
φύσεως η ποσοτική έρευνα αδυνατεί να διερευνήσει (Houston 1990, Neary 2000, Reiman and ThiesSprinthall 1997, Richards 2001).
ΦΑΣΗ 1: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης
Στην αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης
συμμετείχαν οι καθηγητές των αγγλικών που εργάζονται στα δημόσια σχολεία της Αργολίδας (τον
πληθυσμό-στόχο του προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης της διδακτικής πράξης) και διορισμένοι
εκπαιδευτικοί, φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για
καθηγητές των αγγλικών (σύνολο : 132 εκπαιδευτικοί). Στις συνεντεύξεις της πρώτης φάσης συμμετείχαν
τέσσερις «ειδικευμένοι σύμβουλοι» (Tudor 1996): καθηγητές που είχαν επιτυχώς ολοκληρώσει το
μάθημα του ΕΑΠ για την επιμόρφωση των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών και, συνεπώς, είχαν τις
απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με έννοιες όπως: επιμόρφωση, ανάπτυξη εκπαιδευτικού, παρατήρηση
της εκπαιδευτικής πράξης, αξιολόγηση.
Για τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο-Περιβάλλον
που περιλάμβανε τόσο κλειστές όσο και ανοικτές ερωτήσεις πάνω στα κύρια σημεία που εγείρονται από
τη σχετική θεωρία αναφορικά με την παρατήρηση της εκπαιδευτικής πράξης (π.χ. ιδανικός στόχος, σχέση
παρατηρητή-παρατηρούμενου, συχνότητα παρατηρήσεων, δυσκολίες, αξιολόγηση). Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο βασίστηκε στα αντίστοιχα των Freeman (1989), Nock and Kurtz (2005) και Reiman and
Thies-Sprinthall (1997). Κατόπιν, αφού έγινε η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών,
πραγματοποιήθηκαν οι τέσσερις προαναφερθείσες συνεντεύξεις για να διαλευκανθούν σημεία που
παρέμεναν ασαφή μετά τα ερωτηματολόγια, όπως ακριβώς απαιτείτο για τη δημιουργία του
προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης εκπαιδευτικής πράξης.
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ΦΑΣΗ 2: Αξιολόγηση του προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης εκπαιδευτικής πράξης
Η αξιολόγηση του προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης εκπαιδευτικής πράξης έγινε από έξι καθηγητές
αγγλικής δημοσίων σχολείων στην Αργολίδα –διαφορετικών σπουδών, ηλικιών και προϋπηρεσίας- που
συμμετείχαν οικειοθελώς στην πρακτική εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου (ενότητα 4) και από
δεκαέξι φοιτητές του ΕΑΠ σε μια συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος της επιμόρφωσης των
επιμορφωτών των εκπαιδευτικών μόλις είχαν «καλύψει» τη σχετική θεωρία για τη παρατήρηση τη
διδακτικής πράξης. Εδώ, χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο-Αξιολόγηση που καλούσε τους
ερωτηθέντες να αξιολογήσουν το σχέδιο αυτό γενικά, καθώς και αναφορικά με επιμέρους παραμέτρους,
βάση της κλίμακας του 5 ή του 10 (και αρχικό σημείο το 1). Έπειτα ακολούθησαν ανοικτές συζητήσεις,
όπου οι εκπαιδευτικοί σε μια αλληλεπίδραση σκέψεων κατέθεταν τις απόψεις τους για τα θετικά σημεία
και τις αδυναμίες του σχεδίου, πρότειναν τρόπους βελτίωσής του και σχολίαζαν την ύπαρξη της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο αυτού (Ellis 1991, Parrott 1993, Oja and Smulyan 1989,
Sagor 1993, Wallace 1991).

Τα ευρήματα της έρευνας
Όπως ισχύει σε κάθε καινοτομία, έτσι και στην περίπτωση της παρατήρησης της διδακτικής πράξης, η
επιτυχής εισαγωγή της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα («η Ιθάκη»3 της συγκεκριμένης
έρευνας) απαιτεί την καλύτερη δυνατή αποτύπωση του περιβάλλοντος στο οποίο θα κληθεί να
λειτουργήσει. Για το λόγο αυτό, ο πρώτος σταθμός μας «στο ταξίδι προς την Ιθάκη» θα είναι η αναφορά
στις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην παρατήρηση της διδακτικής
πράξης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από το Ερωτηματολόγιο-Περιβάλλον και τις τέσσερις συνεντεύξεις.

Τα ευρήματα από τα ερωτηματολόγια
Όπως προέκυψε από το Ερωτηματολόγιο-Περιβάλλον, η πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών δεν
είχαν ποτέ εμπειρία πάνω στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης. Αυτή η έλλειψη προηγούμενων
εμπειριών μαζί με τη ψυχολογική πίεση που ασκεί η παρατήρηση της διδακτικής πράξης στον
παρατηρούμενο εκπαιδευτικό, χαρακτηρίστηκαν ως οι κυριότερες δυσκολίες για την εισαγωγή της
παρατήρησης στα Ελληνικά δημόσια σχολεία. Έπειτα ακολουθούσαν παράγοντες που σχετίζονται με τον
παρατηρητή (όπως η έλλειψη εξοικείωσης ή ενδιαφέροντος προς τον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό, η
πιθανή αδυναμία διατήρησης εμπιστευτικών προσωπικών πληροφοριών-δεδομένων) και τα ζητήματα
της αντικειμενικότητας και των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στην παρατήρηση.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν παρατηρηθεί τουλάχιστον μια φορά στην καριέρα τους αναγνώρισαν ότι η
παρατήρηση της διδακτικής πράξης είναι αποτελεσματική όταν είναι συστηματική, με άρτια σχεδιασμένα
και αλληλεξαρτώμενα στάδια και όταν είναι εξατομικευμένη και δασκαλοκεντρική: όταν βασίζεται στις
ανάγκες και τις επιθυμίες του εκπαιδευτικού, σέβεται τις απόψεις και την προσωπικότητά του και του
προσδίδει ενεργό, δυναμικό ρόλο.
Αυτή η ανατροφοδότηση χαρακτηρίστηκε ως ο υψηλότερος στόχος της παρατήρησης διδακτικής πράξης.
Έπειτα στην πυραμίδα των προσδοκώμενων -από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς- στόχων της
παρατήρησης, ακολουθούν άλλοι αμιγώς αναπτυξιακοί (π.χ. αναστοχασμός (Chiang 2007, Farrell 1998,
Farrell 2004a, Farrell 2006, Liou 2001), αυτό-αξιολόγηση (Centra 1993, Richards and Lockhart 1994, Walsh
2003), αυτό-βελτίωση (Kinchin 2005, Mitchell 2003, Sheeler et al. 2004, Stanley 1998). Οι εκπαιδευτικοί,
ακόμα, φάνηκαν να υιοθετούν την άποψη της Πολιτείας (όπως αποτυπώνεται στην αναφορά του Εθνικού
Συμβουλίου για την Παιδεία, 2006) ότι η παρατήρηση διδακτικής πράξης δε συμβάλει μόνο στη δυναμική
αλλαγή, αυτορρύθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού, αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα, μέσα
από τη «διασπορά» καινοτομιών και καλής πρακτικής και την ενδυνάμωση της σχέσης Πολιτείαςεκπαιδευτικών.
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Το ερωτηματολόγιο αυτό κατέδειξε πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί προτιμούν η παρατήρηση διδακτικής
πράξης να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς
και να γίνεται ανάμεσα σε συναδέλφους (peer-observation) με δημοφιλέστερη εκδοχή τους «νεότερους»
να παρατηρούν «παλαιότερους» συναδέλφους. Σε όποια εκδοχή και αν πραγματοποιείται η
παρατήρηση, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της σχέσης παρατηρητή-παρατηρούμενου.
Αν και ομολόγησαν ότι δεν επιθυμούν ο παρατηρητής να αντιμετωπίζει τον παρατηρούμενο ως «φίλο»,
επιθυμούν ο παρατηρητής να υποστηρίζει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει τον εκπαιδευτικό και να είναι
πάντα στη διάθεσή του, έτοιμος να τον βοηθήσει για την επίτευξη της ανάπτυξης του.
Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί κατέληξαν να δηλώνουν ανοικτοί στο ενδεχόμενο της εισαγωγής της
παρατήρησης της διδακτικής πράξης εφόσον αυτή είναι συστηματική, ουσιαστική και στοχεύει στην
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού χωρίς να αποτελεί μανδύα συγκάλυψης μιας επιθεώρησης ή να είναι απλά
μια παρατήρηση per se. Μάλιστα, έθεσαν ξεκάθαρα ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό: τη διασφάλιση
της απαραίτητης αντικειμενικότητας μέσα από ξεκάθαρα κριτήρια και την ικανότητα του παρατηρητή να
διαχειριστεί επιτυχώς όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας της παρατήρησης.
Όταν τέθηκε το ζήτημα της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν το ίδιο ανοικτοί σε αυτό το
ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα, ανθίσταντο στην αξιολόγηση με αποκλειστικά κριτικό ύφος (όπως γινόταν
παλιότερα κατά την επιθεώρηση) χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό ή χωρίς την έμπρακτη στήριξη του
εκπαιδευτικού από την Πολιτεία με τη βελτίωση της γενικότερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας (π.χ.
βελτίωση των υποδομών των σχολείων, μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα). Έντονα, επίσης,
φοβούνται μήπως εμπλακούν συμφέροντα (π.χ. πολιτικά) και δεν επιτρέψουν η αξιολόγηση να γίνει
αντικειμενικά και αξιοκρατικά.

Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις
Εδώ οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί, βάσει των προσωπικών τους εμπειριών, παρατήρησαν ότι παρά την
αδιαμφισβήτητη σημασία των σταδίων πριν και μετά την παρατήρηση, αυτά ως τώρα είτε απουσιάζουν
είτε δεν πραγματοποιούνται όπως πρέπει. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως πριν την παρατήρηση της
διδακτικής πράξης είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πρώτη γνωριμία του παρατηρητή με το
παρατηρούμενο και το συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε αυτό το στάδιο είναι που θα δημιουργηθεί το
απαραίτητο κλίμα συνεργασίας και θα καθοριστούν από κοινού όλες οι παράμετροι της μετέπειτα
παρατήρησης: ο στόχος, το αντικείμενο ενδιαφέροντος, τα κριτήρια, το ερωτηματολόγιο που θα
χρησιμοποιηθεί, καθώς και άλλα πρακτικά ζητήματα (π.χ. η θέση του παρατηρητή, η καταγραφή ή όχι της
διδασκαλίας).
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, στο στάδιο της ανασκόπησης, ο παρατηρούμενος εκπαιδευτικός πρέπει
να είναι αυτός που δυναμικά θα προσεγγίσει την αυτό-βελτίωσή του: αναστοχαζόμενος θα αναζητήσει
τις απαρχές των πράξεών του, θα προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα τις επιλογές του, θα επισημάνει τα
θετικά σημεία και τις αδυναμίες της διδακτικής του και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές. Ο ρόλος
του παρατηρητή θα πρέπει να είναι μάλλον επικουρικός παρά επικριτικός: θα πρέπει να λειτουργεί σαν
τον Σωκρατικό «οίστρο» στη σκέψη και την πρακτική του εκπαιδευτικού.
Προκειμένου να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός στην αυτό-βελτίωση του μέσα από την παρατήρηση της
διδακτικής πράξης, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τη συμβολή ενός ειδικού επιμορφωτικού
προγράμματος όπου οι συμμετέχοντες θα εμπλέκονται ενεργά σε δραστηριότητες αναφορικά με την
παρατήρηση της διδακτικής πράξης. Σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που συνδυάζει τη
δασκαλοκεντρική μεθοδολογία με την αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων και έχει σαφή
αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα αποδέχονταν την αξιολόγηση αρκεί και αυτή
να αποτελεί μέρος της «πρακτικής» υποστήριξής τους από την Πολιτεία στην προσπάθειά τους να
βελτιωθούν ˙ χωρίς αποκλειστικό στόχο την τιμωρία του εκπαιδευτικού.
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Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δήλωναν ανοικτοί προς μια ακολουθία παρατηρήσεων για ένα πιο ουσιαστικό
αποτέλεσμα στο «όλον» του εκπαιδευτικού (γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές) και για την αποφυγή η
μόνη παρατήρηση να βρει τον παρατηρούμενο σε μια «κακή ημέρα».
Το προτεινόμενο σχέδιο
Τα ευρήματα, που μόλις παρουσιάστηκαν, φώτισαν την κατεύθυνση προς ένα σχέδιο αναπτυξιακής
παρατήρησης της διδακτικής πράξης για τα ελληνικά δημόσια σχολεία. Το σχέδιο, που προτείνεται στο
παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις καθ’ όλη τη σχολική χρονιά και εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος που στόχο έχει την ανάπτυξη των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συμμετοχή από το προηγούμενο σχολικό έτος και δηλώνουν
τις προτιμήσεις τους αναφορικά με το περιεχόμενο όλου του προγράμματος. Τέλος, με την εκούσια αυτή
δήλωσή τους, αποδέχονται την υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις και τις διαδικασίες που το
πρόγραμμα περιλαμβάνει.
ΦΑΣΗ 1η (Σεπτέμβριος πριν ανοίξουν τα σχολεία):
Στάδιο 1: Ένα μονοήμερο (ή διήμερο) επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω στο αντικείμενο που επέλεξαν οι
εκπαιδευτικοί (π.χ. η διδακτική της παραγωγής προφορικού λόγου), το οποίο θα αποτελέσει την εστία
του ενδιαφέροντος των μετέπειτα παρατηρήσεων. Συνιστάται το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα να
υιοθετεί τον αναπτυξιακό προσανατολισμό όλου του προγράμματος έχοντας βιωματική μεθοδολογία και
περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τους συμμετέχοντες.
Στάδιο 2: Ένα μονοήμερο εργαστήριο πάνω στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης. Εδώ οι
εκπαιδευτικοί ενεργά συμμετέχουν σε συνδυασμό βιωματικών και μη δραστηριοτήτων προκειμένου να
διαφωτιστούν οι κύριες παράμετροι της παρατήρησης της διδακτικής πράξης και να αποκτήσουν οι
συμμετέχοντες τις βασικές πρώτες γνώσεις αυτών (όπως οι στόχοι, οι πιθανοί τύποι παρατήρησης –π.χ.
μεταξύ συναδέλφων-, η μεθοδολογία, τα κριτήρια). Έπειτα, συνεργατικά διαμορφώνεται ένα αρχικό
ερωτηματολόγιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του αποτελέσματος ενός
μαθήματος ως προς το γενικό αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. τη διδακτική της παραγωγής
προφορικού λόγου). Έπειτα, μέσα από τη παρατήρηση ενός βιντεοσκοπημένου μαθήματος του
επιμορφωτή οι εκπαιδευτικοί εξασκούνται στα στάδια της παρατήρησης (π.χ. ανατροφοδότηση). Εκεί,
αξιολογούν και προτείνουν αλλαγές βελτίωσης αναφορικά με όλο το περιεχόμενο του μέχρι τώρα
προγράμματος (π.χ. τη διδακτική της παραγωγής προφορικού λόγου και την παρατήρηση) αλλά και με το
προαναφερθέν ερωτηματολόγιο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν ζευγάρια-εργασίας για τις
επόμενες φάσεις του προγράμματος.
ΦΑΣΗ 2η (Οκτώβριος- Χριστούγεννα) : Η παρατήρηση των εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους περιβάλλον.
Κάθε εκπαιδευτικός παρατηρείται από τον επιμορφωτή και το συνάδελφο με τον οποίο αποτελούν
ζεύγος, σε τρία μαθήματα συγκεκριμένου τμήματος και πάνω στο αντικείμενο του σταδίου 1 (μία φορά
το δεκαπενθήμερο). Προηγείται μια επίσκεψη-γνωριμίας των δυο παρατηρητών στο σχολείο και η
ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και των άλλων εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα
παρατηρήσεων για να διασφαλιστεί η αποδοχή του «εγχειρήματος» από το σύνολο του περιβάλλοντος.
Επίσης πριν την πρώτη παρατήρηση, ο εκπαιδευτικός και οι δυο παρατηρητές συσκέπτονται για να
συναποφασίσουν τις παραμέτρους της παρατήρησης (επιμέρους στόχους, κριτήρια, ερωτηματολόγιο
κλπ.) και να ετοιμάσουν από κοινού το μάθημα που πρόκειται να παρατηρηθεί (πλάνο, τυχόν
συμπληρωματικό υλικό).
Στο στάδιο της ανασκόπησης, ο εκπαιδευτικός, πρώτα, και μετά οι παρατηρητές αναζητούν τις γνωστικές
και συγκινησιακές απαρχές των διδακτικών επιλογών του εκπαιδευτικού, αξιολογούν το μάθημα και
προτείνουν αλλαγές προς την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος. Βάσει αυτών σχεδιάζεται κατάλληλα
το επόμενο μάθημα και προσδιορίζονται οι παράμετροι της επόμενης παρατήρησης (λειτουργώντας έτσι
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ως το προ-στάδιο της επόμενης παρατήρησης). Αξίζει να σημειωθεί, εδώ, ότι ο εκπαιδευτικός έχει τον
πρώτο και τελευταίο λόγο και αυτός αποφασίζει για τις αλλαγές που τελικά θα εισαγάγει στην πρακτική
του.
ΦΑΣΗ 3η: Αλληλο-παρατήρηση εκπαιδευτικών και τελική αξιολόγηση (Χριστούγεννα-Πάσχα)
Ως εργασία ανατίθεται στα ζεύγη των εκπαιδευτικών να παρατηρήσουν ο ένας τον άλλο τέσσερις φορές
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τη φάση 2. Το κάθε μάθημα μαγνητοφωνείται και η κασέτα
παραδίδεται στον επιμορφωτή μαζί με τις γραπτές αναφορές και των δύο εκπαιδευτικών. Ο
επιμορφωτής παρίσταται στην τέταρτη παρατήρηση του κάθε εκπαιδευτικού όπου γίνεται η αξιολόγησή
του και από τους τρεις συμμετέχοντες4 με βάση την πρόοδο που ο ίδιος έχει σημειώσει από την αρχή των
παρατηρήσεων (Φάση 2). Στόχος της αξιολόγησης είναι η αυτό-βελτίωση: επισημαίνονται οι αδυναμίες
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε περίπτωση που η πρακτική του εκπαιδευτικού χωλαίνει σημαντικά, ο
ίδιος υποχρεούται να συμμετάσχει σε όμοιο πρόγραμμα την αμέσως επόμενη χρονιά.
ΦΑΣΗ 4η: Μονοήμερη συνεδρία ανατροφοδότησης (Ιούνιος)
Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και εξετάζουν την αποτελεσματικότητα του
περιεχομένου του προγράμματος στο περιβάλλον τους (π.χ. τη διδακτική της παραγωγής προφορικού
λόγου) και προτείνουν τυχόν αλλαγές που φάνηκαν να λειτουργούν στις τάξεις τους. Μετά, το
ενδιαφέρον στρέφεται στην παρατήρηση της διδακτικής πράξης: οι εκπαιδευτικοί συζητούν τη συνδρομή
της αυτό-παρατήρησης και της παρατήρησης στην αυτό-εξέλιξη (βάσει της εμπειρίας που τους παρείχε
το πρόγραμμα). Τέλος, αξιολογούν τον επιμορφωτή και το πρόγραμμα στο σύνολό του (χρησιμοποιώντας
ερωτηματολόγιο του υπεύθυνου για την υλοποίηση φορέα) και προτείνουν βελτιώσεις, οι οποίες
πρόκειται να εισαχθούν στα μελλοντικά προγράμματα επιμόρφωσης παρά να αποτελέσουν απλά τα
δεδομένα στατιστικής μελέτης (όπως γίνεται συνήθως).

