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Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο
συγγραφέας. Οι θέσεις και οι απόψεις του συγγραφέα δεν δεσµεύουν τον επιστηµονικό υπεύθυνο του
Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
2
Το παρόν κείµενο αποτελεί επιµορφωτικό υλικό στα πλαίσια του προγράµµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ένταξη
Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Η παρουσία του
κειµένου στο διαδίκτυο εξυπηρετεί επιµορφωτικές ανάγκες και ανάγκες ευαισθητοποίησης των
εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά
απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση του κειµένου υπόκειται στις διατάξεις του νόµου
περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου.
Επιστηµονική επιµέλεια, εποπτεία, συντονισµός: Αθανάσιος Ε. Γκότοβος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡOΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:Θεωρητικός προβληµατισµός
1.

Εισαγωγικά : Το πρόγραµµα και οι δράσεις του.

2.

Οι γενικοί σκοποί του προγράµµατος.

3.

Προβληµατική για την παραγωγή του διδακτικού
υλικού.

3.1.

Ποιοι θα ήταν οι αποδέκτες του διδακτικού υλικού και
γιατί;

3.2.

Ποιους σκοπούς θα εξυπηρετούσε το διδακτικό υλικό,
που θα προετοιµάζαµε.

3.3.

Με ποια κριτήρια θα γινόταν η επιλογή της ύλης.

3.4.

Γιατί θα αρχίζαµε από τα συγκεκριµένα γνωστικά
αντικείµενα.

3.5.

Με ποιες καινοτοµίες θα κεντρίζαµε το ενδιαφέρον των
µαθητών και θα επιδιώκαµε την επιτυχία των σκοπών
µας.

3.6.

Ποιοι θα αναλάµβαναν τη συγγραφή του διδακτικού
υλικού και γιατί;

3.7.

Ποια θα ήταν η εµπλοκή και των άλλων φορέων και
ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά µας
αυτή και γιατί;

3.8.

Ποια σχέση θα υπήρχε ανάµεσα στο διδακτικό υλικό
που θα ετοιµάζαµε και στο αντίστοιχο υλικό των
σχολικών εγχειριδίων.

3.9.

Για ποιες τάξεις προοριζόταν το διδακτικό υλικό και
γιατί;

3.10. Ποιος θα δίδασκε το υλικό αυτό στα σχολεία και γιατί;
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4. Μερικά κριτήρια για την επιλογή διδακτικού
υλικού από πηγές ή βοηθήµατα.
4.1.

Η εγκυρότητα και η σηµαντικότητα του περιεχοµένου.

4.2.

Η αµεσότητα των
πραγµατικότητα.

4.3.

Λογική ισορροπία στην ποσότητα και ποιότητα των
πληροφοριών σε κάθε µάθηµα.

4.4.

Άµεση σχέση διδακτέας ύλης και διδακτικών σκοπών.

4.5.

Προσαρµογή της ύλης στο γλωσσικό και γνωστικό
επίπεδο των µαθητών για τους οποίους προορίζεται.

5.

γνώσεων

µε

την

κοινωνική

Τρόποι οργάνωσης του διδακτικού υλικού.

5.1.

Οργάνωση της ύλης κατά µάθηµα.

5.2.

Οργάνωση µε συσχετιζόµενα µαθήµατα.

5.3.

∆ιαθεµατική οργάνωση.

5.4.

Οργάνωση µε βάση ένα κεντρικό µάθηµα.

5.5.

Άλλοι τρόποι οργάνωσης.

6.

Το πρόβληµα του διδακτικού υλικού σε άλλες
χώρες.

7.

∆ιδακτικό υλικό και πολιτισµική ταυτότητα.

8.

Ταξινόµηση του διδακτικού υλικού.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : Οι πιλοτικές εφαρµογές και τα αποτελέσµατά τους.
9.

Οι πιλοτικές εφαρµογές της πρώτης περιόδου
(1988).

9.1.

Το δείγµα της έρευνας.

9.1.1.

Σχολεία στα οποία έγιναν οι πιλοτικές εφαρµογές.Το
προφίλ των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στις
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πιλοτικές εφαρµογές.
9.1.2.

Το προφίλ των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στις
πιλοτικές εφαρµογές.

9.1.3.

Χρόνος υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών της
πρώτης περιόδου.

9.1.4.

Οι συνεργάτες µας στις πιλοτικές εφαρµογές και το
έργο τους.

9.1.5.

Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων των
πιλοτικών εφαρµογών της πρώτης περιόδου.

9.2.

Ευρήµατα.

9.2.1.

Εκτιµήσεις των συνεργατών.

9.2.2.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.

9.2.3.

Εκτιµήσεις των µαθητών.

10.

Οι πιλοτικές εφαρµογές της δεύτερης περιόδου
(1999).

10.1.

Προετοιµασία του διδακτικού υλικού και καινοτοµίες
σ’ αυτό.

10.2.

Το δείγµα της έρευνας.

10.3.

Χρόνος υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών.

10.4.

Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων.

10.5.

Ευρήµατα.

10.5.1.

Για το γνωστικό αντικείµενο “Γνωρίζω την Ελλάδα”.
α. Εκτιµήσεις συνεργατών.
β. Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.

10.5.2.

γ. Εκτιµήσεις µαθητών.
Για το γνωστικό αντικείµενο “Εµείς κι ο κόσµος”.
α. Εκτιµήσεις συνεργατών
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β. Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.
γ. Εκτιµήσεις µαθητών.
10.5.3.

Για το γνωστικό αντικείµενο “Αγωγή Υγείας”.
α. Εκτιµήσεις συνεργατών
β. Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.
γ. Εκτιµήσεις µαθητών.

10.5.4.

Για το γνωστικό αντικείµενο “Μαθηµατικά”.
α. Εκτιµήσεις συνεργατών
β. Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.
γ. Εκτιµήσεις µαθητών.

11.

Συνεκτίµηση των δεδοµένων που προέκυψαν
από τις πιλοτικές εφαρµογές.

12.

Επιλογικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα Ι : Αναλυτικά δεδοµένα από τις πιλοτικές εφαρµογές
της πρώτης περιόδου (1988).
Ι.1. Γνωρίζω την Ελλάδα.
Ι.2. Αγωγή Υγείας.
Ι.3. Εµείς και ο κόσµος.
Παράρτηµα ΙΙ : Αναλυτικά δεδοµένα από τις πιλοτικές εφαρµογές
της δεύτερης περιόδου (1999).
ΙΙ.1. Γνωρίζω την Ελλάδα.
ΙΙ.2. Αγωγή Υγείας.
ΙΙ.3. Εµείς και ο κόσµος.
ΙΙ.4. Μαθηµατικά.
Παράρτηµα ΙΙΙ : Πρωτόκολλα καταγραφής παρατηρήσεων
από τις πιλοτικές εφαρµογές.
ΙΙΙ.1. Πρωτόκολλα συνεργατών πρώτης και δεύτερης περιόδου.
ΙΙΙ.2. Πρωτόκολλο εκπαιδευτικών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στα πλαίσια του προγράµµατος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», που από
το 1997 υλοποιεί το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το ΥΠΕΠΘ, είχαµε
αναλάβει να προετοιµάσουµε βοηθητικό διδακτικό υλικό (ενότητες
διδακτικές) για τα ακόλουθα τέσσερα γνωστικά αντικείµενα: α. Γνωρίζω την
Ελλάδα, β. Αγωγή Υγείας, γ. Εµείς και ο κόσµος, δ. Μαθηµατικά,
προκειµένου αυτό να αξιοποιηθεί στα δηµοτικά σχολεία, παράλληλα µε την
ύλη των σχολικών εγχειριδίων, στα αντίστοιχα µαθήµατα.
Στο κείµενο αυτό εκθέτουµε την προβληµατική που αναπτύχθηκε για
το σκοπό αυτό, τις πιλοτικές εφαρµογές που κάναµε για τον έλεγχο της
εγκυρότητας του διδακτικού υλικού και τα αποτελέσµατά τους.
Ελπίζουµε ότι οι πληροφορίες που παραθέτουµε θα φανούν
χρήσιµες και σε όσους επιδιώκουν ή θα επιδιώξουν µελλοντικά αντίστοιχες
προσπάθειες, στους ίδιους ή σε παρόµοιους τοµείς.
Χρήσιµες ελπίζουµε ότι θα φανούν οι πληροφορίες αυτές και στους
εκπαιδευτικούς της καθηµερινής πράξης, οι οποίοι επιχειρούν, έστω και
κατά διαστήµατα, να επιλέγουν διδακτικό υλικό για τις ανάγκες των
µαθηµάτων, που διδάσκουν στις τάξεις τους. Ο σαφής προσδιορισµός
σκοπών για παραγωγή διδακτικού υλικού, η χρήση συγκεκριµένων
κριτηρίων και γενικότερες πληροφορίες, γύρω από τα θέµατα επιλογής,
οργάνωσης και αξιοποίησης του υλικού, είναι απαραίτητες.
Είναι αλήθεια ότι όσοι ασχολούνται µε την παραγωγή διδακτικού
υλικού, είτε για επίσηµα σχολικά εγχειρίδια, είτε για ποικίλα άλλα
βοηθήµατα, δε δηµοσιοποιούν, συνήθως, τους προβληµατισµούς τους,
ούτε τον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται. Εποµένως υπάρχει πρόβληµα
ενηµέρωσης στον τοµέα αυτό. Ελπίζουµε ότι το κείµενο µας θα καλύψει
ένα, µικρό έστω, µέρος αυτού του κενού.
Η προσπάθειά µας δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη
βοήθεια και συµπαράσταση πολλών συνεργατών του προγράµµατος. Ως
συντονιστής της παραγωγής του διδακτικού υλικού και ως υπεύθυνος για
τις πιλοτικές εφαρµογές επιθυµώ να ευχαριστήσω θερµά:
α. Τους συγγραφείς του διδακτικού υλικού και των τεσσάρων µαθηµάτων,
τόσο για τις γόνιµες συζητήσεις τους, πριν και κατά τη διάρκεια των
προσπαθειών τους, όσο και για το τελικό αποτέλεσµα.
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β. Τους διευθυντές των σχολείων, όπου έγιναν οι πιλοτικές εφαρµογές, για
την βοήθειά τους στην προσπάθειά µας.
γ. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έλαβαν µέρος στις πιλοτικές εφαρµογές
και οι οποίοι µας βοήθησαν µε τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους στην
περαιτέρω βελτίωση του διδακτικού υλικού.
δ. Τους συνεργάτες µας σε όλες τις πόλεις, όπου έλαβαν χώρα οι πιλοτικές
εφαρµογές, γιατί αυτοί επωµίστηκαν το µεγαλύτερο βάρος αυτής της
προσπάθειας. Κυρίως όµως για την ενεργό παρακολούθηση των
πιλοτικών εφαρµογών, τις συζητήσεις που είχαν µε εκπαιδευτικούς και
µαθητές και τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που µας έστειλαν απο
αυτή την παρακολούθηση και επικοινωνία.
ε. Τις συνεργάτιδές µας στο πανεπιστήµιο: κ. Βάντζου Αγνή, Χαρίτου
Ιωάννα, Φωτίου Πηνελόπη, Βελέντζα Μαρία, Ζωή Χριστίνα και Κακαϊδή
Τζένη για την ενεργό συµµετοχή τους στην αποδελτίωση των
παρατηρήσεων από τα πρωτόκολλα των συνεργατών και στην τελική
παρουσίαση αυτού του κειµένου οι δυο τελευταίες.
στ. Τον κ. Αθανάσιο Γκότοβο, επιστηµονικό υπεύθυνο όλου του
προγράµµατος, για τις πολύ γόνιµες συζητήσεις που είχαµε καθ΄ όλη τη
διάρκεια της παραγωγής του υλικού και για την συµπαράσταση του στην
υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών.

