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Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν το υποστηρικτικό υλικό που δίνεται για
την ενότητα «∆ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων» του Έργου «Παιδαγωγική
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών του ΟΑΕ∆», το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Οι διδακτικές αυτές σηµειώσεις περιγράφουν το πλαίσιο εντός του οποίου
προτείνεται να κινηθούν οι παραδόσεις κάθε διδάσκοντος, χωρίς το πλαίσιο αυτό να
γίνεται ασφυκτικό. Επιχειρείται οι σηµειώσεις αυτές να αποτελέσουν ένα εγχειρίδιο, το
οποίο µπορεί να συµβουλεύεται ο διδάσκων, όπου κρίνει ότι το χρειάζεται, αλλά κυρίως να
χρησιµοποιεί ως εγχειρίδιο αναφοράς ο εκπαιδευτικός του ΟΑΕ∆ κατά την άσκηση του
έργου του. Υπογραµµίζεται, επίσης, ότι το ανά χείρας εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά το
διδακτικό υλικό, το οποίο δίνει ο διδάσκων στο µάθηµά του.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθεί στον εκπαιδευτικό του ΟΑΕ∆ ένα περίγραµµα
της ∆ιδακτικής Επαγγελµατικών Μαθηµάτων, το οποίο να είναι εύληπτο αλλά ταυτόχρονα
αυστηρά επιστηµονικό. Τα ενδεχοµένως δυσνόητα σηµεία θα επεξηγηθούν αναλυτικά στο
πλαίσιο των παραδόσεων. Σηµειώνεται, ακόµα, ότι επιχειρήθηκε να συνδυαστούν τα
πορίσµατα της σύγχρονης ∆ιδακτικής Επαγγελµατικών Μαθηµάτων µε το πλαίσιο
εφαρµογής στο πεδίο της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τις
οδηγίες και της κατευθύνσεις φορέων όπως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, η ΑΣΠΑΙΤΕ και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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Η δόµηση των σηµειώσεων περιλαµβάνει τις παρακάτω πτυχές της ∆ιδακτικής
Επαγγελµατικών Μαθηµάτων:
1. Το κοινωνικό πλαίσιο της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
2. Σκοποί της Επαγγελµατικής Εκπάιδευσης και Ανάπτυξη
3. Ανθρωπολογική θεώρηση της ∆ιδακτικής των Επαγγελµατικών
Μαθηµάτων
4. Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της ∆ιδακτικής
5. Η µεθόδευση της διδασκαλίας
6. Προγραµµατισµός – Σχεδιασµός της διδασκαλίας
7. ∆ιερευνητικές µέθοδοι διδασκαλίας - µάθησης
8. Προϋποθέσεις της διδασκαλίας των Επαγγελµατικών Μαθηµάτων
9. Βασικές αρχές και τεχνικές στη διδασκαλία των Επαγγελµατικών
Μαθηµάτων
10. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
11. Πραγµατοποίηση της διδασκαλίας – Σχέδιο Μαθήµατος
12. Υποδείγµατα προτάσεων σχεδίων διδασκαλίας
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1. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Σήµερα η Επαγγελµατική Εκπαίδευση καλείται να προετοιµάσει τους µαθητές της ως
αυριανούς εργαζόµενους µέσα σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται
από:
• Αλλαγή σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας:
Επαγγέλµατα, προϊόντα, µέθοδοι, υπηρεσίες, τεχνολογικά επιτεύγµατα, στάσεις κ.α.
αλλάζουν µε ρυθµούς που δύσκολα παρακολουθεί ο απλός πολίτης.
• Έκρηξη των γνώσεων, κυρίως στην τεχνολογία και τις θετικές επιστήµες:
Υπολογίζεται ότι στον τοµέα των µηχανικών διπλασιάζεται η γνώση κάθε πέντε χρόνια.
• Ριζική αλλαγή της οργάνωσης της εργασίας:
Σταδιακή

µετάβαση

στην

ευέλικτη

εξειδίκευση,

η

οποία

έχει

ανάγκη

από

πολυεπιδέξιους-πολυδύναµους εργαζοµένους µε πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, φαντασία,
επινοητικότητα και αισθητική αντίληψη.
• Επαγγελµατική κινητικότητα:
Υπολογίζεται ότι ο σηµερινός νέος θα αλλάξει τρεις έως επτά φορές επάγγελµα κατά τη
διάρκεια του οικονοµικά ενεργού βίου του.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαπιστώνει ότι και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο το
δυτικό κόσµο, η Επαγγελµατική Εκπαίδευση προσελκύει τους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις
στα σχολικά µαθήµατα. Τα παιδιά αυτά, κάποιες φορές ψυχικά τραυµατισµένα, συχνά είναι
πεπεισµένα ότι δε µπορούν να κατακτήσουν τη γνώση. Εξάλλου τις περισσότερες φορές έχουν
µεγάλα µαθησιακά κενά. Η µεγάλη, λοιπόν, πρόκληση για τη σύγχρονη εκπαίδευση είναι ποιες
πρακτικές και µεθόδους θα χρησιµοποιήσει, ώστε να µπορέσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον
αυτών των µαθητών και να τους εντάξει ενεργητικά στο µαθησιακό γίγνεσθαι.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, οι αδύνατοι
µαθητές προέρχονται στην πλειοψηφία τους από µη προνοµιούχα κοινωνικο-οικονοµικά
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περιβάλλοντα και το σχολείο, µε την άκαµπτη λογική του, δεν καταφέρνει να τους εντάξει στους

κόλπους του.
Το αδύνατο σηµείο του σχολικού συστήµατος είναι ότι έχει µία αφετηρία, ένα
ρυθµό και µία διδακτική προσέγγιση. Απευθύνεται µε πανοµοιότυπο τρόπο σε όλους τους
µαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητες τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους, το
πολιτισµικό τους περιβάλλον, το επίπεδο ωριµότητας τους και τους ρυθµούς τους.
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2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο µαθητής πρέπει να κατανοήσει τους βασικούς συντελεστές της ανάπτυξης, στο
πλαίσιο της οποίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο η Επαγγελµατική Εκπαίδευση, σηµαντικότεροι
των οποίων είναι ο άνθρωπος (ανθρώπινο κεφάλαιο) και η τεχνολογία.
Με τη διδασκαλία των επαγγελµατικών µαθηµάτων επιδιώκεται οι µαθητές:
•

Να προσεγγίσουν την έννοια και τις διαδικασίες της ανάπτυξης.

•

Να διακρίνουν τη συσχέτιση της ανάπτυξης µε την οικονοµική πρόοδο
(οικονοµική µεγέθυνση).

•

Να γνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των κρατών.

•

Να γνωρίσουν τη συµβολή των διαφόρων συντελεστών παραγωγής στην
ανάπτυξη και ειδικότερα του συντελεστή «ανθρώπινο κεφάλαιο»

•

Να γνωρίσουν τη συµβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω της εκπαίδευσης
στην αναπτυξιακή διαδικασία των κρατών.

•

Να γνωρίσουν τη συµβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη.

•

Να συσχετίσουν την τεχνολογία και τη βιοµηχανία µε την αναπτυξιακή
διαδικασία.
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3. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κείµενο δηµοσιευµένο πρωτοτύπως στη γερµανική ως:
VASILEIOS E. PANTAZIS (2008), “Die Αnthropologische Betrachtungsweise

der berufspädagogische Didaktik“,
In: Pädagogische Rundschau, 62 (1): 199-201, Frankfurt: Peter Lang

1. Προλεγόµενα
Η παρούσα εργασία προσβλέπει σε

αξιοποίηση της ανθρωπολογικής-παιδαγωγικής

προβληµατικής στη διδακτική θεωρία και πράξη της Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής.
Βασίζεται στον ανθρωπολογικό τρόπο ερµηνείας της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας,
όπως τον ανέδειξε ο O. F. Bollnow. Η «εµπειρία», η «περιγραφή» και η «χρονικότητα»,
οι οποίες απολήγουν στην αξιοποίηση του «πνεύµατος της άσκησης», είναι ορισµένα
µόνο παραδείγµατα αυτού του τρόπου ερµηνείας διαµόρφωσης µιας ανθρωπολογικής
διδακτικής που συνδέει τη γνώση µε την εµπειρία. Στο πνεύµα αυτό η ανθρωπολογικήεπαγγελµατική ∆ιδακτική αποτελεί ένα αναντικατάστατο όργανο, µέσα από το οποίο
µπορεί να ιδωθεί στο σλυνολό της η ∆ιδακτική «µε άλλα µάτια».
Ήδη ο John Dewey είχε επισηµάνει ότι πολλοί είναι εκείνοι που αργότερα
κατάλαβαν ότι αυτά που µάθαιναν στο σχολείο ήταν εντελώς άσχετα µε τις πραγµατικές
συνθήκες της ζωής έξω από το σχολείο.i Η εκπαίδευση είχε δηλαδή πάντα ανάγκη από
εποπτικές και ολιστικές διαδικασίες για τη µετάδοση και οικειοποίηση της γνώσης, όπως
και για τη µετατροπή της αφοµοιωµένης γνώσης σε ικανότητα και δεξιότητα. Εφόσον η
∆ιδακτική προτάσσει αυτή την αναγκαιότητα, η διδασκαλία σχετίζεται µε τον όλο
άνθρωπο: µε το νου, την καρδιά, το σώµα και τις αισθήσεις.
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2. Η ανθρωπολογική προσέγγιση της γνώσης
Το αίτηµα για άµεση σύνδεση της εκπαίδευσης µε τη ζωή και η αναγκαιότητα
µιας ∆ιδακτικής που σχετίζεται άµεσα µε την πραγµατικότητα της ζωής είναι πάντα
επίκαιρο και πάντως συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρωπολογικής Παιδαγωγικής,
όπως την θεµελίωσε ο Ο. F. Bollnow. Για το λόγο αυτό θα επαναφέρουµε στο
προσκήνιο τρία µόνο µεθοδολογικά κλειδιά

της όλης φιλοσοφίας του das

Hermeneutisches, die Ehrfahrung und die Beschreibung, τα οποία µπορούν να
λειτουργήσουν παραδειγµατικά για τη ∆ιδακτική της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

2.1. Η Ερµηνευτική
Η θεωρία της γνώσης είχε για καιρό παραµελήσει τη γνώση που προέρχεται από
την ίδια τη ζωή και µυθοποιούσε την «επιστηµονική»-λογική γνώση. Εκτός όµως από τη
φαινοµενολογική «στροφή προς τα πράγµατα», που οδήγησε στην ανάδειξη της σχέσης
ανάµεσα στη γνώση και στην πραγµατική ζωή, η όλη κριτική στάση απέναντι στην
επιστήµη και την τεχνική περιορίζει την κυριαρχία τους πάνω στη ζωή και στη φύση και
τροφοδοτεί ανθρωπολογικού-παιδαγωγικό προβληµατισµό. Έτσι η επιστήµη προσεγγίζει

µία µόνο πλευρά της εµπειρίας και δε µπορεί να µονοπωλεί τη γνώση.ii
Ο O. F. Bollnow ανέδειξε στο πνεύµα αυτής της αντίληψης τη φιλοσοφία της

γνώσης (“Philosophie der Erkenntnis”) µε άξονα την έννοια της αλήθειας. Ανατρέχει στη
γνωστή θέση του Dilthey για µια φυσική κατανόηση του κόσµου, στην πρόταξη της

πράξης του Bergson, καθώς και στον πραγµατισµό του Dewey. Πίσω από το πεδίο της
αποδειγµένης γνώσης υπάρχει ένα µεγάλο πεδίο εµπειρίας, το οποίο έχει τη δική του
αλήθεια και έχει χρησιµότητα για τη γνώση. Ο Bollnow θεωρεί λανθασµένη την άποψη,
σύµφωνα µε την οποία η γνώση που µπορεί να αποδειχτεί διακρίνεται από εκείνη που
δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, η οποία µάλιστα ίσως δικαιώνεται στην ποίηση.iii
Η θεωρία της γνώσης αναζήτησε ανέκαθεν ένα σηµείο απόλυτης βεβαιότητας,
πάνω στο οποίο µπορεί να οικοδοµηθεί η γνώση, ένα «σηµείο Αρχιµήδη». Ο Bollnow
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δεν αποδέχεται την ύπαρξη ενός τέτοιου «σηµείου Αρχιµήδη» και θεωρεί ότι, ακόµα και
σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει τον πρώτο λόγο να έχει η προφανής αντίληψη της
εµπειρικής ή της αισθητικής οδού. Ευρύτερα: το ότι είναι αδύνατο να βρεθεί «ένα
σταθερό σηµείο έξω από το σύστηµα του κόσµου», δεν σηµαίνει ότι υποδεικνύεται η
παραίτηση από την προσπάθεια για σταθεροποίηση της γνώσης. Η γνώση θεωρείται
«επιδιόρθωση και ακριβέστερος προσδιορισµός εκείνου που µέχρι τώρα ήταν ανεπαρκώς
γνωστό». Κατά τον Humboldt, αυτά που επιθυµούµε να προσεγγίσουµε «είναι κατά
κάποιον τρόπο ήδη γνωστά».iv
Ο Bollnow θεωρεί ότι η ερµηνευτική µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο πεδίο
αναζήτησης της γνώσης και κάνει λόγο για την Ερµηνευτική ως θεµελιώδη αρχή της

γνώσης, ορίζοντας συνάµα τις προϋποθέσεις µιας ερµηνευτικής θεωρίας της γνώσης
(“hermeneutische Erkenntnislehre”). Οι ανθρωπολογικές διαστάσεις και προϋποθέσεις
της γνώσης αποτελούν κεντρικό σηµείο της ερµηνευτικής.
Ποιο ρόλο παίζουν και ποιες επιπτώσεις έχουν στη ζωή του ανθρώπου οι
διαδικασίες της παρατήρησης ή της περιγραφής; Τι σηµαίνουν για τον άνθρωπο και για
τις λειτουργίες της γνώσης η αντίληψη, η προκατανόηση ή η εποπτεία; Η
ανθρωπολογική θεώρηση της γνώσης ενδιαφέρεται για όλα αυτά, καθώς και για την
προσέγγιση της επίδρασης των διαδικασιών της γνώσης στο ανθρώπινο Είναι.
Ενδιαφέρεται επίσης για τη σχέση της γνώσης καθεαυτήν και την επίδραση των
λειτουργιών και των µεθόδων της στον άνθρωπο. Η ανθρωπολογική-παιδαγωγική
θεώρηση της ∆ιδακτικής αναδεικνύει εδώ τη βίωση της διαδικασίας οικοδόµησης της
γνώσης από το µαθητή προτάσσοντας το «πνεύµα της άσκησης», ως παιδαγωγική
πρόταση του Bollnow.v

2.2. Η Εµπειρία
Αν στηριχτούµε στην ανθρωπολογική θεώρηση της γνώσης, οφείλουµε να
αναγνωρίσουµε το ρόλο της εµπειρίας (“Erfahrung”) σε αυτή. Ο άνθρωπος βιώνει την
εµπειρία ρισκάροντας το άνοιγµα στο Ξένο. Η εµπειρία του Ξένου συνδέεται «µε αυτό
που συµβαίνει στον άνθρωπο µπρος στο αναπάντεχα νέο και τον ωθεί σε διόρθωση των
9
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µέχρι τότε θεωρήσεών του».vi Η γνώση είναι κριτική στάση και «αντι-κίνηση στο
προδεδοµένο». Ο άνθρωπος αντιπαρατίθεται στην απειλή του αγνώστου και ανοίγει τον
κλειστό κόσµο της ψευδοασφάλειας, στον οποίο είναι εγκλωβισµένος.vii
Με την εµπειρία του Ξένου ο άνθρωπος αλλάζει. Οι επιµέρους εµπειρίες
εκβάλλουν στην εµπειρία της ζωής, η οποία όµως δεν ταυτίζεται µε τη γενική
κατανόηση της ζωής. Οι εµπειρίες του ανθρώπου πρέπει να συµπληρωθούν από τις
εµπειρίες του άλλου και αυτός ο πλούτος των εµπειριών πρέπει να συστηµατοποιηθεί. Ο
Bollnow αναγνωρίζει το ρόλο της εµπειρικής έρευνας ως δοκιµής σύνθεσης των
επιµέρους οικείων και ξένων εµπειριών. Σε τέτοια περίπτωση προτάσσει την ύπαρξη
ισχυρών ερµηνευτικών θεµελίων, ώστε η έρευνα να µην αποτελεί ρηχό εµπειρισµό.viii
Η εµπειρία στην ουσία της είναι ιδιαίτερη προσωπική διεργασία και για να
µεταβιβαστεί στους άλλους απαιτείται η υπέρβαση των πρωτοβάθµιων επικοινωνιακών
εργαλείων. Μπορεί να µεταδοθεί ως πληροφορία, αλλά αυτό δεν αποτελεί πραγµατική
µετάδοση της εµπειρίας. Αντιπροσωπευτικό, εν προκειµένω, είναι το παράδειγµα του
παιδιού, το οποίο µαθαίνει να αποφεύγει τη φωτιά, αφού κάψει το δάχτυλό του.ix
Η κατάφαση της εµπειρίας προϋποθέτει τη συµπλήρωση του µοντέλου σκέψης,
σύµφωνα µε το οποίο η «πράξη» είναι εφαρµοσµένη θεωρία. Σύµφωνα µε αυτό το
µοντέλο, πρέπει πρώτα να γνωρίσουµε την πραγµατικότητα σε θεωρητικό επίπεδο και
έπειτα να εφαρµόσουµε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις στην πράξη.
Όµως, είναι εξίσου σηµαντική για την

∆ιδακτική θεωρία και πράξη της

Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής η πρόταξη της πράξης:

α) η διαστόχαση γι΄ αυτό που έπραξα εσφαλµένα ή σωστά,
β) η δυνατότητα αναθεώρησης ή βελτίωσης σε επόµενη προσπάθεια,
γ) η συνειδητοποίηση της µοναδικότητας της κάθε ξεχωριστής πράξης, η οποία
εντάσσεται σε οµοειδείς περιπτώσεις, αλλά παράλληλα διατηρεί την ιδιαιτερότητά της,

δ) η αριστοτελική διαπίστωση ότι κάποιοι είναι ικανότεροι στην πράξη από άλλους που
κατέχουν περισσότερες γνώσεις, όταν µάλιστα οι πρώτοι έχουν µεγάλη πείρα,

ε) το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοίτησαν πολύ λίγο στο σχολείο, αλλά έχουν
άριστη φυσική λογική και την ικανότητα οξείας κρίσης, που οφείλεται στην άσκησή τους
στην πραγµατική ζωή και στην επεξεργασία και αξιοποίηση των εµπειριών τους,
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

δηµιουργούν το θεωρητικό υπόβαθρο για µια θεωρία που βασίζεται στην πράξη και
προκύπτει από τις ανάγκες της.x
Η νέα πείρα βέβαια που αποκτήθηκε µέσα από την πράξη και η θεωρία που
διαµορφώθηκε µε βάση την πράξη δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται ολοκληρωµένες και
τελειωµένες, αλλά να είναι πάντα ανοιχτές σε νέες εµπειρίες και νέες δυνατότητες. Η
αρχή της «διαθεσιµότητας» (“Verfügbarkeit”) του Gabriel Marcel, δηλαδή η ανοιχτή
ετοιµότητα για ενέργειες που προσφέρονται από µη αναµενόµενες δυνατότητες, µπορεί
επίσης να αποτελέσει µία αρχή στην εκµάθηση µιας τέχνης και στην απόκτηση µιας
ικανότητας, η οποία είναι δυνατή µόνο στην πράξη.xi

2.3. Η περιγραφή
Η προσωπική εµπειρία εξελίσσεται σε γλωσσικά µεταδιδόµενη εµπειρία, µε την
οποία κοινωνούµε µε τους άλλους δια της περιγραφής. Η φαινοµενολογική περιγραφή
επιδιώκει να φέρει στο φως τις αιτίες των πραγµάτων. ∆εν ξεκινάει από κάποια γενική
έννοια ή από ένα αξίωµα, αλλά από το ίδιο το φαινόµενο, όπως προ-ευρίσκεται στην
εµπειρία. Η διαδικασία της δεν αντλεί από τα πράγµατα νόηµα, αλλά το συνάπτει µε
αυτά. Συνάπτει νόηµα µε µη αυτονόητα πράγµατα και συνεισφέρει στη διαδικασία
κατανόησής τους. Η περιγραφή είναι γνωστοποίηση στον άλλο µιας πραγµατικότητας,
την οποία κάποιος γνωρίζει, ενώ ο άλλος αγνοεί. Η περιγραφή σε κάποιον του δρόµου
για να πάει στο σταθµό ή η περιγραφή σε έναν αστυνοµικό µιας βαλίτσας που έχασε
κάποιος είναι υποβοήθηση της κατανόησης µιας άγνωστης σε κάποιον πραγµατικότητας.
Μια τέτοια θεώρηση της περιγραφής είναι αποφασιστικά και καίρια σηµαντική για την
επιστήµη και τη ∆ιδακτική. Η περιγραφόµενη πραγµατικότητα δεν υφίσταται ως
διυποκειµενική πραγµατικότητα πριν από την περιγραφή, αλλά δηµιουργείται µε την
περιγραφή.xii
Η περιγραφή (“Beschreibung”) θεωρείται από τον Bollnow ως µέσο προσέγγισης
της γνώσης. Είναι «η απόδοση του θεώµενου µε τη βοήθεια της γλώσσας» και «το
καλύτερο µέσο αναπαράστασης του αντικειµένου εποπτείας και γνωστοποίησής του
στον άλλο». Είναι ένα αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό, όπως είναι η οµιλία, η
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οποία αποτελεί και την προϋπόθεση της ικανότητας για περιγραφή. Η περιγραφή είναι
µια φιλοσοφική-ανθρωπολογική θεώρηση του περιγραφοµένου και δεν αποτελεί µια
απλή διαδικασία ή ένα προστάδιο της επιστηµονικής έρευνας. Η περιγραφή, στην
ανθρωπολογική της διάσταση, δεν πρέπει να συγχέεται µε την απεικόνιση, που
παρακάµπτει τις λεπτοµέρειες, µε την έκθεση, που είναι µια εξιστόρηση, µε το

πρωτόκολλο, που εστιάζει στο συγκεκριµένο γεγονός, µε τη διήγηση, που ασχολείται µε
τις επιµέρους λεπτοµέρειες ή µε την παράσταση, που είναι εποπτική αναπαράσταση.xiii
Η αληθινή περιγραφή προϋποθέτει χρονική και µεθοδολογική ευελιξία και
επιτυγχάνει την καθολική απόδοση της εικόνας του περιγραφοµένου, ενεργοποιώντας
εσωτερικά τη θέασή του µέσω της µεθοδολογίας του ανατροφοδοτικού ερµηνευτικού
κύκλου, ο οποίος αρχίζει από το όλο, προχωρεί στα επιµέρους, επιστρέφει στο όλο, το
οποίο βλέπει τώρα µε νέο µάτι, και εν συνεχεία µε το νέο αυτό οπλισµό επιστρέφει στα
επιµέρους για να ξαναφτάσει στη νέα µατιά του όλου, από το οποίο ξεκίνησε όταν
συνάντησε πρώτη φορά την πραγµατικότητα που περιγράφει, η οποία, πλέον, σε κάθε
νέα ενεργοποίηση της ερµηνευτικής και φαινοµενολογικής αυτής θέασης, δεν είναι αυτή
που είχε πρωτοδεί.
Η ερµηνευτική προσέγγιση της ∆ιδακτικής προτάσσει, εκτός από τα στάδια της
θέσης και της λύσης του προβλήµατος, την ανανεωµένη επιστροφή σε αυτό, πράγµα
που οδηγεί σε µία διαρκώς ατελή προσέγγιση της γνώσης, η οποία έχει τελικά
µεγαλύτερη σχέση µε την πραγµατικότητα. Η φαινοµενολογική αναζήτηση της καθαρής
πραγµατικότητας φτάνει εδώ στα όριά της, γιατί αυτή η καθαρή πραγµατικότητα δεν
προϋπάρχει, αλλά δηµιουργείται µε την περιγραφή. Ο υποκειµενισµός έχει βέβαια κάνει
την εµφάνισή του, πράγµα που, όµως, δεν είναι αντιεπιστηµονική διαδικασία, αφού είναι
αληθινά και αυθεντικά ανθρώπινη ιδιότητα, η οποία επιτρέπει τη δηµιουργική πρόσβαση
στα πράγµατα. Η περιγραφή δεν είναι µια ά-χρονη υπερ-ανθρώπινη επιστηµονικότητα,
αλλά µια ανθρώπινη και ανθρωπολογική πραγµατική παροντικότητα, που βλέπει τα
πράγµατα ως φορείς νοηµάτων.xiv

Eµπειρία και περιγραφή συνιστούν τον κύριο κορµό µιας ∆ιδακτικής «von den Sachen
aus». Προϋποθέτουν την ερµηνευτική ικανότητα και συνάµα την προάγουν σε επίπεδο
Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής. Κύριο µοτίβο εδώ είναι το ανθρωπολογικό: ο µαθητής
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δεν αποµνηµονεύει γνώσεις, αλλά «πράττει», αποκοµίζει εµπειρία, την περιγράφει και
την ερµηνεύει. Θα χρειαστεί τώρα να αποσαφηνίσουµε τον ανθρωπολογικό πυρήνα
αυτών των διαδικασιών.
3. Ανθρωπολογικές-διδακτικές διαστάσεις της Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής
Mε βάση τα παραπάνω µεθοδολογικά κλειδιά του O. F. Bollnow µπορούµε να
παρατηρήσουµε

την

∆ιδακτική

της

Επαγγελµατικής

Παιδαγωγικής,

χωρίς

να

απαξιώνουµε τις αρχές της Ψυχολογίας της µάθησης, µέσα από µια φιλοσοφικήανθρωπολογική θεώρηση. Το άνοιγµα αυτό της ∆ιδακτικής εν γένει σε ανθρωπολογικά
δεδοµένα προϋποθέτει µια ανάγνωση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας που δεν
διαφοροποιείται σε επαγγελµατική και µη. Όµως υπάρχουν «κλασικές» παιδαγωγικές
κατηγορίες, όπως π.χ. ο χρόνος, η άσκηση και το Ηandeln που στην Επαγγελµατική
Παιδαγωγική βρίσκουν µεγαλύτερο έδαφος εκδίπλωσης και µάλιστα παρέχουν τη
δυνατότητα, εφόσον ερµηνευτούν προσεκτικά, να αναζωογονήσουν τη ∆ιδακτική εν
γένει. Στην επαγγελµατική εκπαίδευση η διδακτική πρακτική επιβάλλει από τη φύση της
περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες µάθησης, αφού σε αυτήν η πράξη είναι το κυρίαρχο
στοιχείο.