Το προτεινόμενο σχέδιο και η σχέση του με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
Το σχέδιο που προτείνεται στοχεύει αμιγώς στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως θέτει η θεωρία
(ενότητα 1- Wajnryb 1992, Williams 1989) και επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί (ενότητα 3) : δρα δυναμικά επί
όλων των συνιστωσών της ανάπτυξης: την αυτογνωσία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των
εκπαιδευτικών προς τη διδασκαλία, την αγγλική γλώσσα, τους μαθητές, τους εαυτούς τους και την
παρατήρηση της διδακτικής πράξης (Appleton 1997, Tobin 1993, Blackwell and McLean 1996, Borg 2006,
Claxton 2000, Eken 1999, Eraut 1994, Farrell 2004b, Freeman 1982, Schön 1983, von Glasersfeld 1989).
Καταρχήν, υπάρχει το «θεωρείν» (παρατήρηση) προκειμένου να επιτευχθεί το «θεάσθαι» (αυτογνωσία).
Χάρη στη διαρκή εξερεύνηση και το κριτικό αναστοχασμό, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν βαθιά γνώση των
ίδιων τους των γνώσεων, πεποιθήσεων, πρακτικών και στάσεων και είναι σε θέση να τις
επαναπροσδιορίσουν για να πετύχουν την αυτό-βελτίωσή τους.
Οι τρεις, όμως, αυτές παράμετροι αναβαθμίζονται επιμέρους και από το ίδιο το σχέδιο, μέσα από τις
δραστηριότητες που περιλαμβάνει. Έτσι, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών ενημερώνονται
κατά την πρώτη φάση, ενώ στη συνέχεια δοκιμάζονται, προσεγγίζονται κριτικά στο ιδιαίτερο περιβάλλον
του εκπαιδευτικού, αξιολογούνται, επαναπροσδιορίζονται και αφομοιώνονται επιτυχώς μέσα από
πρακτικές εφαρμογές και επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις της δεύτερης και τρίτης φάσης. Τέλος, οι
πανίσχυρες για την αυτό-ανάπτυξη των συμμετεχόντων στάσεις, που συνήθως παραμελούνται από τα
επιμορφωτικά προγράμματα, κατέχουν κύρια θέση στο προτεινόμενο σχέδιο. Καθορίζουν το ίδιο το
πρόγραμμα (π.χ. το περιεχόμενό του ή τις παραμέτρους των παρατηρήσεων) ˙ αναζητούνται ευθέως κατά
την πρώτη και τέταρτη φάση ή την ανάλυση των δεδομένων κάθε παρατήρησης και συνεχώς
επανακαθορίζονται με την εισαγωγή αλλαγών στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών για την επίτευξη
καλύτερου μαθησιακού αποτελέσματος.
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Το συγκεκριμένο σχέδιο παρατήρησης ακολουθεί το μοντέλο συνεργασίας και αυτοβοήθειας (Edge 2000,
Farrell 2004, Freeman 1982, Gebhard 1990). Από τη μία, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και ο
επιμορφωτής σε κλίμα ασφάλειας και ισότητας συνεργάζονται σε όλα τα στάδια της παρατήρησης (στην
ανάλυση των ευρημάτων, την αξιολόγηση και την επίλυση των προβλημάτων) και του προγράμματος,
γενικότερα (Brown 1993, Gray 2004, Johnson 2007, Kennedy 1993, Kinchin 2005, Martin and Double 1998,
Pellicer and Anderson 1995, 1993, Sheal 1989, Wheeless and Grotz 1977). Ως «κριτικοί φίλοι»,
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται για την επίτευξη της βελτίωσης τους («αμφίδρομη
ανάπτυξη», «συνεργατική ανάπτυξη» - δες ενότητα 1, Oprandy 1999). Από την άλλη, καθώς οι
εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά στην παρατήρηση, εξοικειώνονται με αυτή τη πρακτική και
διαμορφώνουν δικά τους μέσα αυτό-παρατήρησης.
Το συγκεκριμένο σχέδιο παρατήρησης οδηγεί τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην αυτογνωσία και
τη χειραφέτησή τους ήπια και σταδιακά (φάση 2 και 3) και τους καθιστά “κοινωνικούς ακτιβιστές”,
υπεύθυνους για τη διαρκή βελτίωσή τους (Garman 1990, Giroux 1988, Smyth 1997, Vygotsky 1978). Το
σχέδιο είναι αμιγώς δασκαλοκεντρικό και ακολουθεί τις αρχές του ανθρωπισμού και του
κονστρουκτιβισμού (Hayes 2002, Malderez 2003, Reiman and Thies-Sprinthall 1997). Από τη μία, ο κάθε
εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως αξιοσέβαστο, μοναδικό «όλον» (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων)
με αυτό-ενέργεια που αναζητά την ανάπτυξη και την αυτο-πραγμάτωσή του (de Sonneville 2007). Η
επιθυμητή αλλαγή στο «όλον» του είναι εγγενώς προσωπική (ενότητα 1) και το αποτέλεσμα μοναδικό
που προσδιορίζεται από τον κάθε εκπαιδευτικό (εφόσον αυτός αποφασίζει για την υιοθέτηση ή όχι της
όποιας αλλαγής στην πρακτική και το περιβάλλον του, γενικότερα- Almarza 1996, Balantine et al. 1993,
Bax 1997, Fowlde and Ayathana 1999, Hubbard et al. 1983, McDonough 1990, Nunan and Lamb 1996,
Richards 1998, Richards and Lockhart 1994, Yates and Mutchiski 2003). Όλα -περιεχόμενο, μαθήματα,
παρατηρήσεις- αρχίζουν και καθορίζονται από τα υπάρχοντα γνωστικά και συγκινησιακά του σχήματα ˙
από τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες και την πραγματικότητα όπου λειτουργεί (Argyris and
Schön 1974, Appleton 1997, Calderhead and Gates 1993, όπως παρατίθεται στον Roberts 1998, Edward
1995, Garman 1990, Giroux 1988, Gray 2004, Jang 2006, Jonassen 1996, Lortie 1975, Marland and Barnes
1977, Schön 1983, Tobin 1993, von Glasersfeld 1989, Yore et al. 2003).
Από την άλλη, το προτεινόμενο σχέδιο δίνει δυναμικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στον κάθε συμμετέχοντα
εκπαιδευτικό. Τον εμπλέκει σε ισχυρές βιωματικές εμπειρίες και σε διαρκώς εναλλασσόμενους ρόλους
όπου λειτουργεί ως ερευνητής και «νοήμον άτομο» που συνεχώς παράγει και δοκιμάζει υποθέσεις
προκειμένου να συγκροτήσει την προσωπική του θεωρία και προσεγγίζει κριτικά τις πεποιθήσεις, τις
δεξιότητες και τις στάσεις του προκειμένου να τις αλλάξει (Schön,2005). Είναι ο κύριος παράγοντας για
την αλληλεπίδραση και τον αμοιβαίο επαναπροσδιορισμό των έξωθεν δεδομένων (input) και του
εσωτερικού «όλου» και «γεννήτορας» ανθεκτικής στο χρόνο αλλαγής τους (Barnett and Cook,1992,
Christensen and Noda,2002, Richards 1998). Άλλωστε, η αλλαγή έχει νόημα όταν προσδιορίζεται από τον
εσωτερικό κόσμο του ατόμου και είναι πλήρως προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του (Kontra 1997,
Sanderson 2000).
Η αλλαγή στο «όλον», πέρα από προσωπική και εσωτερική, είναι και επίπονη και χρονοβόρα. Η επίτευξη
της αλλαγής -όπως και η μάθηση (διότι όλα εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών)- απαιτεί συνεχή εξάσκηση. Γι’ αυτό και στο εν λόγω σχέδιο παρατήρησης, οι
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ποικίλους ρόλους και διαρκώς υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενους
κύκλους εμπειρίας, παρατήρησης, εκλογίκευσης, δοκιμής και εφαρμογής των προτεινόμενων αλλαγών
(EROTI- Ur 1996). Μια τέτοια προσέγγιση εγγυάται ισχυρή και ανθεκτική στο χρόνο επίδραση του
περιεχόμενου του προγράμματος στους εκπαιδευτικούς και σφραγίζει την επιτυχία του επιμορφωτικού
προγράμματος, γενικά (Atay 2008, Brandt 2006, Cristensen and Noda 2002, Freeman 1989, Gaudart 1994,
Karavas- Doukas 1996, Kumaravadivelu 1994, Li, Mahoney and Richards 1994, Randall 1999, Richards and
Nunan 1990, Singh and Shiflette 1996, Woodward 1991, 1992).
Συμμετέχοντας ενεργά και διαρκώς στις δραστηριότητες του σχεδίου παρατήρησης της διδακτικής
πράξης, οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη λήψη αποφάσεων, που η διδασκαλία
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περιλαμβάνει, και ικανοί να αυτορρυθμιστούν (Darling and Hammond 1999, Zimmerman 1998, 2000).
Γίνονται πιο επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί : αποκτούν οξυδέρκεια και επιτυχώς αναγνωρίζουν τις
παραμέτρους του διδακτικού περιβάλλοντος, τις πτυχές του εαυτού τους και της διδασκαλίας τους
(Stern, 1983) ˙ αξιολογούν το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους και τις υπάρχουσες εναλλακτικές για
καλύτερο αποτέλεσμα. Αισθανόμενοι πιο ικανοί στο έργο τους, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
και θέληση να επιδιώξουν την περαιτέρω αυτό-βελτίωση τους. Ακολούθως της βελτίωσης του
εκπαιδευτικού -της προσωποποίησης της εκπαίδευσης- αναβαθμίζεται και όλο το εκπαιδευτικό
οικοδόμημα, όπως ζητά η αναφορά του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Μάλιστα, εάν το αντικείμενο
ενδιαφέροντος του προγράμματος και των παρατηρήσεων ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ),
το προτεινόμενο σχέδιο αναμένεται να οδηγήσει στην επιτυχή εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
και να ενισχύσει την ομοιογένεια της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Στο προτεινόμενο σχέδιο, η αξιολόγηση υπάρχει σε όλη τη δεύτερη και τρίτη φάση, αλλά αποκτά
«επίσημη» υπόσταση μόνο στο τέλος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά δρα ως δυναμικό
όργανο της βελτίωσης του εκπαιδευτικού (Hammersley-Fletcher and Orsmond 2004, Sanderson 2000 όπως παραθέτει ο Farrell 2004). Στοχεύει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δείχνοντάς του την
κατεύθυνση προς την αυτο-βελτίωσή του, παρά στην τιμωρία του. Για αυτό και αν, τελικά, η πρακτική
του εκπαιδευτικού κριθεί χαμηλής αποτελεσματικότητας, ο εκπαιδευτικός δεν τιμωρείται˙ αναλαμβάνει
την υποχρέωση να συμμετάσχει σε ένα νέο όμοιο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση εδώ είναι
εξατομικευμένη και δασκαλοκεντρική: ο εκπαιδευτικός δεν αξιολογείται μόνο από άλλους αλλά αυτόαξιολογείται και η αναφορά από την αυτό-αξιολόγηση είναι ίδιας βαρύτητας με αυτές των άλλων
αξιολογητών. Επίσης, η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την ατομική πρόοδο του εκπαιδευτικού
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που ο ίδιος θέτει και τα κριτήρια
αξιολόγησης διαμορφώνονται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους δύο παρατηρητέςαξιολογητές.