Λεωνίδας Αθανασίου
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικός προβληµατισµός

1. Εισαγωγικά: Το πρόγραµµα και οι δράσεις του.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1996 –1997 το πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε
συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ, ανάλαβε την υλοποίηση ενός µακρόπνοου και
φιλόδοξου προγράµµατος µε τίτλο «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων».
Υπεύθυνος του προγράµµατος ορίστηκε ο κ. ∆ηµήτρης Χαλκιώτης, ειδικός
γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ και επιστηµονικός υπεύθυνος, καθώς και
συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων, ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος
Γκότοβος, καθηγητής του τµήµατος ΦΠΨ του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Το πρόγραµµα προέβλεπε διάφορες
υλοποίησής του, όπως για παράδειγµα:

δράσεις,

στην

πορεία

α. Μελέτες και έρευνες τεκµηρίωσης και καταγραφής δεδοµένων.
β. Παραγωγή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού.
γ. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
δ. Γλωσσική διδασκαλία και αξιοποίηση πολιτισµικού κεφαλαίου.
ε. Αξιολόγηση της όλης προσπάθειας.
Στη µελέτη αυτή θα αναφερθούµε: α. στους σκοπούς του
προγράµµατος. β. στην προβληµατική που αναπτύξαµε για την παραγωγή
διδακτικού υλικού στα ακόλουθα τέσσερα γνωστικά αντικείµενα : 1. Ιστορία
– Γεωγραφία, 2. Αγωγή Υγείας, 3. Ο φυσικός κόσµος, 4. Μαθηµατικά1. γ.
Στις πιλοτικές εφαρµογές αυτού του υλικού τα ακαδηµαϊκά έτη 1998 –1999
και στα αποτελέσµατά τους.

2. Οι γενικοί σκοποί του προγράµµατος.
Οι γενικοί σκοποί του προγράµµατος έχουν διατυπωθεί και αναλυθεί από
τους υπεύθυνους, γενικά και κατά ενότητα. Για να έχει όµως και ο
αναγνώστης αυτής της µελέτης µια γενική εικόνα της όλης προσπάθειας,
1

Η ύλη των Μαθηµατικών ολοκληρώθηκε στη δεύτερη φάση (1999) και αυτή την περίοδο δόθηκε
για πιλοτική εφαρµογή.
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επισηµαίνουµε συνοπτικά, τους σηµαντικότερους από αυτούς τους
σκοπούς, όπως οι ακόλουθοι:
•

Ενίσχυση της συστηµατικής φοίτησης των τσιγγανοπαίδων
στα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µέσω της
διευκόλυνσης των εγγράφων, της βοήθειας του σχολείου να
ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, της υπέρβασης
δυσλειτουργιών σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης των γονέων
για το ρόλο του σχολείου και για το έργο του.

• Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών µάθησης και κοινωνικής ένταξης
των µαθητών του πληθυσµού –στόχου.
• Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων
της γενικής εκπαίδευσης σε θέµατα: διοικητικά, διδακτικά,
εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,
έτσι ώστε οι χειρισµοί τους να είναι συµβατοί µε τις ισχύουσες
θεσµικές ρυθµίσεις και τα πορίσµατα των επιστηµών της
αγωγής.
• Καταπολέµηση προκαταλήψεων και δοξασιών, γύρω από τον
πληθυσµό –στόχο, οι οποίες στηρίζουν και νοµιµοποιούν
εξωπραγµατικές και βλαπτικές εικόνες για τους τσιγγάνους και
παγιδεύουν τους φορείς τους σε ρατσιστικές συµπεριφορές.
• Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε την
εκπαιδευτική κατάσταση των Τσιγγανοπαίδων σε όλη την
ελληνική επικράτεια αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
• Παραγωγή διδακτικού υλικού: στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία και
Ιστορία, τον Φυσικό Κόσµο, την Αγωγή Υγείας, τα Μαθηµατικά
και την εκπαιδευτική τεχνολογία, ώστε να διευκολυνθεί η
ταχύρυθµη µάθηση στα τµήµατα προπαρασκευής και η ένταξη
των µαθητών στην κανονική ηλιακή τους τάξη.
• Παραγωγή υλικού για τη γλωσσική διδασκαλία µέσα από το
οποίο αξιοποιείται το πολιτισµικό κεφάλαιο του πληθυσµού

–στόχου στο σχολείο και προωθείται αντιρατσιστική αγωγή για
όλους τους µαθητές.
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• Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων µουσικό –γλωσσικής
αγωγής για την καλύτερη αξιοποίηση του µη γλωσσικού
πολιτισµικού κεφαλαίου
των µαθητών µε τη γλωσσική
µάθηση.
• Οργάνωση και λειτουργία µονάδας παρακολούθησης και
παρέµβασης
στις
περιπτώσεις
που
παρατηρούνται
συµπεριφορές διάκρισης εκ µέρους του εκπαιδευτικού
οργανισµού ή άλλων ατόµων και οµάδων, ώστε στα µέλη του
πληθυσµού –στόχου να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι ζουν σε
µια ευνοµούµενη πολιτεία και ένα κράτος δικαίου.

3. Προβληµατική για την παραγωγή του διδακτικού υλικού.
Η παραγωγή διδακτικού υλικού, για οποιαδήποτε βαθµίδα της
εκπαίδευσης ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι δύσκολη υπόθεση1.
Προϋποθέτει πολύ καλή επιστηµονική κατάρτιση στο αντικείµενο για το
οποίο σχεδιάζεται το υλικό. σαφείς και συγκεκριµένους στόχους, οι οποίοι
θα επιτευχθούν µε αυτό. σαφή γνώση των γλωσσικών, γνωστικών και
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των ατόµων για τους οποίους προορίζεται.
αποσαφήνιση της βαθµίδας για την οποία προορίζεται το διδακτικό υλικό
και των απαιτήσεων που αυτή έχει από τους µαθητές, σύµφωνα και µε τα
αντίστοιχα αναλυτικά προγράµµατα. συστηµατική µελέτη της ύλης των
σχολικών εγχειριδίων, που υπάρχουν για κάθε βαθµίδα και τάξη σε κάθε
µάθηµα, ώστε το διδακτικό υλικό, που θα παραχθεί, να είναι
προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και
να διαφοροποιείται ποικιλότροπα από αυτό, ως προς τη δοµή, το
περιεχόµενο αλλά και τον τρόπο παρουσίασης.
Ιστορικά, η παραγωγή διδακτικού σύµφωνα µε τα αναλυτικά
προγράµµατα, τα οποία ισχύουν για κάθε βαθµίδα της δηµόσιας
εκπαίδευσης είναι υπόθεση του κράτους2. Είναι, µε άλλα λόγια, υπόθεση
του ΥΠΕΠΘ, το οποίο, δια των αρµόδιων οργάνων του, µεριµνά για το
σκοπό αυτό. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για παράδειγµα µε τη συµβολή
των αρµόδιων οργάνων του είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή
1

α) Liegois, J.P, 1996 β) Τσιάκαλος, Γ . 1996, Bantock, G.H, 1980, Reid, W.A, 1978.
Της εκάστοτε κυβέρνησης είναι έργο η εκπόνηση του αναλυτικού προγράµµατος και σε άλλες χώρες.
Μόνο που σ΄ αυτές το Υπουργείο καθορίζει, όπως για παράδειγµα στην Αυστραλία, τα γενικά πλαίσια
µέσα στα οποία θα κινείται το πρόγραµµα, ενώ η ύλη των µαθηµάτων εµπλουτίζεται από τους διδάσκοντες
µε επιλογή βιβλίων και βοηθηµάτων για το σκοπό αυτό. Βλ. και Connell, W.F., 1974, Wylie, J.F, 1970,
Hughes, P, 1973, Barrow, R, 1977.
2
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αυτή, γιατί διαθέτει και επιστηµονικό δυναµικό, ειδικό για το έργο αυτό και
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, όπως: πηγές, βοηθήµατα, συνεργάτες
κτλ. Άλλοτε το ΥΠΕΠΘ δια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προκηρύσσει τη
συγγραφή του διδακτικού υλικού και αυτή ανατίθεται σε ιδιώτες. Τον έλεγχο
όµως και την τελική έγκριση και αποδοχή έχει το ΥΠΕΠΘ. Συγκεντρωτικά
εκπαιδευτικά συστήµατα όπως το ελληνικό, όπου τα πάντα ελέγχονται από
µια κεντρική διοίκηση, όπως οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, διατηρούν,
συνήθως, για τον εαυτό τους το δικαίωµα της επιλογής του διδακτικού
υλικού και της κατάρτισης των αναλυτικών προγραµµάτων, γιατί µε τον
τρόπο αυτό ελέγχουν: την ποιότητα των παρεχόµενων γνώσεων στους
µαθητές κάθε βαθµίδας. την επιτυχία των στόχων, που έχουν θέσει. την
ανάπτυξη συγκεκριµένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που θέλουν να
αποκτήσουν οι µαθητές, σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης. την ιδεολογία
που επιθυµούν να διοχετεύσουν στους µαθητές και γενικά ελέγχουν τον
τύπο του πολίτη, που θέλουν να ετοιµάσουν για το µέλλον.
Η παραγωγή διδακτικού υλικού όµως για τα επίσηµα αναλυτικά
προγράµµατα των διάφορων βαθµίδων της εκπαίδευσης δεν είναι µόνο
έργο και ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. Πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία
αυτή έχουν και άλλοι άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενοι µε την εκπαίδευση
φορείς. Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγµα, έχουν κάθε λόγο να
συµµετέχουν, δια εκλεγµένων αντιπροσώπων τους στη διαδικασία της
παραγωγής του διδακτικού υλικού και το σχεδιασµό των αναλυτικών
προγραµµάτων, γιατί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια
να τα υλοποιήσουν. Κατά συνέπεια δικαιούνται «από πρώτο χέρι» να
γνωρίζουν τι θα διδαχθεί σε κάθε µάθηµα, γιατί θα διδαχθεί, αν το υλικό
µπορεί να διδαχθεί µε επιτυχία στους συγκεκριµένους µαθητές για τους
οποίους προορίζεται κοκ. Οι εκπαιδευτικοί µάλιστα οφείλουν να έχουν
αλλά και να νιώθουν ότι έχουν ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Καµιά
καινοτοµία στην εκπαίδευση δεν έχει πιθανότητες να επιτύχει, αν οι φορείς,
οι οποίοι θα κληθούν να την υλοποιήσουν, δεν έχουν ενηµερωθεί µε
πληρότητα γι΄ αυτή.
Καθοριστικό λόγο στην παραγωγή του διδακτικού υλικού και στην
προετοιµασία των αναλυτικών προγραµµάτων έχουν και οι µαθητές, οι
οποίοι είναι αποδέκτες αυτού του υλικού και των πάσης φύσεως
συνεπειών του. Το ίδιο και οι γονείς τους. Είναι παράλογο να αποφασίζουν
άλλοι, όσο ειδικοί κι αν θεωρούνται, για το τι θα διδαχθεί στους µαθητές,
γιατί θα διδαχθεί και γενικά για το τι είδους πολίτες ενδιαφέρεται η εκάστοτε
επίσηµη κυβέρνηση ενός τόπου να προετοιµάσει για το µέλλον, ερήµην
των γονέων. Κατά συνέπεια τόσο οι µαθητές όσο και οι γονείς, µε νόµιµα
εκλεγµένους αντιπροσώπους τους, µπορούν και πρέπει ουσιαστικά να
συµµετέχουν στο έργο αυτό.
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Συµπληρωµατικό ή βοηθητικό διδακτικό υλικό για µια βαθµίδα της
γενικής εκπαίδευσης µπορεί να παραδεχθεί και από άλλους φορείς, όπως
π.χ. από εκδοτικούς οίκος, ιδιώτες εκπαιδευτικούς ή επιστηµονικούς
φορείς από ποικίλους χώρους. Τέτοιο υλικό στην Ελλάδα παράγεται
σήµερα σε πολλούς τοµείς και χρησιµοποιείται από τους µαθητές, τους
εκπαιδευτικούς κτλ. Πρόκειται για τα γνωστά «βοηθήµατα» στη γλώσσα,
στην έκθεση, στη νεοελληνική λογοτεχνία, στα αρχαία ελληνικά, στις
θετικές επιστήµες κτλ. Το υλικό αυτό δεν ελέγχεται, συνήθως, για την
ποιότητα των πληροφοριών και για την παιδαγωγική του αξία, γιατί είναι
υλικό, το οποίο παράγεται κάτω από συγκεκριµένες καταστάσεις
«πιέσεις», ανταγωνισµούς κτλ.
∆ιδακτικό υλικό όµως µπορεί να προετοιµαστεί και από τους ίδιους
του διδάσκοντες σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις
ανάγκες, που έχουν εντοπιστεί, προκειµένου να διευκολυνθούν στο
διδακτικό τους έργο. Μπορούν, για παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί µόνοι
τους ή σε συνεργασία µε τους µαθητές1 να παρακολουθούν συστηµατικά
την καθηµερινή επικαιρότητα, όπως αυτή απεικονίζεται στον ηµερήσιο,
εβδοµαδιαίο και περιοδικό τύπο, στα µέσα µαζικής επικοινωνίας:
τηλεόραση, ραδιόφωνο και να συλλέγουν µέσα από αυτή τη διαδικασία :
κείµενα, φωτογραφίες, σχεδιαγράµµατα και κάθε άλλη πληροφορία, η
οποία µπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλότροπα κατά τη διδασκαλία. Μπορούν,
επίσης, συνεργαζόµενοι και µε τους γονείς να αξιοποιήσουν κι αυτών τις
εµπειρίες σε συγκεκριµένους τοµείς και να δώσουν µια άλλη διάσταση στη
διδασκαλία και στο εκπαιδευτικό έργο, πολύ ενδιαφέρουσα και
αποτελεσµατική.
Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις θα λέγαµε ότι η µονόπλευρη
παραγωγή του διδακτικού υλικού και γενικότερα η χρήση ενός µόνο
διδακτικού εγχειριδίου είναι «επικίνδυνη», γιατί και τα αποτελέσµατα θα
είναι αναγκαστικά µονόπλευρα. «Επικίνδυνη» µπορεί να είναι, όταν δεν
τηρούνται οι βασικοί επιστηµονικοί κανόνες εκπαίδευσης και αγωγής και
επιδιώκεται µέσω του διδακτικού υλικού η προετοιµασία µελλοντικών
πολιτών υπάκουων, προφανώς, και πειθαρχικών αλλά χωρίς άποψη δική
τους, χωρίς ελευθερία σκέψης, χωρίς κριτικό στοχασµό κτλ. Η ισότιµη
συµµετοχή πολλών φορέων στο έργο αυτό, όπως : πολιτείας,
εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών ειδικών επιστηµόνων και κυρίως η
διάθεση τους για ουσιαστικό διάλογο, είναι η καλύτερη εγγύηση και για τη
σωστή επιλογή της ύλης και για θετικά αποτελέσµατα του διδακτικού και
εκπαιδευτικού έργου.
1