3.1. Χρονικότητα και εκπαιδευτική πραγµατικότητα
Η παραδοσιακή διδακτική επιβάλλει στο παιδί τον ευθύγραµµο και µετρήσιµο
χρόνο του µαθήµατος, ο οποίος αποβλέπει στον προγραµµατισµένο στόχο, αναιρώντας
το παρόν του παιδιού και τραυµατίζοντας µε τον τρόπο αυτό την προσωπική του σχέση
µε το χρόνο. Γόνιµες χρονικές κατηγορίες είναι π.χ. εκείνες που αντλούνται από το
«πράττειν» του Projekt, αλλά και του χορού ή του παιχνιδιού ως «ανοικτού γίγνεσθαι
υπερχρονικής παροντικότητας» και όχι µε τον ευθύγραµµο ορθολογισµό, ή µε το απλό
βίωµα. Ο χρονικός εγκλωβισµός της γνώσης αντίκειται στη φύση της, αλλά και στη
φύση του παιδιού.xv
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Η γνώση παράγεται δηµιουργικά εφόσον ακολουθεί διαδικασίες «έµµεσης
αµεσότητας» και «ελλειπτικής» κίνησης. Γιατί αυτές συµπορεύονται µε την υπαρκτική
χρονικότητα του µαθητή και

εµποτίζονται από τον «άσκοπο χρόνο» του, το χρόνο

ενός «αιώνιου τώρα». Ο σχολικός χρόνος του παιδιού είναι πρωτίστως βιογραφικός και
η ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεώρηση της σχολικής πραγµατικότητας είναι ουσιαστικά
µια ερµηνευτική της βιογραφίας του παιδιού.xvi
Η ανθρωπολογική θεώρηση της διδασκαλίας που λαµβάνει υπόψη της τη
χρονικότητα του παιδιού προφανώς αντιτίθεται σε πολλά σηµεία στη διδασκαλία που
βασίζεται αποκλειστικά στις τεχνικές της εφαρµοσµένης ψυχολογίας της µάθησης. Η
τελευταία οδηγεί στη στένωση των οριζόντων του ανθρώπου και υποβαθµίζει την
παιδαγωγική διαδικασία σε απλή τεχνολογία της διδακτικής πράξης. Παράδειγµα
εµφατικό εν προκειµένω είναι ο στενός ορίζοντας του µαθήµατος των 45 λεπτών και η
στενότητα χρόνου για την πραγµατοποίηση της στοχοθεσίας, Είναι χαρακτηριστικό ότι
εδώ η δοµή της διδασκαλίας καθορίζει τη λογική του παιδιού, αλλά και τη λογική µιας
ολόκληρης εποχής.
Η βίαιη αποκοπή του παιδιού από την «προσχολική αχρονία» του, η οποία
αποτελεί ουσιαστικά τη φυσική περίοδο της χρονικότητάς του, οδηγεί στο «χρονικό
ορθολογισµό των διδακτικών ωρών». Το παιδί από µια επιτελεστική «προχρονική
πανδαισία ανεξέλεγκτης χρονοτριβής» εντάσσεται στον ευθύγραµµο και µετρήσιµο
σχολικό χρόνο. Η διαδικασία αυτής της µετάβασης είναι από τα δυσκολότερα θέµατα
που καλείται να χειριστεί ο παιδαγωγός. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία η
διατήρηση

ορισµένων

προ-χρονικών

χαρακτηριστικών,

όπως

υπάρχουν,

επί

παραδείγµατι, στο παιχνίδι.xvii
Ο Ι. Θεοδωρόπουλος έχει εισηγηθεί µία θεώρηση του σχολικού χρόνου µέσα από
την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων της χρονικότητας του µαθήµατος, οι οποίες
βασίζονται στη χρονική δοµή της ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας. Η χρονοοικολογική
σχηµατική του λειτουργικού χρόνου, κατά τον Θεοδωρόπουλο, αµβλύνει τις συνέπειες
της διαφοράς ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τη δυνατότητα, ανάµεσα στην εµπειρία
και την προσδοκία, χωρίς να προωθεί τα συµβολικά δεδοµένα του µαθήµατος έναντι
των ενεργητικών, ούτε των εικονικών έναντι των συµβολικών. Είναι µια παροντικότητα
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που

βασίζεται

στην
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«έµπρακτη

βεβαιότητα

της

αφής

των

γεγονότων».

Η

πραγµατικότητα, σε µια τέτοια θεώρηση, δεν διατάσσεται µε κέντρο τον εαυτό µας
αλλά «γύρω από ένα κοινό κέντρο όλων των συµπραττόντων».xviii
Αυτή η σύµπραξη δεν µπορεί να επιτευχθεί µε άξονα το µάθηµα των 45 λεπτών,
όταν έχουµε να κάνουµε µε επαγγελµατική εκπαίδευση. Ευέλικτες χρονικές φόρµες είναι
εν προκειµένω οι «λειτουργικές» και το εποχικό µάθηµα. Το µάθηµα που πλησιάζει στον
τύπο του «µαθήµατος µε χρονικά σύνολα», του «εποχικού µαθήµατος» ή στον τύπο
του «project» είναι επιτακτική ανάγκη. Η κατάφαση της εµπειρίας του παιδιού και η
δηµιουργία και η υποβοήθησή του για την οικειοποίηση νέων εµπειριών µέσα από
διαρκή και επίπονη απόπειρα,, η εµπειρία και της αποτυχίας ακόµα, όπως, από την άλλη
πλευρά, η εµπειρία και το βίωµα που προσφέρουν η οδοιπορία, η εκδροµή, το παιχνίδι,
το ανοιχτό µάθηµα, το εργαστήριο, η συνεργασία και η βιωµατική εργασία, όλα αυτά
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις ενοποίησης και ολιστικής θεώρησης της γνώσης και της
ζωής.xix

Το

σπουδαιότερο

πλεονέκτηµα

τέτοιων

διδακτικών

προσεγγίσεων

προσανατολισµένων στην πράξη είναι η ανθρωπολογικά επιτακτική επανένωση της
πνευµατικής µε τη χειρωνακτική εργασία και η άρση της αντιανθρώπινης διάστασης
µυαλού και χεριού.xx
Χρειαζόµαστε το curriculum αλλά και µια θεώρηση της ζωής που «ξεπερνάει τα
όρια και τις βεβαιότητες της σίγουρης γνώσης». Ο οικείος χώρος του σπιτιού αναιρείται
από τον ανιαρό και αποξενωτικό χώρο του σχολείου και η προσχολική κινητικότητα
αναιρείται από την ευθύγραµµη και κατακερµατισµένη χρονική ροή του σχολικού
µαθήµατος. Το παιδί χρειάζεται µια «απευθείας ανάγνωση της φύσης και του κόσµου»,
και αυτό είναι το µείζον για την ∆ιδακτική της Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής. Στο
πλαίσιο αυτής της ∆ιδακτικής συνάπτονται εικόνες και ήχοι. Πέραν αυτού, το «οπτικό
άκουσµα» του ζεν-βουδισµού, το οποίο ανέδειξε η θεωρία του

Bollnow, και ο

«εγκάρδιος νους» της αλληλοπεριχώρησης των αισθήσεων του Αγίου Μαξίµου του
Οµολογητού, που εισήγαγε στη φιλοσοφική ανθρωπολογική-παιδαγωγική θεωρία ο Ι.
Θεοδωρόπουλος καθιστούν αυτή τη ∆ιδακτική διαδικασία αισθητική απόλαυση.xxi

3.2. Το «πνεύµα της άσκησης» και η διδακτική αξιοποίησή του
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Ο Bollnow επαναπροσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο συµφύρονται οι δύο
εκστάσεις του χρόνου, το παρόν και το µέλλον, χάρη στην άσκηση. Ο άνθρωπος µε την
άσκηση µεταβάλλεται εσωτερικά και υπερβαίνει τον κατακερµατισµό του µέσα στην
καθηµερινότητα. Χωρίς την άσκηση, η έκφραση παραµένει άµορφη και η αρχική παιδική
δηµιουργικότητα εκφυλίζεται σε έναν απείθαρχο ερασιτεχνισµό και το αποτέλεσµα της
σχολικής εργασίας παραµένει ανακριβές και τυχαίο. Η άσκηση προσεγγίζεται σε σχέση
µε τη λειτουργία της στην ανθρώπινη ζωή. Στο χώρο της εκπαίδευσης συνήθως γίνεται
λόγος για «άσκηση» στο πλαίσιο των σωµατικών ασκήσεων ή στο πλαίσιο των
γνωστικών αντικειµένων των θετικών επιστηµών. Η άσκηση, όµως, δεν είναι απλώς ή
µόνο ένα παιδαγωγικό-διδακτικό πρόβληµα, αλλά είναι ένα υπαρξιακό πρόβληµα που
αφορά τον εσώτατο πυρήνα του ανθρώπου.
Το πρόβληµα της άσκησης έχει παραµεληθεί από τη σύγχρονη Παιδαγωγική.
Συνήθως οι σχολικές ασκήσεις είναι πληκτικές ή και υπερβολικά απαιτητικές, οπότε σε
τέτοιες περιπτώσεις δεν µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων
της διδασκαλίας. Το παιδί, όταν έρθει στο σχολείο πρέπει να µάθει τις απλές πολιτισµικές
τεχνικές, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αρίθµηση. Πρέπει να ασκηθεί στη
εκάστοτε νέα ύλη των επιµέρους µαθηµάτων και των µεθόδων. Υπάρχουν ασκήσεις
ανάγνωσης και επεξεργασίας γραπτών κειµένων, προβλήµατα µαθηµατικών, ασκήσεις
µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων, ασκήσεις γυµναστικής ή ασκήσεις τραγουδιού και
παιξίµατος µουσικών οργάνων. Παρά, όµως, την ευρεία εξάπλωση της άσκησης στη
σχολική πράξη, το ιδιαίτερο «πνεύµα» της άσκησης δεν µελετήθηκε ιδιαίτερα από τη
σύγχρονη θεωρία της αγωγής.
Χωρίς την άσκηση ανακύπτει σύντοµα ο κίνδυνος της αµέλειας. Η έκφραση
παραµένει άµορφη και, τότε, η αρχική παιδική δηµιουργικότητα εκφυλίζεται σε έναν
απείθαρχο ερασιτεχνισµό και το αποτέλεσµα της σχολικής εργασίας παραµένει ανακριβές
και τυχαίο. Η σχολική δηµιουργία δεν είναι ολοκληρωµένη χωρίς την απόκτηση

ικανότητας, η οποία µόνο µέσα στην άσκηση µπορεί να επιτευχθεί.
Η άσκηση είναι απαραίτητη εκεί όπου πρόκειται για µια ειδική ικανότητα που
πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει. Η γνώση µπορεί να αποτυπώνεται (eingeprägt
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werden). Η ικανότητα, όµως, πρέπει να ενασκείται (eingeübt werden). Η γνώση δεν
βελτιώνεται αλλά συµπληρώνεται και εµπεδώνεται. Ενώ µε την άσκηση µιας δεξιότητας
βελτιώνεται σταδιακά µια ηµιτελής ακόµα επίδοση µέχρι να γίνει κτήµα του
ασκουµένου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ικανοτήτων που µπορούν να ασκηθούν
είναι η ικανότητα κρίσης, η συγκέντρωση της προσοχής ή η τέχνη της ακριβόλογης
περιγραφής.
Η άσκηση, αν κατανοηθεί στην ολότητά της, επιφέρει χαρά ήδη ως άσκηση
καθαυτήν και όχι µέσω κάποιων εξωτερικών κινήτρων. Ο άνθρωπος ασκείται µε
ευχαρίστηση από χαρά για την ίδια την άσκηση και όχι µε την προσδοκία κάποιας
ωφέλειας, στην οποία αποβλέπει µέσω της άσκησης. Η άσκηση έχει ιδιαίτερη
σπουδαιότητα από την πρώτη παιδική ηλικία µέχρι τα βαθιά γερατειά.
Ο άνθρωπος µόνο µε διαρκή άσκηση µπορεί να πραγµατώσει την πιο αυθεντική
του οντότητα. Με βάση αυτή την ολοκληρωµένη έννοιά της, η άσκηση µπορεί να µας
αποκαλυφθεί

µε

έναν

εντελώς

νέο

τρόπο

στην

καθηµερινή

εκπαιδευτική

πραγµατικότητα. Είναι δυνατό να κατανοηθεί κατά τέτοιο τρόπο και να ενταχθεί έτσι
στο σχολικό µάθηµα, ώστε, χωρίς κανένα εξωτερικό κίνητρο, η ίδια η διαδικασία της
άσκησης και µόνο να δηµιουργεί ευχαρίστηση.xxii
Αναφορικά µε το πνεύµα της «άσκησης», αναφύεται η αναγκαιότητα της
εξέτασης των παρακάτω διαστάσεων αξιοποίησής της στη σηµερινή διδακτική και
εκπαιδευτική πραγµατικότητα:

α) η ανάδειξη της µεγάλης παιδαγωγικής σηµασίας της εσωτερικής διάθεσης που
δηµιουργείται µε την άσκηση και η οποία επιδρά στον όλο άνθρωπο.

β) ∆ιερεύνηση i) της ανάδειξης της αυστηρότητας της άσκησης, και ii) της
απάλυνσης αυτής της αυστηρότητας µε µετάγγιση οντολογικού χαρακτήρα διαστάσεων
της µοναχικής άσκησης, όπως είναι η εθελούσια επιτέλεση ασκήσεων.

γ) µεταφορά στοιχείων της ανθρωπολογικής λειτουργίας της άσκησης στην
εκπαιδευτική πραγµατικότητα και στη γόνιµη αξιοποίηση τους,

δ) διερεύνηση των σχολικών κλάδων, οι οποίοι προσφέρονται ιδιαίτερα για την
αξιοποίηση της ανθρωπολογικής λειτουργίας της άσκησης και ανάδειξη της δυνατότητας
αξιοποίησης της άσκησης όχι µόνο στη διδασκαλία των χειρωνακτικών, µουσικών ή των
17
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κλάδων της σωµατικής αγωγής, αλλά και στα πεδία της διδασκαλίας των θεωρητικών
κλάδων, όπως η διδασκαλία της µητρικής ή της ξένης γλώσσας,

ε) διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων εκπαιδευτικών διαφορετικών
ειδικοτήτων και διαφορετικών βαθµίδων εκπαίδευσης αναφορικά µε την έννοια και τα
όρια της άσκησης, καθώς και µε τις δυνατότητες αξιοποίησης της άσκησης στη σχολική
πραγµατικότητα.

3.3. Η διδακτική του «ενεργείν»
Κατά τον Klaus Giel,xxiii η πραγµατικότητα του σχολείου και του µαθήµατος δεν
έχει για τα παιδιά µια σαφή σχέση µε την πραγµατική ζωή. Ο κατακερµατισµός της
γνώσης, ο ιδρυµατισµός του σχολείου, η αναυθεντικότητα του κατασκευασµένου
µαθήµατος και η εξουσιαστική συγκρότηση της διαδικασίας της διδασκαλίας αποτελούν
µια µη κατανοούµενη πραγµατικότητα από τους µαθητές, η οποία έρχεται σε
σύγκρουση µε την πραγµατική πραγµατικότητα της ζωής. Η εξουσιαστικά λογική
οργάνωση

της

διαδικασίας

της

προσέγγισης

της

γνώσης

αντιµετωπίζει

την

πραγµατικότητα ως αποκοµµένη από τη ζωή ξένη πραγµατικότητα, η οποία
επιβεβαιώνεται, αλλά δεν ερµηνεύεται.
Ο Giel προτείνει µια διδακτική ως «θεωρία του ενεργείν» για την προσέγγιση της
γνώσης, η οποία ασφαλώς δεν είναι µια µεταφυσική υπόθεση. Η διδακτική του Giel
ξεπερνά το ατοµικό βίωµα, δεν στηρίζεται σε µια αρχή, σε ένα «σηµείο Αρχιµήδη», και
βάζει τέλος σε ένα σχολικό µάθηµα που βασίζεται στη σχολική γνώση ως «σύνθεση µιας
πραγµατικότητας που απουσιάζει» και που δεν ενδιαφέρει το παιδί.
Η περιγραφή συνθέτει τα νοήµατα, έχοντας ως προϋπόθεση την αφύπνιση των
εσωτερικών δυνάµεων του παιδιού, ώστε να ανοιχτούν νέοι δρόµοι προς την εποπτεία,
όπως την εννοεί στην ανθρωπολογική θεώρηση του «δεικνύειν» ο Giel. Το δείξιµο
συνιστά βασική διαφορά του ανθρώπου από το ζώο. Το ον που µπορεί να δείξει, µπορεί
να θεωρεί σηµειοποιώντας και σηµασιοποιώντας τα πράγµατα, αναδεικνύοντας και
ελευθερώνοντάς τα. Το δεικνυόµενο εν χρόνω γίνεται πραγµατική α-λήθεια, γίνεται
επίγνωση και δεν παραµένει απλή συνειδησιακή λειτουργία.xxiv
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για το Πολυπρισµατικό Μάθηµα, το ενεργείν και το

δεικνύειν αποτελεί τη βάση γόνιµου προβληµατισµού και για τη ∆ιδακτική της
Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής. Η τέχνη να

διαθέτεις

πολυµέρεια, να ενεργείς σε

συγκεκριµένο «τόπο», αλλά και να δείχνεις µέσα σε έναν θολό και ασαφή κόσµο είναι
κορυφαίες ανθρωπολογικές-διδακτικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων είναι διδακτικές
διαδικασίες διάκρισης των πραγµάτων.
3.4. H ∆ιάκριση ως διδακτική αρχή
Χρόνος, άσκηση και ενεργείν είναι, µεταξύ άλλων πολλών, στην ανθρωπολογική
∆ιδακτική χαρακτηριστικά πεδία προβληµατισµού για τον επαναπροσδιορισµό των
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. Κυρίως συγκλίνουν σε µια σχεδόν άγνωστη στη
βιβλιογραφία, αλλά εξαιρετικά γόνιµη κατηγορία για τη ∆ιδακτική, εκείνη της διάκρισης,
όρος που έχει λαµπρή παράδοση στη µοναχική άσκηση.

∆ιάκριση σηµαίνει αρχικά Unterscheiden.xxv Είναι γνωστική, ηθική και αισθητική
κατηγορία και χαρακτηρίζει άνθρωπο ασκηµένο σε τέτοιο βαθµό που έχει απεξαρτηθεί
από κάθε είδους δεσµεύσεις, συναισθηµατικές, ιδεολογικές κ.ά. Μάλιστα, αυτή η
απεξάρτηση έχει αποδοθεί στην µοναχική άσκηση µε τον όρο απροσπάθεια
(Unabhänigkeit), η οποία είναι µια δυναµική στάση του νου που συλλαµβάνει νοήµατα,
αποκαλύπτει τη ρηχότητα των βεβαιοτήτων και εντοπίζει θεµελιακές αλήθειες.xxvi Η
παιδαγωγική λειτουργία της διάκρισης δεν περιορίζεται απλά στο ξεχώρισµα ενός
αντικειµένου από τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί µια δηµιουργική δραστηριότητα, δηλαδή
χαρακτηρίζεται από µια οντογενετική-ποιητική λειτουργία. Η διάκριση παράγει νόηµα και
δεν ξεχωρίζει απλά αυτό που προϋπάρχει.
Ως γνωστική κατηγορία η διάκριση υποδηλώνει κάθε διαδικασία «διαιρείν και
συνάγειν» και σχετίζεται αρχικά µε το δείξιµο των πραγµάτων. Ο άνθρωπος «δείχνει»
για να φωτίσει, να αυτονοµήσει και να διακρίνει τα πράγµατα, δηλαδή για να τα
γνωρίσει. Η διάκριση αποσπά το αντικείµενο από το περιβάλλον του για να οδηγήσει
στην κατανόησή του. Το παιδί αρχίζει να διακρίνει όταν αρχίζει να κατανοεί πράγµατα,
πρόσωπα και καταστάσεις. Η παιδικότητα χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα της
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πηγαίας και καθαρής διάκρισης. Η απώλεια αυτής της ικανότητας της διάκρισης του
παιδιού το οδηγεί στον απόλυτο εξορθολογισµό του και στην απονεύρωση των
διαδικασιών της γνώσης. Η ∆ιδακτική πρέπει να συντηρήσει και να καλλιεργήσει την
ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει µε την πηγαιότητα του παιδιού και όταν έχει
περάσει το στάδιο της παιδικότητας. Η διάκριση είναι µια δυναµική και αέναη διαδικασία,
η οποία εναντιώνεται στην παγίωση και στη µονιµοποίηση των διακρίσεων που έχουν
γίνει στο παρελθόν. ∆ιακρίνω πάντα καλύτερα από ό,τι διέκρινα στο παρελθόν, γιατί δεν
υπάρχει µια τελική και οριστική διάκριση, αλλά µια κλιµακωτή θεώρηση της
πραγµατικότητας. Έτσι, ο άνθρωπος µπορεί ακόµα να µαθαίνει, να αλλάζει και να
ανανεώνει τον οπλισµό του στη γνώση και στη βίωση της καθηµερινότητας. Η λίαν
υψηλού επιπέδου επιστηµονική γνώση είναι κορυφαία µορφή γνωστικής διάκρισης.
Ως αισθητική κατηγορία η διάκριση υποδηλώνει την τέχνη «να βλέπεις µε τα
αυτιά και να ακούς µε τα µάτια». Ο κόσµος του «ενεργητικού» µατιού δεν έχει µυστικά
και είναι ένας κόσµος της κυριαρχίας, του ελέγχου και της υποταγής. Μετατρέπει τη
φύση σε πράγµα και, τελικά, σε υποταγµένη φύση. Ενώ ο κόσµος του «παθητικού»
αυτιού σχετίζεται µε τον κόσµο των µυστικών και υπακούει στη φύση. Το µάτι
σχετίζεται µε την κατανόηση, ενώ το αυτί µε την κοινωνία. Η αφύπνιση του µατιού για
ακοή και του αυτιού για όραση προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος έχει λύσει τα δεσµά των
αισθήσεων, έχει σταµατήσει την αποχαυνωτική παράδοση στην εικόνα και ακούει βαθιά
τον Άλλο.xxvii Στην παιδαγωγική διαδικασία είναι εξαιρετικά σηµαντική η άσκηση του
παιδιού στην αξιοποίηση των αισθήσεων για να µπορούν να διακρίνουν. Με τις
αισθησιοκινητικές δραστηριότητες του παιδιού, δηλαδή µέσα από την πράξη του, αρχίζει
να υποστασιοποιείται ο κόσµος. Η αισθητική πλευρά της διάκρισης υπερβαίνει τη
φενάκη των αισθήσεων, προσεγγίζει το πεδίο της νοεράς αίσθησης και αποκαθιστά την
ενορατική σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Ακόµα και στο επίπεδο της
απλής εθιµικότητας η διάκριση είναι µια αρετή, χάρη στην οποία ο άνθρωπος έχει
αίσθηση του χώρου και των προσώπων, έχει την ικανότητα και το τακτ να µπορεί να
διακρίνει τι συµπεριφορά µπορεί να έχει σε ορισµένες συγκεκριµένες συνθήκες.
Ως ηθική κατηγορία η διάκριση υποδηλώνει την ακεραιότητα της αγαθής
προαίρεσης. Είναι η κατάλληλη στιγµή, κατά την οποία ο άνθρωπος επιλέγει,
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συµπεριφέρεται, ενεργεί ή αντιδρά µε βαθύ αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον άλλον, µια
ευθύνη που φθάνει µέχρι την ηθική προσταγή του Καντ. Η διάκριση δεν εξαντλείται
όµως εδώ ως τέχνη