Πώς το παρόν σχέδιο μερίμνησε για την αντιμετώπιση των δυσκολιών εναντίον της εισαγωγής
της παρατήρησης της διδακτικής πράξης στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
Οι κύριες δυσκολίες εναντίον της εισαγωγής της παρατήρησης της διδακτικής πράξης στην Ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως σημειώθηκαν από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς (ενότητα 3) και
προκύπτουν από τη θεωρία (Reiman and Thies- Sprinthall 1997), είναι η έλλειψη προηγούμενων
παρόμοιων εμπειριών, το άγχος που δημιουργείται στον παρατηρούμενο εκπαιδευτικό, η ταυτότητα του
παρατηρητή-επιμορφωτή, η σχέση του με τον παρατηρούμενο και, τέλος, το ζήτημα της
αντικειμενικότητας.
Το σχέδιο που προτείνεται λαμβάνει μέριμνα για τις δύο πρώτες, μέσα από την εκτενή και δυναμική
συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην πρακτική της παρατήρησης από διάφορα πόστα, με την υποστήριξη –
μάλιστα- του επιμορφωτή. Αναφορικά με το άγχος, το σχέδιο, επίσης, υιοθετεί μια σταδιακή πορεία από
λιγότερο σε περισσότερο «απειλητικές» μορφές παρατήρησης (πρώτα παρατηρείται ο ίδιος ο
επιμορφωτής και μετά ο εκπαιδευτικός) και φροντίζει για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ως προς το
ίδιο το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του προγράμματος και των μετέπειτα παρατηρήσεων,
προσφέροντας ένα προκαταρκτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (στάδιο 1 πρώτης φάσης). Έτσι, ο
εκπαιδευτικός αποκτά ξεκάθαρη ιδέα του τι πρόκειται να συναντήσει στη συνέχεια, αναβαθμίζει τις
γνώσεις του και τις δεξιότητες του και έχει την απαραίτητη «βάση δεδομένων» για την εξάλειψη των
όποιων αδυναμιών ανιχνευτούν αργότερα στη διδακτική του πρακτική.
Το άγχος καταπολεμάται και από το επικρατούν κλίμα ισότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα
στους συμμετέχοντες (Vasilotto and Cummings 2007, Ribisch 1999, Williams 1989). Όλοι περνούν από όλα
τα στάδια και τους ρόλους (π.χ. ο επιμορφωτής παρατηρείται και κρίνεται όπως και οι συμμετέχοντες) ˙
ισότιμα αποφασίζουν και δυναμικά ενεργούν σε όλα τα στάδια, ακόμα και στην τελική αξιολόγηση. Και
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αυτή η τριμερής αντιμετώπιση των πάντων εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του προγράμματος (Clark
1994, Jang 2006c, Liaw 2003, Vygotsky 1978). Τέλος, ως προς την ταυτότητα του επιμορφωτήπαρατηρητή, αυτός είναι ανάγκη να είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει εξειδικευτεί στη αναπτυξιακή
παρατήρηση και διαρκώς αυτο-βελτιώνεται (π.χ. κάποιος που συνεχίζει τις «σπουδές» του, τις έρευνες ή
το συγγραφικό του έργο) ˙ κάποιος που διδάσκει –παρά ένας «κλεισμένος» σε ένα γραφείο-˙ κάποιος που
σθεναρά πιστεύει στην έννοια της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Και πρέπει να σημειωθεί, ότι τα
ευρήματα από την αξιολόγησή του (4η φάση) πρόκειται να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, προκειμένου να
διασφαλίζεται διαρκώς η καταλληλότητα του προσώπου-κλειδί για αυτό το έργο.

Τα ευρήματα της αξιολόγησης του προτεινόμενου σχεδίου παρατήρησης της διδακτικής
πράξης
Το σχέδιο παρατήρησης που παρουσιάστηκε, φαίνεται να έχει πετύχει το στόχο να αμβλύνει τους
όποιους φόβους των εκπαιδευτικών προς της παρατήρηση της διδακτικής πράξης: κέρδισε τις
εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που το αξιολόγησαν (βαθμολογήθηκε με 8,65/10). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί
τόνισαν την «ανεκτίμητη»5 συνδρομή της παρατήρησης στα πλαίσια του σχεδίου σε όλες τις
παραμέτρους της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης γενικότερα.
Αναγνωρίζουν πως το σχέδιο συμβάλει στην αυτονομία, την αυτορρύθμιση των εκπαιδευτικών και ότι
«παράγει ισχυρά αποτελέσματα στο είναι τους», μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα και του
ίδιου του επιμορφωτικού προγράμματος στο οποίο εντάσσεται. Επιδοκιμάζουν το δασκαλοκεντρικό και
«μη απειλητικό» χαρακτήρα του και εκτιμούν ότι η περιφερειακή ύπαρξη της αξιολόγησης θα γινόταν
αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς. Εκτιμούν ότι το σχέδιο παρατήρησης είναι εφαρμόσιμο και θα
γινόταν αποδεκτό από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών στα Ελληνικά δημόσια σχολεία καθώς
πραγματοποιείται σε κλίμα ισότητας και αλληλεγγύης και προάγει τη συνεργασία και τη
συναδελφικότητα.
Επεσήμαναν, ακόμα, πως ο παρατηρητής είναι όπως τον προσδοκούν: υποστηρικτικός, διαθέσιμος και
εγγυητής της αντικειμενικότητας (ιδίως στην 3η φάση). Επίσης, σημείωσαν ότι ο φόρτος εργασίας που
εμπεριέχει χρειάζεται για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την παρατήρηση και την ανάπτυξή τους
και ότι είναι ικανοποιητικά κατανεμημένος σε μεγάλη διάρκεια χρόνου. Ορισμένοι πρότειναν, ωστόσο, οι
συμμετέχοντες να μπορούν να επιλέγουν τον ακριβή αριθμό των παρατηρήσεων (με δεδομένο ένα
ελάχιστο αριθμό) προκειμένου το άγχος που ο φόρτος εργασίας μπορεί να προξενήσει στους
συμμετέχοντες να μειωθεί.

Επίλογος (Όταν το «θεωρείν» οδηγεί στο «θεάσθαι» και το «αναθεωρείν»)
Εν κατακλείδι, η παρατήρηση της διδακτικής πράξης φαίνεται ότι θα μπορούσε να εισαχθεί επιτυχώς
στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως επιθυμεί η Πολιτεία και να διασφαλίσει ή και να
αναβαθμίσει την ποιότητα της προσφερόμενης από τα δημόσια σχολεία. Οι παράγοντες-κλειδιά για αυτό
είναι ο προσανατολισμός προς την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η δυναμική συμμετοχή τους σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας. Το παρόν κεφάλαιο κάνει μια απτή πρόταση, που κατά το σχεδιασμό της
προσπάθησε να προσαρμόσει όσα προβλέπει η σχετική θεωρία σε όσα ζητούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί,
ενώ, κατά την αξιολόγηση της παρουσιάζεται να γίνεται αποδεκτή από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους: τους εκπαιδευτικούς. Το σχέδιο που προτείνεται εντάσσεται στα πλαίσια ενός
γενικότερου προγράμματος επιμόρφωσης όπου οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά σε
επαναλαμβανόμενους κύκλους πρακτικής εφαρμογής και αναπροσαρμογής της θεωρίας (τόσο
αναφορικά με τη διδακτική ή την ίδια την παρατήρηση) στο ιδιαίτερο διδακτικό τους περιβάλλον. Μέσα
από τις ισχυρές εσωτερικές διεργασίες, που περιλαμβάνονται στην παρατήρηση (όπως αναστοχασμός,
εκλογίκευση, κριτική ανάλυση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και πιθανών εναλλακτικών), οι εκπαιδευτικοί
επιτυγχάνουν το «θεάσθαι», την αυτορρύθμιση και αναθεωρούν το «όλον» τους ως εκπαιδευτικοί. Και
το σημαντικότερο, μετά το τέλος του προγράμματος αναμένονται να έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση της
αυτο-παρατήρησης : ένα ουσιαστικό «εργαλείο» για τη διαρκή αυτο-βοήθεια και ανάπτυξή τους.
Άλλωστε :
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«Αν δώσεις σε κάποιον ένα ψάρι,
θα του δώσεις φαγητό για μία μέρα,
ενώ, αν τον μάθεις να ψαρεύει,
θα είναι σε θέση να βρίσκει φαγητό
για όλη του τη ζωή».
Κινέζικη παροιμία, 5ος αιώνας π.Χ.

Author’s e-mail: m_kotsiomyti@yahoo.gr

Σημειώσεις
1. Οι Lakoff και Johnson (1980) υποστηρίζουν ότι η γλώσσα αντανακλά τον τρόπο που μια κοινωνία δομεί την
2.
3.
4.
5.

πραγματικότητα της και στην εν λόγω περίσταση αποτυπώνεται με τον πιο «εύγλωττο» τρόπο η Ελληνική
πραγματικότητα: η στάση σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας.
Τα στάδια αυτά αντιστοιχούν στα αντίστοιχα στάδια προς την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού και αντανακλούν το
μοντέλο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman (1998) καθώς και τη θεωρία του Kolb για την εμπειρική
μάθηση.
Η περίφημη μεταφορά του Κωνσταντίνου Καβάφη (1911) που παρουσίασε τη μακριά και επίπονη προσπάθεια
για την επίτευξη ενός στόχου ως ένα ταξίδι: ένα «ταξίδι προς την Ιθάκη».
Ο εκπαιδευτικός αυτο-αξιολογείται και αξιολογείται από τον συνάδελφό του και τον επιμορφωτή. Η αναφορά
τους πρόκειται να είναι ίσης βαρύτητας με αυτές των δύο άλλων προσώπων.
Οι λέξεις εντός εισαγωγικών είναι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
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Η Αναγκαιότητα της «Διαπραγμάτευσης»
για τη Διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια Καινοτόμα Πρόταση
The Necessity to Negotiate the Syllabus in Second Chance
Schools: An Innovative Approach