Κατά τον Liegois, J.R, 1996, το διδακτικό υλικό, το οποίο προετοιµάζεται µε συνεργασία εκπαιδευτικών
–µαθητών έχει αποδειχθεί υψηλής ποιότητας και πολύ θετικών αποτελεσµάτων.
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∆ικό µας έργο στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν ήταν η
συλλογή και επεξεργασία διδακτικού υλικού για συγγραφή
διδακτικών εγχειριδίων στα πλαίσια ενός νέου αναλυτικού
προγράµµατος. Ήταν η συλλογή και επεξεργασία διδακτικού υλικού
σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα, το οποίο θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως ενισχυτικό του ήδη υπάρχοντος για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Η επιλογή όµως και αυτού του υλικού δεν µπορούσε να είναι
αυθαίρετη1. Έπρεπε να υπακούει, έστω και σε γενικές αρχές, στην
προβληµατική της επιλογής διδακτικού υλικού για τα επίσηµα σχολικά
εγχειρίδια. Οφείλαµε, εποµένως, ως παραγωγοί διδακτικού υλικού, να
δώσουµε εκ των προτέρων απαντήσεις σε µερικά βασικά ερωτήµατα,
όπως τα ακόλουθα.

3.1. Ποιοι θα ήταν οι αποδέκτες του διδακτικού υλικού και γιατί;
Έχουµε ήδη επισηµάνει ότι η παραγωγή του διδακτικού µας υλικού ήταν
ενταγµένη
στα
πλαίσια
του
προγράµµατος
«Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων». Σκοπός του ήταν να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
µαθητών για το σχολείο και τη µάθηση, ιδιαίτερα παιδιών, όπως τα
τσιγγανόπουλα µε ελλιπή κίνητρα για φοίτηση στο σχολείο και για µάθηση,
µε χαµηλή επίδοση στη γλώσσα κοκ.
Οι τσιγγάνοι και τα παιδιά τους, όπως είναι γνωστό, είναι Έλληνες
πολίτες. Υπέχουν όλες τις υποχρεώσεις των Ελλήνων πολιτών:
στρατεύονται, φορολογούνται, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, που
µετακινούνται διαρκώς. Κατά συνέπεια, δικαιούνται και όλα τα προνόµια
και τις παροχές των υπολοίπων Ελλήνων.
Υπολογίζεται ότι οι τσιγγάνοι που ζουν στην Ελλάδα σήµερα ανέρχονται
σε 150.000 – 200.000 περίπου, στην Ευρώπη 5 – 6 εκατοµµύρια και
παγκόσµια γύρω στα 15.000.0002.
Τα παιδιά των τσιγγάνων φοιτούν στην πλειοψηφία τους σε δηµόσια
σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, όπως και τα άλλα Ελληνόπουλα. Σε
περιοχές όµως όπου ο αριθµός των διαβιούντων τσιγγάνων είναι µεγάλος,
λειτουργούν και σχολεία αµιγώς µε τσιγγανόπουλα. Λειτουργούν, επίσης,
τµήµατα ταχύρυθµης εκπαίδευσης των τσιγγανοπαίδων, για την ένταξή
τους στη συνέχεια στα δηµόσια σχολεία. Σε µερικούς καταυλισµούς
1
2

Herrich, Th. T., 1975.
Μουχέλη, Α. 1996, Τερζοπούλου, Μ. – Ι. Γεωργίου, 1996.
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λειτουργούν φροντιστηριακά τµήµατα, για όσα παιδιά είτε δε θέλουν να
πάνε στο δηµόσιο σχολείο είτε δε γίνονται αποδεκτά από τα άλλα παιδιά,
από τους γονείς τους και καµιά φορά από εκπαιδευτικούς, µε ποικίλα
προσχήµατα.
Η φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο δεν είναι πάντα κανονική.
Ιδιαίτερα προβληµατική είναι η φοίτηση των παιδιών, που µετακινούνται,
εποχικά, από τόπο σε τόπο, επειδή, ακολουθούν τις οικογένειες στα
ταξίδια τους. Προβλήµατα φοίτησης παρατηρούνται, επίσης, και σε παιδιά
Τσιγγάνων που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε έναν τόπο. Τα προβλήµατα
αυτά αποδίδονται, κυρίως, στην αρνητική στάση που έχουν µερικές
οικογένειες για το σχολείο και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι
οικογένειες αυτές είναι από τις λίγες ακόµα κοινωνικές οµάδες, οι οποίες
πιστεύουν ότι η αγωγή, η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι δική
τους υπόθεση. Το σχολείο δεν το θεωρούν απαραίτητο, για το σκοπό αυτό.
Το αποδέχονται µόνο για την παροχή βασικών γνώσεων στην ανάγνωση
και αριθµητική, ώστε να διευκολύνονται τα παιδιά στις µετακινήσεις τους,
καθώς και στο µικροεµπόριο, µε το οποίο, κατά κανόνα, θα ασχοληθούν
αυτά στη µετέπειτα σταδιοδροµία τους.
Εκτός από εκπαιδευτικά προβλήµατα µερικές οµάδες τσιγγάνων στη
χώρα µας, αντιµετωπίζουν προβλήµατα και σε ποικίλους άλλους τοµείς.
Ζουν, για παράδειγµα, µε απαράδεκτες συνθήκες σε πρόχειρους
καταυλισµούς, χωρίς νερό, θέρµανση, αποχέτευση, ηλεκτρικό φως, χωρίς
περίθαλψη και χωρίς τις στοιχειώδεις ανέσεις, που δικαιούται κάθε
άνθρωπος σε µια ευνοµούµενη δηµοκρατική πολιτεία. Είναι ευνόητο ότι για
αυτού του είδους τη διαβίωση δεν ευθύνονται µόνο οι Τσιγγάνοι1
Ευθύνονται και πολλοί άλλοι φορείς, όπως η συντεταγµένη Πολιτεία, η
Αυτοδιοίκηση: Τοπική ή Νοµαρχιακή κοκ.
Πολιτισµικά διατηρούν δικά τους ήθη και έθιµα. Έχουν δική τους
γλώσσα, για τη µεταξύ τους επικοινωνία. Προτιµούν, ιδιαίτερα οι γυναίκες,
έναν δικό τους τρόπο ντυσίµατος καθώς και µια δική τους µουσική και δικά
τους τραγούδια. Αυτό όµως συµβαίνει και µε πολλές άλλες κοινωνικές
οµάδες στη χώρα µας σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό.
Ο ιδιαίτερος τρόπος που ζουν οι τσιγγάνοι στη χώρα µας, αλλά και σε
άλλες χώρες, καθώς και τα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία που διατηρούν,
σε συνδυασµό µε παραβατικές µορφές συµπεριφοράς, που εκδηλώνονται
από µέλη τους, µερικές φορές, όπως π.χ. : κλοπές, επαιτεία, διακίνηση
ναρκωτικών, κτλ., αποτέλεσµα, κυρίως των κακών συνθηκών διαβίωσης
αλλά και της εγκατάλειψης από το εκάστοτε επίσηµο κράτος, έχουν
1