και στάση διαφοροποίησης καλού και κακού. Πέραν αυτού

υποδηλώνει µεγάλη αυτογνωσία και ετερογνωσία, που στην περίπτωση της µοναχικής
άσκησης στην ύπατη ηθική κατηγορία της µετάνοιας. Αν η διάκριση καλού και κακού
είναι το καίριο ηθικό ζητούµενο κάθε ηθικής, στη µοναχική άσκηση αυτό θεωρείται
έλασσον και πάντως ηθικολογία. Η µετάνοια δε γνωρίζει αυτή τη διαλεκτική. Είναι η
έσχατη αποκάλυψη του Εγώ µου, που συνεπάγεται και την οντολογική, ριζική αλλαγή
στάσης, άρα συνιστά την ανώτατη µορφή παιδείας.
Όργανο και όχηµα της διάκρισης είναι η «νοερά αίσθησις», η οποία συναιρεί και
υπερβαίνει τις εξωτερικές αισθήσεις και το διαχωρισµό του νου από την καρδιά. Ο
δρόµος από τον νου στην καρδιά οδηγεί στη διάκριση της ουσίας των πραγµάτων και
στη θέαση αυτής της ουσίας. Η άσκηση της διάκρισης καλλιεργεί την εποπτικότητα, την
ζωντανή κοινωνία που βασίζεται στην ταξινόµηση και αποτίµηση των πραγµάτων και δε
µπορεί να υποκατασταθεί από τον καταιγισµό των πληροφοριών της επικοινωνιακής
«εποχής της δυσπιστίας».xxviii Η αυθεντική ταξινόµηση της καθαρής πραγµατικότητας
παράγει ήθος και αισθητική. Αυτή καταφάσκει και επιβεβαιώνει το θεώµενο, χωρίς να το
εκφυλίζει σε «ισχνή αντικειµενικοποίηση» µε την απλή ένταξή του στον κύκλο των
γνωστών. Η διάκριση εναντιώνεται στην οµοιοποίηση της γενίκευσης, η οποία ευνοεί
την ιδεολογία. Το παιδί διακρίνει και διαιρεί τα πράγµατα γύρω του, όταν εντοπίζει και
περιγράφει διαφορές, ενώ ταυτόχρονα συναιρεί τα πράγµατα συνθέτοντας το όλο.xxix
Με την καλλιέργεια της διάκρισης οδηγείται η συνείδηση από ένα νεφέλωµα, από
µια θολή και αδιασαφήνιστη πραγµατικότητα σε µια σαφή και ξεκαθαρισµένη γνωστική,
ηθική ή αισθητική διάθεση και επιδίωξη που ξέρει τι ζητάει, γιατί έχει συναίσθηση τι της
λείπει. Η διάκριση είναι χαρακτηριστικό πολυδύναµου ανθρώπου µε ασκηµένες
αισθήσεις. Η γνώση, το ωραίο και το ήθος ως συνιστώσες της διάκρισης αποτελούν
άξονα κάθε παιδαγωγικής δραστηριότητας.xxx Η άσκηση της διάκρισης είναι χρέος της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θέλει να βασίζεται στην άσκηση των αισθήσεων µε τη
συνδροµή του µυαλού και της καρδιάς.
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4. Επιλογικά
Ο ανθρωπολογικός τρόπος θεώρησης της ∆ιδακτικής της Επαγγελµατικής
Παιδαγωγικής συνάπτει την νοηµατοδότηση του βίου του παιδιού και την απόκτηση
επαγγελµατικών ικανοτήτων, συνδέει γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, φιλιώνει
τεχνολογία και άνθρωπο και προσεγγίζει το επάγγελµα και την εργασία ως τόπους
εκδίπλωσης της ανθρώπινης οντότητας.xxxi
Ιδιαίτερα η άσκηση υπερβαίνει τον περιορισµό και εγκλωβισµό της επαφής µε
το επάγγελµα και την τεχνική, τη στενότητα των οριζόντων της επαγγελµατικής και
τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (“vocational and technical education and
training”), ενισχύοντας τις τάσεις ανθρωπολογικής θεώρησης της ∆ιδακτικήςxxxii και της
επαγγελµατικής παιδαγωγικής (“Berufspädagogik”),xxxiii καθώς και τις σύγχρονες
ερευνητικές αναζητήσεις για ανανέωση και εκσυγχρονισµό της επαγγελµατικής και
τεχνικής εκπαίδευσης.xxxiv Με άξονα την γνωστική, ηθική και αισθητική αγωγή του
παιδιού, ήτοι την τέχνη της διάκρισης, η ∆ιδακτική της Επαγγελµατικής Παιδαγωγικής
µπορεί να ανανεώσει τις τυποποιηµένες διδακτικές µεθόδους όλων των σχολικών
κλάδων του εκπαιδευτικού συστήµατος.
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4. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ
Κείµενο δηµοσιευµένο ως:
Βασίλειος Ε. Πανταζής (2004), «Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της

Ανθρωπολογικής Παιδαγωγικής και ∆ιδακτική των ασταθών µεθόδων»,
στο: Παιδαγωγικός Λόγος, Ι (3): 235-246, Αθήνα: Κορφή

1. Η Ερµηνευτική της ζωής και οι µεθοδολογικές αρχές της
Ο Γερµανός φιλόσοφος και παιδαγωγός Ο. F. Bollnow (1903-1991) τοποθετεί τη
φιλοσοφία του µεταξύ του υπαρξισµού και της φιλοσοφίας της ζωής. Προέρχεται από
τον κύκλο της φιλοσοφίας της ζωής του Dilthey, διαλέχθηκε ιδιαίτερα µε την υπαρξιακή
φιλοσοφία του Heidegger και τη φαινοµενολογία του Husserl και προσέγγισε τη
φιλοσοφική

ανθρωπολογία

του

Plessner,

υπό

την

οπτική

µιας

δυνατότητας

επαναπροσέγγισης θεµελιωδών ερωτηµάτων της φιλοσοφίας. (Bollnow 1971/1986: 9,
Koerrenz 2004: 16-41, Wehner 2002: 86-168, Θεοδωρόπουλος 1993: 31, 51)
Η φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη του Bollnow ενδιαφέρεται να αναδείξει τις
παραγνωρισµένες ή τις ανερεύνητες πλευρές της ανθρώπινης ζωής. Αντλεί από τα
κοιτάσµατα της φιλοσοφίας της ζωής, η οποία αντιτάσσεται στον αυστηρό ορθολογισµό
του διαφωτισµού και καταφάσκει τις µη λογικές δυνάµεις του ανθρώπου, θεωρώντας ότι
σε αυτές στηρίζεται η ανθρώπινη ζωή. Η γόνιµη γενιά της «Θύελλας και της Ορµής», οι
Γερµανοί Ροµαντικοί, ο Dilthey και ο Nietzsche αποτελούν βασικές πηγές τροφοδότησης
της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας του Bollnow. (Bollnow 1958, Bollnow 1980, Bollnow
1977, Bollnow 1971/1986: 13-15, 19-24, Θεοδωρόπουλος 1993: 49)
Η φιλοσοφική ανθρωπολογία εναντιώνεται στον ορθολογισµό, αλλά όχι στη
λογική, υποστηρίζοντας ότι µέσω των συναισθηµάτων µπορούµε να συλλάβουµε τη
ζωή. Μάλιστα, ο Bollnow αναφέρεται χωρίς δισταγµό στο πανθεϊστικό υπόστρωµα
(pantheistischer Untergrund) και στο ανεξιχνίαστο της ζωής (Unergründlichkeit des
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Lebens) (Bollnow 1980, Bollnow 1958: 101-104). Oρίζει την Ερµηνευτική ως τη µέθοδο
που εφαρµόζεται στην Ανθρωπολογική Παιδαγωγική και θεωρεί ότι για την προσέγγιση
ενός µεγάλου µέρους παιδαγωγικών φαινοµένων «µένει η ερµηνευτική µέθοδος µοναδική δυνατή προσέγγιση». Η ερµηνευτική θεώρηση εξεταζει τα φαινόµενα της αγωγής
υπό την προοπτική της συνολικής κατανόησης της ανθρώπινης ζωής. Θεωρεί την αγωγή
ως µια ερµηνευτική κατανόηση του ανθρώπου και κάνει λόγο για την ερµηνευτική του

κόσµου που µας περιβάλλει και της ζωής στο σύνολό της. Έργο της Ερµηνευτικής, ως
µεθόδου της Ανθρωπολογικής Παιδαγωγικής είναι «η έρευνα του ουσιώδους προσδιορισµού του ανθρώπου κάτω από την καθοδηγητική σκοπιά της αγωγής». (Bollnow
1971/1986: 32, 116-118)
Στο βασικό ανθρωπολογικό ερώτηµα για την ουσία του ανθρώπου ο Bollnow
απαντά µε την εξέταση καθηµερινών χαρακτηριστικών της ζωής, όπως η χαρά, η

αγωνία, ο ενθουσιασµός κ.ά. Αυτά τα επιµέρους χαρακτηριστικά εξετάζονται στο
περιβάλλον της σύνολης ζωής του ανθρώπου. ∆εν υπάρχει µια κλειστή και οριστική
έννοια του ανθρώπου, αλλά ένα ανοιχτό πεδίο που επιδέχεται νέες ερµηνείες. Σε ένα
τέτοιο πλαίσιο ο Plessner διατυπώνει την αρχή του ανεξιχνίαστου του ανθρώπου (αρχή

του ανοιχτού ερωτήµατος) (Bollnow 1956/1974: 15-18). Η φιλοσοφική ανθρωπολογία
θεωρεί τον άνθρωπο ως «ανοιχτό ερώτηµα», ως ένα ον για το οποίο δεν έχουµε µια ολοκληρωµένη και πλήρη εικόνα. Σύµφωνα µε την αρχή του ανοιχτού ερωτήµατος
(“Prinzip der offenen Frage”) (Bollnow 1975: 37-39, Bollnow 1965/1976: 250, DöppVorwald 1977: 26-38, Fahrenbach 1997: 87-88), η ερµηνευτική-ανθρωπολογική
θεώρηση, έχοντας ως προϋπόθεση ότι το υπό εξέταση φαινόµενο έχει µια ειδική σηµασία για την ανθρώπινη ζωή, ξεκινά από αυτό το επιµέρους φαινόµενο και επιχειρεί να αποκαλύψει µια εικόνα του ανθρώπου, εντός της οποίας αυτό το γνώρισµα κατανοείται
ως σηµαντικό και απαραίτητο. Η εικόνα της ολότητας της ανθρώπινης ύπαρξης µεταβάλλεται µε τα στοιχεία που αναδεικνύει η µελέτη του κάθε επιµέρους φαινοµένου.
Η Ερµηνευτική

συνθέτει ένα ασφαλές πλαίσιο µεθοδικής ανθρωπολογικής-

παιδαγωγικής έρευνας. Ο Bollnow, βασιζόµενος κυρίως στον Plessner, διατυπώνει τις
τρεις γενικές µεθοδολογικές αρχές (“methodische Prinzipien”) της Ερµηνευτικής του, οι
οποίες αποτελούν και τις µεθοδολογικές αρχές του ανθρωπολογικού τρόπου θεώρησης
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των φαινοµένων της αγωγής (Bollnow 1971/1986: 29-34, 186, Boelhauve 1997: 268315).
Σύµφωνα

µε

την

αρχή

της

ανθρωπολογικής

αναγωγής

(“Prinzip

der

anthropologischen Reduktion”), ο άνθρωπος προσεγγίζεται σε σχέση µε τον πολιτισµό
που ο ίδιος δηµιουργεί και τον οποίο δεν µπορεί, πλέον, να ορίζει σύµφωνα µε τη θέλησή του. Η ανθρωπολογική αναγωγή εννοείται ως «επανασυσχέτιση µιας φαινοµενικά αυτοτελούς αντικειµενικότητας µε την αρχική πηγή της», που βρίσκεται µέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αποτελεί την αναγωγική βάση (“Reduktionsbasis”) της κατανόησης αυτών των αντικειµενικοτήτων. Με αυτή την προσέγγιση επιχειρείται να κατανοηθεί ο πολιτισµός µε αφετηρία τον άνθρωπο, ως δηµιουργό του. (Bollnow 1965/1976: 247-251,
Bollnow 1971/1986: 29-31)
Η αρχή-Όργανο ή αρχή του «οργάνου» (“Organon-Prinzip”) σχετίζεται µε το ερώτηµα ποια εσωτερική αναγκαιότητα οδήγησε τον άνθρωπο στη δηµιουργία των διάφορων µορφωµάτων του πολιτισµού. Ο Plessner θεωρεί τους διάφορους τοµείς του πολιτισµού ως µέσα για τη γνώση και την κατανόηση του ανθρώπου που τα δηµιούργησε.
Ο Bollnow θεωρεί την Παιδαγωγική ως ένα αναντικατάστατο µέσο, µέσω του οποίου ο
άνθρωπος µπορεί να γνωρίσει την ουσία του εαυτού του. (Bollnow 1965/1976, Bollnow
1971/1986: 31-32)
Σύµφωνα µε την αρχή της ανθρωπολογικής ερµηνείας των επιµέρους φαινοµέ-

νων της ανθρώπινης ζωής (“Prinzip der anthropologischen Interpretation der
Einzelphänomene des menschlichen Lebens”), το υπό εξέταση φαινόµενο θεωρείται ότι
έχει µια λειτουργικότητα, η οποία είναι αναγκαία για την ανθρώπινη ζωή. Εκτός από τα
γνωρίσµατα της σωµατικής δοµής, η αρχή αυτή εφαρµόζεται και σε γνωρίσµατα της ψυχικής δοµής του ανθρώπου, όπως είναι οι ψυχικές διαθέσεις και τα συναισθήµατα.
Σχετικά µε τη λειτουργία αυτών των φαινοµένων, τίθεται το ερώτηµα: Ποια είναι η ουσία του ανθρώπου, ώστε κάθε επιµέρους φαινόµενο να κατανοηθεί ως ένα απαραίτητο
στοιχείο της; Η αρχή της ανθρωπολογικής ερµηνείας των επιµέρους φαινοµένων της αν-

θρώπινης ζωής είναι ευρύτερη, σε σχέση µε τις δύο πρώτες. Ουσιαστικά, πρόκειται για
την αποδοχή του ανθρωπολογικού προβληµατισµού ως βασικής µεθοδολογικής στάσης.
(Bollnow 1965/1976, Bollnow 1971/1986: 32-36)
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2. Η κουλτούρα της καθηµερινής ζωής και οι ανθρώπινες διαθέσεις
Ο Bollnow κάνει λόγο για µια φιλοσοφία της ζωής ως ερµηνευτική της ζωής
(“Hermeneutik des Lebens”) (Bollnow 1958: 125-130). Στο πλαίσιο της ερµηνευτικήςανθρωπολογικής κατανόησης του ανθρώπου, η ανθρωπολογική κατηγορία της απλής

εθιµικότητας/εθικότητας (“einfache Sittlichkeit”), την οποία αναδεικνύει ο Bollnow, κάνει
την ηθική νοηµατοδότηση της καθηµερινής συναναστροφής των απλών ανθρώπων
αντικείµενο της φιλοσοφικής και παιδαγωγικής έρευνας (Bollnow 1957/1968). Μέσα
στην ατµόσφαιρα αµφισβήτησης της ανθρωπιάς, που δηµιούργησε ο δεύτερος
παγκόσµιος πόλεµος, η φιλοσοφική ανθρωπολογία ανασύρει και προτάσσει τις απλές
ηθικές ποιότητες του εγγύς ορίζοντα των µικρών οµάδων, όπως είναι η οικογένεια, η
γειτονιά και η φιλική παρέα, δηµιουργώντας µια ηθική της καθηµερινής ζωής
(Θεοδωρόπουλος 1993: 33-34, Θεοδωρόπουλος 1997: 97-99). Η φιλοσοφική και
παιδαγωγική σκέψη, έτσι, προσεγγίζουν έννοιες όπως η εκπλήρωση του καθήκοντος, η
συµπόνια, η υπόληψη, ο θυµός, η οργή ή το µίσος. Η επικαιρότητα του
ανθρωπολογικού στοχασµού του Bollnow καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι στις
θεωρητικές επιστήµες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα εξαιρετικά
αυξηµένο ενδιαφέρον για τη µελέτη των συναισθηµάτων και των συγκινήσεων (Evans
2002).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προσεγγίζεται το ζήτηµα της φύσης των αρετών και της
διαχρονικής

ισχύος

τους

(Bollnow

1958/1970).

Η

φιλοσοφική

ανθρωπολογία

διαφοροποιείται από τις εκτιµήσεις ότι ζούµε σε µια εποχή, στην οποία οι άνθρωποι δεν
ενδιαφέρονται για τη σηµασία των αρετών ή από εκείνες που υποστηρίζουν ότι ο
κόσµος µας γίνεται χειρότερος. Το νέο διαδέχεται το παλιό και οι αρετές αλλάζουν
µορφές. Οι ισχυρές αρετές κάθε εποχής προσδίδουν µεγαλείο και εµπλουτίζουν την
ανθρώπινη ζωή. Ο Bollnow εξετάζει παραδειγµατικά την ουσία και τη µεταβολή
ορισµένων συγκεκριµένων αρετών, όπως είναι η εργατικότητα, η µη λογική στάση, η
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γενναιότητα, η σύνεση, η εξυπνάδα και η σοφία, η αταραξία, η µετριοφροσύνη, η
ειλικρίνεια, η πίστη, η εµπιστοσύνη και η δικαιοσύνη.
Στη συνάφεια της αποκατάστασης της επικοινωνίας ανάµεσα στη φιλοσοφία και
τη ζωή, εντάσσονται τα έργα του Bollnow για τη νέα εστιότητα (Bollnow 1955/1972) και
για την ουσία των διαθέσεων (Bollnow 1956/1974). Ο υπαρξισµός θεωρεί τον άνθρωπο

ριγµένο χωρίς ελπίδα µέσα σε έναν εχθρικό κόσµο. Ο Bollnow, απέναντι στην εικόνα για
τον άνθρωπο, η οποία βασίζεται στην τραγικότητα της ύπαρξης, µε την έννοια που έχει
ο όρος στην υπαρξιακή φιλοσοφία, αντιτάσσει την εµπιστοσύνη στον κόσµο και στη ζωή
(“Vertrauen zur Welt und zum Leben”) (Bollnow 1955/1972: 24). Παρά τα υπαρκτά
προβλήµατα της ζωής, τα οποία επισηµαίνονται εµφατικά από την υπαρξιακή
φιλοσοφία, η ανθρώπινη ζωή υπάρχει και συνεχίζει να προχωρεί (Bollnow 1971/1986:
70).
Βασική ένσταση της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας έναντι του υπαρξισµού είναι ότι
ο υπαρξισµός απολυτοποιεί την πρωτοκαθεδρία της αγωνίας για την κατανόηση του
ανθρώπου και παραγνωρίζει τη σηµασία των ευχάριστων διαθέσεων σε αυτή την
κατανόηση. Η φιλοσοφική ανθρωπολογία δεν δηµιουργεί µια νέα φιλοσοφική
µονοµέρεια, αλλά επιδιώκει να διαφωτίσει και µια άλλη πλευρά του ανθρώπου, όπως
αυτή εµφανίζεται στις ευχάριστες διαθέσεις (Θεοδωρόπουλος 1993: 51-55). Υπάρχουν

ευχάριστες και δυσάρεστες διαθέσεις. Η µελαγχολική διάθεση σκοτεινιάζει τη ζωή του
ανθρώπου, ενώ η χαρούµενη διάθεση τον αναζωογονεί. Ο άνθρωπος πρέπει να
προσπαθεί να ρυθµίζει τις διαθέσεις, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για εκδήλωση
των ευνοϊκών, αποµακρύνοντας ή υπερβαίνοντας τις βλαπτικές. (Bollnow 1971/1986:
47, Schachtel 1977, Bloch 2000)
Ως αντίθετος πόλος της υπαρξιακής αγωνίας εξετάζεται από το Bollnow η έννοια
της έκστασης, η οποία θεωρείται ως η πιο πηγαία ευχάριστη εµπειρία της ζωής. Η έννοια
της έκστασης εµφανίζεται ως διονυσιακή µέθη στον Nietzsche (Bollnow 1956/1974: 8590). Οι ευχάριστες διαθέσεις, γενικά, ακόµα και αν δεν είναι εκστατικές, έχουν ως
βασικό διακριτικό την επιθυµία για προσέγγιση του άλλου ανθρώπου, µια κατάσταση
«που δε γνωρίζει ο υπαρξιακός αποµονωτισµός του άγχους» (Θεοδωρόπουλος 1993:
51-56). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει δηµιουργήσει διαύλους διαλόγου ανάµεσα στη
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φιλοσοφική ανθρωπολογία και στην «ηθική της επικοινωνίας» του Habermas και στην
«αρχή της διαλογικότητας» του Bakhtin. (Habermas 1997: 17-18, Tischner 1985: 24,
Θεοδωρόπουλος 1997: 83-94, Πανταζής 2005)
Στο ίδιο πλαίσιο, οι χρονικές έννοιες της διαθεσιµότητας, του θάρρους και της

υποµονής, οι οποίες προτείνονται ως ποιότητες υπέρβασης του υπαρξισµού στο πεδίο
της χρονικότητας, απολήγουν στην έννοια της ελπίδας (Bollnow 1955/1972). Ο Bollnow
χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του ως φιλοσοφία της ελπίδας (Philosophie der Hoffnung)
και τη θεωρεί ως συµπλήρωση της µονοµέρειας της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Αυτόν τον
τίτλο είχαν και οι παραδόσεις του το 1959 στην Ιαπωνία και έτσι τιτλοφορήθηκε η
ισπανόφωνη έκδοση της «Νέας Εστιότητας» στο Buenos Aires το 1963. (Bollnow 1963,
Bollnow 1971/1986: 93, 132, Shollenberger 2003)
Η φιλοσοφική-ανθρωπολογική προσέγγιση εγκύπτει επίµονα στην υπαρκτή
καθηµερινότητα της ανθρώπινης ζωής, η οποία εκπλήσσει µε τον πλούτο και τις
διαστάσεις της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Bollnow εξετάζει ανθρωπολογικά µε
υποδειγµατικό τρόπο το φαινόµενο του εορταστικού. Προσεγγίζει την αγροτική Κυριακή
και την κυριακάτικη τακτοποίηση, που άρχιζε από το Σαββατόβραδο µε την καθαριότητα
του σπιτιού από τη νοικοκυρά, και αναδεικνύει το ιδιαίτερο συναίσθηµα της

κυριακάτικης διάθεσης και το νέο συναίσθηµα ευτυχίας που γεµίζει τον άνθρωπο την
Κυριακή, οπότε έχει επιτέλους χρόνο (Bollnow 1955/1972: 205-247). Οι εορτές και οι
αργίες θεωρούνται ως σταθµοί στην πορεία του χρόνου, οπότε διακόπτεται η σχέση τού
πριν και του µετά, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάµνηση ενός θρησκευτικού ή
εθνικού γεγονότος (Θεοδωρόπουλος 1994: 89). Η εορτή, επίσης, συνθέτει µια
πραγµατικότητα που συνδέεται µε το µύθο: φαγητό, ποτό, συντροφικότητα, συνοµιλία
−ο Bollnow κάνει αναφορά και στο πλατωνικό Συµπόσιον−, µουσική και χορός
αποτελούν τα βασικά συστατικά της ανθρωπολογικής κατηγορίας του εορταστικού και
της φαινοµενολογίας του. (Bollnow 1955/1972: 233-236)
3. Η Ανθρωπολογική ∆ιδακτική των ασταθών µεθόδων
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εκπαιδευτική

πραγµατικότητα

προσδιορίζεται

από

τις

εσωτερικές

ανθρώπινες διαθέσεις (“Die gestimmte Erziehungswirklichkeit”) (Koerrenz 2004: 60-78).
Η ανθρωπολογική θεώρηση της διδασκαλίας αναδεικνύει πλευρές του ανθρώπου, οι
οποίες δεν εµφανίζονται σε άλλες συνάφειες συµπεριφοράς και διαπροσωπικής
επικοινωνίας. Ο Bollnow οδήγησε την Παιδαγωγική στην ανάπτυξη µιας γόνιµης σχέσης
µε τον υπαρξισµό (Θεοδωρόπουλος 1994: 95) και στην ανάδειξη των ασταθών µορφών

της αγωγής (“unstetige Formen der Erziehung”) (Βollnow 1959/1977). Αξιοποιώντας την
υπαρξιακή φιλοσοφία προσεγγίζονται τα θεωρούµενα ως παρακωλυτικά επεισόδια που

διαταράσσουν την πορεία της αγωγής και της διδασκαλίας ως γεγονότα βαθιά ριζωµένα
στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και που «µέσα τους βρίσκει έκφραση ένα εντελώς
νέο, µέχρι τώρα παραγνωρισµένο στοιχειώδες τµήµα της ανθρώπινης ύπαρξης, που
αναιρεί τις παραστάσεις µιας σταθερής ανάπτυξης ή εν πάση περιπτώσει τις σχετικοποιεί
σηµαντικά» (Βollnow 1971/1986: 53).
Αυτά τα ασταθή στοιχεία επιτελούν µια θετική και βαρυσήµαντη λειτουργία στην
ανθρώπινη ζωή και δηµιουργούν τη δυνατότητα αξιοποίησης ασταθών µορφών στη
διδακτική πράξη (Βollnow 1971/1986: 18-20). Έτσι, τίθεται υπό αµφισβήτηση η
αντίληψη ότι σε µια «διαταραγµένη» εκπαιδευτική πραγµατικότητα (“Die gebrochene
Erziehungswirklichkeit”) (Koerrenz 2004: 78-97) είναι πράγµατι δυνατόν να σχεδιαστεί
µε απόλυτο τρόπο η διδασκαλία και καταφάσκει τη µοναδικότητα του εκάστοτε
συγκεκριµένου περιβάλλοντος διδασκαλίας (Κοσσυβάκη 2003/2004: 177).
Ο Bollnow εξετάζει ορισµένες ασταθείς µορφές αγωγής, υπό το πρίσµα της
σχέσης

της

υπαρξιακής

φιλοσοφίας

µε

την

παιδαγωγική,

δηµιουργώντας

µία

ανθρωπολογική παιδαγωγική των ασταθών µεθόδων. Η «αφύπνιση», η «νουθεσία» και
η «συµβουλή» είναι κατεξοχήν ασταθείς «µορφές» (“Formen”) αγωγής, ενώ η «κρίση»
και η «συνάντηση» θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ασταθείς «στιγµές/περιστάσεις»
(“Momente”) αγωγής (Wehner 2002: 127-138). Οι ασταθείς µορφές αγωγής θέτουν
έναν οξύ προβληµατισµό στο χώρο της θεωρίας της ∆ιδακτικής αναφορικά µε τις
δυνατότητες αξιοποίησής τους στην καθηµερινή διδακτική πράξη.
Ένας χαρακτηριστικός ανθρωπολογικός παιδαγωγικός και διδακτικός «τόπος» που
επισηµαίνει ο Βollnow είναι η αφύπνιση της αυθεντικότητας. Η «αφύπνιση»
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(“Erweckung”) (Βollnow 1959/1977: 42-59)