Βαλαβάνη Σοφία

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών χωρών και η κλιμάκωση των τρεχουσών οικονομικών και
κοινωνικών αλλαγών οδήγησε στην διαμόρφωση ενός πολυδιάστατου, συνεχώς
εξελισσόμενου περιβάλλοντος που το χαρακτηρίζει η ποικιλία των γλωσσών, των
πολιτισμών, των κοινωνικών και πολιτικών δομών. Επομένως οι απαιτήσεις για τη
διατήρηση και την ανάπτυξη ενός τόσο πολυσύνθετου πληθυσμού είναι αυξημένες. Η
Ελλάδα, υιοθετώντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίδρυσε τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σαν ένα ειδικό πρόγραμμα που προσφέρει μόρφωση και εκπαίδευση σε
ενήλικες «με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού», σκοπεύοντας στην κοινωνική και
οικονομική τους επανένταξη. Η ανομοιογένεια στα ΣΔΕ απαιτεί μια καινούρια προσέγγιση
στην μόρφωση και την εκπαίδευση και η ύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων, αξιών και
πεποιθήσεων μέσα στα ΣΔΕ αποτελεί πρόκληση για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στο
να καλλιεργήσουν αμοιβαία κατανόηση και να προωθήσουν δημοκρατικές αρχές με σκοπό
να εξασφαλίσουν την ισότητα στην εκπαίδευση και να διευκολύνουν την κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική επανένταξη των εκπαιδευομένων. Λόγω της έλλειψης ενός
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο να
προτείνει ένα «πρόγραμμα διαπραγμάτευσης σπουδών» ως μια καινοτόμα πρόταση για τα
ΣΔΕ, αφού πρώτα ερευνήσει θεωρητικά και πρακτικά τον τύπο του προγράμματος σπουδών
που θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ΣΔΕ. Τα συμπεράσματα επίσης που εξάγονται
στηρίζονται θεωρητικά σε θέματα που αφορούν στην μαθητοκεντρική φιλοσοφία των ΣΔΕ,
στον χώρο της δια βίου μάθησης και στις θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και βρίσκουν
εφαρμογή στην επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών σαν το πιο κατάλληλο
για τα ΣΔΕ. Το περιβάλλον διδασκαλίας των ΣΔΕ υπόκειται σε περαιτέρω ανάλυση με βάση
τις συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια και τη παρατήρηση και τα ευρήματα
χρησιμοποιούνται στο να ενισχύσουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός
«προγράμματος διαπραγμάτευσης σπουδών» ακόμη περισσότερο. Η παρούσα έρευνα
καταλήγει με την πρόταση κάποιων πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή ενός
«προγράμματος διαπραγμάτευσης σπουδών», τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα
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διαπραγματευτικής διαδικασίας στην τάξη. Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω
έρευνα με σκοπό των εμπλουτισμό των γνώσεών μας όσον αφορά ένα «πρόγραμμα
διαπραγμάτευσης σπουδών».

European unification and the scale of current economic and social change has led to the
construction of a multidimensional, constantly evolving environment diversifying in
languages and cultures, social communities and political constitutions. The demands for the
maintenance and development of such a multifarious population are thus increased. Second
Chance Schools (SCSs) were established in Greece in 1999 as a special programme which
offers education and training to adults “at risk of social exclusion” aiming at their social and
economic integration. Diversity in SCSs demands a new approach to education and training,
and the existence of multiple identities, values and cultures within SCSs challenges both
trainers and trainees to cultivate mutual understanding and to promote democratic
standards in order to ensure equality in education and facilitate SCS trainees’ inclusion in
social, economic and cultural dimensions. This paper argues that EFL literacy in SCSs can best
be developed on the basis of a negotiated syllabus which has been promoted by recent
trends in educational theory as the most democratic and flexible syllabus that can offer
significant opportunities for developing basic skills and qualifications and trigger processes of
self-discovery, shared decision-making and responsibility. The paper draws its materials from
a systematic research conducted in different SCSs in northern Greece over a period of 8
months. Adopting a mixed-method approach, I analysed data from a variety of different
sources, such as official documentation, detailed questionnaires, semi-structured interviews
with trainers of EFL literacy, and real time classroom observation. This paper outlines in
detail the main elements of the negotiated syllabus and, on the basis of research findings,
discuss why such a syllabus is appropriate to the teaching of EFL literacies. It also presents
practical devices for the implementation of a negotiated syllabus, which allow the
development of negotiated work in class. It concludes with some possible implications and
stresses the need for further investigation.

Εισαγωγή
Οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές σε μια διαρκώς εξελισσόμενη Ευρώπη
αποτελούν προκλήσεις οι οποίες απαιτούν μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση μέσα στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. Η απόκτηση ειδικών ικανοτήτων για
τον μελλοντικό Ευρωπαίο πολίτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την συνεργασία με
τους άλλους ανθρώπους και δια μέσου της δια βίου μάθησης.
Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον
Νοέμβριο του 2000 το Μemorandum on Lifelong Learning (European Commission, 2000:
4,10&12), το οποίο εστιάζει στη μαθητοκεντρική διδασκαλία και τονίζει την σπουδαιότητα
των ίσων ευκαιριών μάθησης, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την
προσωπική του ολοκλήρωση και την κοινωνική και οικονομική του ενσωμάτωση. Με σκοπό,
λοιπόν, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και την σχολική αποτυχία, προωθεί τη
δημιουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και με το νόμο 2525/1997 (άρθρο 5)
ιδρύει τα ΣΔΕ υπό την ευθύνη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής
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Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται κατά 75% από κονδύλια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να προτείνει την εφαρμογή του «προγράμματος
διαπραγμάτευσης σπουδών» (negotiated syllabus) ως του μόνου πραγματικού
«δημοκρατικού» προγράμματος σπουδών που φαίνεται να συνάδει απόλυτα, όπως
διαπιστώνεται μέσα από την έρευνα, με την φιλοσοφία κι τις αρχές των ΣΔΕ, τις θεωρίες της
Εκπαίδευσης Eνηλίκων και την μαθητοκεντρική διδασκαλία, ανταποκρινόμενο στις
διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ.
H πρόταση μου αυτή στηρίχτηκε σε συμπεράσματα θεωρητικής και πρακτικής έρευνας, για
το είδος του προγράμματος σπουδών που θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ΣΔΕ. Τα ευρήματα
της έρευνας προήλθαν από διαφορετικές πηγές (εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές) και
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά εργαλεία όπως τα ερωτηματολόγια, η συνέντευξη, και η
παρατήρηση.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ο προβληματισμός
Σύμφωνα με το ΙΔΕΚΕ, (Βεκρής 2003) τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ευέλικτα
και καινοτόμα προγράμματα που βασίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
εκπαιδευομένων. Στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων
που στερούνται τα προσόντα και τις αναγκαίες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της κοινωνικής ζωής και της αγοράς εργασίας.
Ωστόσο, αν και η φιλοσοφία τους και οι αρχές που τα διέπουν είναι ξεκάθαρες, πολύ λίγη
μέριμνα και βοήθεια υπάρχει όσον αφορά το είδος του προγράμματος σπουδών που θα
ακολουθήσει ο εκπαιδευτής καθώς και τα πρακτικά εργαλεία που χρειάζεται για να διδάξει.
Η ανάγκη, λοιπόν, για καινοτόμα διδασκαλία στην ατζέντα των προγραμμάτων των ΣΔΕ
είναι πολύ μεγάλη, (Τσάφος & Χοντολίδου στις Προδιαγραφές Σπουδών, 2003:41), καθώς οι
ομάδες των εκπαιδευομένων αποτελούνται κυρίως (αν και όχι αποκλειστικά) από άτομα
που εγκατέλειψαν το σχολείο. Ως εκ τούτου είναι πολύ βασικό η «δεύτερη ευκαιρία» να
είναι διαφορετική από την «πρώτη ευκαιρία». Οι ενήλικες δεν θα εύχονταν να επιστρέψουν
στον τόπο της αποτυχίας ούτε θα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν, εκτός εάν
τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που τους προσφέρεται διαφέρουν σημαντικά
από εκείνα του παραδοσιακού σχολικού συστήματος.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι σκοπός των αρμόδιων εκπαιδευτικών
αρχών την περίοδο 2000-2003 ήταν να ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας των ΣΔΕ. Στο
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας στο έντυπο Δεν είναι αργά…Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
υπογραμμίστηκε ότι:
Τα ΣΔΕ λειτουργούν με ανοικτά προγράμματα σπουδών, εφόσον, σύμφωνα με
τη φιλοσοφία που τα διέπει, η διδασκαλία θεωρείται πράξη επικοινωνίας και
όχι προσπάθεια για επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Το πρόγραμμα
σπουδών που αναπτύσσει κάθε ΣΔΕ δεν είναι προϊόν που παράγεται πριν από
την διαδικασία της διδασκαλίας ούτε δίνεται έτοιμο στους εκπαιδευτικούς για
να το εφαρμόσουν. (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., 2003: 10)

Ως εκ τούτου, για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού απαιτούνται κατάλληλες
μέθοδοι, διδασκαλίας και διδακτικής, οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με τις
διακηρυγμένες αρχές λειτουργίας των ΣΔΕ σύμφωνα με τις οποίες «δεν είναι δυνατόν να
ακολουθηθεί πιστά ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με συγκεκριμένες
προδιαγραφές ως προς την ύλη, ιδιαίτερα στον γλωσσικό γραμματισμό (ελληνική/αγγλική
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γλώσσα) αλλά να συναποφασίζεται η θεματολογία, το υλικό κ.λ.π. από τους συμμετέχοντες
στην διδακτική διαδικασία» (Χατζησαββίδης 2003:81). Ήταν εύλογο λοιπόν να αναρωτηθώ:
• Πώς θα μπορούσε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ, εφ’ όσον
ούτε με την φιλοσοφία των ΣΔΕ συμφωνεί αλλά ούτε και με την βασική αρχή της
εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία στηρίζεται κυρίως στο «μαθητοκεντρικό» μοντέλο
διδασκαλίας;
• Πώς θα μπορούσε στην ουσία να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα σπουδών με
συγκεκριμένους στόχους, στο οποίο προκαθορίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων
σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε ΣΔΕ και μεταλλάσσεται καθ’ όλη
την διάρκεια της χρονιάς (ελλιπής παρακολούθηση, καινούργιες εγγραφές);
• Ποιος θα μπορούσε να είναι ο «ειδικός» ο οποίος «μαντεύοντας» ουσιαστικά τα
ενδιαφέροντα, τις ελλείψεις και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων θα μπορούσε να
προσχεδιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και να επιλέξει για και όχι με τους
ενήλικες εκπαιδευόμενους τους στόχους του προγράμματος (aims), τα θέματα που θα
διαπραγματευτεί (topics/themes), τις δραστηριότητες (tasks/activities), τον τρόπο
διδασκαλίας και συνεργασίας (group or pair work), το διδακτικό υλικό (teaching
material) και τον τρόπο αξιολόγησης τους (evaluation criteria).
Πολύ σημαντικό βήμα στην πρότασή μου ότι το negotiated syllabus πιθανόν να είναι το
πλέον κατάλληλο syllabus για τα ΣΔΕ, απετέλεσε και η κριτική ανάλυση διαφόρων ειδικών/
θεωρητικών στα προκαθορισμένα προγράμματα σπουδών στη σχετική βιβλιογραφία μέσα
από την οποία διαπίστωσα ότι όλα τα συνθετικά syllabi (lexical, structural, notional και
functional), τα οποία αφήνουν τον μαθητή/εκπαιδευόμενο εκτός της διαδικασίας της
μάθησης, στηρίζουν την «ροή γνώσης από τον δάσκαλο στον μαθητή» και στερούνται
διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με τον εκπαιδευτή, είναι όλα ακατάλληλα και
αντιτίθενται εντελώς στην φιλοσοφία και τις αρχές των ΣΔΕ. Βεβαίως με ένα task-based
syllabus θα μπορούσα να πετύχω διάδραση μέσα από μια σειρά επικοινωνιακών
δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, αλλά και πάλι στερούσα από τους εκπαιδευόμενους την
χαρά και την ικανοποίηση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων και των σχεδίων δράσης
καθώς και την πολύτιμη συμβολή του εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα
από την διαπραγμάτευση όχι μόνο μιας δραστηριότητας αλλά και μιας σειράς
δραστηριοτήτων και γιατί όχι ενός προγράμματος σπουδών για τον συγκεκριμένο κύκλο (Α
ή Β) των ΣΔΕ.
Οι παραπάνω σκέψεις και οι προβληματισμοί σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία
μου στην εκπαίδευση ενηλίκων και την 6χρονη εμπειρία μου στο πολυπολιτισμικό και
πολυγλωσσικό περιβάλλον των ΣΔΕ με οδήγησαν στην πρόταση του διαπραγματεύσιμου
προγράμματος σπουδών (negotiated syllabus), το οποίο φαίνεται να είναι το μόνο ίσως
γνήσια δημοκρατικό syllabus. Εξ άλλου, στην περίπτωση των ΣΔΕ κανένας «ειδικός» δεν θα
μπορούσε να είναι σίγουρος για τους μαθησιακούς μηχανισμούς καθώς και τις εσωτερικές
ικανότητες και αδυναμίες των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ, ώστε να αναλάβει μόνος του τον
σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών. Αντίθετα, θεωρώ ότι οι εκπαιδευόμενοι οι ίδιοι
πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών τους
μέσα από την «διαπραγμάτευση» η οποία θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια και για όλα τα
επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πριν ωστόσο προχωρήσω στην έρευνα, μέσα από την οποία θα ερευνήσω την
αναγκαιότητα ή όχι της «διαπραγμάτευσης» στα ΣΔΕ και αν θα πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί
το negotiated syllabus σε αυτά, θα ήθελα να περιγράψω την φιλοσοφία και τη δομή του
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negotiated syllabus και σε τι διαφέρει από όλα τα προκαθορισμένα προγράμματα σπουδών
(pre-planned syllabi).