Μουχέλη, Α, 1996, Ντούσσας ∆, 1997.
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βοηθήσει στο σχηµατισµό αλλά και στη διατήρηση προκαταλήψεων
απέναντί τους, ρατσιστικών τάσεων1 και ποικίλων διακρίσεων. Με άλλα
λόγια οι τσιγγάνοι θεωρούνται, από άλλα µέλη της κοινωνίας µας ως
µειονότητα στην Ελλάδα, µε ή χωρίς επιθετικό προσδιορισµό, ως άτοµα
άλλης “φυλής” και γενικότερα ως παιδιά “ενός κατώτερου θεού”.
Οι χαρακτηρισµοί αυτοί είναι εντελώς αστήρικτοι επιστηµονικά αλλά και
άδικοι. Οι τσιγγάνοι, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, δεν είναι µειονότητα ούτε
πολιτισµική, ούτε, πολύ περισσότερο, εθνοτική, όπως είναι οι κάτοικοι
άλλων κρατών : Αλβανοί, Βούλγαροι, Πολωνοί, Αιγύπτιοι, Φιλιππινέζοι κτλ.
που ζουν στην Ελλάδα είτε ως οικονοµικοί µετανάστες, είτε µε άλλη
ιδιότητα.
∆εν είναι “πολιτισµική” µειονότητα, γιατί οι όροι “πολιτισµός” και
“κουλτούρα” επιδέχονται πολλές και ποικίλες ερµηνείες, ιδιαίτερα όταν
σχετίζονται µε τρόπο ζωής, επιλογές στο ντύσιµο, φαγητό, ήθη και έθιµα,
χορό, µουσική, κτλ. Οι επιλογές στους τοµείς αυτούς είναι καθαρά
προσωπικές και κανείς δε δικαιούται να εντάσσει κάποιον συνάνθρωπό
του, εξαιτίας αυτών, σε “πολιτισµική µειονότητα”. Αν συνέβαινε αυτό τότε
θα έπρεπε να είχαµε εκατοντάδες ή χιλιάδες τέτοιες “µειονότητες” στη
χώρα µας. Είναι γνωστό ότι σε κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας
υπάρχουν αυτού του είδους οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, όχι µόνο µεταξύ
των γεωγραφικών διαµερισµάτων (Ήπειρος, Μακεδονία – Θράκη, νησιά
Ιονίου π.χ.) αλλά και µέσα στο ίδιο το γεωγραφικό διαµέρισµα ανάµεσα σε
νοµούς ή και µέσα στους ίδιους τους νοµούς.
Οι Ηπειρώτες, για παράδειγµα, έχουν διαφορετικά ήθη και έθιµα ως
τοπική κοινωνία, από κατοίκους άλλων διαµερισµάτων της χώρας (π.χ.
Κρήτη, Θράκη, κτλ.). Έχουν επίσης διαφορετικούς χορούς, τραγούδια,
µουσική, τοπικές ενδυµασίες, διατροφή κτλ. Ακόµα και ανάµεσα στους
κατοίκους της Ηπείρου συναντά κανείς αυτού του είδους τις διαφορές σε
επίπεδο νοµών ή και, ακόµα, µέσα στον ίδιο το νοµό. Κανείς, ωστόσο, δε
διανοείται να χαρακτηρίσει ως “πολιτισµικές µειονότητες” αυτές τις
κοινωνικές οµάδες. Μιλάνε µόνο για διαφορετικά τοπικά ήθη και έθιµα ή
διαφορετική τοπική κουλτούρα, που είναι δικαίωµα κάθε πολίτη ή
κοινωνικής οµάδας να διατηρεί.
Ο προσδιορισµός µιας κοινωνικής οµάδας ως “µειονότητα”, έστω και µε
τον φαινοµενικά αθώο επιθετικό προσδιορισµό “πολιτισµική”, είναι
“επικίνδυνος”, γιατί, συνήθως, η δηµιουργία πολιτισµικών µειονοτήτων
µπορεί να αποδειχθεί και πρόδροµος για τη δηµιουργία “εθνικών

1

Γκότοβος, Α., 1996.
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µειονοτήτων”. Οι δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα που διανύουµε, είναι
ενδεικτικές για τους κινδύνους αυτούς.
Ως εθνικές ή εθνοτικές µειονότητες αποκαλούνται, συνήθως, οι πολίτες
άλλων χωρών που ζουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε
την έννοια ότι βρίσκονται στη χώρα αυτή για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα και δεν υπέχουν τις
υποχρεώσεις των ελλήνων πολιτών. Οι τσιγγάνοι είναι Έλληνες πολίτες και
σε καµιά περίπτωση δε θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως εθνοτική
µειονότητα.
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, περίπου, το πρόβληµα “Τσιγγάνοι” µε
όλες τις διαστάσεις βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ασχολούνται µε αυτό οι
κυβερνήσεις πολλών χωρών καθώς και διεθνείς οργανισµοί. Συγκεκριµένα
ο πολιτισµός των τσιγγάνων γενικότερα και η κουλτούρα τους ειδικότερα
τίθενται κάτω από την προστασία της ενωµένης Ευρώπης. Το συµβούλιο
της Ευρώπης και η σύνοδος των Υπουργών µε το υπ’ αριθ. 89/989
ψήφισµά τους αποδέχτηκαν τη γλώσσα και τον πολιτισµό τους ως
πολιτισµική κληρονοµιά της ευρωπαϊκής κοινότητας.
Από τη δεκαετία του 1990 ιδιαίτερα παρατηρείται µια έξαρση του
ενδιαφέροντος για τα προβλήµατα των τσιγγάνων και ιδιαίτερα για την
εκπαίδευσή τους. Υπολογίζεται ότι σε ποσοστό 70-80% τα µέλη αυτής της
κοινωνικής οµάδας είναι οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το αυξηµένο αυτό ποσοστό
αναλφαβητισµού, φαίνεται ότι θορύβησε τους ευρωπαίους ηγέτες1, γι’ αυτό
και αποφάσισαν στα πλαίσια διαφόρων προγραµµάτων της ενωµένης
Ευρώπης να συµπεριλάβουν και προγράµµατα για την εκπαίδευση των
τσιγγάνων και κυρίως των παιδιών τους.
Η ανησυχία αυτή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, µεταξύ των οποίων
και της ελληνικής, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των τσιγγάνων
είναι εύλογη. Είναι ανεπίτρεπτο πλέον στο κατώφλι του 21ου αιώνα που
βρισκόµαστε ήδη και στην αρχή µιας νέας χιλιετίας, Έλληνες πολίτες να
ζουν στο περιθώριο, κάτω από απαράδεκτες και απάνθρωπες, µερικές
φορές, συνθήκες διαβίωσης αλλά και εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο να
υπάρχουν ακόµα Έλληνες πολίτες και µάλιστα νέας γενιάς, µε
προβλήµατα στη χρήση του προφορικού και ιδιαίτερα του γραπτού λόγου,
προβλήµατα επικοινωνίας µε τους άλλους συνανθρώπους τους και µε
πολλές αδυναµίες στο να παρακολουθούν τις εξελίξεις της εποχής και τα
επιτεύγµατα της επιστήµης σε ποικίλους τοµείς. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες η συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα των τσιγγάνων είναι δύσκολο
1

Marino, A., 1996.
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να συµβιώσει αρµονικά µε τους άλλους συµπολίτες χωρίς προβλήµατα και
συγκρούσεις.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, το πρόβληµα του ποιος θα ήταν ο
αποδέκτης του διδακτικού υλικού, που θα ετοιµάζαµε, ήταν ιδιαίτερα
σοβαρό. Θα ετοιµάζαµε, για παράδειγµα, υλικό ειδικά για τα τσιγγανόπαιδα
ή για όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στο δηµόσιο σχολείο και είχαν, έστω
και σε κάποιο βαθµό, παρόµοια προβλήµατα µε τα τσιγγανόπουλα;
Από τους συνεργάτες διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις και
αναπτύχθηκε µια ενδιαφέρουσα προβληµατική. Τελικά προκρίθηκε η
δεύτερη περίπτωση, διότι:
α. Πρόθεση του προγράµµατος, µε την παραγωγή του διδακτικού
υλικού, δεν ήταν να αντιµετωπιστούν τα γενικά ή τα ειδικά προβλήµατα
µόνο της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας στο χώρο της εκπαίδευσης
αλλά να αποβεί το υλικό αυτό χρήσιµο και αποτελεσµατικό και για άλλους
µαθητές, οι οποίοι είχαν την ίδια προβληµατική σχέση µε το σχολείο, όπως
: άτακτη φοίτηση, προβλήµατα στη χρήση του προφορικού και γραπτού
λόγου, ελλιπή πληροφόρηση, προβλήµατα επικοινωνίας και αποδοχής
από τους άλλους, ελλιπή κίνητρα για µάθηση, χαµηλή επίδοση στο
σχολείο, κοκ.
β. Οι µαθητές, οι οποίοι εγγράφονται σε δηµόσιο σχολείο στην κανονική
τους ηλικία, δεν έχουν ανάγκη από ένα πρόγραµµα µαθηµάτων,
προσαρµοσµένο στην “κουλτούρα” τους. Τα
παιδιά ιδιαίτερα της
προσχολικής και σχολικής ηλικίας δηµιουργούν εύκολα σχέσεις µεταξύ
τους, αναπτύσσουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, συνεργάζονται και
συµβιώνουν χωρίς προβλήµατα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν
παρεµβάσεις ή και πιέσεις των γονέων για το αντίθετο. Από την άλλη
πλευρά, οι µαθητές που εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία καθυστερηµένα
και σε ηλικία µεγαλύτερη από αυτή των παιδιών µιας συγκεκριµένης τάξης,
προκειµένου να ενταχθούν στην τάξη, που τους ταιριάζει, χρειάζονται µια
ταχύρυθµη προπαρασκευαστική εκπαίδευση. Αυτή θα µπορούσε να
επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µε τη χρήση ενός πρόσθετου διδακτικού
υλικού, προσαρµοσµένου στο γλωσσικό και γνωστικό τους επίπεδο,
εύπεπτου και µε ελκυστικό τρόπο δοσµένου.
γ. Σε ηλικία µεγαλύτερη από την κανονική για µια τάξη εγγράφονται σε
δηµόσια σχολεία όχι µόνο τσιγγανόπουλα, αλλά και µαθητές από τις
διάφορες εθνικές µειονότητες, που ζουν σήµερα στην Ελλάδα, όπως :
Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουµάνοι, από χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, κ.ά.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίναµε σκόπιµο το διδακτικό υλικό,
που θα προετοιµάζαµε, να έχει ως αποδέκτες όλους τους µαθητές, που
φοιτούν σε δηµόσια σχολεία. Μπορεί η οµάδα “στόχος” να ήταν τα
τσιγγανόπουλα αλλά µε τον τρόπο αυτό θα παρείχαµε τη δυνατότητα και
σε άλλα παιδιά να αποκτήσουν πληροφορίες και γνώσεις άµεσα χρηστικές
για τη ζωή τους.

3.2. Ποιους σκοπούς θα εξυπηρετούσε το διδακτικό υλικό που θα
προετοιµάζαµε;
Ήταν το δεύτερο ερώτηµα στο οποίο οφείλαµε να δώσουµε µια σαφή
απάντηση1. Ύστερα από συζητήσεις έγινε αποδεκτό ότι µε το διδακτικό
υλικό θα έπρεπε :

• Να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον όλων των µαθητών και ιδιαίτερα
των τσιγγανοπαίδων για το σχολείο και τη διαδικασία της µάθησης.

• Να βοηθήσουµε τους µαθητές να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις σε
συγκεκριµένους τοµείς, άµεσα χρηστικές για τη ζωή τους· να
αποκτήσουν, για παράδειγµα βασικές πληροφορίες για τη
γεωγραφία και την ιστορία της Ελλάδας, αρχίζοντας από
συγκεκριµένα, κάθε φορά, γεωγραφικά διαµερίσµατα· να
ενηµερωθούν για θέµατα υγείας και προστασίας του εαυτού τους
από ποικίλους κινδύνους· να γνωρίσουν τον κόσµο, που τους
περιβάλλει, µε όσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο γίνεται.

• Να ενδιαφερθούν, µέσω του διδακτικού υλικού και για το
περιεχόµενο των άλλων µαθηµάτων, που διδάσκονται στο σχολείο.

• Να διαπιστώσουν ότι η κοινή συµβίωση απαιτεί άτοµα µε ανοιχτό
µυαλό, χωρίς προκαταλήψεις και ρατσιστικές τάσεις, ώστε αυτή να
είναι ευχάριστη και δηµιουργική.

1

Hirst, P.H., 1977.
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3.3. Με ποια κριτήρια θα γίνονταν η επιλογή της ύλης;
Η ύλη και στα τρία γνωστικά αντικείµενα, αποδεχτήκαµε ότι θα επιλεγόταν
µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

• Να είναι προσαρµοσµένη στο γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των

µαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού : να µπορούν
όµως να την παρακολουθούν, όπου απαιτείται, όπως π.χ. στα
µονοθέσια και διθέσια σχολεία και οι µαθητές µικρότερων τάξεων.

• Να είναι, κατά το δυνατόν, σύγχρονη και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες
των µαθητών σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε γενικότερο
εγκυκλοπαιδικό.