εκφράζει τη συνειδητοποίηση από τον

άνθρωπο της αναγκαιότητας αλλαγής της ζωής του. Η αφύπνιση µπορεί να οφείλεται
σε µια κρίση και, ανασύροντας στο προσκήνιο της ζωής µια προϋπάρχουσα µέσα στον
άνθρωπο δυνατότητα, τον οδηγεί «από την κατάσταση της αναυθεντικότητας σ'εκείνην
της αυθεντικότητας» (Θεοδωρόπουλος 1996: 133). Ο δάσκαλος ωθεί το µαθητή προς
την αφύπνιση, ενώ το παιδί αυτο-αφυπνίζεται. Η αφύπνιση είναι ενέργηµα του παιδιού,
το οποίο προκαλείται από τον παιδαγωγό. Ο παιδαγωγός πρέπει διαρκώς να υποβοηθεί
διδακτικές «αφυπνίσεις» και να είναι σε θέση να αντιληφθεί και να ενισχύσει τις
αιφνίδιες «αφυπνίσεις» του µαθητή, ανανεώνοντας τις διδακτικές προσεγγίσεις του και
αποκλείοντας από τον ορίζοντά του την παγιωµένη εικόνα για την επίδοση του µαθητή
του. Η Ανθρωπολογική Παιδαγωγική προτείνει το «αφυπνιστικό µοντέλο» αγωγής και
διδακτικής, στο οποίο ο δάσκαλος, ενώ δηµιουργεί συνθήκες αφύπνισης του µαθητή
του, αφυπνίζεται και ο ίδιος συνειδητοποιώντας την παιδαγωγική του ευθύνη
(Ματσαγγούρας 1998/2005: 98, Κοσσυβάκη 1997/1998: 31).
Ο δεύτερος ανθρωπολογικός παιδαγωγικός και διδακτικός «τόπος» προσδιορίζεται
από τη δυναµική ακολουθία της έκκλησης. Ο Bollnow προσεγγίζει τη «νουθεσία»
(“Ermahnung”) (Βollnow 1959/1977: 60-77) ως µια ακολουθία, η οποία αρχίζει από τη

διαταγή (“Befehl”), συνεχίζει στη νουθεσία και απολήγει στην έκκληση (“Appell”) στη
συνείδηση. Η διδακτική αξιοποίηση των επιµέρους µερών της παιδαγωγικής ακολουθίας
της έκκλησης δηµιουργεί ισχυρές και θετικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις στη διδακτική
πράξη και στην παιδαγωγική ατµόσφαιρα της τάξης. Ο παιδαγωγός πρέπει να µπορεί να
συλλάβει τη λειτουργικότητά τους, ώστε να µην χρησιµοποιεί αυτά τα εξαιρετικά
ευαίσθητα παιδαγωγικά µέσα χωρίς συναίσθηση της σοβαρότητάς τους, όπως συχνά
συµβαίνει µε την κακή χρήση της έκκλησης στη συνείδηση του µικρού παιδιού.
Οι οδοδείκτες της συµβουλής συνθέτουν έναν τρίτο ανθρωπολογικό παιδαγωγικό

και διδακτικό «τόπο». Η «συµβουλή» (“Beratung”) (Βollnow 1959/1977: 78-86) τίθεται
στην υπηρεσία του µαθητή, για να πάρει αποφάσεις. ∆εν υπάρχει προσπάθεια για εκ
προθέσεως επίδραση στη θέληση του παιδιού, κάτι που χαρακτηρίζει τη νουθεσία. Στο
σχολικό µάθηµα υπάρχει σπάνια ευκαιρία για συµβουλή, µε την έννοια της σύγχρονης

συµβουλευτικής, γιατί ο δάσκαλος κατέχει τη θέση του συντονιστή µιας οµάδας και είναι
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ο επικεφαλής της τάξης. Η συµβουλή ως διδακτικό ενέργηµα είναι, όµως, απαραίτητη,
όταν παρουσιάζονται δυσκολίες στο µάθηµα και συνήθως δεν αφορά όλους τους
µαθητές µιας τάξης αλλά συνήθως ένα συγκεκριµένο µαθητή, σε ένα πλαίσιο
εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Από µια δέσµη προτεινόµενων λύσεων, ο µαθητής
καλείται και µπορεί να επιλέξει αυτή που θεωρεί καταλληλότερη.
Ένας τέταρτος ανθρωπολογικός παιδαγωγικός και διδακτικός «τόπος» που
επισηµαίνει ο Bollnow είναι η αιφνίδια νέα αρχή έπειτα από την εµφάνιση της κρίσης. Η
«κρίση» (“Krise”) (Βollnow 1959/1977: 24-41) είναι ένα αιφνίδιο και ανεπιθύµητο
γεγονός που διακόπτει την οµαλή πορεία της ζωής. Τότε ο άνθρωπος νιώθει να
βρίσκεται σε αδιέξοδο και να απειλείται µε αφανισµό. Η ανθρωπολογική θεώρηση
εξετάζει την πολύµορφη λειτουργικότητα της κρίσης ως αναγκαιότητας της ανθρώπινης
ζωής (Βollnow 1971/1986: 62-63). Έχει ιδιαίτερη σηµασία η παιδαγωγική συµπεριφορά
κατά την κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατόν ο παιδαγωγός να οδηγεί σε
κρίσεις, αλλά όταν η κρίση εµφανιστεί, πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τον
παιδαγωγούµενο να την αντέξει ως το τέλος, χωρίς να προσπαθεί να αµβλύνει τη
σοβαρότητά της. Η διδακτική διάσταση, στο πεδίο µιας διδακτικής ή µαθησιακής κρίσης
αποτυχίας, είναι η µε νέο και ωριµότερο οπλισµό επίµονη επανεκκίνηση της
προσπάθειας του δασκάλου και του µαθητή. Η παιδαγωγική και διδακτική κρίση µπορεί
να οδηγήσει σε µια νέα αρχή (“neuer Anfang”), σε µια ανανέωση, και στη βίωση του

συναισθήµατος µιας νέας αρχής ως λύτρωσης µετά την κρίση.
Ο πέµπτος ανθρωπολογικός παιδαγωγικός και διδακτικός «τόπος» που εξετάζει ο
Bollnow οδηγεί στην αναπάντεχη εύρεση του νοήµατος από το µαθητή, το οποίο θα
µπορούσε να είναι ένα θεµελιακό γι’ αυτόν νόηµα, στην κλίµακα της νοηµατοδότησης
του βίου. Η άµεση σύνδεση της συνάντησης µε τους διδακτικούς σκοπούς ή στόχους
του συναισθηµατικού τοµέα είναι άµεση και προφανής. Η έννοια της συνάντησης
(“Begegnung”) (Βollnow 1959/1977: 87-131, Βollnow 1962) είναι το πρώτο παράδειγµα
επίδρασης της υπαρξιακής φιλοσοφίας στην Παιδαγωγική και εµφανίστηκε στη Γερµανία
µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η συνάντηση είναι µια σπάνια και µοιραία εµπειρία,
η οποία εισβάλλει στη ζωή του ανθρώπου διακόπτοντας την πορεία της µε αιφνίδιο
τρόπο. Συνάντηση µπορεί να συµβεί µε έναν άνθρωπο αλλά και µε ένα έργο τέχνης ή µε
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το έργο ενός φιλοσόφου, που έχει ως αποτέλεσµα µια αποφασιστική στροφή στη ζωή
του ανθρώπου. Ο Βollnow ενδιαφέρεται για την παιδαγωγική σηµασία της συνάντησης
(Βollnow 1971/1986: 59, 119-131). Τη ∆ιδακτική ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνάντηση µε
το διδακτικό αντικείµενο, µε το µορφωτικό αγαθό. Γίνεται λόγος για συνάντηση µε µια
διδακτική ενότητα, µε τις µορφές της ιστορίας ή της λογοτεχνίας. Υπογραµµίζεται µε
έµφαση ότι «όλες οι γνώσεις της µόρφωσης µένουν επιφανειακές και σε τελευταία
ανάλυση ασήµαντες, αν δεν έχουν φτάσει, τουλάχιστον σε κάποιο τοµέα, στη γνήσια
συνάντηση, που ταράζει τον άνθρωπο στον εσώτατο πυρήνα του και που τον
εξαναγκάζει να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του» (Βollnow 1971/1986: 61).
4. Επισηµειώσεις
Η αναυθεντικότητα του κατασκευασµένου µαθήµατος δεν µπορεί να κατανοηθεί
από το µαθητή, γιατί συγκρούεται µε την πραγµατικότητα της ζωής. Η διδακτική του
Giel ως «θεωρία του ενεργείν» για την προσέγγιση της γνώσης, το µάθηµα που
πλησιάζει στον τύπο του «µαθήµατος µε χρονικά σύνολα», του «εποχικού µαθήµατος»
ή στον τύπο του «project» (Θεοδωρόπουλος 1994: 74-76, Θεοδωρόπουλος 1998: 145156), η «διδακτική του ενεργού υποκειµένου» (Κοσσυβάκη 2003/2004) και άλλες
εναλλακτικές προσεγγίσεις, σχετίζονται άµεσα και µε τη διδακτική ετοιµότητα του
δασκάλου στο πλαίσιο του ανεπανάληπτου της διδακτικής περίστασης.
Οι διδακτικές προεκτάσεις της ανθρωπολογικής παιδαγωγικής των ασταθών
µεθόδων του Bollnow και της «σχολής» του είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και εδώ έγιναν
ορισµένες νύξεις σχετικά. Η κατάφαση της µοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας της
«διδακτικής στιγµής», καθώς και η πρόταξη του

«ανοιχτού µαθήµατος» και του

«ενοχλητικού» και απροσδόκητου «παραπρογράµµατος» (Gudjions 2003: 235-240, 246247, Μπρούζος-Κοσσυβάκη 1995/2004, Χρυσαφίδης: 53-88) είναι ορισµένες µόνο
περιοχές που µπορούν να συναντηθούν οι σύγχρονοι διδακτικοί προβληµατισµοί µε την
αξιοποίηση των ασταθών µορφών αγωγής στη διδακτική πράξη, ως διδακτικών

«τόπων», ενδεχοµένως προς την κατεύθυνση µιας σύγχρονης αναπλαισίωσης της
Ανθρωπολογικής ∆ιδακτικής ως ∆ιδακτικής των ασταθών µεθόδων.
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• Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος, Με Άλλα Μάτια: Σχεδίασµα Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής,
εκδ. Γρηγόρη
• J. MacBeath – M. Schratz – D. Meuret – L. Jacobsen (2000/2005), Η Αυτοαξιολόγηση

στο Ευρωπαϊκό Σχολείο: Πώς άλλαξαν όλα, µτφρ.: Μαρία ∆εληγιάννη, Αθήνα:
Μεταίχµιο
• R. Marples (επιµ.), (1999/2002), Οι Σκοποί της Εκπαίδευσης, µτφρ. Παναγιώτα Σ.
Χατζηπαντελή, Αθήνα: Μεταίχµιο
5.1. Η µεθόδευση της διδασκαλίας περιλαµβάνει τρία δοµικά στοιχεία:
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α) Τον προγραµµατισµό (σχεδιασµό, «αρχιτεκτονική») της διδασκαλίας σε:
i) µακροεπίπεδο (για µια µεγάλη διδακτική περίοδο) και
ii) µικροεπίπεδο (µια διδακτική ενότητα ή ώρα).
β) Τη διεξαγωγή («στρατηγική») της διδασκαλίας, δηλαδή τις δραστηριότητες του
δασκάλου για την πραγµάτωση των επιλογών που έγιναν στο στάδιο του σχεδιασµού,
που περιλαµβάνει:
i) την οργάνωση της διδασκαλίας (µετωπική, εξατοµικευµένη, οµαδική),
ii) την πορεία (άρθρωση) της διδασκαλίας κατά στάδια ή φάσεις,
iii) τις µορφές εργασίας (µονολογική, διαλογική),
iv) τα µέσα διδασκαλίας (παραδοσιακά και σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα), και
v) το «στυλ» διδασκαλίας (συµπεριφορά του δασκάλου προς τους µαθητές).
γ) Τον έλεγχο του αποτελέσµατος της διδασκαλίας (αξιολόγηση της επίδοσης των
µαθητών).
5.2. Η ∆ιδακτική του «Σχολείου Εργασίας» βάζει στο επίκεντρο της διδασκαλίας το
µαθητή µε τα βιώµατα, τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά του.
Η σχολική εργασία έχει τρεις διδακτικές αρχές:
α) την αυτενέργεια του µαθητή,
β) την εποπτικότητα και
γ) την παιδοκεντρικότητα της διδασκαλίας.
Αφετηρία του παιδαγωγικού συστήµατος του Dewey αποτελεί το αξίωµα ότι η εµπειρία
είναι το κλειδί για να γνωρίσουµε και να κατακτήσουµε την πραγµατικότητα (Κάνω κάτι,
το δοκιµάζω και το γνωρίζω, προχωρώντας σε συνεχή σύνθεση και ανασύνθεση της
εµπειρίας). Η διδασκαλία έχει ως στόχο της να υποκινεί το µαθητή σε δράση, σύµφωνα
µε την παιδαγωγική αρχή «µανθάνειν δια του πράττειν» (“Learning by doing”). Η
µέθοδος του Dewey βελτιώθηκε και εφαρµόστηκε ως «Project-Method» από το µαθητή
του Kilpatrick.
5.3. Η πορεία διδασκαλίας κατά τον Dewey:
α) Ξεκινά από µια προβληµατική κατάσταση (σωκρατική µέθοδος),
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β) προχωρεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τη δοκιµή δυνατών λύσεων,
γ) στη διαµόρφωση µιας σωστής λύσης, και
δ) στην εφαρµογή και αξιοποίηση των εµπειριών για την αντιµετώπιση όµοιων
µελλοντικών προβληµάτων.
5.4. Η Σύγχρονη ∆ιδακτική, ως θεωρία, συνοψίζεται σε τρία µοντέλα:
α) Το πρώτο αντιµετωπίζει τη ∆ιδακτική ως θεωρία των µορφωτικών αγαθών.
β) Το δεύτερο βασίζεται στην ψυχολογία της µάθησης και αποβλέπει στην
εµπεριστατωµένη ανάλυση των προϋποθέσεων και των παραγόντων ή συντελεστών της

διαδικασίας µάθησης.
γ) Το τρίτο αντιµετωπίζει τη διδασκαλία ως διαδικασία ελέγχου της επίτευξης των

στόχων µάθησης.
Αδιαµφισβήτητο χαρακτηριστικό της σύγχρονης ∆ιδακτικής είναι ο προσανατολισµός της
στις βασικές αρχές του «σχολείου εργασίας» και η προσπάθειά της να αποδεσµευτεί από
τα διδακτικά καλούπια της µεθόδου διδασκαλίας του παρελθόντος, θεωρώντας ότι η
διδασκαλία είναι δυναµική και απρόβλεπτη διαδικασία που δεν µπορεί να εγκλωβιστεί σε
προκαθορισµένα σχέδια, χωρίς όµως να αίρεται πλήρως η διάρθρωση της διδακτικής
διαδικασίας σε στάδια ή φάσεις.
5.5.

Ιδιαίτερη

έµφαση

δίνει

η

σύγχρονη

∆ιδακτική

στην

«αρχή

της

παιδοκεντρικότητας». Καταβάλλεται προσπάθεια για προσαρµογή της διδασκαλίας
στα «µέτρα του παιδιού». Η αρχή της παιδοκεντρικότητας κορυφώνεται στον
Kerschensteiner («θεµελιώδες αξίωµα της µορφωτικής διαδικασίας»: πλήρης αντιστοιχία
ανάµεσα στα µορφωτικά αγαθά και στην ψυχική εξέλιξη του παιδιού).
5.6.

Η

σύγχρονη

διδακτική

έρευνα

επικεντρώνεται

στους

συντελεστές

αποτελεσµατικής διδασκαλίας: α) Συγκεκριµενοποίηση διδακτικών στόχων, προσαρµογή
της διδακτικής διαδικασίας στις ατοµικές δυνατότητες και στο ρυθµό µάθησης των
µαθητών. β) Σχεδιασµός της διδακτικής διαδικασίας και σχέση µε το Curriculum.
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Πληρέστερη συσχέτιση της διδακτικής διαδικασίας µε τις αρχές της Ψυχολογίας της
Μάθησης (π.χ. Bruner, Gagné) στον τοµέα της σχολικής εφαρµογής.
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
6.1. Η διδακτική δραστηριότητα είναι έλλογη συνειδητή ενέργεια. Ο διδακτικός
σχεδιασµός αντιµετωπίζει τη διδασκαλία ως σύνολο διδακτικών διαδικασιών µιας
σκόπιµης προδιαγεγραµµένης, ως ένα βαθµό, πορείας (µε αφετηρία και τέλος), που
µπορεί,

κάτω

από

ορισµένες

συνθήκες

να

φτάσει

σε

κάποια

επιδιωκόµενα

αποτελέσµατα.
Με τον προγραµµατισµό-σχεδιασµό γνωρίζουµε:
α) πού πάµε,
β) πώς θα πάµε,
γ) πότε θα φτάσουµε,
δ) πώς θα κρίνουµε πόσο πετύχαµε να φτάσουµε στο τέρµα της πορείας µας, και ε)
πόσο καλά βαδίσαµε.
Η διδακτική στρατηγική είναι ένας σχεδιασµός πορείας στην προσπάθεια αλλαγής
των υπαρχουσών (µαθησιακών ή άλλων) καταστάσεων των µαθητών. Η διδακτική
στρατηγική αποτελεί απαραίτητο σχεδιασµό για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που
επιδιώκεται η µεταβολή µιας υπάρχουσας (πραγµατικής) κατάστασης σε µια επιθυµητή
(ονοµαστική) κατάσταση.
6.2. Οι διδακτικοί σκοποί αναφέρονται στα ιδεώδη ή στις γενικές επιδιώξεις της
αγωγής. Οι διδακτικοί στόχοι είναι οι ειδικοί διδακτικοί σκοποί ή οι σκοποί της κάθε
διδακτικής ενότητας.
Οι διδακτικοί σκοποί/στόχοι ταξινοµούνται σε:

α) Γνωστικούς σκοπούς (σχετίζονται µε τη σκέψη, τη γνώση, τη λύση προβληµάτων,
διάφορες νοητικές δραστηριότητες),

β) Θυµικούς/συναισθηµατικούς/συγκινησιακούς σκοπούς (σχετίζονται µε τα
ενδιαφέροντα, τις διαθέσεις και τις αξίες)
γ)

Σκοπούς

ψυχοκινητικούς/δεξιοτήτων/ικανοτήτων

δραστηριότητες χειρισµών και κίνησης).
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6.3.

Ανάλογα

µε

συναισθηµατικούς

την
και
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ταξινόµηση

των

ψυχοκινητικούς,

διδακτικών

έχουµε

µια

σκοπών
σειρά

σε

µορφών

γνωστικούς,
διδακτικής

στρατηγικής που αναφέρονται στην επίτευξη των παραπάνω διδακτικών σκοπών και
όλες τις επιµέρους κατηγορίες τους. Μια διδακτική στρατηγική θεωρείται ως η
αποδοτικότερη για όσο διάστηµα δεν έχει βρεθεί κάποια άλλη πιο αποδοτική (πρβλ. την
«αρχή της διαψευσιµότητας» κατά τον Κarl Popper.). Ο Felix v. Cube («Κυβερνητική
∆ιδακτική ή ∆ιδακτική της πληροφορίας και του αυτοµατισµού»), αναφέρει µια σειρά
από µορφές διδακτικής στρατηγικής που έχουν καταξιωθεί στη σχολική πράξη:

α) Γνωστικός τοµέας:
i) Απόκτηση απλών γνώσεων: Επανάληψη των σχετικών γεγονότων. ∆ιάρθρωση και
διάταξη του διδασκόµενου υλικού. Σύνδεση του υλικού µε συναφή στοιχεία.

ii) Επίτευξη κατανόησης: Προσπάθεια να γίνουν σαφείς λανθάνουσες συνάφειες. Χρήση
δύο ή περισσότερων παραδειγµάτων που κάνουν εµφανή τη συνάφεια.

iii) Ενίσχυση της δηµιουργικής σκέψης (επίλυσης προβληµάτων): Καλλιέργεια της
συγκλίνουσας σκέψης (=παραγωγή νέων ιδεών και γεγονότων από γνωστές
πληροφορίες, σε µια ερώτηση δίνεται µόνο µία επιβεβαιωµένη απάντηση, συµβατική
σκέψη) και της αποκλίνουσας σκέψης (=αναφέρεται σε ιδέες ή δεδοµένα που έχουν
ελάχιστη σχέση µε γνωστές πληροφορίες, περιλαµβάνει ποικιλία από απαντήσεις,
δηµιουργική σκέψη). Σταδιακή παροχή βοήθειας για τη λύση του προβλήµατος.

β) Συναισθηµατικός τοµέας: ∆ηµιουργία κατάλληλου κοινωνικού περιβάλλοντος.
∆ηµιουργία ειδώλων-προτύπων για µίµηση. Υποβοήθηση «Συναντήσεων» (µε την έννοια
της «Begegnung» κατά τον O. F. Bollnow, βλ. & 4).

γ) Ψυχοκινητικός τοµέας: Ενηµέρωση ως προς τη σκοπιµότητα του ζητούµενου.
Ενίσχυση της σωστής και παραµερισµός κάθε λαθεµένης µορφής συµπεριφοράς.
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7. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΗΣ
7.1. Η µέθοδος «λύση προβλήµατος»:
Η µέθοδος «λύση προβλήµατος» ξεκινά από µια απορία, από ένα πρόβληµα που οι
µαθητές καλούνται να επιλύσουν. Για τη λύση του προβλήµατος χρησιµοποιούνται
«υποθέσεις». Αν οι υποθέσεις αποτύχουν, οι µαθητές διαµορφώνουν και δοκιµάζουν
νέες υποθέσεις.
Η σειρά «υπόθεσηÆδοκιµήÆλάθοςÆεκ νέου δοκιµήÆτελική αξιολόγηση»
αποτελεί «µάθηση µέσα από την πράξη» (“learning by doing”).
Ο µαθητής ασκεί τη φαντασία και την κρίση του, αλλά και µαθαίνει να
συνεργάζεται µε τους συµµαθητές του. Η µέθοδος «λύση προβλήµατος» ξεκίνησε ως
µαθησιακή πρακτική στο «σχολείο εργασίας» που ίδρυσε το 1894 στο Σικάγο ο John
Dewey.
7.2. Η µέθοδος «project» (µέθοδος των σχεδίων, µέθοδος των βιωµάτων):
Το 1918 ο William Kilpatrick παρουσίασε τη µέθοδο «λύση προβλήµατος» του Dewey σε
άρθρο του µε τίτλο “The Project Method”. «Project» είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου
έρευνας από τους µαθητές µε βάση την επιλογή ενός σύνθετου προβλήµατος, όπως π.χ.
«πώς κτίζεται ένα σπίτι».
Οι µαθητές ανατρέχουν σε πηγές πληροφόρησης, συλλέγουν υλικό από τη
βιβλιογραφία ή από επιτόπια έρευνα, µελετούν και αναλύουν το υλικό τους και γράφουν
την τελική έκθεσή τους.
Το σχέδιο εργασίας του Kilpatrick («µια ιδέα αποκτά υπόστασηÆγίνεται
προσπάθεια λύσης του προβλήµατοςÆγίνονται ενέργειες που αποβλέπουν στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων») συµπίπτει µε την κατά Dewey πορεία της σκέψης
(«σύλληψη του προβλήµατοςÆσχεδιασµόςÆεκτέλεσηÆαξιολόγηση»).
Κατά την Βαϊνά, σχηµατικά η πορεία ενός Project θα µπορούσε να παρασταθεί ως
εξής:

α) Πρωτοβουλία-Πρόταση,
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β) Ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρωτοβουλία,
γ) Από κοινού διαµόρφωση των πλαισίων δράσης,
δ) Πραγµατοποίηση του Προγράµµατος,
ε) Περάτωση του Προγράµµατος.
Η κατ’ εξοχήν «διαθεµατική», µαθητοκεντρική και βιωµατική µέθοδος «project»
καλλιεργεί τη σκέψη των µαθητών, τις δεξιότητές τους, τις συναισθηµατικές, ηθικές και
αισθητικές ευαισθησίες τους, ενώ παράλληλα δηµιουργεί ένα «ήθος της κοινότητας»
µέσα στη σχολική τάξη.
7.3. Η «προγραµµατισµένη διδασκαλία» (teach yourself/µάθε το µόνος σου):
Τη µέθοδο αυτή εισηγήθηκε το 1954 ο κορυφαίος εκπρόσωπος της µπιχεβιοριστικής
(συµπεριφοριστικής) σχολής B. F. Skinner. Η «προγραµµατισµένη διδασκαλία» είναι µια
µαθησιακή δραστηριότητα, κατά την οποία ο µαθητής µελετά µόνος του το αντικείµενο
µάθησης µε τη βοήθεια βιβλίων ή µηχανών (πολυµέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας). Η
γνώση οικοδοµείται επαγωγικά, βήµα προς βήµα, από τα απλά στα σύνθετα, από τα
εύκολα στα δύσκολα. Κάθε βήµα ακολουθείται από αυτοαξιολόγηση, ώστε να γίνεται
επανατροφοδότηση.
7.4. Η πειραµατική-εργαστηριακή µέθοδος:
Το πείραµα είναι βιωµατική µέθοδος µάθησης και δηµιουργεί συνθήκες διερευνητικής και
συµµετοχικής µάθησης και σκέψης. ∆εν πρέπει να µεταβάλλεται σε µέθοδο απλής
εφαρµογής οδηγιών και αναπαραγωγής της γνώσης.
7.5. Η «οµαδοσυνεργατική διδασκαλία» (διδασκαλία µε οµάδες):
Η διδασκαλία µε οµάδες προάγει το κλίµα συνεργασίας και την ανακαλυπτική µάθηση. Η
«εποικοδοµιστική» θεωρία µάθησης του Vygotsky και των επιγόνων του τονίζει τις
αναπτυξιακές δυνατότητες της συλλογικής δράσης. Υπογραµµίζεται ότι η µετανεωτερική
επιστηµολογία υποστηρίζει τον ιστορικό-κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης (=η γνώση
«κατασκευάζεται» µέσα από κοινωνικο-πολιτισµικές ανάγκες και προτεραιότητες).
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Ο Ματσαγγούρας δίνει το παρακάτω οργανόγραµµα οµαδοσυνεργατικής

διδασκαλίας:
α) Σχηµατισµός οµάδων και ανάληψη έργου,
β) Οµαδοσυνεργατική επεξεργασία,
γ) Παρουσίαση οµαδικών εργασιών στην τάξη,
δ) Αξιολόγηση.
Οι προϋποθέσεις της οµαλής και συνεργατικής λειτουργίας της οµάδας
είναι:

α) Θετική αλληλεξάρτηση των µελών της οµάδας αναφορικά µε το κοινό έργο, την
αµοιβή, τον επιµερισµό του έργου, του υλικού και των ρόλων.