Το «negotiated syllabus»
Ο Breen (2000:11), υποστηρίζει ότι η άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην μαθησιακή
διαδικασία μέσα από την λήψη δημοκρατικών αποφάσεων έχει τις ρίζες της στον
Διαφωτισμό και τον κλασσικό φιλελευθερισμό. Η φιλοσοφία του negotiated syllabus, Breen
(2000), στηρίζεται στην αναγνώριση ότι ο εκπαιδευόμενος και όχι ο εκπαιδευτής αποτελεί
το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ότι θα πρέπει όλες οι συναισθηματικές,
γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου, να παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση
του περιεχομένου και στην εφαρμογή του οποιοδήποτε πρόγραμμα (syllabus).
Ο Breen (2000), ξεχωρίζει το «διαπραγματεύσιμο πρόγραμμα σπουδών» (negotiated
syllabus) από όλα τα άλλα «παραδοσιακά» προγράμματα σπουδών, με το να προσδιορίζει
τις αποφάσεις που παίρνονται στην τάξη σαν δυνατότητες για διαπραγμάτευση, όπου
εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές μπορούν να συναποφασίζουν για όλη την εκπαιδευτική
διαδικασία. Όπως μάλιστα ένα «παραδοσιακό» πρόγραμμα σπουδών έχει ένα πλαίσιο το
οποίο και καθοδηγεί τους εκπαιδευτές όσον αφορά την διδασκαλία του περιεχομένου του,
έτσι και το «διαπραγματεύσιμο» πρόγραμμα σπουδών σαν πλαίσιο προσδιορίζει τα
ακόλουθα:
• Την ποικιλία των αποφάσεων που μπορούν να είναι ανοιχτές στην διαπραγμάτευση
• Τα βήματα στον «κύκλο των διαπραγματεύσεων»
• Τα στοιχεία ή τα επίπεδα στο πρόγραμμα σπουδών στα οποία ο «κύκλος των
διαπραγματεύσεων» μπορεί να εφαρμοσθεί.
Για να μπορέσει ωστόσο να εφαρμοστεί στην πράξη ένα «διαπραγματεύσιμο» πρόγραμμα
σπουδών, θα πρέπει και τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία να εξεταστούν με την σειρά,
ώστε να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ τη φύση και το μέγεθος της διαπραγμάτευσης:

Ποιές αποφάσεις είναι ανοιχτές στην διαπραγμάτευση;
Σύμφωνα με τον Breen (2000), η διαπραγμάτευση αποτελεί το μέσον για να επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων σε 4 πολύ σημαντικές περιοχές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας:
1. Στους σκοπούς του μαθήματος /της σειράς μαθημάτων: Γιατί αποφασίζουμε αυτό το
συγκεκριμένο μάθημα; Σε ποιες μαθησιακές μας ανάγκες θα πρέπει να εστιάσουμε; Τι
θα πρέπει να γνωρίζουμε ή να μπορούμε να κάνουμε στο τέλος; κ.λ.π.
2. Στο περιεχόμενο (content) ή το θέμα (topic) της δουλειάς μας: Σε τι θέματα, ή σε τι
συγκεκριμένες χρήσεις της γλώσσας; Ποιες θα είναι οι στρατηγικές (strategies),
ικανότητες (skills) ή δεξιότητες (competences) όταν χρησιμοποιούμε ή μαθαίνουμε την
γλώσσα; Ποιο θα είναι το θέμα μιας πιθανής έρευνας που θα κάνουμε; κ.λ.π.
3. Στους ποικίλους τρόπους κοινής εργασίας: Πώς θα πρέπει να διεξαχθεί η μαθησιακή
εργασία; Από ποιες πηγές; Ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος τύπος κειμένων ή υλικού;
Πόσο καιρό θα πάρει; Πώς θα οργανωθεί ο χρόνος; Ποια διαδικασία θα πρέπει να
ακολουθηθεί; Ποιος θα συνεργαστεί με ποιόν; Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα μέσα
και τι έξω από την τάξη; κ.λ.π.
4. Αξιολόγηση: Πόσο καλά πήγε η εκπαιδευτική διαδικασία; Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του
μαθήματος ή των μαθημάτων; Τι δεν πήγε καλά και τι δεν έχει μαθευτεί; Με ποιους
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τρόπους θα προτιμούσαν οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν την δουλειά τους και τα
αποτελέσματα αυτής και με ποια κριτήρια; κ.λ.π.

Ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων»
Ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων» του Breen (2000) καθορίζει 3 σπουδαία βήματα
(steps), όπως φαίνεται και στο σχήμα Α, το οποίο έχω αναπαραγάγει από το βιβλίο του:

Σχήμα Α Ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων» του Breen
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Πού μπορεί να εφαρμοσθεί ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων» («Η πυραμίδα
των διαπραγματεύσεων»).
Ο Breen (2000), για να μπορέσει να δείξει τα επίπεδα στα οποία θα μπορούσε να
εφαρμοστεί ο « κύκλος των διαπραγματεύσεων» (βλέπε σχήμα Α), σχεδίασε μία πυραμίδα,
γνωστή ως “curriculum pyramid” στην οποία τονίζεται και η ευρύτητα των αποφάσεων που
μπορούν να παρθούν με την διαπραγμάτευση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών
(Σχήμα Β).