• Να είναι ελκυστικά δοσµένη : σύντοµος λόγος, άµεσα κατανοητός από
τους µαθητές, στοιχεία ευανάγνωστα, εικονογράφηση, σκίτσα, χάρτες,
κτλ., ώστε να προσελκύει εύκολα το ενδιαφέρον των µαθητών.

• Να περιέχει ασκήσεις και ερωτήσεις, ώστε ο έλεγχος της κατανόησης
και η ανατροφοδότηση του διδακτικού έργου να είναι εφικτή.

• Να έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα. Τα µηνύµατα, δηλαδή, να είναι έτσι
οργανωµένα, τόσο σε επίπεδο µορφής, όσο και σε επίπεδο
περιεχοµένου, ώστε η αποκωδικοποίησή τους από τους δέκτες
(µαθητές) να είναι εύκολη, όπως εξίσου εύκολη να είναι και η
κωδικοποίηση και η αποστολή των απαντήσεων των µαθητών.

• Να είναι πρωτότυπη.
• Να συνδυάζει το διάλογο µε το χιούµορ, ώστε να ενεργοποιεί τους
µαθητές και να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον για συµµετοχή στη
διδασκαλία.

• Να

παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές για ανταλλαγή
τεκµηριωµένων πληροφοριών και να συµβάλει θετικά στον εµπλουτισµό
τόσο του λεξιλογικού όσο και του εννοιολογικού του πλούτου.

• Να διευκολύνει τους µαθητές στο να γίνουν καλοί οµιλητές αλλά και
καλοί ακροατές.
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3.4. Γιατί θα αρχίζαµε από τα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα;
Το ερώτηµα αυτό ήταν αρκετά εύλογο. Για την επιτυχία των στόχων που
θέσαµε, µε την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, το γλωσσικό µάθηµα θα
έπρεπε να έχει προτεραιότητα. Επισηµάναµε ήδη ότι στον γλωσσικό
τοµέα, τα παιδιά και ειδικότερα τα τσιγγανόπουλα, είχαν αρκετές
αδυναµίες. Είναι γνωστό επίσης ότι µε τη γλωσσική διδασκαλία ο µαθητής
βοηθείται : α) να µάθει τη γλώσσα· να µάθει δηλαδή τη γραµµατική,
συντακτική, ετυµολογική, παραγωγική κτλ. δοµή της. β) να µάθει για τη
γλώσσα· να µάθει δηλαδή για την ιστορία, την κουλτούρα, τον πολιτισµό
κτλ. που µεταφέρει, µε τόση επιδεξιότητα αλλά και ασφάλεια µια γλώσσα
και να συνδεθεί έτσι µε την παράδοση· γ) να βοηθήσει τους µαθητές να
µάθουν µέσω της γλώσσας. Όσο πιο καλός γνώστης και χρήστης της
γλώσσας του είναι ένα άτοµο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να
εµπλουτίσει τις εµπειρίες του και σε ποικίλους άλλους τοµείς, και να
επιτύχει στις σχολικές και µετασχολικές του επιδιώξεις.
Η προετοιµασία όµως διδακτικού υλικού για τη µάθηση της γλώσσας
είναι πολύ απαιτητική και χρειάζονται γι’ αυτό πολλές προϋποθέσεις, όπως
:

• Σαφής προσδιορισµός των επιπέδων γλωσσοµάθειας των µαθητών για
τους οποίους προορίζεται το διδακτικό υλικό.

• Μελέτη των παραγόντων που προσδιορίζουν τη γλωσσική διδασκαλία
σε µαθητές µε περιορισµένη χρήση της γλώσσας.

• Μελέτη της τσιγγάνικης κουλτούρας ως µιας ποικιλίας της ελληνικής
κουλτούρας γενικότερα.

Η παραγωγή διδακτικού υλικού για τη γλώσσα ήταν από τους βασικούς
στόχους του προγράµµατος, όπως και στην αρχή επισηµάναµε.
Χρειάζονταν όµως πολλές πληροφορίες προηγουµένως και αυτές ήταν
πολύ δύσκολο να συλλεγούν στα χρονικά περιθώρια της πρώτης φάσης
(1998). Η προετοιµασία διδακτικού υλικού για τα µαθήµατα, που
προτάξαµε, ήταν περισσότερο εφικτή. Τα µαθήµατα αυτά απαιτούσαν
ικανότητες στη χρήση του προφορικού λόγου1 και βασικές ικανότητες
ανάγνωσης και γραφής. Απαιτούσαν επίσης ένα καλό κλίµα επικοινωνίας2
στην τάξη, το οποίο θα διευκόλυνε την ένταξη των παιδιών του πληθυσµού
– στόχου στο σχολείο και θα κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών για τη
µάθηση.
1
2

Αθανασίου, Λ., 1998.
Όπ. παρ.
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3.5. Με ποιες καινοτοµίες θα κεντρίζαµε το ενδιαφέρον των µαθητών
και θα επιδιώκαµε την επιτυχία των σκοπών µας;
Για να κεντρίσουµε, ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των µαθητών και για το
περιεχόµενο των γνωστικών ενοτήτων που ετοιµάσαµε κατά την πρώτη
φάση (1998), επινοήσαµε τις ακόλουθες καινοτοµίες :
α. Παρουσιάσαµε την ύλη της Γεωγραφίας και της Ιστορίας
ενοποιηµένη, έτσι ώστε οι γεωγραφικές πληροφορίες να εµπλουτίζονται µε
ιστορικές και οι ιστορικές πληροφορίες να συνδυάζονται µε γεωγραφικές.
Ακολουθήσαµε δηλαδή την προσέγγιση των συσχετιζόµενων µαθηµάτων
(correlation approach). Έτσι οι έννοιες του τόπου και του χρόνου, θα
συνδέονταν καλύτερα και θα είχαν διάρκεια παραµονής στη µνήµη των
µαθητών. Το υλικό αυτό το ονοµάσαµε “Γνωρίζω την Ελλάδα”.
Εµπλουτίσαµε επίσης τις πληροφορίες µε άφθονο εποπτικό υλικό :
εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράµµατα αλλά και ασκήσεις, ώστε να
διευκολύνεται η κατανόηση.
β. Το µάθηµα της φυσικής το αποκαλέσαµε “Εµείς και ο Κόσµος”,
ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικό για τους µαθητές και να καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα προβληµατισµών. Η παρουσίαση της ύλης κι αυτού του
µαθήµατος σχεδιάστηκε να γίνει µε ελκυστικό τρόπο και ως προς τη µορφή
του κειµένου και ως προς το περιεχόµενό του. Οι πληροφορίες ήταν
ενδιαφέρουσες, κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων και ήταν
εµπλουτισµένες µε πολλές εικόνες και σχεδιαγράµµατα, που κέντριζαν
αναµφίβολα το ενδιαφέρον των µαθητών για µάθηση.
γ. Στο µάθηµα “Αγωγή Υγείας” επιδιώχθηκαν, επίσης, πολλές
καινοτοµίες. Το περιεχόµενο αυτού του µαθήµατος δε διδάσκεται
συστηµατικά στο σχολείο. Πληροφορίες, ενδεχοµένως, να δίνονται για
µερικά θέµατα σε άλλα µαθήµατα, ευκαιριακά όµως και όχι µε τρόπο
συστηµατικό. Οι συντάκτες του υλικού επιχείρησαν, και σε ικανοποιητικό
βαθµό το κατάφεραν, να ετοιµάσουν κείµενα πολύ ελκυστικά και από την
άποψη της µορφής και από την άποψη του περιεχοµένου. Κείµενα,
δηλαδή, τα οποία κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών για µελέτη, γιατί οι
πληροφορίες ήταν άµεσα χρηστικές. Ο τρόπος µε τον οποίο δίνονταν οι
πληροφορίες: µε εικόνες, σχεδιαγράµµατα, µικρά ποιήµατα, ασκήσεις κτλ.,
δηµιουργούσε από µόνος του θετικά κίνητρα και κέντριζε το ενδιαφέρον
των µαθητών για παρακολούθηση, µελέτη και συζήτηση.
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3.6. Ποιοι θα αναλάµβαναν τη συγγραφή του διδακτικού υλικού και
γιατί;
Το ερώτηµα αυτό ήταν από τα πιο σηµαντικά. Σύµφωνα µε όσα
αναφέραµε σε προηγούµενες σελίδες, η παραγωγή διδακτικού υλικού είναι
βασική υπόθεση της κεντρικής διοίκησης, ιδιαίτερα σε συγκεντρωτικά
εκπαιδευτικά συστήµατα, όπως το ελληνικό. Μπορεί όµως να γίνει και από
άλλους ειδικούς. Ως πανεπιστήµιο διαθέταµε όλα τα επιστηµονικά εχέγγυα
για µια τέτοια προσπάθεια και µπορούσαµε να παρακολουθήσουµε τη
διαδικασία της παραγωγής του διδακτικού υλικού και να προσφέρουµε
ειδική βοήθεια, όπου χρειαζόταν.
Συγκροτήθηκαν τελικά τρεις οµάδες. Η συλλογή του διδακτικού υλικού
για το γνωστικό αντικείµενο “Γνωρίζω την Ελλάδα” ανατέθηκε στην
πρώτη φάση σε δύο εκπαιδευτικούς της καθηµερινής διδακτικής πράξης µε
συνεργάτη τρίτο εκπαιδευτικό, από τη διδακτική πράξη επίσης. Ένας από
τους συγγραφείς αυτούς, εκτός από εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, υπήρξε για χρόνια και διευθυντής πολυδύναµου σχολείου και
στη συνέχεια σχολικός σύµβουλος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η άλλη
συγγραφέας ήταν έµπειρη εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
µε ιδιαίτερη ενασχόληση και εµπλοκή σε θέµατα µελέτης του
περιβάλλοντος και οικολογίας γενικότερα. Η τρίτη συνεργάτης υπηρετούσε
ως αναπληρώτρια φιλόλογος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε πτυχίο
όµως και από το Π.Τ.∆.Ε. Ιωαννίνων. Έτσι και οι τρεις συγγραφείς είχαν τα
εχέγγυα για να καλύψουν µε επιτυχία ένα ευρύ φάσµα ιστορικών και
γεωγραφικών γνώσεων.
Η ύλη του γνωστικού αντικειµένου “Εµείς και ο Κόσµος” ανατέθηκε σε
τρεις συναδέλφους, µέλη ∆ΕΠ, του Φυσικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, έµπειρους και καταξιωµένους επιστήµονες.
Η ύλη του γνωστικού αντικειµένου “Αγωγή Υγείας” ανατέθηκε σε µέλη
∆ΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και ιατρούς, που
υπηρετούν στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο στα πλαίσια του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ).
Σε όλες τις οµάδες αναπτύχθηκαν οι σκοποί του προγράµµατος
γενικότερα και της παραγωγής του διδακτικού υλικού ειδικότερα.
Αναπτύχθηκαν, επίσης, οι σχετικοί προβληµατισµοί και συζητήθηκαν
συστηµατικά όλα τα ενδεχόµενα προβλήµατα. Προτάθηκε και στις τρεις
οµάδες να µελετήσουν συστηµατικά τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια, ώστε
και το υλικό που αυτές θα προετοιµάσουν να κινείται, γενικά, στο ίδιο
µήκος κύµατος από πλευράς δοµής και περιεχοµένου. Συζητήθηκαν,
επίσης, οι καινοτοµίες, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν,

23

προκειµένου το υλικό να είναι περισσότερο ελκυστικό για τους µαθητές,
ευκολονόητο αλλά και άµεσα χρηστικό από αυτούς.