β) Παρωθητική αλληλοεπικοινωνία µε αµοιβαία ανατροφοδότηση και θετική στήριξη των
προσπαθειών των µελών της οµάδας.

γ) Αποκέντρωση της εξουσίας του δασκάλου και σταδιακή εκχώρησή της στην οµάδα
(i. ανάληψη ρόλων και εναλλαγή τους σε όλα τα µέλη,
ii. αρµοδιότητες συλλογικής αυτορύθµισης της συµπεριφοράς µε σκοπό τη δηµιουργία
συναισθηµάτων προσωπικής ευθύνης και στάσεων ταύτισης µε την οµάδα).
7.6. Συζήτηση (ελεύθερος διάλογος και πάνελ):
«Συζήτηση» είναι ο διάλογος για την ανάπτυξη ενός θέµατος. Μορφές της συζήτησης
είναι ο «ελεύθερος διάλογος» και το «στρογγυλό τραπέζι» (panel).
Ο ελεύθερος διάλογος χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη και ισότιµη συµµετοχή των
µαθητών και του δασκάλου στην ανάπτυξη ενός θέµατος.
Το πάνελ χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση µερών του θέµατος από εισηγητέςµαθητές. Ακολουθεί ελεύθερη κριτική και έκφραση απόψεων. Ο δάσκαλος πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να υποβοηθεί την ελεύθερη έκφραση, χωρίς να επιδιώκει
να οδηγήσει το αποτέλεσµα του διαλόγου στη δική του άποψη.
Η συζήτηση ασκεί το µαθητή (και το δάσκαλο) στην αυτοπειθαρχία, στο σεβασµό της
διαφορετικής

άποψης,

στην

προφορική

παρουσίαση

δοµηµένης

σκέψης,

στην

ανακάλυψη της πολυτιµότητας της ύπαρξης διιστάµενων απόψεων, στην ικανότητα του
καλού ακροατή, στην ικανότητα σύνθεσης απόψεων και εννοιών.
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7.7. Ιδεοθύελλα ή καταιονισµός ιδεών (Brainstorming):
Η συναρπαστική αυτή διαλογική µέθοδος συνίσταται στην ατοµική ή οµαδική
καταγραφή των ιδεών και των απόψεων, οι οποίες επελαύνουν «βροχηδόν» µετά την
ανάγνωση ενός κειµένου ή µετά την εισήγηση για ένα θέµα.
Οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν οποιαδήποτε ιδέα, σχετική µε το θέµα, που θα έρθει
στο µυαλό τους. Ο δάσκαλος ή ένας µαθητής καταγράφει µε τρεις-τέσσερις λέξεις κάθε
ιδέα στον πίνακα.
Ο δάσκαλος-συντονιστής παρεµβαίνει όταν παρουσιάζονται ιδέες µη σχετικές και
υποβοηθεί την επέλευση νέων ιδεών. Καταγράφονται και οι παραλλαγές των ιδεών που
ήδη αναφέρθηκαν, όπως και η συχνότητα της επανάληψης των ίδιων ιδεών, ώστε να
αξιοποιηθούν σε συσχετισµούς που θα γίνουν στο στάδιο της συστηµατοποίησης όλων
αυτών των ανοργάνωτων εντυπώσεων.
Η µέθοδος της ιδεοθύελλας προάγει τη ροή της σκέψης, ασκεί στην κατάταξη των
εννοιών και καλλιεργεί τη συνεργασία.
7.8. Η µίµηση πράξης/παίξιµο ρόλων:
Πρόκειται για µίµηση ρόλων από το πραγµατικό σκηνικό της ζωής µε σκοπό την
κατάδειξη της διαφοροποίησης της στάσης και της συµπεριφοράς του ανθρώπου,
ανάλογα µε τον κάθε κοινωνικό ρόλο. Κάθε κοινωνικός ρόλος αντιπροσωπεύει
διαφορετικά σηµεία εξέτασης ενός θέµατος, π.χ. προστασία του περιβάλλοντος.
Οι

µαθητές

καταγράφουν

τους

εµπλεκόµενους

σε

ένα

θέµα

µόλυνσης

του

περιβάλλοντος (π.χ. διευθυντής ρυπογόνου βιοµηχανίας, εργαζόµενοι στη βιοµηχανία
αυτή, κάτοικοι της γύρω περιοχής, ευρύτερη κοινωνία, κυβερνητικοί παράγοντες) και
αναλαµβάνουν ρόλους αρχίζοντας να οικοδοµούν ανάλογα τον τρόπο σκέψης τους. Έτσι
αντιλαµβάνονται βιωµατικά τη συγκρουσιακή δοµή της κοινωνίας, την ύπαρξη
αντιτιθέµενων συµφερόντων, αλλά και την αξία των συλλογικών παρεµβατικών
διαδικασιών για την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων.
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8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα τµήµατα 8-12 των σηµειώσεων έχουν χαρακτήρα εφαρµογής της Θεωρίας της
∆ιδακτικής

Μεθοδολογίας

και

βασίζονται

κυρίως

σε

Προγράµµατα

Σπουδών

Επαγγελµατικών Μαθηµάτων και σε οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη
διδασκαλία Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Περισσότερα στοιχεία για µαθήµατα και τοµείς
που τον ενδιαφέρουν µπορεί να βρει ο εκπαιδευτικός στους διαδικτυακούς τόπους του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων θα γίνονται επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτές, ώστε
να γίνει δυνατή η οικειοποίηση των περιεχοµένων τους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
βιβλιογραφικής αναζήτησης από τους εκπαιδευτικούς που επιµορφώνονται.
8.1. Ένας γενικός συνδετικός άξονας των µαθηµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
είναι να συνδέεται το τεχνικό υπόβαθρο το οποίο αποκτά ο µαθητής στα επιµέρους
µαθήµατα µε τις ευρύτερες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο θα ασκήσει

τα επαγγελµατικά του καθήκοντα. Η διδασκαλία στοχεύει να καταστεί ο µαθητής
ικανός:
•

να κατανοήσει τη σηµασία και το ρόλο του στο πλαίσιο του κλάδου, της περιοχής
και του ευρύτερου οικονοµικού και κοινωνικού περίγυρου,

•

να αντιληφθεί την ένταξή του ως εργαζόµενου και επαγγελµατία σε ένα πλέγµα
που περιλαµβάνει επιχειρήσεις, εργαζόµενους, πελάτες, αρχές και φορείς κλπ.,

•

να προσεγγίσει τις µεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και τον τρόπο επικοινωνίας που αρµόζει στον επαγγελµατία
τεχνικό,

να εντάσσεται επαρκώς στο επαγγελµατικό και εργασιακό περιβάλλον και να διασφαλίζει
και να αναπτύσσει την ποιότητα της εργασίας του.
8.2. Εργασιακό Περιβάλλον Τοµέα - Σχετικά µε τη φύση της εργασίας:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
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• Τι κάνουν οι εργαζόµενοι στη θέση εργασίας για την οποία εκπαιδεύονται οι µαθητές,
ποιος είναι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούν και πόσο στενά καθοδηγούνται και
επιβλέπονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
• Ποια είναι τα συνδεόµενα επαγγέλµατα και πώς οµαδοποιούνται σε κατάλληλα
σύνολα.
• Πώς µπορεί να εξασφαλισθεί ότι οι µαθητές θα µπορούν να µετακινηθούν αργότερα
στην αγορά εύκολα από το ένα σχετικό επάγγελµα στο άλλο (µέσω εκπαιδευτικών
προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης) ανάλογα µε τις εξελίξεις, που αυξάνει την
ασφάλεια των εκπαιδευοµένων
• Σε ποιο βαθµό ποικίλλουν τα καθήκοντα των εργαζοµένων στην ίδια θέση εργασίας
σε διαφορετικές εταιρείες και ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, τις
εγκαταστάσεις κ. λπ.
• Σε τι διαφέρουν τα καθήκοντα των νεοεισερχοµένων στο επάγγελµα συγκριτικά µε
αυτούς που είναι έµπειροι, ή επιβλέποντες.
• Πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν αυτό που κάνουν οι εργαζόµενοι στο
συγκεκριµένο επάγγελµα και µε ποιο τρόπο.
• Ποιες είναι οι αναπτυσσόµενες εξειδικεύσεις στο συγκεκριµένο επάγγελµα.
8.3. Σχετικά µε τις Συνθήκες εργασίας:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
• Το τυπικό ωράριο εργασίας
• Το εργασιακό περιβάλλον
• Τις επιδράσεις της εργασίας σε ατυχήµατα, ασθένειες και ψυχική ένταση.
• Τα απαιτούµενα προστατευτικά ρούχα και τον εξοπλισµό ασφαλείας.
• Το βαθµό στον οποίο απαιτείται να πραγµατοποιούνται ταξίδια.
8.4. Σχετικά µε την απασχόληση:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
• Τον αριθµό των θέσεων εργασίας που προσφέρονται για το συγκεκριµένο επάγγελµα
πρόσφατα.
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• Τις επιχειρήσεις κλειδιά που προσλαµβάνουν εργαζοµένους στο συγκεκριµένο
επάγγελµα.
• Τη γεωγραφική κατανοµή των θέσεων εργασίας.
• Την αναλογία των εργαζοµένων µε ωράριο µερικής απασχόλησης (Part time) καθώς
και των αυτο-απασχολουµένων στο συγκεκριµένο επάγγελµα.
8.5. Σχετικά µε την απαιτούµενη εκπαίδευση/κατάρτιση και τα πιθανά
πρόσθετα τυπικά προσόντα:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
• Τις περισσότερο σηµαντικές πηγές κατάρτισης, το απαιτούµενο τυπικά χρονικό
διάστηµα κατάρτισης, την εκπαίδευση που απαιτείται από τους εργοδότες.
• Αν

οι

εργαζόµενοι

αποκτούν

πρόσθετες

ικανότητες

µέσω

εµπειριών

από

προηγούµενες θέσεις εργασίας, µέσω άτυπης κατάρτισης σε θέσεις εργασίας, κ. ά.
• Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την άσκηση επαγγελµάτων στο συγκεκριµένο
επαγγελµατικό χώρο και στα συνδεόµενα επαγγέλµατα.
• Επιθυµητές ικανότητες και χαρακτηριστικά για τα επαγγέλµατα στο συγκεκριµένο
χώρο.
• ∆ιαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος,
⇒ διαδικασίες εξετάσεων,
⇒ πιστοποίηση που απαιτείται για εισχώρηση των εκπαιδευοµένων στον εργασιακό
τοµέα,
⇒ υπαλληλική εργασία ή εργασία ελεύθερου επαγγελµατία.
• Απαιτήσεις για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων.
• Ευκαιρίες και δυνατότητες για επαγγελµατική προώθηση / προαγωγή.
8.6. Σχετικά µε την εικόνα του επαγγέλµατος:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
• Τους παράγοντες που θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση του αριθµού
των θέσεων εργασίας.
• Τον αριθµό των θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιµες στο συγκεκριµένο επάγγελµα.
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• Το βαθµό στον οποίο παρατηρείται ανταγωνισµός για την πλήρωση των διαθέσιµων
θέσεων εργασίας.
• Αν οι επαγγελµατικές ευκαιρίες για το συγκεκριµένο επάγγελµα ποικίλλουν µε το είδος
της επιχείρησης, µε το µέγεθός της ή µε τη γεωγραφική της εγκατάσταση.
• Οι επιπτώσεις στο επάγγελµα από εισαγωγές προϊόντων ή ανταγωνιστών από άλλες
χώρες, από την οικονοµική ύφεση, από την τεχνολογική πρόοδο, από τη µείωση
προβλεποµένων κονδυλίων στον προϋπολογισµό.
8.7. Σχετικά µε κέρδη/αµοιβές:
Οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν:
• Τις τυπικές αµοιβές εργαζοµένων στο επάγγελµα.
• Αν οι αµοιβές τείνουν να µεταβάλλονται µε την εµπειρία και τη γεωγραφική θέση
άσκησης του επαγγέλµατος .
• Αν οι εργαζόµενοι αµείβονται πρόσθετα µε πριµ, ποσοστά, φιλοδωρήµατα, δώρα κ. ά.
• Τις αµοιβές των εργαζοµένων σε µισθωτή εργασία σε σύγκριση µε τις αµοιβές
ελεύθερων επαγγελµατιών στο συγκεκριµένο επάγγελµα.
• Τα οφέλη από την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος συµπεριλαµβανοµένων
µεταξύ άλλων :
⇒ της ασφάλειας υγείας
⇒ της σύνταξης
⇒ τις αµειβόµενες διακοπές.
⇒ την αµειβόµενη απουσία λόγω ασθένειας
⇒ τα προγράµµατα βοήθειας των εργαζοµένων
⇒ την άδεια σπουδών
⇒ τις εκπτώσεις για αγορά προϊόντων
8.8. Σχετικά µε τα Συναφή Επαγγέλµατα:
Οι µαθητές πρέπει να έρθουν σε επαφή µε:
• Επαγγέλµατα που έχουν όµοια ενδιαφέροντα, εκπαίδευση και κατάρτιση.
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• Καταλόγους ταχυδροµικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών επαγγελµατικών
συλλόγων, κυβερνητικών οργανισµών, συνδικάτων, και άλλων οργανώσεων που
προσφέρουν χρήσιµη επαγγελµατική πληροφόρηση.
• ∆ωρεάν διανεµόµενες δηµοσιεύσεις και φυλλάδια µικρού κόστους που προσφέρουν
επαγγελµατική πληροφόρηση, ορισµένα από τα οποία είναι διαθέσιµα σε βιβλιοθήκες,
σε κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού σχολείων, ή σε γραφεία επαγγελµατικής
καθοδήγησης.
8.9. Ο µαθητής πρέπει να έρθει σε επαφή µε µηχανήµατα τεχνικών έργων και
µε την οργάνωση του εργοταξίου.
Έτσι, ο µαθητής θα καταστεί ικανός, µεταξύ άλλων, να:
•

Περιγράφει τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για την οργάνωση και λειτουργία των
εργοταξιακών χώρων, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το µέγιστο οικονοµικό
αποτέλεσµα.

•

Αναλύει διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται στα εργοτάξια ώστε να
εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζοµένους.

8.10. Τεχνολογία και Περιβάλλον
Ως αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι µαθητές πρέπει να καταστούν ικανοί να
µπορούν:
•

Να αναλύουν θέµατα σχετικά µε το οικοσύστηµα, την ορθολογική χρήση των
φυσικών πόρων, καθώς και βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις προστασίας του
περιβάλλοντος σχετικά µε τις κατασκευές.

•

Να συσχετίζουν την προστασία του περιβάλλοντος µε τη διαµόρφωση κέντρων
κατοικίας και ελεύθερων χώρων, εγκαταστάσεων, αναψυχής ή βιοµηχανικών χώρων.
Ακόµη µε το ποιοτικό επίπεδο της κυκλοφορίας και των µεταφορών και το
τεχνολογικό και το οικονοµικό επίπεδο της περιοχής.
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συστήµατα

επεξεργασίας

διαφόρων

µορφών

αποβλήτων,

διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.
•

Να συσχετίζουν τις κατασκευές µε την ποιότητα ζωής, το κοινωνικό-οικονοµικό
περιβάλλον, και τις προϋποθέσεις για συντήρηση των κατασκευών σε υψηλό
ποιοτικό επίπεδο.

•

Να αναφέρουν και να αναλύουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από συγκεκριµένες
κατασκευές καθώς και µεθόδους για την προστασία του περιβάλλοντος.

•

Να περιγράφουν τις ήπιες µορφές

ενέργειας και να γνωρίσουν κάποιες διατάξεις

αξιοποίησης αυτών των µορφών ενέργειας.
8.11. Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ώστε οι µαθητές:
•

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους φυσικούς πόρους, τα
χαρακτηριστικά

και

τις

ιδιότητες

τους

καθώς

και

το

ρόλο

τους

στα

οικοσυστήµατα.
•

Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα ως
αποτέλεσµα

της

αλόγιστης

χρήσης

των

φυσικών

πόρων

και

να

δραστηριοποιούνται για την πρόληψή τους.
•

Να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων και συµµετοχής στην επίλυση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων.

•

Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συµπεριφορές
διαχείριση των

για την ορθολογική

φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος

γενικότερα.
8.12. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία προϋποθέτει
•

τη διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση των θεµάτων και

•

η διδασκαλία πρέπει να εστιάζεται σε οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες και µε τη

µέθοδο των σχεδίων εργασίας (project).
•

Επειδή οι µαθητές ίσως έχουν προϋπάρχουσες λανθασµένες αντιλήψεις για αρκετές
έννοιες

όπως

για

παράδειγµα

ρύπανση-µόλυνση,
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βλάστηση θα πρέπει η διδασκαλία να διακατέχεται από την εποικοδοµητική

προσέγγιση για τη διδασκαλία και µάθηση.
•

Με διερευνητικές/ανακαλυπτικές µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης, όπως η
αναγνώριση του προβλήµατος, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυσή
του, η ανάληψη δράσεων, κ.ά., να τονώνεται η διάθεση των µαθητών για την
οικοδόµηση ή διεύρυνση των γνώσεων τους, καθώς και για την οικειοποίηση αξιών,
θετικών στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον.

•

Η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζεται στη βιωµατική µάθηση, µε τη µέθοδο των
σχεδίων εργασίας, όπου οι µαθητές µέσα από διαθεµατικές, διεπιστηµονικές
δραστηριότητες

και

οµαδοσυνεργατικές

διαδικασίες

να

αναζητούν

και

να

επεξεργάζονται στοιχεία είτε από άλλες πηγές πληροφόρησης είτε από τόπους
διαχείρισης περιβαλλοντικών προβληµάτων είτε από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης.
•

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προτείνεται, για όσους µαθητές
επιθυµούν, η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου
οι µαθητές θα µελετούν τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα διαχείρισης φυσικών
πόρων

της περιοχής τους καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισής τους, ώστε να

εφαρµόζεται η γνώση στην καθηµερινή ζωή των µαθητών.
•

Το σηµαντικό στοιχείο της διδασκαλίας είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών για
τα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα και η πρόκληση ενδιαφέροντος
σε τρόπους επίλυσης και πρόληψής τους.

Προτεινόµενες δραστηριότητες:
• Μελέτες πεδίου σε διάφορες περιοχές για παρατήρηση και µελέτη των φυσικών
πόρων (δάση, λίµνες, ποτάµια, φυσικά προστατευόµενες περιοχές, κ.ά.) και
εκτίµηση των αποτελεσµάτων της ανθρώπινης διαχείρισης (διάβρωσης του
εδάφους, αναδάσωση, βιολογικός καθαρισµός, κ.ά.)
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• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
µε αντικείµενο µελέτης τη χρήση και αξιοποίηση φυσικών πόρων (εργαστήρια
αφαλάτωσης νερού, υδατοκαλλιέργειες, Αιολικά Πάρκα, θερµοκήπια, κ.ά.).
• Συλλογή πληροφοριών από ΜΜΕ και Internet, κ.ά.
• Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/µελετών.
• Συµµετοχή σε Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

προτείνει

τις

παρακάτω

διδακτικές

αρχές

αποτελεσµατικής διδασκαλίας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση:
9.1. Να µη µένουν οι µαθητές για πολλή ώρα παθητικοί ακροατές.
• Να συµµετέχουν σε πειράµατα, συνθετικές εργασίες, συζητήσεις, συνεργατικές
δραστηριότητες.
• Εργασία σε οµάδες.
9.2. Τα µαθήµατα να έχουν εφαρµογή σε καταστάσεις άσκησης του
επαγγέλµατος που επέλεξαν. Έτσι οι γνώσεις αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία. Οι
δραστηριότητες µε ουσιαστικό νόηµα και χρησιµότητα είναι κίνητρο για µάθηση. Η
διδασκαλία των τεχνικών µαθηµάτων να συνδέεται µε τις πραγµατικές συνθήκες του
επαγγέλµατος που θα ασκήσει ο µαθητής.
9.3. Να καλούνται κάποιες φορές ειδικοί µέσα στην τάξη και να συζητήσουν µε
τους µαθητές ή να πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε χώρους εργασίας.
9.4. Να συνδεθεί το σχολείο µε τους χώρους εργασίας και µε την κοινωνία.
9.5. Οι µαθητές να συνηθίσουν και να µπορούν:
• να διαβάζουν βιβλία της ειδικότητας τους,
• να αναζητούν πληροφορίες εκτός του σχολικού εγχειριδίου,
• να αξιολογούν τις πληροφορίες,
• να φτιάχνουν µικρά έργα,
• να εκπονούν µικρές εργασίες,
• να επινοούν λύσεις,
• να παίρνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες.
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9.6. Να κατανοούν και όχι απλά να αποµνηµονεύουν την ύλη. Έτσι µόνο θα τη
θυµούνται και θα µπορούν να εντοπίζουν διαφορές, να συγκρίνουν και να απαντούν σε
ερωτήσεις κρίσης ή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργασίας τους.
9.7. Να αφήνεται κάθε µαθητής να µαθαίνει µε το δικό του τρόπο και µε τους
δικούς του ρυθµούς:
•

Κάθε µαθητής είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Η επιµονή να ξεκινούν
όλοι οι µαθητές από την ίδια αφετηρία, ανεξάρτητα από τις γνώσεις που έχουν, και
να µαθαίνουν τα ίδια πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο ρυθµό δεν οδηγεί
παρά στην σχολική αποτυχία σηµαντικό µέρος των µαθητών. Συνεπώς θα πρέπει να
υπάρχει

ποικιλία

δραστηριοτήτων.

Χρειάζεται

ο

εντοπισµός των

ιδιαίτερων

ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των µαθητών. Πάνω τους θα χτιστεί η νέα γνώση.
•

Το πώς θα διδαχθεί µια ενότητα εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης. ∆εν θα πρέπει
να δίδονται οι ίδιες ερωτήσεις και ασκήσεις σ' όλους τους µαθητές. Για να έχουµε
αποτελέσµατα πρέπει οι απαιτήσεις µας από κάθε µαθητή να είναι ανάλογες των
δυνατοτήτων του. Οι δύσκολες ερωτήσεις αποθαρρύνουν τους αδύνατους µαθητές
και οι εύκολες κάνουν τον καλό µαθητή να µην έχει ενδιαφέρον.