Σχήμα Β Η πυραμίδα των διαπραγματεύσεων του Breen

Η έρευνα
Στο θεωρητικό της μέρος η έρευνά μου στηρίχτηκε στην συλλογή βιβλιογραφικών
αναφορών στη φιλοσοφία και τις αρχές της Δια Βίου μάθησης και των ΣΔΕ, όπως
περιέγραψα σε προηγούμενη ενότητα. Αφού ανέλυσα τις στρατηγικές της Δια Βίου
εκπαίδευσης και την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των ΣΔΕ προχώρησα
και ανέλυσα και τις διάφορες θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων όπως την παιδαγωγική
του Freire (Freire 2000), τον κονστρουκτιβισμό (constructivism) (Poplin 1993), τον
προοδευτισμό (progressivism) (Nunan 1998) και την βιωματική μάθηση (experiential
learning) (Brookfield 1983). Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η διαπίστωση πώς ο
ενήλικας εκπαιδευόμενος του ΣΔΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον σαν παθητικός δέκτης
των γνώσεων ή δεξιοτήτων αλλά θα πρέπει να του δίνονται ευκαιρίες να «κατασκευάζει»
τον δικό του τρόπο μάθησης μέσα από την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την
διαπραγμάτευση. Άρα μέσα από τη διαπραγμάτευση και το negotiated syllabus θα έχει
αυτή τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις για τον τρόπο και το περιεχόμενο της μάθησής
του.
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Επίσης, η έρευνα και η μελέτη όσον αφορά τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τους ενήλικες
εκπαιδευόμενους από τους ανήλικους μαθητές φαίνεται να καθορίζουν σε ένα βαθμό και
τον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας που απαιτείται, στο συγκεκριμένο περιβάλλον των ΣΔΕ
καθώς και την επιλογή ενός διαφορετικού «διαπραγματεύσιμου» προγράμματος σπουδών.
Ο Rogers (1996) πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ότι οι ενήλικες με την ενηλικίωσή τους
υιοθετούν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και καινούργιες συμπεριφορές που σταδιακά
τους οδηγούν να μπορούν μόνοι τους να καθορίζουν το μέλλον τους και να μπορούν να
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σαν αυτόνομα άτομα. Έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά των
ενηλίκων εκπαιδευομένων σύμφωνα με τον Rogers (1996:60), (ανάγκη για αυτονομία,
αυτοεκτίμηση, δράση, πρωτοβουλία, συμμετοχή, διαπραγμάτευση, προσωπική εξέλιξη και
εκπλήρωση ατομικών προσδοκιών), μου άφησαν μικρά περιθώρια για την επιλογή ενός
παραδοσιακού και προκαθορισμένου, (pre-packageable) προγράμματος σπουδών που
απλά θα μεταφέρει γνώσεις, δεξιότητες ή πληροφορίες. Η κατάλληλη επιλογή φαινόταν να
είναι μόνο ένα «δημοκρατικό» πρόγραμμα σπουδών, σαν το negotiated syllabus, που θα
τους βοηθά και θα τους ενθαρρύνει να τις αναπτύξουν μόνοι τους.
Η ιδέα λοιπόν ενός προκαθορισμένου (pre-determined) προγράμματος σπουδών μου
φαινόταν πλέον εντελώς μακρινή. Παρ΄ όλα αυτά προχώρησα και σε πρακτική έρευνα η
οποία περιελάμβανε την παρατήρηση, τα ερωτηματολόγια και την συνέντευξη. Για τη
συλλογή των δεδομένων με σκοπό να λύσω το πρόβλημα της έλλειψης του κατάλληλου
syllabus και να τονίσω την ανάγκη υιοθέτησης του negotiated syllabus στα ΣΔΕ,
χρησιμοποίησα την μέθοδο της παρατήρησης (real time classroom observation method). Η
μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε δύο διαδοχικά μαθήματα Αγγλικών από δύο διαφορετικούς
συναδέλφους. Η παρατήρηση εστιάστηκε στο περιεχόμενο και την διαδικασία του
μαθήματος, την συμβολή των καταρτιζομένων και την εμπλοκή τους στην διαδικασία του
μαθήματος καθώς και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτών. Για την ενίσχυση
της αντικειμενικότητας αυτής της μεθόδου προετοίμασα ερωτήσεις και συνέλεξα τα
ευρήματα. Έτσι διαπίστωσα ότι κατά την διάρκεια δύο μαθημάτων τα οποία σχεδιάστηκαν
με προκαθορισμένους στόχους (pre-set aims και objectives), δραστηριότητες και υλικό, η
συμμετοχή των εκπαιδευομένων ήταν μηδαμινή και οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι
φαινόταν αδιάφοροι και χωρίς ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό ενδυνάμωσε την άποψή μου
ότι το negotiated syllabus, με την άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε όλη την
εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της διαπραγμάτευσης, και την συμμετοχή τους σε όλες τις
αποφάσεις, θα τους κινούσε περισσότερο το ενδιαφέρον.
Στο πρακτικό μέρος της έρευνας έκρινα επίσης επιτακτικό να συμβουλευτώ τους ίδιους
τους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο που προτιμούν να διδάσκονται με στόχο να συλλέξω
στοιχεία που θα με βοηθούσαν στην επιλογή του πιο κατάλληλου syllabus. Η έρευνα
εστιάστηκε σε 50 εκπαιδευόμενους του Β κύκλου του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης, μισοί εκ των
οποίων ήταν Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και συνήθειες.
Υπήρχαν επίσης κάποιες «περιθωριακές» ομάδες Ινδών, Πακιστανών και Πολωνών
μεταναστών που μετά δυσκολίας μπορούσαν να επικοινωνήσουν στην Ελληνική γλώσσα. Το
εργαλείο που χρησιμοποίησα ήταν ένα pre-course ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε
την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευόμενοι βοηθήθηκαν στις ανοιχτές
ερωτήσεις και τα «δύσκολα» γι΄ αυτούς σημεία του ερωτηματολογίου. Τα βασικά
ευρήματα έδειξαν ότι το 80%-100% των εκπαιδευομένων θέλουν να συζητούν και να
διαπραγματεύονται όχι μόνο τις προτιμήσεις τους στα θέματα (topics) αλλά και στον τρόπο
εργασίας (way of working) και αξιολόγησής τους (assessment). Επίσης έδειξαν αδιαφορία
στην πλειονότητά τους σε θέματα που δεν τους βοηθούν στην καθημερινότητά τους και
θεωρούν ότι μπορούν να μάθουν μόνο εάν συζητούν τις ανάγκες τους και συμμετέχουν
ενεργά.
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10 εκπαιδευτές των ΣΔΕ (Αλεξανδρούπολης, Σαππών, Κομοτηνής, Ξάνθης και Δράμας)
αποτέλεσαν ένα άλλο target group το οποίο έκρινα απαραίτητο να συμβουλευτώ. Μέσα
από τις ημι-δομημένες (semi-structured) τηλεφωνικές συνεντεύξεις οι οποίες είχαν στόχο
να διερευνήσω εάν οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ θεωρούν ότι το negotiated syllabus θα ήταν το
καταλληλότερο πρόγραμμα σπουδών για τα ΣΔΕ, διαπίστωσα ότι στην πλειονότητά τους (7
στους 10)το θεωρούν το καταλληλότερο αλλά είναι πολύ σκεπτικοί όσον αφορά την
πρακτική εφαρμογή του λόγω της έλλειψης «εργαλείων» που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν μέσα στην τάξη.

Συμπεράσματα της έρευνας
Η έρευνα με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ, γνωρίζουν πολύ
καλά τις ανάγκες τους και έρχονται στα ΣΔΕ με συγκεκριμένους στόχους και για πολύ
συγκεκριμένους λόγους. Είναι επίσης απογοητευμένοι από το «παραδοσιακό» τρόπο
διδασκαλίας, που τους οδήγησε στην αποτυχία και έρχονται στα ΣΔΕ για να δοκιμάσουν ένα
διαφορετικό τρόπο που στην συγκεκριμένη περίπτωση να αρμόζει και σε ενήλικες
σπουδαστές. Έχουν επίσης δικές τους μαθησιακές στρατηγικές και απόψεις (learning
strategies/styles) τις οποίες ανέπτυξαν στην προηγούμενη μαθησιακή τους πορεία καθώς
και προσωπικά γνωρίσματα (personal traits) τα οποία και θα πρέπει να σεβόμαστε όταν
επιλέγουμε ένα πρόγραμμα σπουδών. Έχουν επίσης την ανάγκη να εκφράζουν την άποψή
τους για όλες τις αποφάσεις μέσα στην τάξη.
Οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ, όπως διαπίστωσα από την ανάλυση των δεδομένων που
προέκυψαν από την έρευνα στους εκπαιδευτές των ΣΔΕ, επίσης τονίζουν την ανάγκη για
μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία στα ΣΔΕ και για διαπραγμάτευση των αποφάσεων στην
τάξη, δύο από τις θεμελιώδεις αρχές των ΣΔΕ. Ωστόσο σπάνια το εφαρμόζουν στην τάξη,
λόγω της έλλειψης ενός πλαισίου που θα τους οδηγούσε στην πρακτική του εφαρμογή.
Υπάρχει, ως εκ τούτου, ανάγκη πρακτικών εφαρμογών και πειραματισμών στο θέμα της
διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής της μέσα στην τάξη για να μπορέσουμε να την
κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε πώς θα την εφαρμόσουμε σωστά ώστε να έχουμε τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης το να προσδιορίσουμε μία φορά τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να το
επαναλάβουμε μιας και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εξελίσσονται και οι προτιμήσεις τους
αλλάζουν διαρκώς.
Συμπερασματικά, λοιπόν, θεώρησα ότι η επιλογή του negotiated syllabus και η εφαρμογή
του στα ΣΔΕ φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη εναλλακτική λύση από ένα άμεσο,
προκαθορισμένο, μη διαπραγματεύσιμο πρόγραμμα σπουδών (non-negotiated syllabus).

Το negotiated syllabus και η πρακτική εφαρμογή του στα ΣΔΕ
Το επόμενο βήμα μου ήταν να αναζητήσω ένα πλαίσιο και κάποια πρακτικά εργαλεία, τα
οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες καταστάσεις και ομάδες στόχους και θα
βοηθούσαν στην πρακτική εφαρμογή του negotiated syllabus από τους εκπαιδευτές των
ΣΔΕ.
Για να γίνει η διαδικασία πιο κατανοητή θα προσπαθήσω μία ανάλυση των επιπέδων,
αναφερόμενη μόνο στα ΣΔΕ. Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα στην
πυραμίδα του Breen (Σχήμα Β). Ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων» (Σχήμα Α) θα
μπορούσε να εφαρμοστεί, ολόκληρος ή ένα μέρος του, σε κάθε ένα επίπεδο χωριστά της
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πυραμίδας του Βreen. Όσον αφορά τα ΣΔΕ, αυτό εξαρτάται από τι δεδομένα υπάρχουν για
τα ΣΔΕ και για κάθε ΣΔΕ χωριστά. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τη βάση της πυραμίδας και το
ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για την περίπτωση των ΣΔΕ, υπάρχει μια
συγκεκριμένη φιλοσοφία η οποία ως γνωστό και προκαθορισμένη είναι και
αδιαπραγμάτευτη. Αποτελεί, ως εκ τούτου, μία σταθερά πάνω στην οποία στηρίζεται και η
φύση του προγράμματος σπουδών για κάθε γραμματισμό και οι πιθανές κατευθυντήριες
γραμμές.
Στο επόμενο επίπεδο βρίσκεται, πάντα για την περίπτωση των ΣΔΕ, το συγκεκριμένο
θεματικό ή γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε γραμματισμό, το οποίο μπορεί να βρει
κάποιος στο βιβλίο Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2003) και
για το οποίο κατά καιρούς έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές από τους υπεύθυνους των
γραμματισμών. Θα μπορούσε ωστόσο κατά την γνώμη μου, στην περίπτωση των ΣΔΕ στην
Ελλάδα, να εφαρμοστεί ο «κύκλος των διαπραγματεύσεων» και σε αυτό το επίπεδο της
πυραμίδας του Breen, μεταξύ υπευθύνων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ώστε να
παραχθεί σταδιακά το πρόγραμμα σπουδών για κάθε γραμματισμό χωριστά, το οποίο, κατά
αυτό τον τρόπο, θα προσαρμόζεται σταδιακά στις διαφορετικές ανάγκες που θα έχουν οι
εκπαιδευόμενοι κάθε χρονιά σε κάθε ΣΔΕ χωριστά. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει εδώ να
τονιστεί ότι οτιδήποτε προϋπάρχει ή έχει προδιαγραφεί αποτελεί την βάση καθώς και μια
πολύτιμη πηγή πληροφοριών στις οποίες μπορούν να στηριχθούν οι διαπραγματεύσεις για
το επόμενο επίπεδο της πυραμίδας.
Για κάθε ένα από τα υπόλοιπα επίπεδα της πυραμίδας, δηλ. την ολοκληρωμένη σειρά
μαθημάτων για ένα συγκεκριμένο διάστημα, τη διαδοχικής σειράς μαθημάτων, τις
διαδοχικές δραστηριότητες και την δραστηριότητα (Σχήμα Β), μπορεί και πρέπει κατά την
γνώμη μου να υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, μιας και
κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά εμπεριέχει τους δικούς του Σκοπούς, Περιεχόμενο, Τρόπους
εργασίας και Τρόπο αξιολόγησης, όπως αυτά αναλύονται στον «κύκλο των
διαπραγματεύσεων» του Breen (Σχήμα Α).
Αυτό βεβαίως εξαρτάται από το κατά πόσο κάποιες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα, μία
συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, συγκεκριμένα θέματα, προσχεδιασμένο υλικό,
συνεργασίες κ.λ.π. έχουν προαποφασισθεί, είτε από προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτών
και εκπαιδευόμενων όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη, είτε γιατί
θεωρούνται οικείοι κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι διδασκαλίας, ρόλοι ή συγκεκριμένες
ευθύνες που έχουν αναλάβει κατά καιρούς οι εκπαιδευόμενοι, είτε γιατί υπάρχει σε ένα
φάκελο ένα προσχεδιασμένο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οποιαδήποτε από αυτές τις προκαθορισμένες αποφάσεις θα μπορούσε να
λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς για τον «κύκλο των διαπραγματεύσεων» και είτε αυτές
οι αποφάσεις να εφαρμοσθούν στην τάξη ως έχουν, είτε να επεξηγηθούν ή να
αναπροσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα του μαθήματος.