3.7. Ποια θα ήταν η εµπλοκή των άλλων φορέων και ιδιαίτερα των
εκπαιδευτικών στην προσπάθειά µας αυτή και γιατί;
Αναφέρθηκε ήδη, σε προηγούµενες σελίδες, ότι η παραγωγή διδακτικού
υλικού για την εκπαίδευση δεν είναι αποκλειστική υπόθεση ούτε ενός
ατόµου, ούτε µιας µόνο οµάδας ανθρώπων, ακόµα και των πιο ειδικών. Η
συµµετοχή και άλλων εµπλεκόµενων φορέων, και ιδιαίτερα εκπαιδευτικών,
µαθητών και γονέων είναι απαραίτητη. Στην περίπτωσή µας οι φορείς
αυτοί δε χρησιµοποιήθηκαν άµεσα, για τους ακόλουθους δύο, βασικούς,
λόγους :
Πρώτον τα χρονικά πλαίσια που είχαµε στη διάθεσή µας για την
παραγωγή του διδακτικού υλικού ήταν στην πρώτη φάση πολύ
περιορισµένα. Εποµένως “ανοίγµατα” και προς τους άλλους φορείς θα
ήταν χρονοβόρα και ίσως αποτελούσαν τροχοπέδη στην όλη προσπάθειά
µας.
∆εύτερον, η πρώτη µας αυτή προσπάθεια απέβλεπε όχι στην
προετοιµασία διδακτικών εγχειριδίων αλλά µερικών διδακτικών
ενοτήτων στους συγκεκριµένους γνωστικούς τοµείς. Τις ενότητες
αυτές θα τις δίναµε στη συνέχεια για πιλοτική εφαρµογή. Μέσω αυτής της
διαδικασίας επιδιώκαµε να εξασφαλίσουµε και την απαιτούµενη
ανατροφοδότηση, για το διδακτικό υλικό, από τους εκπαιδευτικούς και τους
µαθητές, που θα συµµετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Έτσι θα
µπορούσαµε, µελετώντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, να
προβούµε στις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές1.

1

Το να συζητήσουν γύρω από ένα τραπέζι ειδικοί επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς,
όσο κι αν φαίνεται επιθυµητό, είναι από αρκετά έως πολύ δύσκολο. Η δυσκολία δεν περιορίζεται
µόνο στο χρόνο και στον τόπο, στη συχνότητα και στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων.
Σχετίζεται άµεσα και µε το περιεχόµενο, που θα προταθεί, τους σκοπούς της διδασκαλίας, την
έκταση της διδακτέας ύλης, κτλ.
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3.8. Ποια σχέση θα υπήρχε ανάµεσα στο διδακτικό υλικό, που θα
ετοιµάζαµε και στο αντίστοιχο υλικό των σχολικών εγχειριδίων;
Το ερώτηµα αυτό ήταν από τα πρώτα που τέθηκαν, κυρίως, από τις
συντακτικές οµάδες. Από τους υπεύθυνους του προγράµµατος
επισηµάνθηκε ότι το διδακτικό υλικό δεν θα ήταν ανταγωνιστικό του
υπάρχοντος
υλικού
στα
σχολικά
εγχειρίδια.
Θα
ήταν
συµπληρωµατικό. Πρόθεσή µας δηλαδή δεν ήταν να ετοιµάσουµε νέα
σχολικά εγχειρίδια, που θα αντικαθιστούσαν τα υπάρχοντα του ΥΠΕΠΘ.
Ούτε το υλικό µας θα διδασκόταν ανταγωνιστικά µε αυτό, που υπήρχε ήδη.
Το διδακτικό υλικό που οι οµάδες µας θα προετοίµαζαν, µετά τη
δοκιµαστική εφαρµογή του και τις διορθώσεις, που θα ακολουθούσαν, θα
µπορούσε, αν το Υπουργείο Παιδείας ή οι σχετικές υπηρεσίες του το
έκριναν σκόπιµο, να δοθεί ως συµπληρωµατικό υλικό στα σχολεία.
Εξάλλου η ιδέα της χρήσης του πολλαπλού βιβλίου ήταν και εξακολουθεί
να είναι αίτηµα των εκπαιδευτικών, το οποίο προβάλλεται έντονα από τα
συνδικαλιστικά τους όργανα. Το Υπουργείο, επίσης, φαίνεται να
“φλερτάρει” µε την άποψη αυτή και ίσως, σύντοµα, προχωρήσει στην
υλοποίησή της. Εποµένως θα µπορούσε και το δικό µας διδακτικό υλικό να
λειτουργήσει θετικά προς την ίδια κατεύθυνση, ως συµπληρωµατικό του
υπάρχοντος και όχι µε σκοπό την αντικατάστασή του.

3.9. Για ποιες τάξεις προοριζόταν το διδακτικό µας υλικό και γιατί;
Η διδασκαλία της ύλης και των τριών µαθηµάτων, που µας ενδιέφερε, θα
γινόταν στη φάση των πιλοτικών εφαρµογών στις τρεις τελευταίες τάξεις
του δηµοτικού σχολείου (∆, Ε, ΣΤ΄). Στην απόφαση αυτή οδηγηθήκαµε,
γιατί το υλικό απαιτούσε σχετική άνεση των µαθητών τόσο στον
προφορικό, όσο και στον γραπτό λόγο. Υποθέσαµε ότι οι µαθητές των
τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού, ακόµα και τα Τσιγγανόπουλα,
που φοιτούσαν στις τάξεις αυτές, θα είχαν αναπτυγµένες σε ικανοποιητικό
βαθµό ικανότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο. Εποµένως θα
µπορούσαν να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη επιτυχία στις απαιτήσεις του
διδακτικού υλικού. Από τους συντάκτες είχαµε ζητήσει να λάβουν υπόψη
τους ότι ακόµα στη χώρα µας υπάρχουν µονοθέσια και διθέσια σχολεία.
Εποµένως την ύλη των διαφόρων µαθηµάτων την παρακολουθούν άλλοτε
µικρότεροι και άλλοτε µεγαλύτεροι µαθητές. Θα ήταν λοιπόν πολλαπλά
χρήσιµο αν το διδακτικό υλικό προετοιµαζόταν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
µπορούν µε άνεση να το παρακολουθούν και οι µαθητές της τρίτης τάξης
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αλλά να προσελκύει το ενδιαφέρον και άλλων µαθητών, που θα ήθελαν να
παρακολουθήσουν τις διδασκαλίες.

3.10. Ποιος θα δίδασκε το διδακτικό αυτό υλικό στα σχολεία και γιατί;
Τονίσαµε ήδη ότι το διδακτικό υλικό προοριζόταν να διδαχθεί ως
συµπληρωµατικό του υπάρχοντος και όχι σε αντικατάστασή του.
Εποµένως κρίναµε σκόπιµο και οι πιλοτικές του εφαρµογές να γίνουν από
τους δασκάλους των τάξεων σε κάθε σχολείο και όχι από αναπληρωτές
τους. Με τον τρόπο αυτό δε θα επιφέραµε αναστάτωση στο κανονικό
σχολικό πρόγραµµα, ούτε αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και µάθησης
των µαθητών.

4. Μερικά κριτήρια για επιλογή διδακτικού υλικού από πηγές ή
βοηθήµατα.
Με τις οµάδες που συγκροτήσαµε για την παραγωγή του διδακτικού υλικού
στα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα, εκτός από ειδικά ερωτήµατα,
όπως αυτά που επισηµάναµε, συζητήσαµε και γενικότερα θέµατα, που
σχετίζονταν µε την επιλογή διδακτικού υλικού για σχολικά εγχειρίδια,
συγκεκριµένων αναλυτικών προγραµµάτων1.
Συγκεκριµένα αναφερθήκαµε σε πηγές και βοηθήµατα από τα οποία,
συνήθως, γίνεται η επιλογή µιας ύλης, στους προβληµατισµούς, που
οφείλουν να απασχολούν τους επιλογείς, ώστε η ύλη να είναι χρηστική για
τους αποδέκτες της και να συµβάλει στην προαγωγή γνώσεων, ικανοτήτων
και δεξιοτήτων σε ποικίλους τοµείς. Αναφερθήκαµε, επίσης, και σε µερικά
βασικά κριτήρια, που ακολουθούνται για το έργο αυτό, προκειµένου οι
συγγραφικές οµάδες να τα έχουν υπόψη τους και να τα αξιοποιήσουν στον

1

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος, τη φιλοσοφία του, τα
προβλήµατα που σχετίζονται µ’ αυτό κτλ., µπορεί να βρει κανείς στους : α) Beger, L.E-M.W. Apple, 1988,
και Galby, M-et al 1975, όπου παραθέτουν µελέτες για ποικίλα θέµατα και προβλήµατα σχετικά µε τα
αναλυτικά προγράµµατα. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες µπορεί επίσης κανείς να βρει στο βιβλίο των
Pinal, W et al, 1996, όπου το Α.Π. µελετάται από πολλές οπτικές γωνίες, όπως π.χ. ως ιστορικό, πολιτικό,
πολιτιστικό, αισθητικό κτλ. κείµενο. Για τον ιδεολογικό ρόλο επίσης των σχολικών γνώσεων ενδιαφέρον
είναι και το βιβλίο του Apple, M.W., 1986.
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καλύτερο δυνατό βαθµό, κατά την προετοιµασία του διδακτικού υλικού. Τα
κριτήρια αυτά ήταν :

4.1. Η εγκυρότητα και σηµαντικότητα του περιεχοµένου.
Έγκυρο θεωρείται ένα περιεχόµενο, όταν καλύπτει τους βασικούς τοµείς
τους οποίους ενδιαφέρεται να καλύψει. Σηµαντικό θεωρείται επίσης, όταν
εµπεριέχει σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις. Γνώσεις, δηλαδή, οι οποίες
αξίζει τον κόπο να αποκτηθούν.

4.2. Η αµεσότητα των γνώσεων µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Είναι γνωστό ότι οι γνώσεις στην εποχή µας αυξάνουν µε ταχύτατους
ρυθµούς. ∆εν προλαβαίνουν να γίνουν “παλιές” και αντικαθίστανται από
νέες. Αυτό σηµαίνει ότι οι γνώσεις, που παρέχονται στους µαθητές µέσω
των αναλυτικών προγραµµάτων, οφείλουν να παρακολουθούν την
επικαιρότητα και να είναι άµεσα χρηστικές στη ζωή τους. ∆εν έχει νόηµα,
για παράδειγµα, να διδάσκεται ο µαθητής για το “νευρικό – πεπτικό
σύστηµα της ακρίδας ή του βατράχου” και να µη διδάσκεται για το δικό του
νευρικό και πεπτικό σύστηµα. ∆εν έχει νόηµα να αποστηθίζει βουνά,
ποτάµια, λίµνες µιας χώρας και να µη µπορεί να αναγνωρίζει στο χάρτη
αυτή τη χώρα ή να µη γνωρίζει πώς µπορεί να την επισκεφθεί, αν το
θελήσει ή πώς µπορεί να χρησιµοποιήσει το χάρτη, αν βρεθεί σε µια άλλη
πόλη στο εσωτερικό της χώρας του ή σε ξένη χώρα, προκειµένου να
κινηθεί.
∆εν έχει νόηµα επίσης να γνωρίζει πόσοι σκοτώθηκαν σε διάφορες
µάχες, πώς διεξήχθησαν αυτές, ποιες ήταν οι συνέπειές τους κτλ. και να µη
γνωρίζει τα πολιτιστικά επιτεύγµατα των ανθρώπων σε διάφορες εποχές,
ώστε να µπορεί να βλέπει και ο ίδιος την πρόοδο σε συγκεκριµένους
τοµείς ή την καθυστέρηση της ανάπτυξης.
Για όλους αυτούς τους λόγους σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης
αλλά και άλλων ηπείρων (Αµερική, Αυστραλία, κτλ.) τα αναλυτικά
προγράµµατα αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και
εµπλουτίζονται διαρκώς µε νέες πληροφορίες. Ο εµπλουτισµός όµως
αυτός δεν είναι συσσωρευτικός. ∆εν προστίθενται δηλαδή οι πληροφορίες
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στις ήδη υπάρχουσες, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα µαµούθ.
Προστίθενται οι νέες πληροφορίες µε παράλληλη αφαίρεση άλλων ή
σύµπτυξη ή περιληπτική αναφορά τους, έτσι ώστε να φαίνεται µε σαφήνεια
η εξέλιξη σε κάθε τοµέα.
Στα κείµενα µας φροντίσαµε, ώστε οι παρεχόµενες πληροφορίες να
έχουν συσχέτιση µε την κοινωνική πραγµατικότητα, τουλάχιστον στο
µεγαλύτερο µέρος τους.