9.8. Να βρίσκουµε ευκαιρίες για ενθαρρυντικά σχόλια:
• Η αποθάρρυνση δεν βοηθά καθόλου τον µαθητή.
• Να µη σηµειώνουµε τα λάθη των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα µε κόκκινο.
Αντίθετα να σηµειώνουµε µε πράσινο ή µε µπλε τα σωστά.
9.9. Να καλλιεργείται η συνεργασία στη µάθηση.
9.10. Να αποφεύγεται η κατηγοριοποίηση µε βάση τις ικανότητες ή τις γνώσεις ή
την επίδοση, γιατί λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους αδύνατους µαθητές.
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9.11. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να συζητά µε τους µαθητές για το θέµα που
προτίθεται να διδάξει.
Συνήθως οι µαθητές έχουν διαµορφώσει µία γνώµη γύρω από το θέµα, που συχνά είναι
λαθεµένη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο
εκπαιδευτικός δεν διορθώνει τις απόψεις που διατυπώνουν οι µαθητές, αλλά µε κατάλληλες
παρεµβάσεις προσπαθεί να τους οδηγήσει στο να προσεγγίσουν τις σωστές απαντήσεις. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης ενθαρρύνει τους µαθητές να συµµετέχουν αλληλεπιδρώντας µεταξύ
τους και παρεµβαίνει µόνον όταν θεωρήσει ότι η συζήτηση οδηγείται σε κάτι εντελώς
ανυπόστατο. Επικρατεί κλίµα αποδοχής των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός δεν κάνει παρατηρήσεις,
δεν θυµώνει µε τα λάθη τους και βέβαια δεν προσβάλλει τους µαθητές.
9.12. Αφού τελειώσει τη διδασκαλία µιας θεµατικής ενότητας, ο εκπαιδευτικός θέτει
ερωτήµατα στους µαθητές, οι οποίοι ανά δύο, µε ανοικτά τα βιβλία, προσπαθούν να
απαντήσουν γραπτά (ανά δύο ένα γραπτό), ο δε εκπαιδευτικός σκύβει σε κάθε θρανίο
ξεχωριστά και απαντά σε απορίες, ενθαρρύνει, καθοδηγεί έτσι ώστε να µπορέσουν να

απαντήσουν όλοι οι µαθητές. Στο τέλος ένας ή περισσότεροι µαθητές παρουσιάζουν τις
απαντήσεις σε ολόκληρη την τάξη. Συνεργαζόµενος ο εκπαιδευτικός µε τους µαθητές ανά δύο
έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει τα κενά τους και να εντοπίσει τυχόν λαθεµένες αντιλήψεις τους.
9.13. Πραγµατοποιούνται προετοιµασµένες και οργανωµένες επισκέψεις:
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δραστηριότητες που προβλέπονται από το
πρόγραµµα σπουδών, όπως οι οργανωµένες επισκέψεις, οµαδικές και ατοµικές
εργασίες, δραστηριότητες σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς κλπ, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των µαθηµάτων.
• Αφού ολοκληρώσει µία θεµατική ενότητα ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται µε τους µαθητές ένα
χώρο εργασίας, αφού πρώτα πραγµατοποιηθούν συνεννοήσεις µε τον επικεφαλής των
εργαζοµένων σ' αυτόν.
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• Οι µαθητές, αφού ακούσουν τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων να τους αναλύει την
εργασία του (π.χ. σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων το πώς εργάζεται σε σχέση µε το µπροστινό
σύστηµα), κάνουν ερωτήσεις και κρατούν σηµειώσεις.
• Στη συνέχεια συντάσσουν µία τεχνική έκθεση. Είναι δυνατόν όλοι οι µαθητές να µην γράψουν
εκθέσεις για όλα όσα άκουσαν, αλλά σε συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό να τεµαχίσουν την
ενότητα και να συντάξουν ανά δύο εκθέσεις για επιµέρους θέµατα.
• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των µαθητών στις εκδηλώσεις
αυτές,

που

προάγουν

την

ενεργητική

µάθηση,

απαραίτητο

συστατικό

της

εκπαίδευσης στις σηµερινές συνθήκες, και ενισχύουν τη σύνδεση του Σχολείου µε
την τοπική κοινωνία και τους χώρους εργασίας.
9.14. Όταν η διδασκαλία λαµβάνει υπόψη της και αξιοποιεί τις γνώσεις που έως εκείνη
τη στιγµή έχουν κατακτήσει οι µαθητές και τα ερεθίσµατα που, έστω και ασύνδετα,
έχουν δεχτεί για κάποιο θέµα, τότε υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των µαθητών για τη συνέχεια.
• Αν έχουµε π.χ. να διδάξουµε για το αυτοκίνητο σε µία τάξη µαθητών που θα γίνουν
µηχανικοί αυτοκινήτων, τότε θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε µε τα όσα ήδη γνωρίζουν ή
νοµίζουν πως γνωρίζουν Π.χ. αρχίζουµε µε τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να
µπορεί να συντηρεί το αυτοκίνητο του.
• Γίνεται µία οµαδική συζήτηση και καταγράφονται στον πίνακα όσα λένε οι µαθητές. Ο
εκπαιδευτικός παρεµβαίνει θέτοντας µόνο διευκρινιστικά ερωτήµατα του τύπου «Τι ακριβώς
εννοείς όταν λες ότι…» ή ερωτήµατα που προτρέπουν σε αποσαφηνίσεις καταστάσεων, στο
βαθµό που θεωρεί ότι κάτι που λέγεται είναι εντελώς λάθος.
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• Αφού συγκροτηθεί µία λίστα µε τα όσα γνωρίζουν οι µαθητές γύρω από τη συντήρηση του
αυτοκινήτου, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους µαθητές να διατυπώσουν ερωτήµατα σχετικά
µε τη συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου, για τα οποία δεν γνωρίζουν τις
απαντήσεις. Και τους καλεί να διαµορφώσουν ερωτηµατολόγια, µε τα οποία θα
απευθυνθούν σε ειδικούς για να πάρουν συνεντεύξεις (π.χ. σε τεχνίτες συνεργείων, σε
µηχανολόγους, σε αντιπροσωπείες κ.λπ.)
• Οι µαθητές µπορούν να εργαστούν ανά δύο ή και σε µεγαλύτερες οµάδες. Αφού
πραγµατοποιήσουν τις συνεντεύξεις, επεξεργάζονται τις απαντήσεις και διαµορφώνουν
κείµενα, τα οποία παρουσιάζουν στην τάξη. Για τα ίδια θέµατα στη συνέχεια ενδεχοµένως
µπορούν να στραφούν σε βιβλιογραφικές πηγές ή στο διαδίκτυο για να συµπληρώσουν τις
εργασίες και τις γνώσεις τους.
• Έχει διαπιστωθεί ότι και οι πιο αδύνατοι µαθητές, οι µαθητές που συνήθως στη σχολική
αίθουσα τους βλέπουµε παθητικούς και αδιάφορους, όταν τους δοθεί το περιθώριο να
ερευνήσουν για να µάθουν κάτι, ενεργοποιούνται και επιδιώκουν στόχους, στοιχείο
ιδιαίτερα σηµαντικό για την ένταξή τους στο σύγχρονο επαγγελµατικό κόσµο της γνώσης
και της πληροφόρησης, στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθούν.
9.15. Οι ασκήσεις που δίνουµε στους µαθητές δεν πρέπει να είναι
πολύπλοκες:

Κατά

κανόνα,

δίνουµε

αρχικά

ασκήσεις

που

αποτελούν

απλές

µαθηµατικές εφαρµογές και όταν βεβαιωθούµε ότι το αντικείµενό τους αφοµοιώθηκε
από τον µέσο µαθητή, προχωρούµε σε πιο σύνθετες, αποφεύγοντας πάντως
πολύπλοκες ασκήσεις ή ασκήσεις που

επιλύονται µε περισσότερες από τρεις

µαθηµατικές σχέσεις. Κατά την διάρκεια των πρόχειρων δοκιµασιών (test) µπορούµε σε
κάποιες περιπτώσεις να δίνουµε στους µαθητές κάποιους µαθηµατικούς τύπους ή να
τους επιτρέπουµε να γράφουν µε ανοικτά βιβλία.
9.16. Είναι σηµαντικό να κατανοήσει ο µαθητής τις τεχνικές έννοιες της
ειδικότητας, να κατανοήσει πρώτα ποιοτικά τα σχετικά φαινόµενα, καθώς επίσης και
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να αποκτήσει βασικές τεχνικές δεξιότητες στο εργαστήριο, όπου και θα γίνεται η
πειραµατική επαλήθευση των θεωρητικών γνώσεων.
• Η χρήση εποπτικού υλικού κατά τη διδασκαλία κρίνεται απαραίτητη.
• Στις ασκήσεις πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική «µαθηµατικοποίηση».
• Είναι σηµαντικό, επίσης, να συνδέεται η παρεχόµενη γνώση µε τις τεχνολογικές

εφαρµογές της και παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής.
9.17. Η προσέγγιση της γνώσης από το µαθητή πρέπει να γίνεται µε
ενεργητικό τρόπο. Αυτό βοηθά στην καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης. Ο µαθητής
δεν πρέπει να συσσωρεύει πληροφορίες και γνώσεις, αλλά να καλλιεργεί και γενικές
ικανότητες και δεξιότητες (κριτική σκέψη και εξαγωγή λογικών συµπερασµάτων κατόπιν
παρατήρησης, καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων µιας πραγµατικής κατασκευής
κλπ).
9.18. Η παρουσίαση των θεµάτων, εκτός από το γνωστικό περιεχόµενό
της, πρέπει να περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία:
• Την δηµιουργία κινήτρου µε την ανάδειξη και επισήµανση

της

χρησιµότητας (γενικής και κατά θέµα ) του διδακτικού αντικειµένου
και της προσδοκώµενης ικανοποίησης από την απόκτηση ενός
µέσου έκφρασης και δηµιουργίας.
• Την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της περιέργειας µε την χρήση
εποπτικών µέσων που µπορεί να είναι αντικείµενα, σχέδια,
γραφήµατα κάθε είδους, έντυπα, µακέτες κ.λ.π., επιλεγµένα µε
βασικό κριτήριο τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
• Την ενθάρρυνση της συµµετοχής των µαθητών µε την παρακίνηση
για την συλλογή εποπτικών µέσων και την επιλογή θεµάτων.
• ∆εδοµένου ότι οι µαθητές δεν έχουν ακόµα τεχνικές γνώσεις θα
πρέπει, κατά την παρουσίαση του διδακτικού αντικειµένου, να
γίνεται η απαιτούµενη κάθε φορά εισαγωγική ενηµέρωση από τον
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εκπαιδευτικό, ώστε να µπορέσουν να παρακολουθήσουν και να
κατανοήσουν το περιεχόµενο των θεµάτων.
•

Στο στάδιο της παρουσίασης σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει η
χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων της Πληροφορικής. Η εξοικείωση
µε τον Η/Υ και τις χρήσεις του είναι άλλωστε ένας από τους
στόχους του σύγχρονου µαθήµατος.

9.19. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αιτιολογείται η χρησιµότητα
κάθε κεφαλαίου και κάθε άσκησης µε παραδείγµατα από την πραγµατικότητα.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το ενδιαφέρον των µαθητών και το µάθηµα να
γίνεται ελκυστικότερο.
9.20. Στην αρχή της διδασκαλίας του µαθήµατος, πρέπει ν’ αναφερθούν, οι γενικές
οδηγίες για τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής µε αντίστοιχη επίδειξη. Επίσης στην
αρχή κάθε άσκησης, πρέπει να επιδεικνύονται σχολαστικά τα ειδικά µέτρα ασφάλειας
της συγκεκριµένης άσκησης. Όλοι οι µαθητές να τα τηρούν (φόρµες, γυαλιά προστασίας
κ.λ.π).
9.21. Είναι υποχρεωτική η αρχική αναλυτική επίδειξη των µηχανηµάτων, εργαλείων,
εξαρτηµάτων αλλά και της τεχνικής που θα ακολουθείται στην κάθε άσκηση.
9.22. Πρέπει να επισηµανθεί η µεγάλη αποτελεσµατικότητα της αναγνώρισης
της επίδοσης των µαθητών από τους συµµαθητές τους. Για τον σκοπό
αυτό είναι σκόπιµη η έκθεση σχεδίων των µαθητών στην αίθουσα ή σε άλλο
σχολικό χώρο και η ενθάρρυνση της σήµανσης και της διακόσµησης των
σχολικών χώρων από τους µαθητές.
9.23. Ως προς το εργασιακό περιβάλλον, οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες
µε υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των ειδικών µαθηµάτων (δύο για κάθε τµήµα),
• διερευνούν τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας της περιοχής τους,
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• εκπονούν συνδυαστικές εργασίες σχετικές µε τα αντικείµενα των τοµέων του
κύκλου που έχει το σχολείο τους,
• επισκέπτονται εργασιακούς χώρους και συντάσσουν εκθέσεις κ.ά.
• Οι έρευνες και οι εργασίες αυτές προτείνεται να πραγµατοποιούνται κυρίως
µε τη µέθοδο του σχεδίου εργασίας (project)
• και τη µέθοδο της µελέτης περίπτωσης (case study), που βοηθούν τους
µαθητές στην καλλιέργεια ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων
Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις προκειµένου να προσεγγίσει αποτελεσµατικότερα
ο µαθητής έννοιες που αφορούν τον εαυτό του και τις συνθήκες του σύγχρονου
περιβάλλοντος εργασίας είναι πολλές. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:


Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων µε δηµιουργική συζήτηση που ακολουθεί



Επεξεργασία πινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, µαζί µε
άλλο χρήσιµο υλικό, αποτελούν κείµενα που συµβάλλουν στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών.



Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη



Ασκήσεις προσοµοίωσης (µε παιχνίδι ρόλων, δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα κυρίως
σχετικά µε την απασχόληση και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, κ.ά.).



Συνεργασία µε φορείς απασχόλησης



Στρατηγικά οργανωµένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας



∆ιοργανώσεις ηµερίδων από τους µαθητές µε προσκλήσεις ατόµων για ενηµέρωση
για τις συνθήκες στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.



Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, εκπονούν διάφορες εργασίες χρησιµοποιώντας
πληροφορίες και γνώσεις από πηγές εντός και εκτός σχολείου, όπως επαγγελµατικοί
χώροι, βιβλιοθήκες, επιστηµονικά ιδρύµατα κ.α.



Οι

εργασίες

που

ανατίθενται

στους

µαθητές

σχεδιάζονται

έτσι

ώστε

να

χρησιµοποιούν οι µαθητές αρκετές σύγχρονες πηγές και, βεβαίως, το διαδίκτυο και
τα σχολικά εργαστήρια. Ειδικότερα στις τεχνικές ειδικότητες τα εργαστήρια
προτείνεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή των έργων των µαθητών.
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει οι µαθητές να επιλέγουν τις θεµατικές ενότητες
µε τις οποίες επιθυµούν να ασχοληθούν, µε βάση τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και
τους τοµείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο τους.



Ο εκπαιδευτικός είναι ο συντονιστής, ο εµψυχωτής της οµάδας. Σχεδιάζει τις
διαδικασίες της µάθησης, δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και σχέσεις µε
την τοπική κοινωνία/οικονοµία. Υποστηρίζει τις αποφάσεις των µαθητών για τις
εκπαιδευτικές και συνακόλουθες επαγγελµατικές επιλογές τους χωρίς, όµως, να τους
καθοδηγεί µε συγκεκριµένες επιλογές.

9.24. Περιγραφές επαγγελµάτων:
Μελετώνται τα αντιπροσωπευτικότερα επαγγέλµατα που αντιστοιχούν στους τοµείς των
κύκλων.
Αφού αναλυθούν οι προοπτικές απασχόλησης των τοµέων, προτείνεται να αναλάβουν
οι µαθητές εξειδικευµένα σχέδια εργασίας για να µελετήσουν αντιπροσωπευτικά των
Τοµέων/Ειδικοτήτων και σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Το περιεχόµενο των σχεδίων
εργασίας προτείνεται να αποτελείται από:
•

Το αντικείµενο εργασίας (π.χ. παραγωγή προϊόντος, παροχή υπηρεσίας)

•

Τις συνθήκες εργασίας (χώροι-εξοπλισµός, χρόνοι, αµοιβές, συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαπροσωπικές σχέσεις)

•

Τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του προσωπικού (γνώσεις, δεξιότητες, τυπικά
προσόντα, σπουδές)

•

Τις προοπτικές διάφορων θέσεων εργασίας (οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία ιδιαίτερα της περιοχής του σχολείου, τεχνολογική εξέλιξη).

9.25. Άλλες προτεινόµενες διδακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις και
τεχνικές στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση:
Είναι αναγκαία η απλοποίηση του περιεχοµένου

µε την χρήση διδακτικών

µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών που οδηγούν κυρίως βιωµατική µάθηση. Γι’
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αυτό προτείνεται η εφαρµογή κυρίως των σχεδίων εργασίας και των τεχνικών «µελέτης
περίπτωσης»:


Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων µε δηµιουργική συζήτηση που ακολουθεί



Επεξεργασία πινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, µαζί
µε άλλο χρήσιµο υλικό, αποτελούν κείµενα που συµβάλλουν στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών.



Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη



Ασκήσεις προσοµοίωσης (µε παίξιµο ρόλων, δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα
κυρίως σχετικά µε την απασχόληση και την ανάπτυξη κ.ά.).



Συνεργασία µε φορείς απασχόλησης



Στρατηγικά οργανωµένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας



∆ιοργανώσεις ηµερίδων

από τους µαθητές µε προσκλήσεις ατόµων για

ενηµέρωση για τις συνθήκες στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω δραστηριότητες θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη
των σκοπών των µαθηµάτων:
•

Συλλογή

στατιστικών

αναπτυξιακής

στοιχείων

διαδικασίας

µε

σκοπό

επιλεγµένων

την

συγκριτική

χωρών

(πολύ

µελέτη

της

ανεπτυγµένων,

αναπτυσσόµενων και λιγότερο ανεπτυγµένων)
•

Συλλογή στοιχείων σχετικών µε παραγωγικές µονάδες ανά τοµέα παραγωγής
(π.χ. γεωργικός, µεταποιητικός, υπηρεσιών).

•

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών µε τις παραγωγικές µονάδες της
περιοχής (π.χ. κατανοµή εργατικού δυναµικού ανά τοµέα παραγωγής)

•

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σύγχρονες οικονοµικές µονάδες και καταγραφή της
τεχνολογίας που χρησιµοποιούν.

9.26. Τα θέµατα διδάσκονται µε τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η µάθηση πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια ενεργητική
διαδικασία, η οποία συντελείται µέσα από µια διαρκή αλληλεπίδραση του µαθητή µε το
κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτικό-πολιτισµικό του περιβάλλον.
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• Ο προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι απαραίτητος, έτσι ώστε, αν χρειασθεί, να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες
προσαρµογές.
• Επιπλέον, η εκ µέρους του εκπαιδευτικού ενηµέρωσή του για το περιεχόµενο των
οδηγιών, η γνώση του περιεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και η χρήση του
αναγκαίου διδακτικού

υλικού και εποπτικών µέσων, είναι απαραίτητα για την

επίτευξη των διδακτικών στόχων.
• Ο εκπαιδευτικός, ως επιστήµονας και ψυχοπαιδαγωγός, χρειάζεται να εργάζεται
υπεύθυνα και µεθοδικά, να προσεγγίζει το γνωστικό αντικείµενο διαθεµατικά/
διεπιστηµονικά, να χρησιµοποιεί βιβλιογραφία και παραδείγµατα.
• Όσον αφορά τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις, προτείνεται ο συνδυασµός µεικτών
και µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. Με τη µεικτή διδασκαλία ο
εκπαιδευτικός έχει τον καθοδηγητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε ποικίλες
ερωτήσεις και διάλογο θα εµπλέκει στην διαδικασία τους µαθητές, (µαθητοκεντρική
διδασκαλία). Έτσι, αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος από µεταφορέας
γνώσεων

γίνεται

συνεργάτης

και

σύµβουλος

του

µαθητή,

οργανωτής

και

υποστηρικτής του στη διαδικασία της µάθησης.
• Ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός τεχνικών, όπως η σύντοµη εισήγηση, οι
ερωτήσεις, η παρώθηση, ο διάλογος, η αντιπαράθεση, η διερεύνηση και η
επεξεργασία δεδοµένων.
• Επιπλέον, χρήσιµες µέθοδοι και τεχνικές είναι:
•

Η µελέτη πηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση της γνώσης.

•

Η βιωµατική προσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και δραµατοποιηµένων
διαλόγων.

•

Η παρουσίαση επίκαιρων γεγονότων από εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κ.τ.λ. και
η διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το περιεχόµενο του
µαθήµατος.

•

Επισηµαίνεται ότι επιβάλλεται η χρήση των κατάλληλων εποπτικών µέσων
διδασκαλίας

και

εκπαιδευτικής

τεχνολογίας
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βιντεοταινίες, διαδίκτυο κτλ.), για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των
µαθητών, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι πιο αποτελεσµατική.
•

Επισηµαίνεται ότι επιβάλλεται η ολιστική/διαθεµατική/διεπιστηµονική προσέγγιση.

9.27. Για την κατανοµή ωρών, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη όλες οι παράµετροι
(συνολικές ώρες µαθήµατος, απώλειες µαθηµάτων, χρόνος για την αποπεράτωση κάθε
άσκησης κ.λ.π), ώστε η κατανοµή αυτή να είναι, όσο το δυνατό πρακτικά εφαρµόσιµη.
9.28. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης πρέπει να ακολουθείται µε συνέπεια και
συνέχεια.
• Ο διαχωρισµός των µαθηµάτων σε θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος τελικά
αποβαίνει σε βάρος της διδασκαλίας. Τα µαθήµατα, εφόσον είναι δυνατόν, πρέπει να
διδάσκονται εξολοκλήρου στα εργαστήρια. Έτσι επιτυγχάνεται ο συνδυασµός θεωρίας
και πράξης και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δώσει το βάρος που
απαιτείται στο εργαστηριακό ή στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος, ανάλογα µε την
πρόοδο των µαθητών, τον εργαστηριακό εξοπλισµό που διαθέτει και την ενότητα που
διδάσκει.
• Η διδασκαλία του µαθήµατος στο εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό
να υποστηρίζει τη διδασκαλία της θεωρίας µε επιδείξεις συσκευών, εξαρτηµάτων,
µηχανηµάτων και κατασκευών.
• Στο εργαστηριακό µέρος είναι επιθυµητό να χωρίζονται οι µαθητές σε οµάδες και
κάθε εκπαιδευτικός να έχει την ευθύνη για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης
εργαστηριακής δραστηριότητας.
• Θα πρέπει να υπάρχει προγραµµατισµός των εργαστηριακών ασκήσεων ώστε να
εναλλάσσονται κυκλικά οι οµάδες των µαθητών σε αυτές.
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και την ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων

πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή του µαθητή στη διαδικασία
της οργάνωσης και λειτουργία της εργαστηριακής διδασκαλίας:
• Η διδακτική πορεία πρέπει να στηρίζεται στην αυτενέργεια του µαθητή, ο οποίος
καθοδηγείται και ενηµερώνεται από τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να αποκτήσει
γνώσεις και να αναπτύξει τις απαιτούµενες ικανότητες σύµφωνα µε τους
αντικειµενικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πρόγραµµα.
• Το διδακτικό υλικό που παρέχεται στον εκπαιδευτικό και τον µαθητή πρέπει να είναι
το κατάλληλο και επαρκές, ώστε να αναπτύσσονται οι παραπάνω δραστηριότητες.
• Επειδή αφενός σε κάθε ενότητα των µεικτών µαθηµάτων δεν απαιτούνται ίδιες
θεωρητικές και εργαστηριακές ώρες και αφ’ ετέρου χρειάζεται να γίνεται επίδειξη
εργαστηριακού εξοπλισµού κατά τη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισηγείται να µην είναι διαχωρισµένες, ανά εβδοµάδα, οι
θεωρητικές από τις εργαστηριακές ώρες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους
διδάσκοντες να προσαρµόζουν την εργαστηριακή και θεωρητική διδασκαλία ανάλογα
µε τις απαιτήσεις της κάθε διδακτικής ενότητας. Τα µεικτά µαθήµατα εξ’ ολοκλήρου
διδάσκονται στα εργαστήριο.
• Ο σκοπός που επιδιώκουν οι εργαστηριακές ασκήσεις επιτυγχάνεται µε την σωστή
εκτέλεσή τους. Αυτό όµως προϋποθέτει τάξη και καλή οργάνωση του εργαστηρίου,
τήρηση και σχολαστικότητα των κανονισµών λειτουργίας του, µελέτη του
θεωρητικού µέρους κάθε ασκήσεως, ορθή και προσεκτική χρήση των οργάνων και
συσκευών µετρήσεως.
• Ο συντονισµός, η καθοδήγηση των µαθητών και η επίβλεψή τους την ώρα που
εκτελούν την άσκησή τους από τους καθηγητές επιτυγχάνεται µε την κατανοµή των
µαθητών κάθε τάξης σε οµάδες που αποτελούνται από δυο έως τρεις µαθητές.
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• Όταν ο εξοπλισµός του εργαστηρίου είναι επαρκής, τότε οι µαθητές του τµήµατος
εκτελούν την ίδια άσκηση µοιρασµένοι σε οµάδες των δυο ή τριών µαθητών.
• Στην περίπτωση που ο εξοπλισµός του εργαστηρίου είναι ανεπαρκής τότε για την
υλοποίηση του προγράµµατος των ασκήσεων εφαρµόζεται η µεθοδολογία των

«πολλαπλών δραστηριοτήτων» (3 έως 5 ασκήσεις). Στην περίπτωση αυτή οι
διδάσκοντες εκπαιδευτικοί του εργαστηρίου ενηµερώνουν τους µαθητές για την
οµάδα των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαµβάνονται σε ένα κεφάλαιο του
προγράµµατος.
• Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πριν οι µαθητές αρχίσουν την εκτέλεση των
ασκήσεων να τους ενηµερώσουν για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και τους

διδακτικούς στόχους που επιδιώκονται από την εκτέλεση των ασκήσεων.
• Πρέπει να υπάρχει καλή οργάνωση στην παρουσίαση των ασκήσεων έτσι ώστε η
διδακτική ενηµέρωση των µαθητών για το σύνολο των ασκήσεων κάθε κεφαλαίου να
είναι ολιγόλεπτη.
• Με τον τρόπο αυτό παρακολουθείται καλύτερα η εφαρµογή των µέτρων πρόληψης

ατυχηµάτων, περιορίζονται στο ελάχιστο οι βλάβες και οι φθορές του εργαστηριακού
εξοπλισµού και ενισχύεται το πνεύµα της συλλογικής εργασίας.

9.30. Ανάθεση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών:
• Ένα µάθηµα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και αντικειµένων, µε αποτέλεσµα
να είναι σχετικά εύκολος ο περιορισµός της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας µέσα από
την ανάθεση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών σε θέµατα που ενδιαφέρουν τους
µαθητές.
• Οι εργασίες αυτές µπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη στα πλαίσια της
διδασκαλίας και επιπλέον, να εφοδιάσουν το σχολείο µε πλούσιο εποπτικό υλικό.
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• Επίσης είναι σκόπιµο να βαθµολογηθούν θετικά µε τρόπο που θα ορίσει εκ των
προτέρων ο εκπαιδευτικός και ανάλογα µε το αποτέλεσµα.
• Για να αποκτήσει επισηµότητα η διαδικασία θα πρέπει οι µαθητές να εφοδιαστούν µε
επιστολή που θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις – φορείς – επαγγελµατίες και θα τους
ζητάει τη συνδροµή τους στην εκπόνηση των εργασιών. Η επιστολή είναι καλό να
υπογράφεται από τον καθηγητή και τον διευθυντή του σχολείου.

Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών είναι:
•

Μικρές

συλλογές

µε

µικρά

κείµενα

και

φωτογραφίες

ή

προσπέκτους

µηχανηµάτων σχετικών µε την ενέργεια, όπως κλιµατιστικά, λέβητες, σώµατα
καλοριφέρ, εναλλάκτες, µηχανές εσωτερικής καύσεως, µηχανές παραγωγής
ενέργειας (ανεµογεννήτριες, µονάδες ηλεκτροπαραγωγής κλπ.), εργοµηχανές
κάθε είδους (αντλίες, ανεµιστήρες, συµπιεστές κλπ).
•

Παρουσίαση διεργασιών και χώρων, κατασκευές από παλιά υλικά ή ξύλο, σε
κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ακόµη και µακέτες.