Τα εργαλεία του «διαπραγματεύσιμου προγράμματος σπουδών»
Όπως έχουμε προαναφέρει, οι απόψεις των εκπαιδευόμενων είναι η «καρδιά» του
«διαπραγματεύσιμου προγράμματος σπουδών». O τρόπος, επομένως, που θα
χρησιμοποιήσουμε για να αποσπάσουμε αυτές τις απόψεις παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην
διαμόρφωση και την εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Από αναφορές
εκπαιδευτών από όλο τον κόσμο που έχουν εφαρμόσει το «διαπραγματεύσιμο πρόγραμμα
σπουδών» αλλά και από την προσωπική μου εμπειρία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα
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πιο πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση αυτών των
πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους μπορούν να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
Α. Για τον καθορισμό των σκοπών
• Aρχικά ερωτηματολόγια σε μορφή σύντομης επιστολής προς τον εκπαιδευτή
• Πρόχειρες προτάσεις των εκπαιδευτών για τμήματα του προγράμματος σπουδών
(teacher draft proposal).
• Εβδομαδιαίες συναντήσεις σχεδιασμού ( weekly planning of sessions).
• Διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους ή ειδικούς σε θέματα προγράμματος σπουδών .
• Φωτογραφικό υλικό για να προσδιοριστούν οι προτιμήσεις και οι προτεραιότητες.
• Το προσωπικό πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευόμενου έτσι ώστε να διαμορφωθεί το
τελικό ομαδικό πρόγραμμα σπουδών .
• Ένα αρχικό συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτει τους στόχους, τις πηγές, το υλικό, τις
μεθόδους, τον χρόνο, τα αποτελέσματα και τον τρόπο αξιολόγησης της διδακτικής
ενότητας ή δραστηριότητας.
Β. Αποφάσεις που αφορούν περιεχόμενο και τρόπους εργασίας
• Συζήτηση για να αποφασισθεί ποιος θα πρέπει να κάνει τι.
• Συζήτηση για να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι εργασίας σε μια ενότητα.
• Συζήτηση για να μπουν κάποιοι κανόνες για την διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας.
• Συζήτηση για να βρεθούν τρόποι επανάληψης προηγούμενης ύλης.
• Ένα πλάνο μαθήματος σχεδιασμένο από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές (a learning
plan).
• Δραστηριότητες σχεδιασμένες από τους εκπαιδευόμενους (learner-designed activities/
learner-designed plan).
• «Πρώτα ή πρόχειρα» σχέδια ενός τελικού προγράμματος σπουδών (syllabus plans as
“first drafts”).
Γ. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ή των τελικών προϊόντων
• Αρχείο τάξης όπου καταγράφονται από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές το τι έχει
επιτευχθεί στην τάξη και τα τελικά προϊόντα των δραστηριοτήτων (classroom record
sheets).
• Απολογισμός του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι και προσδιορισμός ενός πυρήνα και
μιας κλίμακας αξιολόγησης μετά από ψηφοφορία (brainstorming what has been
learned).
• Ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (self-assessment questionnaire).
• Μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης (self-assessment procedure)
• Καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση και διαπραγμάτευση βαθμολογίας
(establishing criteria).
• Απολογισμοί ανασκόπησης των εργασιών που καλύφθηκαν (retrospective accounts).
• Ημερολόγια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη από τους
εκπαιδευόμενους (journals).
• Συμβουλευτικές ατομικές συναντήσεις (one-to-one consultations).
• Σχεδιαγράμματα ανασκόπησης και προβληματισμού για τους εκπαιδευόμενους (learner
reflection charts)
• Ημερολόγιο εργασιών (work diary)
• Μια κάρτα αξιολόγησης (can-do card)
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Οι δυσκολίες (μερικές αναφορές)
Από τις αναφορές των εκπαιδευτών που εφάρμοσαν το διαπραγματεύσιμο πρόγραμμα
σπουδών στα σχολεία τους, όπως αυτές αναφέρονται στο βιβλίο των Breen & Littlejohn
(2000), θα μπορούσα να επισημάνω κάποιες κοινές δυσκολίες που παρουσίασε το
πρόγραμμα αυτό στην εφαρμογή του.
Ελλιπής συμμετοχή εκπαιδευομένων (μόνο 2 εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά) στην
λήψη των αποφάσεων, οδήγησε την συλλογή μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και την
σταδιακή εγκατάλειψη του σχεδιασμού προγράμματος σε Πανεπιστήμιο του Βελγίου. Τι
πήγε στραβά; Ο καθηγητής Slembrouck, ο οποίος εφάρμοσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα,
απέδωσε την αποτυχία της εφαρμογής της διαπραγμάτευσης στο γεγονός ότι η κουλτούρα
και το σύστημα του Πανεπιστημίου επέβαλε συχνές εξετάσεις στους φοιτητές, πράγμα το
οποίο σήμαινε ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τους
τρόπους εργασίας στον «κύκλο των διαπραγματεύσεων» (Σχήμα Α), αλλά δεν αφορούσαν
καθόλου την αξιολόγηση, η οποία εθεωρείτο δεδομένη, προκαθορισμένη και φυσικά
αδιαπραγμάτευτη. Αυτό ανάγκαζε τους φοιτητές να έχουν ένα παθητικό ρόλο όταν τους
ζητούσαν να διαπραγματευτούν την διαδικασία του μαθήματος και να προσπαθούν να
αποφύγουν οτιδήποτε θα άλλαζε ή θα δυσκόλευε το παραδοσιακό τρόπο εργασίας και θα
τους οδηγούσε σε αποτυχία στις εξετάσεις.
Μια άλλη αναφορά, παρ όλα αυτά, από την καθηγήτρια Suzanne Irujio, έδειξε ότι ενώ τον
πρώτο χρόνο η διαπραγμάτευση του περιεχομένου του προγράμματος με μια συγκεκριμένη
ομάδα σπουδαστών ήταν επιτυχής, προβλήματα όμως άρχισαν να παρουσιάζονται όταν
προσπάθησε να επαναλάβει την διαδικασία τον επόμενο χρόνο με διαφορετική ομάδα
σπουδαστών. Έδωσε λοιπόν μία λίστα με θέματα να επιλέξουν, και παρατήρησε πως αυτή
τη φορά οι περισσότεροι σπουδαστές ήθελαν να διδαχθούν όλα τα θέματα και τελικά το
πρόγραμμα δεν διέφερε απ αυτό που η ίδια είχε προτείνει. Οι σπουδαστές
παραπονιόντουσαν ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πήρε πολύ καιρό και ήταν
χάσιμο χρόνου. Το λάθος της εκπαιδεύτριας εδώ, όπως σχολιάζει η ίδια ήταν το ότι θα
έπρεπε να εξηγήσει στους σπουδαστές από την αρχή κατά πρώτον την διαδικασία της
σταδιακής διαπραγμάτευσης και κατά δεύτερον ότι οι προτάσεις που κάνει η ίδια
αποτελούν ένα προσχέδιο που μπορεί να αλλάξει και να αναπροσαρμοστεί στις ανάγκες
των σπουδαστών της κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Συμπεράσματα και επιπτώσεις
Αυτή η πρόταση για ένα διαπραγματεύσιμο πρόγραμμα σπουδών στα ΣΔΕ, μεταξύ
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων που αποτέλεσε και το θέμα της διπλωματικής μου
εργασίας, δεν έχει σαν σκοπό να αντικαταστήσει τις αποφάσεις των εκπαιδευτών κατά την
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτές αποτελούν την «καρδιά» της
διαδικασίας και όπως και οι αναφορές δείχνουν το να αναγνωρίζει ο εκπαιδευτής τις
δυνατότητες της διαπραγμάτευσης και να θέλει να την εισάγει στην εκπαιδευτική
διαδικασία, είναι πρωταρχικοί παράγοντες για τα οφέλη που θα έχει ο εκπαιδευόμενος από
αυτήν την μαθησιακή εμπειρία.
Δεν θεωρώ επίσης ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι μια συγκεκριμένη
«μέθοδος» που θα μπορούσε να εγγυηθεί την εκμάθηση μιας γλώσσας ή γενικά να δώσει
θετικά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε αντικείμενο μάθησης. Η πρόταση αυτή των
διαπραγματεύσιμων αποφάσεων και της σταδιακής ανάπτυξης ενός «διαπραγματεύσιμου»
προγράμματος σπουδών βοηθά μάλλον στο να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει το
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δύσκολο έργο των εκπαιδευτών των ΣΔΕ στο να καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους των
ΣΔΕ υπεύθυνους και αυτόνομους πολίτες, εμπλουτίζοντας τους με κοινωνικές δεξιότητες
ώστε να μπορέσουν να έχουν μια επιτυχημένη κοινωνική και επαγγελματική ζωή.
Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να μην σημειωθεί ότι η εφαρμογή αυτής της πρότασης αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για κάθε εκπαιδευτή, μιας και μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μεγάλη
γκάμα ιδρυμάτων και σχολείων, με διαφορετικό αριθμό παιδιών, ηλικιών, επιπέδων καθώς
και κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών. Γι’ αυτό τον λόγω, σύμφωνα με τους Breen &
Littlejohn (2000), αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές και θεωρητικές εξελίξεις
στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Δεν παύει, παρ όλα αυτά, να παρουσιάζει δυσκολίες
για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι χρειάζονται
περισσότερες πρακτικές εφαρμογές σε αυτό τον τομέα για την ευρύτερη κατανόηση της
φύσης της διαπραγμάτευσης στην τάξη.
Author’s e-mail: valsof@mail.gr
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