4.3. Λογική ισορροπία1 στην ποσότητα και στην ποιότητα των
πληροφοριών σε κάθε µάθηµα.
Τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης έχουν ως βασικό σκοπό την
ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηµατικών, κινητικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων στους µαθητές και τη γενικότερη προετοιµασία τους για τη ζωή.
Αυτό σηµαίνει λογική παροχή πληροφοριών σε κάθε τοµέα από την άποψη
της ποσότητας και από την άποψη της ποιότητας, ώστε αντίστοιχα λογικά
να είναι και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.

4.4. Άµεση σχέση διδακτέας ύλης και διδακτικών σκοπών.
Η επιλογή και η διδασκαλία µιας ύλης τότε και µόνο έχει νόηµα, όταν
εξυπηρετεί την επιτυχία συγκεκριµένων και σαφών διδακτικών σκοπών2.
Οι σκοποί αυτοί, ουσιαστικά, τίθενται από τους επιλογείς της ύλης, έτσι
ώστε οι πληροφορίες, που επιλέγονται να εξυπηρετούν τους σκοπούς
αυτούς και την εφαρµογή τους.
Η θέσπιση, ωστόσο, των σκοπών αυτών δεν είναι αυθαίρετη. Γίνεται,
κατά κανόνα, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών, µε όρους όµως
ανάπτυξης των γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των στάσεων
κτλ. Γίνεται επίσης µε βάση τον κοινωνικό περίγυρο, στενότερο και
ευρύτερο, στον οποίο ζουν ήδη οι µαθητές αλλά και στον οποίο θα
ενταχθούν αργότερα ως ενεργοί πολίτες.

1
2

Eisner, E, 1975
Wheeler, D. K., 1978.
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4.5. Προσαρµογή της ύλης, στο γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των
µαθητών για τους οποίους προορίζεται.
Είναι σαφές ότι καταστρατήγηση αυτής της προϋπόθεσης θα έχει αρνητικά
αποτελέσµατα, γιατί ένα ποσοστό µαθητών δε θα τις παρακολουθεί είτε
από αδυναµία είτε από πλήξη και αδιαφορία.
5. Τρόποι οργάνωσης της διδακτικού υλικού.
Η οργάνωση της ύλης που επιλέγεται στα πλαίσια ενός αναλυτικού
προγράµµατος γίνεται µε πολλούς τρόπους1. Ενδεικτικά επισηµαίνουµε
µερικούς από αυτούς, γιατί ως ένα βαθµό οι τρόποι αυτοί είναι χρηστικοί
και για την οργάνωση διδακτικού υλικού, για άλλους σκοπούς συναφείς µε
αυτούς των αναλυτικών προγραµµάτων.

5.1. Η οργάνωση της ύλης κατά µάθηµα
Σύµφωνα µε τον τρόπο αυτά κάθε µάθηµα έχει τη δική του διδακτέα ύλη, η
οποία καλύπτει µια συγκεκριµένη περίοδο ή έναν συγκεκριµένο τοµέα
γνώσεων. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο και σήµερα οργανώνεται, συνήθως,
η διδακτέα ύλη στη δηµόσια γενική εκπαίδευση της χώρας µας.

5.2. Η οργάνωση µε συσχετιζόµενα µαθήµατα.
Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές προτρέπονται να µελετούν ταυτόχρονα δύο
συγγενικά µαθήµατα ή θέµατα, συνδυαστικά. Μπορούν για παράδειγµα να
µελετούν Γεωγραφία και Ιστορία, Μουσική και Τέχνη κοκ.

5.3. ∆ιαθεµατική οργάνωση.
Ο τρόπος αυτός οργάνωσης της ύλης είναι προέκταση, θα λέγαµε, του
προηγούµενου. Σύµφωνα µ’ αυτόν µελετώνται διαφορετικά µαθήµατα ή
1

α) Neagley, R.L.-N.D. Evans, 1975 β) Πετρουλάκης, Ν. 1981.
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θέµατα, τα οποία συσχετίζονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα ένα µάθηµα ή
µια ενότητα στην κοινωνιολογία µπορεί να διδαχθεί σε συσχέτιση µε την
ιστορία, τη γεωγραφία, την οικονοµία, την αγωγή του πολίτη κοκ. Σ’ ένα
γλωσσικό µάθηµα, επίσης, µπορούν να συσχετιστούν πολλές
δραστηριότητες, που σχετίζονται µε τη γλωσσική διδασκαλία : γραµµατική,
σύνταξη, προφορικός λόγος, γραπτή έκφραση, επεξεργασία λογοτεχνικών
κειµένων, δεξιότητες επικοινωνίας, στρατηγική των ερωτήσεων, κοκ.
Μορφή µιας τέτοιας οργάνωσης της ύλης ήταν και η ενιαία συγκεντρωτική
διδασκαλία, η οποία κυριάρχησε στη χώρα µας στη δεκαετία του 1950,
κυρίως, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

5.4. Οργάνωση µε βάση ένα κεντρικό µάθηµα.
Σύµφωνα µε αυτό η ύλη του προγράµµατος επικεντρώνεται γύρω από ένα
µάθηµα ή θέµα και µε βάση αυτό διεξάγονται και τα άλλα µαθήµατα.

5.5. Άλλοι τρόποι οργάνωσης.

• Η οργάνωση του Α.Π. γύρω από σηµαντικές πολιτισµικές ή ιστορικές
περιόδους.

• Η οριζόντια ή κάθετη οργάνωση του προγράµµατος.
• Η οργάνωση σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Καθένας από τους τρόπους αυτούς έχει τα θετικά και αρνητικά του
σηµεία, τα οποία δεν είναι στις προθέσεις µας να τα συζητήσουµε στην
εργασία αυτή. Μια τέτοια προσπάθεια ίσως να µας αποπροσανατόλιζε
κιόλας από το κεντρικό µας θέµα. Επισηµάναµε, συνοπτικά, τους τρόπους
οργάνωσης της ύλης σ’ ένα πρόγραµµα, γιατί θα χρειαζόταν να
καταφύγουµε σ’ αυτούς για να επιλέξουµε και για τη δική µας προσπάθεια.
Εξάλλου η παραγωγή ενός διδακτικού υλικού οφείλει να βασίζεται σε
αποδεκτά επιστηµονικά κριτήρια και η οργάνωση της ύλης να είναι
βασισµένη σε γνωστά σχήµατα, που βασίζεται και η οργάνωση αναλυτικών
προγραµµάτων, ιδιαίτερα όταν φιλοδοξεί να διδαχθεί µε απαιτήσεις στα
σχολεία.
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6. Το πρόβληµα του διδακτικού υλικού σε άλλες χώρες
∆ιδακτικό υλικό για πολιτισµικές οµάδες στα γνωστικά αντικείµενα, που
εµείς ετοιµάζαµε, για πρώτη φορά δηµιουργείται στη χώρα µας. Το
υπάρχον υλικό από τη Γ.Γ.Λ.Ε., αναφέρεται κατεξοχήν στη γλωσσική
διδασκαλία. Πρόκειται για το κείµενο µε τίτλο “Μαθαίνω Γράµµατα” και το
αντίστοιχο βοήθηµα, που υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς1. Κείµενα για τη
γλωσσική διδασκαλία έχουν δηµιουργηθεί επίσης στα πλαίσια του
προγράµµατος ΓΕΝΕΣΙΣ από το Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης µε την εποπτεία του καθηγητή Γ. Τσιάκαλου2.
Αντίστοιχο διδακτικό υλικό δεν υπάρχει, σε ευρεία τουλάχιστον κλίµακα
γνωστό, και σε άλλες χώρες της ενωµένης Ευρώπης. Από τη µελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας και συγκεκριµένα από τις µαρτυρίες, που κατά
καιρούς καταθέτουν οι ευρωπαίοι εταίροι µας στο θέµα, φαίνεται ότι και σε
αυτές τώρα επιχειρείται η δηµιουργία διδακτικού υλικού σε γνωστικούς
τοµείς, όπως αυτοί που εµείς επιλέξαµε.
Προσπάθειες βέβαια έχουν αρχίσει σε µερικές χώρες ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας µας. Αναφέρουµε συγκεκριµένα την Ιταλία όπου το εκεί
Υπουργείο Παιδείας µε χρηµατοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ανέθεσε στον “Opera Nomadi” την παραγωγή διαπολιτισµικού
υλικού για το δηµοτικό σχολείο. Η προσπάθεια διήρκεσε τρία χρόνια µε
συντονίστρια την κ. Maura Amadei. Το υλικό που προέκυψε οργανώθηκε
σε τέσσερις τοµείς:
-

∆ιδασκαλία της γλώσσας.

-

∆ιδασκαλία της λογικής.

-

∆ιδασκαλία Ιστορίας – Γεωγραφίας – Ανθρωπολογίας.

-

Οργάνωση σχολείου και αποδοχή τσιγγανοπαίδων.

∆ηµοσιεύτηκε στο βιβλίο “Un Omnibus per I Rom” και συνοδεύεται από
video µε τίτλο (Ricomincio da Terens = Ας αρχίσουµε µε τον Τέρενς).

1

Παυλή – Κορρέ Μ. – 1996

2

Τρέσσου – Μυλωνά, Ε, 1996.
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Πρόκειται για υλικό που αποσκοπεί στην προώθηση µιας
ολοκληρωµένης ένταξης των τσιγγανοπαίδων στα δηµοτικά σχολεία1.
Ανάλογες έρευνες ενδέχεται να έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα
της Ανατολικής Ευρώπης. ∆εδοµένο είναι, ωστόσο, ότι από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 έχει επισηµανθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η
αναγκαιότητα για την παραγωγή διδακτικού υλικού για τους Roma.
Αναφέρουµε ενδεικτικά τις συναντήσεις που έγιναν στην Ιταλία, Ισπανία,
Γαλλία, το 1994 µε στόχο τη δηµιουργία πιλοτικών προγραµµάτων2.
Οι προσπάθειες αυτές έχουν καταγραφεί σε δύο βιβλία :
α.“Η ένταξη στο σχολικό σύστηµα των παιδιών των τσιγγάνων και
των Ταξιδιωτών”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β.“Τσιγγάνοι, Roma και Ταξιδιώτες” του Συµβουλίου της Ευρώπης3.
Υπάρχουν, όµως ακόµα αρκετές χώρες, που δεν έχουν διδακτικό υλικό
για την κουλτούρα των τσιγγάνων και τα επιτεύγµατά τους. Γι’ αυτό και στη
βιβλιογραφία επισηµαίνεται µε έµφαση ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία
αυτού του υλικού σε ποικίλους τοµείς και µάλιστα η δηµιουργία τράπεζας
διδακτικού υλικού και βάσης δεδοµένων, ώστε να υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση σε όσους ενδιαφέρονται.

7. ∆ιδακτικό υλικό και πολιτισµική ταυτότητα.
Η πολιτισµική ταυτότητα ενός ατόµου σχετίζεται µε τη γλώσσα του, τα ήθη
και τα έθιµα, τις παραδόσεις κτλ., που µεταφέρει από την οικογένειά του
και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο είναι ενταγµένο και
ζει. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στους άλλους να σχηµατίσουν µια εικόνα
για το συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα ατόµων. Επιτρέπουν όµως και στα
συγκεκριµένα άτοµα να σχηµατίσουν µια ιδέα για τον εαυτό τους, καθώς
και εικόνα για τους άλλους, που ζουν στα ευρύτερα κοινωνικά
περιβάλλοντα µε αυτούς.