•

Με αφορµή αυτές τις εργασίες, είναι σίγουρο ότι θα δοθεί η δυνατότητα οι
µαθητές να προσεγγίσουν και άλλες βασικές τεχνικές γνώσεις όπως στοιχεία
µηχανών, µηχανική κλπ.

Κριτήρια επιλογής εργασιών είναι:
•

Επαγγελµατική εµπειρία: Η εργασία του πατέρα ή κάποιου συγγενή, η πιθανή
επαγγελµατική απασχόληση του ίδιου του µαθητή (ακόµη και αν ο µαθητής
εργάζεται σε bar, θα µπορούσε να µας παρουσιάσει το σύστηµα κλιµατισµού, να
µας κάνει σχόλια για την αποτελεσµατικότητά του κλπ).
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Χώροι εργασίας: Οι παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής αποτελούν
σπουδαία πηγή για να αντλήσουν υλικό οι µαθητές για τις πρώτες εργασίες αλλά
και για ακόµη πιο σύνθετες εργασίες στη συνέχεια.

⇒ Οι επαγγελµατίες της περιοχής, τοπικές βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µονάδες είναι
οι κυριότερες πηγές.
⇒ Σε µια νησιωτική περιοχή, όπου δεν υπάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες, ας
τους

ζητήσουµε

να

επισκεφθούν

το

µηχανοστάσιο

ενός

καϊκιού,

ενός

οχηµαταγωγού F/B, ενός ιπτάµενου δελφινιού, το ελαιουργείο της περιοχής τους
και να συζητήσουν για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, τη λειτουργία και τη
συντήρησή του µε τον ιδιοκτήτη ή τον µηχανικό αντίστοιχα.
⇒ Κάποιοι µπορούν να φωτογραφήσουν, να κάνουν πρόχειρο σκίτσο και να
παρουσιάσουν τη λειτουργία και τον τρόπο που χρησιµοποιείται η ενέργεια σε
ανεµογεννήτριες που υπάρχουν στην περιοχή, σε παλιές αντλίες άντλησης νερού
(µε το άνεµο ή µε κίνηση ζώων) ή ακόµη και το λεβητοστάσιο του σπιτιού τους
σε συνεργασία µε τον συντηρητή τους.
•

Βιοµηχανική ιστορία:

⇒ Ένα εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο ή µια παλιά παραγωγική δραστηριότητα της
περιοχής µπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο εργασίας των µαθητών.
⇒ Κάποιες συνεντεύξεις µε ηλικιωµένους ή συνταξιούχους τεχνίτες, φωτογραφήσεις
και συλλογή ανάλογου υλικού, είναι δυνατόν να αποτελέσουν πολύ σηµαντικές
πηγές για καλές εργασίες.
•

Αµεσα ενδιαφέροντα των µαθητών: Πολλοί µαθητές µας παρακολουθούν µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τεχνικά περιοδικά, ιδιαίτερα από το χώρο του αυτοκινήτου.
Αυτοί µπορούν να παρουσιάσουν µια καλή εργασία ανατρέχοντας στις γνώσεις
τους, στα περιοδικά και στις φωτογραφίες που διαθέτουν.
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Επίκαιρα θέµατα: Ένα σηµαντικό γεγονός το οποίο έχει απασχολήσει τη κοινωνία
γενικά ή σε τοπικό επίπεδο και άπτεται θεµάτων ενέργειας και µηχανών µπορεί
επίσης να αποτελέσει αντικείµενο εργασίας πχ το κλείσιµο ή το άνοιγµα ενός
εργοστασίου, ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα, η κατασκευή ενός βιολογικού
καθαρισµού, ένα νέο µοντέλο

αυτοκινήτου

µε καινοτοµικά τεχνολογικά

χαρακτηριστικά.
•

Βιβλιογραφία: Αν και οι µαθητές µας συνήθως δεν τα πηγαίνουν καλά µε
βιβλιογραφική αναζήτηση, ωστόσο κάποιοι είναι πιθανόν να προτιµήσουν
ανάλογες εργασίες. Μια µικρή απλουστευτική έρευνα σε βιβλιογραφία

⇒ π.χ. φωτογραφικό υλικό για λέβητες
⇒ για κλιµατιστικά µηχανήµατα,
⇒ για αυτοκίνητα και σύντοµες παρουσιάσεις από άρθρα και διαφηµίσεις παλιών
τεχνικών περιοδικών, όπως του Τεχνικού Επιµελητηρίου
⇒ παλιές φωτογραφίες κλπ
είναι εργασίες που µπορεί να ενθουσιάσουν κάποιους µαθητές.
• Αν ένας µαθητής έχει πρόσβαση στο Ιντερνετ, µπορούµε να του ζητήσουµε να
εκπονήσει εργασία σε συνεργασία µε άλλους, δίνοντάς τους παράλληλα και
κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
9.31. Η ενσωµάτωση και η ένταξη εφαρµογών Η/Υ και πληροφορικής σε όλα
τα εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι ένας σύγχρονος, αναγκαίος και φιλόδοξος στόχος
µε µεγάλη ευρύτητα.
Η ενσωµάτωση της πληροφορικής και των Η/Υ σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείµενα:
•

Είναι συµβατή µε τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν διαµόρφωση
σε ευρύτερα ενιαία σύνολα, διαφόρων συγγενών εκπαιδευτικών αντικειµένων. Η
πληροφορική είναι απαραίτητο συστατικό όλων των υπό διαµόρφωση αυτών
εκπαιδευτικών συνόλων.
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Είναι συµβατή µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων που θα
αντιµετωπίσουν ένα σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον, του οποίου η
πληροφορική και οι υπολογιστές θα είναι από τα βασικότερα εργαλεία.
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10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
10.1. Η αξιολόγηση των µαθητών είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής
διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθµό επίτευξης των διδακτικών
στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράµµατα σπουδών των
αντίστοιχων µαθηµάτων. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες µορφές και
τεχνικές για να επιτύχει αφενός µεν έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη
αποτίµηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των
µαθητών και αφετέρου να συµβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειµενική
πληροφόρησή τους για το επίπεδο µάθησης και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, οφείλει
να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να
ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της
αποτελεσµατικότητάς της.
Επίσης, η αξιολόγηση υπηρετεί και την ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των
µαθητών.
10.2. Στο πλαίσιο αυτό ο µαθητής αξιολογείται από:
•

Τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική
δραστηριότητά του µέσα στο σχολείο.

•

Τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιµασίες αξιολόγησης κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους

•

Τις συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες, όταν του ανατίθενται αυτές.

•

Tο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή, όπου
αυτός τηρείται.

10.3. Στην αρχή του σχολικού έτους και µέσα στις δύο πρώτες εβδοµάδες από την
έναρξη των µαθηµάτων διεξάγονται διαγνωστικές δοκιµασίες. Σκοπός των
διαγνωστικών δοκιµασιών είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς:
•

να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι µαθητές τους, ώστε
ανάλογα να προσαρµόσουν τη διδασκαλία τους,

85

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

•

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

να διερευνήσουν εάν οι µαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούµενες γνώσεις και
δεξιότητες σε σχέση µε την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, ώστε να
επισηµάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραµµα (ώρες
διδασκαλίας και διδασκόµενα µαθήµατα) για την πρόσθετη διδακτική τους
στήριξη, την οποία εισηγούνται στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων, ο οποίος και
αποφασίζει.
⇒ Οι διαγνωστικές δοκιµασίες προγραµµατίζονται και διεξάγονται µε ευθύνη
των διδασκόντων, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του Σχολείου, σε µία
διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των µαθητών.
⇒ Οι διαγνωστικές δοκιµασίες δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της
επίδοσης του µαθητή, αλλά τηρούνται στο φάκελο επίδοσης.
⇒ Για

την

επίδοση

των

µαθητών

στις

διαγνωστικές

δοκιµασίες

ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών.
10.4. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας µαθηµάτων, η πρόοδος των µαθητών
ελέγχεται µε προφορική εξέταση για το µάθηµα της ηµέρας, η οποία
διενεργείται µε την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του
µαθήµατος της ηµέρας. Οι εξεταζόµενοι προφορικά µαθητές βαθµολογούνται για κάθε
τέτοια εξέταση.
Εκτός

της

προφορικής

εξέτασης,

διενεργούνται

ποικίλες

ενδιάµεσες

γραπτές

εξετάσεις. Αυτές είναι:
•

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες διάρκειας 10 έως 15 λεπτών, που αποτελούν
εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των µαθητών στο µάθηµα της ηµέρας και
πραγµατοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των µαθητών και στην ύλη του
µαθήµατος της ηµέρας. Τα θέµατα που δίνονται στους µαθητές θα πρέπει να
προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες να µπορούν να διατυπώσουν οι µαθητές
στον προβλεπόµενο χρόνο. Ο αριθµός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιµασιών
είναι χωρίς αριθµητικό περιορισµό και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. Τα
αποτελέσµατά τους αξιοποιούνται για την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του
µαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.

86

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

•

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ως προς τη µορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιµασίες µπορεί να συνδυάζουν
ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντοµης απάντησης,
κλειστές ή αντικειµενικού τύπου, επιλεγόµενης απάντησης κτλ.) και διαφορετικού
επιπέδου δυσκολίας, µε τις οποίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφοµοίωση της
διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των µαθητών.

10.5. Οµαδικές Συνθετικές - ∆ηµιουργικές Εργασίες
• Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της
δηµιουργικής ικανότητας του µαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού
πνεύµατος και αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση
των στοιχείων αυτών.
• Οι δηµιουργικές εργασίες µπορούν να είναι ατοµικές ή οµαδικές και να έχουν τη
µορφή µικρής µελέτης ανάλογης προς τις δυνατότητες των µαθητών, ή να είναι
συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέµατα των εργασιών αυτών
δίνονται από τους διδάσκοντες στους µαθητές ή προτείνονται από τους µαθητές και
εγκρίνονται από τους διδάσκοντες.
• Οι δηµιουργικές εργασίες µπορούν να παρουσιάζονται µέσα στην τάξη, κατά τη κρίση
του διδάσκοντος, ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή
κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων. Οι εργασίες
αυτές µπορούν να δηµοσιεύονται ή να δηµοσιοποιούνται µε όποιον άλλο τρόπο κριθεί
πρόσφορο.
• Η δηµιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και λαµβάνεται υπόψη
µόνο όταν έχει θετική επίδραση στην επίδοση του µαθητή.
• Αν ένας µαθητής εκπονεί µε δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση µε
τους διδάσκοντες περισσότερες της µιας δηµιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιµώνται
στη βαθµολογία του µαθητή, σε όλα τα αντίστοιχα µαθήµατα.
• Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων
και δραστηριοτήτων του µαθητή, εάν αυτός υπάρχει και όπου δεν υπάρχει,
ενηµερώνονται µε ευθύνη του εκπαιδευτικού που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι
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διδάσκοντες στο ίδιο τµήµα για τη συµπληρωµατική αυτή δραστηριότητα του κάθε
µαθητή.
• Εάν για κάποιο αντικείµενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολλοί µαθητές και ο οικείος
διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες
καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των µαθητών σε οµαδικές εργασίες που
βρίσκονται πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους.
10.6. Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των µαθητών
• Σε κάθε σχολή παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται µε ευθύνη του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού κάθε τµήµατος ή τάξης και σε ειδικό χώρο φάκελος εκπαιδευτικών
επιδόσεων και δραστηριοτήτων των µαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία
που συµβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των µαθητών, τα οποία
δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίµησης της επίδοσής τους. Tέτοιου είδους
στοιχεία είναι κυρίως:
⇒ Εργασίες, τις οποίες πραγµατοποιεί ο µαθητής, πέραν αυτών που γίνονται
στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών,
⇒ Αναφορές σχετικές µε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει,
⇒ Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευµατικό,
πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τοµέα που χορηγούνται από επίσηµα
αναγνωρισµένους

επιστηµονικούς,

µορφωτικούς,

πολιτιστικούς

και

αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους,
⇒ Ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης του µαθητή,
⇒ Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές µε τα µαθήµατα.
⇒ Κάθε µαθητής που επιθυµεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα
υποβάλλει στον αρµόδιο καθηγητή.
Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι µόνο η σφαιρικότερη

και

πολύπλευρη εκτίµηση των δραστηριοτήτων των µαθητών, αλλά η υποβοήθηση και η
επικοινωνία µέσα στο σχολείο µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, η παροχή έµµεσα
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στον µαθητή της δυνατότητας συµµετοχής του και της διατύπωσης παρατηρήσεων και
προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
10.7. Αξιολόγηση Μαθηµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
• Τα µαθήµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχοµένου και το
εργαστηριακό µέρος των µικτών µαθηµάτων, εξετάζονται κατά τις εξεταστικές
περιόδους γραπτά ή προφορικά, µε επίδειξη δεξιοτήτων των µαθητών στο
εργαστήριο και εκτέλεση

συγκεκριµένου έργου ,ανάλογα µε την φύση του

αντικειµένου του µαθήµατος. Είναι δυνατό να επιλεγεί µία µορφή εξέτασης ή και
συνδυασµός αυτών.
• Στα µαθήµατα θεωρητικού περιεχοµένου και στο θεωρητικό µέρος των µεικτών
µαθηµάτων οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες.
⇒ Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει ερωτήσεις που µπορούν να αναλύονται σε
υποερωτήµατα µε σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.
⇒ Η δεύτερη κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει ασκήσεις εφαρµογών ή και
προβλήµατα.
• Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του µαθήµατος δεν είναι εφικτό να δοθούν
ασκήσεις ή προβλήµατα, οι µαθητές θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε
ερωτήσεις που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής
της αποκτηθείσας γνώσης.
• Η βαθµολογία µπορεί να κατανέµεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη.
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11. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το σχέδιο µαθήµατος αποτελεί ένα χρήσιµο και απαραίτητο βοήθηµα για τον
εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει και συντάσσει το σχέδιο µαθήµατος, έτσι
ώστε τα τέσσερα στοιχεία του µαθήµατος: µάθηµα, τίτλος ωριαίας ενότητας, τάξη
και αντικειµενικός σκοπός, να ανταποκρίνονται πλήρως στο περιεχόµενο και των
τεσσάρων σταδίων διδασκαλίας. Η παρουσίαση αυτού του τύπου σχεδίου µαθήµατος
ακολουθεί το πρότυπο των Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆) της ΑΣΠΑΙΤΕ.
11.1. Στοιχεία µαθήµατος:
• Μάθηµα
Αναγράφεται πλήρως ο τίτλος του µαθήµατος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο
σχεδιασµό κάθε διδασκαλίας (αντικειµενικοί σκοποί του µαθήµατος – στάδια).
• Τίτλος ωριαίας ενότητας
Αναγράφεται ο τίτλος της ωριαίας ενότητας που προσφέρεται για την κάλυψη ενός
µέρους των αντικειµενικών σκοπών του µαθήµατος για τη συγκεκριµένη τάξη, καθώς
επίσης και για την κάλυψη των ιδίων αντικειµενικών σκοπών της ενότητας.
• Τάξη
Ο εκπαιδευτικός στη προετοιµασία του σχεδίου µαθήµατος πρέπει να λαµβάνει υπόψη του
τη σύνθεση της συγκεκριµένης τάξης που αντιστοιχεί η διδασκαλία για να προσδιορίσει
επακριβώς την ορολογία, τα εποπτικά µέσα, τις µεθόδους διδασκαλίας, τα κριτήρια
αξιολόγησης, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της τάξης κλπ.
• Αντικειµενικοί ή εκπαιδευτικοί σκοποί
Οι αντικειµενικοί σκοποί του µαθήµατος και της ωριαίας ενότητας για τη συγκεκριµένη
τάξη διατυπώνονται από τον εκπαιδευτικό βάσει των οδηγιών διδασκαλίας του
µαθήµατος.
11.2. Οι αντικειµενικοί σκοποί θα πρέπει:
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• Να καλύπτονται χρονικά από τη συγκεκριµένη διδακτική ώρα.
• Να αξιολογούνται µε το κατάλληλο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης.
• Να προσφέρονται για την κάλυψη των αναγκών του µαθήµατος και της ωριαίας
ενότητας.
Οι εκπαιδευτικοί σκοποί στοχεύουν στην αλλαγή συµπεριφοράς και συγχρόνως θα πρέπει
να είναι παρατηρήσιµοι και µετρήσιµοι. Περιλαµβάνουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:
• Τη συµπεριφορά που θα παρουσιάσει ο µαθητής στο τέλος του µαθήµατος.
• Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκδηλωθεί αυτή η συµπεριφορά.
• Το κριτήριο ελέγχου της ακρίβειας στην εκτέλεση της εργασίας, δηλαδή το ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του µαθητή.
11.3. Απαιτούµενα υλικά και εποπτικά µέσα
Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει, επιλέγει και χρησιµοποιεί για την επίτευξη των
αντικειµενικών σκοπών του µαθήµατος τα διάφορα υλικά και εποπτικά µέσα της
διδασκαλίας του, όπως
• πίνακες µε έγχρωµες κιµωλίες,
• αφίσες, εικόνες, φωτογραφίες,
• γραφοσκόπιο µε πολύχρωµες διαφάνειες,
• φωτοτυπίες που µοιράζονται,
• διάφορες κατασκευές,
• µηχανές προβολής ήχου και εικόνας,
• ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
• Συνδυασµός όλων των παραπάνω πολυµέσων (multimedia), καθώς και
• τα ίδια πραγµατικά αντικείµενα.
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11.4. Πορεία διδασκαλίας
1. Προετοιµασία
Το στάδιο της προετοιµασίας είναι συνήθως σύντοµο σε διάρκεια. ∆ίνεται περισσότερη
προσοχή στη συγκέντρωση του συνόλου της τάξης, µε σχολικά ή εξωσχολικά κίνητρα:
• Καλλιεργείται

η

ευχάριστη

παρουσίαση

της

προσωπικότητας

του

εκπαιδευτικού (εµφάνιση, κίνηση, χειρονοµίες, νεύµατα, τόνος φωνής) που
αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την έναρξη της διδασκαλίας.
• Λαµβάνεται υπόψη η γνώση της ψυχολογικής κατάστασης των µαθητών τη
στιγµή της έναρξης της διδασκαλίας (σχολική φόρτιση, εποχή, ηµέρα,
γεγονότα της ηµέρας και χώρος).
• Επιλέγει, τέλος, τον κατάλληλο προσωπικό τρόπο επικοινωνίας µε τη
βοήθεια όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών.
2. Παρουσίαση
Στο στάδιο της παρουσίασης συµπληρώνονται τα στοιχεία:
• "Περιεχόµενα – Βαθµίδες" αναγράφεται το τι επιδιώκεται να επιτευχθεί σύµφωνα
µε τα τέσσερα στοιχεία του µαθήµατος.
• "Μεθόδους" αναγράφεται ποια διδακτική µέθοδος προσιδιάζει για τη διδασκαλία
της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας.
• "Μέσα" αναγράφονται ποια εποπτικά µέσα θα χρησιµοποιηθούν.
• Πρέπει µε έµφαση να τονιστεί ότι είναι χρήσιµο στο σχέδιο µαθήµατος να υπάρχει
συσχέτιση και αντιστοιχία µεταξύ περιεχοµένου – µεθόδου – µέσων διδασκαλίας.
• Η διάρκεια της παρουσίασης εξαρτάται από τα τέσσερα στοιχεία του µαθήµατος.
• Ο σκοπός του σταδίου της παρουσίασης είναι να εισέλθουν οι µαθητές στο χώρο της
διδασκαλίας και να αντιληφθούν τους αντικειµενικούς σκοπούς της ενότητας µε τη
βοήθεια και προτροπή του εκπαιδευτικού.
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Στο στάδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό που θα διδάξει να καθορίσει
το µέγεθος και την ποιότητα της διδακτέας ύλης, τις κατάλληλες µεθόδους διδασκαλίας,
καθώς και τα κατάλληλα εποπτικά µέσα.
3. Εφαρµογή
Στο στάδιο αυτό οι µαθητές στο σύνολό τους βιώνουν, στο µέτρο του δυνατού, τους
αντικειµενικούς σκοπούς του µαθήµατος. Ο εκπαιδευτικός, στη διάρκεια της διδασκαλίας
παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής του συνόλου των µαθητών της τάξης, ώστε να
πραγµατοποιηθούν οι αντικειµενικοί σκοποί του µαθήµατος, µε τη βοήθεια των
φύλλων εφαρµογής.
∆ίνεται προσοχή στην ανατροφοδότηση των µαθητών, στο συγκεκριµένο, το
πραγµατικό, το εφαρµόσιµο στοιχείο που προκύπτει ως αποτέλεσµα του σταδίου
παρουσίασης και της εξωσχολικής πραγµατικότητας.
Η διάρκεια του σταδίου εφαρµογής εξαρτάται από τα τέσσερα στοιχεία του µαθήµατος.
4. Έλεγχος
Ο έλεγχος (αξιολόγηση) κάθε δραστηριότητας αποτελεί κάτι το αυτονόητο στην εποχή
µας. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει, στη διαδικασία της διδασκαλίας είναι χρήσιµο και
απαραίτητο να αξιολογεί το έργο του, σε κάθε ωριαία διδασκαλία, εφαρµόζοντας
αντικειµενικούς τρόπους εξέτασης.
Στα τεχνολογικά και τεχνικά ιδίως µαθήµατα οι τρόποι εξέτασης εντοπίζονται στο πώς
κάτι είναι κατασκευασµένο, στο πώς λειτουργεί, πώς συντηρείται, πώς επισκευάζεται,
τι έργο επιτελεί κλπ.
Η διάρκεια του σταδίου ελέγχου εξαρτάται από τα τέσσερα στοιχεία του µαθήµατος.
Είναι χρήσιµο να τονίσουµε ότι ο χρόνος συµπλήρωσης από τους µαθητές των
διαφόρων κριτηρίων αξιολόγησης (αντικειµενικά τεστ επίδοσης) είναι µικρότερος σε
διάρκεια από τον αντίστοιχο χρόνο ελέγχου του σχεδίου µαθήµατος.
5. Ανακεφαλαίωση
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Το στάδιο της ανακεφαλαίωσης είναι συνήθως σύντοµο σε διάρκεια και ευχάριστο για
τους µαθητές. Πρέπει να αποφεύγεται η στερεότυπη επανάληψη, βήµα προς βήµα, όλου
του µαθήµατος κατά τη διδασκαλία. Και στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός που διδάσκει
καλείται να επιλέξει έναν αποτελεσµατικό τρόπο ανακεφαλαίωσης, όπως για παράδειγµα,
ένα γεγονός, µια εικόνα, ένα σχήµα, ένα παράδειγµα, ένα οργανόγραµµα, µια
στατιστική, µια σωστή απάντηση των µαθητών σε κάποιο καίριο ερώτηµα αποτελούν
µερικούς ευχάριστους και αποτελεσµατικούς τρόπους ανακεφαλαίωσης.
11.5. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά ρήµατα που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό Επαγγελµατικών Μαθηµάτων κατά τη
δόµηση της διδασκαλίας του, ανά επίπεδο γνώσης της γνωστικής περιοχής των
διδακτικών στόχων (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση).
Ο πίνακας των ρηµάτων που ακολουθεί θεωρούµε ότι θα διευκολύνει τον
εκπαιδευτικό Επαγγελµατικών Μαθηµάτων κατά την κατάρτιση του σχεδίου διδασκαλίας
για το µάθηµά του, έτσι ώστε να καθίστανται σαφείς οι διδακτικοί στόχοι που πρέπει να
επιτευχθούν. Ο παρακάτω πίνακας έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο των οδηγιών των
Πρακτικών Ασκήσεων ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆) που πραγµατοποιούνται στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΑΣΠΑΙΤΕ
ΠΑ∆ – Z5
Προπτυχιακά Τµήµατα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Ενδεικτικά ρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ανά επίπεδο γνώσης της
γνωστικής περιοχής.

ΓΝΩΣΗ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ)
αποκτάει
ορίζει

διατυπώνει
περιγράφει
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επιγράφει
απαριθµεί
αντιπαραβάλλει
αποµνηµονεύει
κατονοµάζει
απαγγέλλει
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υπογραµµίζει
αναφέρει κατά λέξη
προσδιορίζει
ανακαλεί
αναγνωρίζει
καταγράφει

συσχετίζει
επαναλαµβάνει
επιλέγει
εκθέτει(δηλώνει)
αφηγείται διηγείται
ονοµάζει

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
µετατρέπει
υπερασπίζει (δικαιολογεί)
περιγράφει
καθορίζει (αποφασίζει)
συζητάει
διαχωρίζει
εξηγεί
εκφράζεται
εκφράζει γενικότητες
προσδιορίζει

εκτιµάει
συµπεραίνει
συσχετίζει
συγκρίνει
επεξηγεί
διερµηνεύει
επισηµαίνει
προετοιµάζει
αναγνωρίζει
επανεκθέτει

αναθεωρεί
µεταφράζει
ερµηνεύει
προβλέπει
συνοψίζει
βρίσκει
προτείνει
αναφέρει(εκθέτει)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
είναι συνεπής
ενθέτει(παρεµβάλλει)
ευθυγραµµίζει
ελέγχει
επεξηγεί(µεταφράζει)
υπολογίζει
διευκρινίζει(επεξηγεί)
κατασκευάζει
διορθώνει
επιδεικνύει
ανακαλύπτει
χειρίζεται, λειτουργεί
ακολουθεί
διαβιβάζει
καταγράφει, σηµειώνει
αντικαθιστά
ανταποκρίνεται
αναθεωρεί

σχεδιάζει τρόπο
συντονίζει(συγχρονίζει)
προσαρµόζει
επιθεωρεί
εφαρµόζει
σχεδιάζει
µετατρέπει
δοκιµάζει
επιλύει
µεταφράζει
ακολουθεί κατά σειρά
ρυθµίζει
τορνεύει
συναρµολογεί
επαληθεύει
συνδέει
επισκευάζει
αντικαθιστά

συντονίζει
αναπτύσσει
συσχετίζει
κάνει(κατασκευάζει)
χειρίζεται
καταµετράει
τροποποιεί
ανιχνεύει
χρησιµοποιεί
εκτελεί
εξασκείται
προλέγει
παράγει
µετακινεί
µεταφέρει
επιδιορθώνει
δείχν

ΑΝΑΛΥΣΗ
αναλύει
εκτιµάει
υπολογίζει
συγκρίνει
συνάπτει
αντιπαραβάλλει

συζητάει
αποφασίζει
κάνει διαγράµµατα
ελέγχει, δοκιµάζει
ταξινοµεί
ανακαλύπτει

εκτιµάει
διευθετεί
συναρµολογεί
ανακαλύπτει

αντιπαραβάλλει
ελέγχει
σχεδιάζει
συνδυάζει

διαχωρίζει
διακρίνει
εξετάζει
πειραµατίζεται
επιθεωρεί
κάνει απογραφή

αποµονώνει
διευθετεί ξανά
συσχετίζει
ξεχωρίζει
επιλύει
διαφοροποιεί

ΣΥΝΘΕΣΗ
συναθροίζει
διευθύνει, κατορθώνει
ετοιµάζει
παράγει
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συνάγει
εξάγει αποτελέσµατα
εξάγει συµπεράσµατα
συλλέγει
παρεµβάλλει
σχηµατίζει

παράγει
µετατρέπει
δηµιουργεί
προτείνει
ανακατασκευάζει
αναδιοργανώνει

εκτιµάει
δικαιολογεί
συγκρίνει
εκλέγει
συµπεραίνει
αντιπαραβάλλει
προσδιορίζει

υπολογίζει
αξιολογεί
εξετάζει
αποφασίζει
επαινεί
καταµετρά
κρίνει

αναθεωρεί
συγγράφει
προετοιµάζει
συνθέτει
επινοεί λύσεις
οργανώνει

τροποποιεί
εκκινεί
συντάσσει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
µετράει
προτείνει
διατηρεί
αναθεωρεί
επιλέγει
υποστηρίζει
διατυπώνει κριτική

επαληθεύει
βαθµολογεί
διακρίνει
επιµετράει
ελέγχει
χαρακτηρίζει

11.6. Η πορεία της διδασκαλίας
Ένα δοκιµασµένο σχέδιο πορείας διδασκαλίας των επαγγελµατικών µαθηµάτων είναι το
σχέδιο πορείας διδασκαλίας, το οποίο διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η
παρακάτω προτεινόµενη πορεία διδασκαλίας µπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές πλαίσιο,
εντός του οποίου µπορεί να κινηθεί στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός επαγγελµατικών
µαθηµάτων. Πάντα όµως θα πρέπει να αξιοποιεί τις σύγχρονες εναλλακτικές διδακτικές
κατευθύνσεις που αναφέρονται σε άλλο σηµείο των σηµειώσεων, αλλά και αναλύονται στο
πλαίσιο

των

άλλων

ενοτήτων

του

προγράµµατος

«Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικών του ΟΑΕ∆».
Προτεινόµενη Πορεία ∆ιδασκαλίας των Επαγγελµατικών Μαθηµάτων:
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ΑΣΠΑΙΤΕ
Προπτυχιακά Τµήµατα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ∆ιδασκαλίας (ΠΑ∆)

ΠΑ∆- Z6

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΙ
(τι επιδιώκουµε)

Αξιολόγηση προόδου
µαθητή
Αξιολόγηση διδασκαλίας

Ικανότητα και ανάλυση
σκοπού
Παρουσίαση νέων γνώσεων
Επίδειξη νέων δεξιοτήτων

ΣΤΑ∆ΙΟ ΙV:
ΕΛΕΓΧΟΣ
ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γραπτά σύντοµα τεστ
Σύντοµη ανάπτυξη
Εξέταση χειρισµών
Πρακτική εφαρµογή
Προφορικές ερωτήσεις

Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Ενθάρρυνση του µαθητή
Άµεση παρακολούθηση
∆ιόρθωση λαθών
Επανάληψη παρουσίασης
∆ικαιολόγηση µεθόδου

ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Άνεση του µαθητή
∆ηµιουργία κινήτρων
Ανάπτυξη ενδιαφέροντος
Επιθυµία για µάθηση
ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εµπέδωση κατανοηθέντων
Ικανότητα εκτέλεσης
∆ιόρθωση λαθών
Απόκτηση συνηθειών
Ικανότητα κρίσης

Συσχέτιση µε προγενέστερες
γνώσεις
Περιγραφή – ∆ιήγηση
Επίδειξη – Απεικόνιση
Ερώτηση – Συζήτηση (διάλογος)

Ερωτήσεις που διεγείρουν το
ενδιαφέρον
Παρουσίαση ολοκληρωµένων έργων
Έµφαση στην αξία του µαθήµατος
∆ιήγηση εµπειριών
∆ιερεύνηση προγενέστερων
γνώσεων

ΜΕΘΟ∆ΟΙ
(τι θα πετύχουµε)
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12. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στην ενότητα αυτή αξιοποιούνται διδακτικές προτάσεις δόµησης σχεδίου διδασκαλίας, οι
οποίες βασίζονται σε σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις, σύµφωνα µε τις προτάσεις του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σήµερα.
Παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις δόµησης σχεδίου διδασκαλίας
α) Μαθήµατος
β) Πειραµατικής δραστηριότητας
γ) Εργασίας:
12.1. Υπόδειγµα Σχεδίου Μαθήµατος
Όνοµα συντάκτη:
Τίτλος ενότητας: ……….
Τάξη: ……….
Προβλεπόµενος διδακτικός χρόνος: …………
ΑΞΟΝΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

∆ιδακτικοί Στόχοι
Καταγράφονται oι διδακτικοί στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών. Οι στόχοι αυτοί
µπορούν ως ένα βαθµό, να εµπλουτιστούν, να προσαρµοστούν και να εξειδικευθούν
από τον εκπαιδευτικό, ώστε να καλυφθούν ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες της οµάδας
των µαθητών στους οποίους απευθύνεται.
Στην πράξη οι στόχοι προσδιορίζουν τα αναµενόµενα οφέλη από τη συµµετοχή και τη
συµβολή εκπαιδευτικού και µαθητών στη διδακτική διαδικασία της συγκεκριµένης
ενότητας.
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Στους στόχους περιλαµβάνονται και σχετικοί µε την ανάδειξη θεµελιωδών εννοιών που
σχετίζονται µε τα διδασκόµενα στην συγκεκριµένη ενότητα θέµατα.
2.

Προαπαιτούµενες Γνώσεις και ∆εξιότητες
Προσδιορίζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι µαθητές
προκειµένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι.

3.

Άξονες διδασκαλίας της ενότητας
Προσδιορίζονται οι κύριοι άξονες µε βάση τους οποίος δοµείται η διδασκαλία.

4.

Παρανοήσεις/αντιστάσεις – Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών
Καταγράφονται οι παρανοήσεις, οι αντιστάσεις και οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών
όπως:
• προσδιορίζονται από τη βιβλιογραφία
• πιθανολογούνται από την εµπειρία του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τη συγκεκριµένη
οµάδα µαθητών
• αναδεικνύονται από αποτελέσµατα της διαγνωστικής αξιολόγησης

5.

Σύνδεση µε άλλες επιστήµες και την καθηµερινή ζωή
Καταγράφονται

οι έννοιες και τα φαινόµενα που εξετάζονται στη συγκεκριµένη

διδακτική ενότητα και συσχετίζονται µεταξύ τους και µε άλλα επιστηµονικά πεδία
Προσδιορίζονται οι πιθανές εφαρµογές των επιστηµονικών γνώσεων και ανακαλύψεων
που περιλαµβάνονται στη διδακτική ενότητα καθώς και
τεχνολογικών

επιτευγµάτων

και

τα

οφέλη

τους

στην

των αντίστοιχων

καθηµερινή

ζωή

και

επισηµαίνονται περιορισµοί και προβληµατισµοί σχετικά µε τη χρήση τους.
6.

Μεθοδολογία
Αναφέρεται η διδακτική µέθοδος ή η ποικιλία των διδακτικών µεθόδων που µπορεί να
χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός προκειµένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί ποικιλία διδακτικών
µεθόδων είναι σκόπιµο να αναφέρεται η φάση της διδασκαλίας στην οποία
εφαρµόζεται η κάθε µία.
7.

Απαιτούµενα Υλικά και Μέσα
Αναφέρεται το σύνολο των υλικών και των µέσων που είναι απαραίτητα στη
διδασκαλία. Στα υλικά περιλαµβάνονται

οι εικόνες, οι διαφάνειες, τα βίντεο, οι

προσοµοιώσεις, το λογισµικό, τα φύλλα εργασίας, τεχνολογικό υλικό, ενώ στα µέσα,
το σύνολο των εποπτικών µέσων διδασκαλίας (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, µικροσκόπια
κλπ). Όπου κρίνεται απαραίτητο αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες µπορούν να
εξασφαλιστούν τα παραπάνω υλικά και µέσα και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να
παραχθεί εποπτικό ή άλλο υλικό.
8.

∆ιάγραµµα Ροής (φάσεις διδασκαλίας – διδακτικές ενέργειες – τεχνικές που
θα χρησιµοποιηθούν)
Καταγράφονται οι επιµέρους φάσεις στις οποίες διεξάγεται η διδασκαλία δηλαδή:
Εισαγωγή: Γίνεται αναφορά στα θέµατα για τα οποία ο εκπαιδευτικός παρέχει
πληροφορίες (π.χ.

για το περιεχόµενο και τους σκοπούς του µαθήµατος), οι

ερωτήσεις που µπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις, τα φύλλα εργασίας που µπορεί να
διανείµει, προκειµένου να διαγνώσει την ύπαρξη γνωστικών κενών, παρανοήσεων κλπ
(διαγνωστική αξιολόγηση), προτείνονται δραστηριότητες αφόρµησης ως εναύσµατα
για την ευαισθητοποίηση των µαθητών και την πρόκληση ενδιαφέροντος σχετικά µε
το θέµα που πρόκειται να διδαχθεί.
Κύριο µέρος: Καταγράφεται η αλληλουχία και η χρονική διάρκεια των διδακτικών
ενεργειών του εκπαιδευτικού προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί
για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας και των εννοιών που περιλαµβάνει. Οι
ενέργειες αυτές αφορούν στην εισαγωγή

εννοιών, την υποβολή ερωτήσεων, την

προβολή εποπτικού υλικού, τη διάλεξη, τις πειραµατικές ή άλλες δραστηριότητες στις
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οποίες καλεί τους µαθητές του να συµµετάσχουν, τη συµπλήρωση φύλλων εργασίας
(διαµορφωτική αξιολόγηση) κ.α.
Ολοκλήρωση της διδασκαλίας: Προτείνονται οι άξονες για

την συνόψιση των

εννοιών που διδάχθηκαν, την συσχέτισή τους µε την καθηµερινότητα και άλλες
έννοιες που διδάσκονται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου ή άλλων αντικειµένων και
επίσης τις ερωτήσεις (προφορικές ή µέσα από τα φύλλα εργασίας) που υποβάλλει
στους µαθητές του προκειµένου να επιµετρήσει την επίτευξη των διδακτικών στόχων
(τελική αξιολόγηση)
9.

Προτεινόµενες δραστηριότητες – Εργαστηριακές Ασκήσεις
Καταγράφονται οι

προτεινόµενες οµαδικές ή ατοµικές

δραστηριότητες, οι

εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες µετέχουν οι µαθητές καθώς και τα πειράµατα
επίδειξης που εκτελεί ο εκπαιδευτικός, τα οποία µπορούν να ενταχθούν στη
διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας.
10. Αξιολόγηση / Αποτίµηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων
Προτείνονται ερωτήσεις, φύλλα εργασίας, προβλήµατα, ασκήσεις και

κουίζ που

µπορεί να χρησιµοποιήσεις ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών
αξιολόγησης (διαγνωστικής, διαµορφωτικής και τελικής).
11. Βιβλιογραφία – Χρήσιµες διευθύνσεις στο διαδίκτυο
Καταγράφεται η βιβλιογραφία, το λογισµικό καθώς και οι πηγές του διαδικτύου από τις
οποίες µπορεί να αντληθεί εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης
ενότητας.
12. Παρατηρήσεις / επισηµάνσεις του εκπαιδευτικού για τη διαδικασία της
διδασκαλίας
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Είναι το τµήµα του σχεδίου µαθήµατος στο οποίο ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις
παρατηρήσεις του, µετά τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας προκειµένου να
επισηµανθούν:
Ð

Πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία,

Ð

Σηµεία του σχολικού εγχειριδίου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, επεξηγήσεων ή
βελτιωτικών παρεµβάσεων,

Ð

Εννοιολογικά κενά που δυσκολεύουν τους µαθητές να αντιληφθούν και να
επικοινωνήσουν µε τις διδασκόµενες έννοιες,

Ð

Νέα επιστηµονικά ή τεχνολογικά επιτεύγµατα που σχετίζονται µε τη διδακτέα ύλη
της συγκεκριµένης τάξης,

Ð

Ο βαθµός της αποδοχής του µαθήµατος από τους µαθητές

Ό,τι άλλο ο εκπαιδευτικός κρίνει απαραίτητο για µια επιτυχέστερη επανάληψη από
τον ίδιο της διδασκαλίας στο µέλλον, ή την ενηµέρωση των συναδέλφων του.

12.2. Υπόδειγµα Σχεδίου Πειραµατικής δραστηριότητας
Όνοµα συντάκτη:
Τίτλος πειράµατος: ……….
Τάξη: ……….
Προβλεπόµενος χρόνος εκτέλεσης: …………
ΑΞΟΝΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Χαρακτηριστικά του πειράµατος
Αναφέρονται:
Ð Η τάξη στην οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και ο βαθµός δυσκολίας.
Ð Η ενότητα ή οι ενότητες των µαθηµάτων που υποστηρίζει.
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Ð Ο απαιτούµενος διδακτικός χρόνος.
Ð Αν προτείνεται να γίνει µε επίδειξη ή να εκτελεστεί από τους µαθητές.
Ð Η καταλληλότερη διάταξη των µαθητών στην τάξη ή το εργαστήριο.
Ð Οι πηγές από τις οποίες µπορεί να γίνει προµήθεια των απαιτούµενων υλικών.
Ð Η

ανάγκη πιθανής προετοιµασίας του υλικού ή των οργάνων που θα

χρησιµοποιηθούν.
Ð Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι σχετικές προληπτικές ενέργειες για την ασφάλεια των
µαθητών και τη διατήρηση της ακεραιότητας των οργάνων.
2. Προαπαιτούµενες Γνώσεις και ∆εξιότητες
Προσδιορίζονται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι µαθητές ώστε να είναι
ικανοί να:
Ð

παρατηρήσουν φαινόµενα και διαδικασίες.

Ð

συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες.

Ð

αξιοποιήσουν την εµπειρία που αποκοµίζουν στην κατεύθυνση της επίτευξης
των διδακτικών στόχων της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας.

Προσδιορίζονται οι δεξιότητες για τον χειρισµό:
Ð

Οργάνων και Υλικών (αντιδραστήρια, κ.ά.) που πρέπει να έχει ο µαθητής για την
εκτέλεση του πειράµατος.

3. Απαιτούµενα υλικά και µέσα
Καταγράφονται:
Το σύνολο των απαιτούµενων υλικών και µέσων (όργανα, αντιδραστήρια,
παρασκευάσµατα, φύλλα εργασίας και καταγραφής παρατηρήσεων, λογισµικό κλπ).
4. Πορεία του πειράµατος
Καταγράφονται:
Ð

Πληροφορίες που παρέχει ο εκπαιδευτικός στους µαθητές του σχετικά µε το
σκοπό του πειράµατος και τα αναµενόµενα οφέλη από την εκτέλεσή του.
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Πληροφορίες που παρέχει ο εκπαιδευτικός στους µαθητές του µε σκοπό την
εξοικείωσή τους µε το υλικό και τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουν καθώς και τον
ασφαλή τρόπο χειρισµού τους.

Ð

Ακριβείς οδηγίες για την εκτέλεση των διαδοχικών σταδίων του πειράµατος, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται:

Ð

Η αλληλουχία των χειρισµών που εκτελούν οι µαθητές ή ο εκπαιδευτικός.

Ð

Οι παραινέσεις και οι οδηγίες που σχετίζονται µε την παρατήρηση και τη
συλλογή πειραµατικών δεδοµένων, αλλά και την καταγραφή και επεξεργασία
τους σε φύλλα εργασίας, ερωτηµατολόγια, ειδικό λογισµικό κ.ά. προκειµένου να
εξαχθούν συµπεράσµατα.

Ð

Προτάσεις για τη σύνδεση του πειράµατος µε τις έννοιες της σχετικής θεµατικής
ενότητας στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιείται.

12.3. Υπόδειγµα Σχεδίου Εργασίας
Όνοµα συντάκτη:
Ιδιότητα:
Τίτλος σχεδίου εργασίας: ……….
Τάξη: ……….
Προβλεπόµενος διδακτικός χρόνος: …………

ΑΞΟΝΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Κριτήρια επιλογής του θέµατος από τον εκπαιδευτικό
Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται σκόπιµο να γίνει επεξεργασία του
προτεινόµενου θέµατος από τη συγκεκριµένη οµάδα µαθητών.
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2. Σκοπός και στόχοι
Αναφέρονται ο σκοπός και οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας.
Επισηµαίνεται ότι οι συγκεκριµένες δραστηριότητες στοχεύουν, πρωτίστως, στην
ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των µαθητών σχετικά µε προβλήµατα του
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, προκειµένου αυτοί να αναπτύξουν κριτική
σκέψη ώστε να κάνουν σωστές επιλογές, στην καθηµερινή τους ζωή, σε περιπτώσεις
που θα αντιµετωπίσουν ανάλογα θέµατα.
3. Εµπλεκόµενα γνωστικά αντικείµενα
Αναφέρονται τα γνωστικά αντικείµενα που µπορεί να εµπλέκονται µε το θέµα που
εξετάζεται.
4. Μεθοδολογικό πλαίσιο - Στάδια της µελέτης των µαθητών
Ð

Ευαισθητοποίηση και προβληµατισµός των µαθητών
Καταγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο προτείνεται να επιδιωχθεί αυτό. Σηµειώνεται
ότι στο στάδιο αυτό οι µαθητές έχουν το περιθώριο να αναγνωρίσουν προβλήµατα
του περιβάλλοντός τους που σχετίζονται µε το θέµα και να ορίσουν έννοιες
σχετικές µε αυτό. Ο ορισµός τους κάθε φορά προκύπτει µέσα από διαδικασίες
διαλόγου και εκφράζει ένα συγκεκριµένο περιβάλλον για µια συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός αναδεικνύει διλήµµατα παρεµβαίνοντας
µε τη διατύπωση ερωτηµάτων, προκειµένου να αναπτύξει προβληµατισµούς και να
οδηγήσει τους µαθητές στην επιθυµία -

απόφαση να ασχοληθούν µε το

συγκεκριµένο θέµα.
Ð

Επιλογή του θέµατος
Καταγράφεται η διαδικασία µε την οποία οι µαθητές, µετά από διάλογο και
ανταλλαγή απόψεων, θα µπορούν να οδηγηθούν στην επιλογή του θέµατος, να το
οριοθετήσουν και να προσδιορίσουν τις συνιστώσες του.
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Ð
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Προσδιορισµός στόχων της µελέτης των µαθητών - οργάνωση σε οµάδες
εργασίας
Προσδιορίζονται οι άξονες της µελέτης των µαθητών αλλά και οι στόχοι που θα
επιδιωχθούν.
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη συζήτηση των µαθητών και την «καθοδηγεί»
θέτοντας ή προκαλώντας ερωτήµατα που εξυπηρετούν την οριοθέτηση του
θέµατος.
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες προκειµένου να επεξεργαστούν τα επιµέρους
θέµατα.

Ð

Προσδιορισµός πηγών για την άντληση πληροφοριών
Προσδιορίζονται επακριβώς τα προς µελέτη θέµατα και καταγράφονται οι
διαθέσιµες πηγές για την άντληση πληροφοριών.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξασφαλίσει στους µαθητές του βιβλιογραφία
(άρθρα, κείµενα, κτλ.) και να τους καθοδηγήσει στον εντοπισµό και άλλων πηγών
πληροφόρησης. Οι µαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την καταγραφή
δεδοµένων (άρθρα, ταινίες, εφηµερίδες κτλ.), να τα ταξινοµήσουν, να τα
αξιολογήσουν και να διατυπώσουν πιθανά διλήµµατα, µε βάση αυτά τα δεδοµένα.

Ð

Καταγραφή απόψεων στο κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών - εξαγωγή
συµπερασµάτων
Προσδιορίζονται τα θέµατα που θα πρέπει να διερευνηθούν, από τους µαθητές,
στο άµεσο ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και προτείνεται ο τρόπος µε τον
οποίο θα πρέπει να γίνει τόσο η επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν
από την έρευνα αυτή όσο και η καταγραφή των συµπερασµάτων.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια των µαθητών βοηθώντας τους
να συστηµατοποιήσουν τη δουλειά τους για τη επεξεργασία και την παρουσίαση
των στοιχείων που προκύπτουν.

Ð

Συζήτηση (κατά οµάδα), των θεµάτων που µελετήθηκαν - εξαγωγή
συµπερασµάτων
Προσδιορίζονται οι άξονες της συζήτησης των µαθητών.
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Σηµειώνεται ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται σε φιλική ατµόσφαιρα. Στους
µαθητές θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υποστηρίξουν διαφορετικές από τις
επικρατούσες απόψεις, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει αντιπαραθέσεις.
Σκόπιµο είναι ένας µαθητής να αναλαµβάνει το ρόλο του γραµµατέα, προκειµένου
να συγκεντρώνει και να καταγράφει τις απόψεις και τα σχόλια όλων. Αφού
καταθέσουν όλοι τις απόψεις τους, ακολουθεί συζήτηση, κατά την οποία καθένας
επιχειρηµατολογεί για τη δική του άποψη. Καταγράφονται τα στοιχεία που
συνηγορούν υπέρ της κάθε εναλλακτικής πρότασης.
Η συζήτηση θα πρέπει να οδηγήσει, τελικά, σε ορισµένα κοινώς αποδεκτά
συµπεράσµατα αλλά και σε εναλλακτικές προτάσεις για τις οποίες θα συµφωνούν
όλοι.
Ð

Συζήτηση στην τάξη όλων των συνιστωσών επεξεργασίας του θέµατος,
εξαγωγή και καταγραφή συµπερασµάτων
Το στάδιο αυτό επιτρέπει σε όλους να ακούσουν τις απόψεις όλων. Κάθε οµάδα
ανακοινώνει τα συµπεράσµατά της, τα οποία στη συνέχεια τίθενται προς
συζήτηση.
Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη συζήτηση µε σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να
σκεφτούν κριτικά, να αναλύσουν τις απόψεις τους, να προσδιορίσουν τις αξίες που
ενυπάρχουν σ΄ αυτές, προκειµένου να οδηγηθούν από την ατοµικότητα στην
κοινωνική συνυπευθυνότητα. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η επεξεργασία του
θέµατος, µε τους µαθητές να έχουν καταλήξει σε συµπεράσµατα.

Ð

Σύνθεση εργασίας - παρουσίαση - παρέµβαση στο άµεσο κοινωνικό
περιβάλλον
Προσδιορίζονται οι άξονες σύνοψης και παρουσίασης της πορείας που προτείνεται
να ακολουθηθεί, των επιµέρους θεµάτων που µελετήθηκαν, των προβληµατισµών
που καταγράφηκαν και των συµπερασµάτων στα οποία κατέληξαν οι µαθητές.
Σκόπιµο είναι να προταθούν ενέργειες των µαθητών οι οποίες θα στοχεύουν στην
ενηµέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στον προβληµατισµό του άµεσου
κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά µε το θέµα.
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Ð
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Περαιτέρω µελέτη του θέµατος ή προεκτάσεων του
Προτείνονται θέµατα τα οποία µπορεί να µελετηθούν από τους µαθητές, για
παραπέρα διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος ή προεκτάσεών του.
Το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό. Η πραγµατοποίησή του εναπόκειται στην κρίση
του εκπαιδευτικού ο οποίος θα αξιολογήσει τις συνθήκες, το διαθέσιµο χρόνο και
τις δυνατότητες των µαθητών του.

5.

Αξιολόγηση
Προτείνονται εργαλεία για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας η
οποία αφορά τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους µαθητές και στηρίζεται στους
στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής σε κάθε επίπεδο.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την πορεία των εργασιών των οµάδων καταγράφοντας
θετικές και αρνητικές εµπειρίες των µαθητών από τη συµµετοχή τους στις εργασίες
αυτές.
Οι µαθητές καταγράφουν τα οφέλη και τις εµπειρίες που αποκόµισαν κατά τη διάρκεια
της µελέτης τους, αλλά και τα λάθη που έκαναν. Με ειλικρίνεια καταγράφουν

τις

αλλαγές στις απόψεις τους σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα.
6.

Χρονοδιάγραµµα
Προτείνεται χρονοδιάγραµµα για τις διάφορες φάσεις της εργασίας.
Στην πράξη, το χρονοδιάγραµµα ορίζεται από τον εκπαιδευτικό, µε βάση τα χρονικά
περιθώρια που του επιτρέπει το πρόγραµµά του, τις συνθήκες και τις δυνατότητες της
συγκεκριµένης οµάδας µαθητών, αλλά και την έκταση και το βάθος της µελέτης στο
οποίο θέλει να φθάσουν οι µαθητές του.

7.

Βιβλιογραφία
Προτείνεται βιβλιογραφία και σελίδες στο διαδίκτυο, τόσο σε ό,τι αφορά το
επιστηµονικό όσο και το παιδαγωγικό µέρος της επεξεργασίας του θέµατος.
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