1

Santagati, S, 1996.

2

ΥΠΕΠΘ, 1996.

3

Liegeois, J, P, 1996.
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Στο σχολείο τα παιδιά µεταφέρουν αυτά τα στοιχεία της πολιτισµικής τους
ταυτότητας. Ρόλος του σχολείου δεν είναι να διαµορφώνει την πολιτισµική
ταυτότητα των παιδιών στα µέτρα και στην κατεύθυνση που αυτό επιθυµεί·
ούτε, πολύ περισσότερο, να την αλλοιώνει ή να την αφαιρεί. Ο ρόλος του
είναι να ενισχύει συστηµατικά τους µαθητές να εµπλουτίζουν αυτά τα
πολιτιστικά στοιχεία και να τα αξιοποιούν. Με άλλα λόγια ρόλος του
σχολείου είναι να συµπληρώνει την οικογενειακή κουλτούρα µέσα σε ένα
συνεχές πολιτισµικό γίγνεσθαι1.
Με τα γνωστικά αντικείµενα που επιλέξαµε επιδιώκαµε να καλύψουµε ένα
ευρύ πεδίο εµπειριών σε θεωρητικούς και πρακτικούς τοµείς. Θέλαµε
επίσης να δώσουµε στους εκπαιδευτικούς ένα βασικό εργαλείο για να
προσφέρουν στους µαθητές γνώσεις ενδιαφέρουσες και άµεσα χρηστικές
µε την προσδοκία ότι µέσω αυτών των γνώσεων θα βοηθούνταν στην
αναγνώριση και το σεβασµό της διαφορετικότητας. Είναι πολύ ουσιαστικό
το σχολείο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας, να συµµετέχει
ενεργά στην αξιοποίηση και κατανόηση της διαφορετικότητας του άλλου.
Στη µετατροπή, επίσης, του ανταγωνισµού και κυρίως του αθέµιτου, σε
σεβασµό στην διαφορά.

8. Ταξινόµηση του διδακτικού υλικού.
Το διδακτικό υλικό, το οποίο προετοιµάστηκε από τις αντίστοιχες
συγγραφικές οµάδες, ταξινοµήθηκε σε δύο κείµενα. Το πρώτο κείµενο
προοριζόταν για τους µαθητές και το δεύτερο για τους εκπαιδευτικούς. Το
κείµενο των εκπαιδευτικών περιείχε την ύλη των διδακτικών ενοτήτων, που
προοριζόταν για τους µαθητές και επί πλέον ειδικές πληροφορίες σχετικές
µε : τα κριτήρια επιλογής της ύλης· τους διδακτικούς σκοπούς· τις
διδακτικές αρχές, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν κατά τη
διδασκαλία· καινοτοµίες που έγιναν στην επιλογή της ύλης· ενδεικτικές
διδακτικές προσεγγίσεις της ύλης, κτλ.
Τα κείµενα αυτά των µαθητών και των εκπαιδευτικών, τα ονοµάσαµε
συµβατικά “φακέλους”, µε την έννοια ότι αυτά δεν ήταν εγχειρίδια µε την
κλασική έννοια του όρου αλλά δειγµατικές διδακτικές ενότητες, που
προορίζονταν για πιλοτική εφαρµογή.

1

Liegois, J.P. 1996.
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Το διδακτικό υλικό στάλθηκε στα σχολεία, µέσω των συνεργατών µας και
µοιράστηκε σε µαθητές και εκπαιδευτικούς λίγες µέρες πριν από την
έναρξη των πιλοτικών εφαρµογών.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ:
ΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΙ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
9.

Οι πιλοτικές εφαρµογές της πρώτης περιόδου (1998).
9.1 Το δείγµα της έρευνας.
9.1.1

Σχολεία στα οποία έγιναν οι πιλοτικές εφαρµογές.

Οι πιλοτικές εφαρµογές για το διδακτικό υλικό, που είχαµε ετοιµάσει και στα τρία
γνωστικά αντικείµενα: α) Γνωρίζω την Ελλάδα, β) Αγωγή Υγείας και γ) Εµείς
και ο κόσµος έγιναν σε δέκα έξι σχολεία, εννιά διαφορετικών πόλεων, που
καλύπτουν σχεδόν όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Οι πόλεις
αυτές ήταν οι ακόλουθες1: Κοµοτηνή - Θεσσαλονίκη - Καρδίτσα - Ιωάννινα Κέρκυρα - Ηράκλειο - Πάτρα - Κόρινθος - Αθήνα2.
Τα σχολεία αυτών των πόλεων, στα οποία έγιναν οι πιλοτικές εφαρµογές
παρουσιάζονται στον πίνακα 1, που ακολουθεί. Στον ίδιο πίνακα παρέχονται
πληροφορίες: α) για τον αριθµό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έλαβαν µέρος σ’
αυτή τη φάση της έρευνας. β) για τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών σε
κάθε σχολείο και γ) για το σύνολο των ωρών, που διδάχτηκαν σ’ αυτή τη φάση τα
τρία γνωστικά αντικείµενα.

1

Στους πίνακες µε τις πληροφορίες για τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του περιεχοµένου, που
ακολουθούν, οι πόλεις αυτές παρουσιάζονται µε τις ακόλουθες συντοµογραφίες:
ΑΖ = Αθήνα / Ζεφύρι, ΑΛ = Αθήνα / Λιόσια, ΑΒ = Αθήνα / Αγ. Βαρβάρα, ΚΖ = Κόρινθος /
Ζευγολατιό, Π = Πάτρα, Ι = Ιωάννινα, ΚΕ = Κέρκυρα, ΚΑ = Καρδίτσα, Θ = Θεσσαλονίκη, ΚΟ =
Κοµοτηνή, Η = Ηράκλειο.
2
Από αυτές τις πόλεις, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράµµατος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων»
τον πρώτο χρόνο και όλες χρησιµοποιήθηκαν στη φάση των πιλοτικών εφαρµογών.
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Πίνακας 1
Σχολεία στα οποία έγιναν οι πιλοτικές εφαρµογές:
αριθµός εκπαιδευτικών. αριθµός εγγεγραµµένων µαθητών.
σύνολο ωρών διδασκαλίας ανά σχολείο.
α/α

Αριθµός

Αριθµός

Σύνολο ωρών

Σχολεία στα οποία

εκπαι-

εγγεγραµ-

διδασκαλίας

έγιναν οι πιλοτικές

δευτικών

µένων

στις πιλοτικές

εφαρµογές

1.
2.

ο

µαθητών
ο

εφαρµογές

5

350 (180)

1

69

ο

3

126 (126)

54

ο

Αγία Βαρβάρα (1 και 2 ).
3 ∆.Σ. Ζεφυρίου Αττικής.

Παρατηρήσεις

1. Ο αριθµός σε παρένθεση φανερώ-

3.

9 ∆.Σ. Άνω Λιοσίων.

1

277 (51)

15

νει

4.

12/θέσιο

6

227 (27)

72

2 ∆.Σ. Κάτω Αχαίας.

3

365 (160)

69

4/θέσιο ∆.Σ. Παρακαλάµου

3

60 (28)

69

των
Τσιγγανόπουλων που ήταν
εγγεγραµµένοι σε
κάθε σχολείο.

5

150 (150)

69

2

213 (54)

69

Εύοσµου

5

60 (60)

69

2/θέσιο ∆.Σ. Αγίου Ιωάννη

3

90 (1)

36

20 (3)

30

∆.Σ.

Κορίνθου

(Ζευγολατιό).

5.
6.

ο

(Ιωαννίνων).

7.
8.

4

ο

∆.Σ.

Σοφάδων

Καρδίτσας.
∆.Σ. Αράτου (Κοµοτηνής).
Μονοθέσιο Πολύανθου (7

9.
10.

ο

∆.Σ. Κοµοτηνής).
6

ο

∆.Σ.

Θεσ/νίκης

11.

(Κέρκυρα).

12

2/θέσιο

∆.Σ.

Κοκκινίου

2

(Κέρκυρα).
ο

39 ∆.Σ. Ηρακλείου.

3

80 (13)

54

Παράρτηµα Ηρακλείου.

1

40 (40)

15

42

2058 (893)

690

ΣΥΝΟΛΟ

α.
β.

Από τα δεδοµένα του πίνακα αυτού πληροφορούµαστε ότι:
Στις πιλοτικές εφαρµογές έλαβαν µέρος σαράντα δύο εκπαιδευτικοί.
Στα σχολεία, που είχαν επιλεγεί, ήταν εγγεγραµµένοι 2058 µαθητές εκ
των οποίων οι 893 ή 42.9% ήταν Τσιγγανόπουλα.

τον

αριθµό
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γ.

Σχολεία µε Τσιγγανόπουλα µόνο ήταν τέσσερα. Σ’ αυτά φοιτούσαν 376

δ.

µαθητές ή το 42.1% του συνολικού αριθµού των Τσιγγανοπαίδων, που
ήταν εγγεγραµµένα σε όλα τα σχολεία των πιλοτικών εφαρµογών.
Ο χρόνος που διατέθηκε για τις πιλοτικές εφαρµογές σε όλα τα σχολεία
ήταν 690 συνολικά ώρες ή 69 ώρες, περίπου, σε κάθε σχολείο για τα
τρία γνωστικά αντικείµενα.
Η διδασκαλία, στη φάση αυτή, έγινε στις τρεις τελευταίες τάξεις του

δηµοτικού σχολείου (∆΄ - Ε΄ - ΣΤ΄).1 Οι τάξεις αυτές είχαν επιλεγεί από τη φάση
του σχεδιασµού, γιατί, όπως και σε προηγούµενες σελίδες επισηµά-ναµε,
υπολογίζαµε ότι σ’ αυτές οι µαθητές θα είχαν λύσει σε ικανοποιητικό,
τουλάχιστον, βαθµό το πρόβληµα της ανάγνωσης και της κατανόησης ενός
κειµένου. θα είχαν εξοικειωθεί, επίσης, σηµαντικά µε το γραπτό λόγο και θα
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαντήσεις των κειµένων.
Ο τελικός αριθµός των µαθητών που φοιτούσε στις τάξεις ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ σε
όλα τα σχολεία, παρουσιάζεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί.
Πίνακας 2
Αριθµός µαθητών, κατά τάξεις, που έλαβαν µέρος στις πιλοτικές
εφαρµογές.
∆΄ τάξη

Ε΄ τάξη

ΣΤ΄ τάξη

ΣΥΝΟΛΟ

212 (100)
37.8 (47.2)

165 (60)
29.5 (36.4)

183 (68)
32.7 (37.2)

560 (228)
27.2 (25.5)
(40.7)

α.

β.

1

Από τα δεδοµένα του πίνακα αυτού διαπιστώνουµε ότι:
Ο αριθµός των µαθητών, στους οποίους διδάχτηκε δοκιµαστικά το
υλικό που είχαµε ετοιµάσει και για τα τρία γνωστικά αντικείµενα, ήταν
560 µαθητές ή το 27.2% του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων
µαθητών στα σχολεία, που είχαµε επιλέξει.2
Από τον αριθµό αυτών των µαθητών οι 228 ήταν Τσιγγανόπουλα. Οι
µαθητές αυτοί αντιστοιχούσαν στο 25.5% του συνολικού αριθµού των
Τσιγγανοπαίδων, που ήταν εγγεγραµµένοι στα σχολεία των πιλοτικών

Σε µερικά σχολεία, όπως διθέσια ή µονοθέσια, αναγκαστικά παρακολουθούσαν τα µαθήµατα και
µαθητές των µικρότερων τάξεων.
2
Βλ. Πίνακας 1.
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εφαρµογών ή το 40.7% του τελικού αριθµού των µαθητών του δείγµατος
γ.

των πιλοτικών εφαρµογών
Το µεγαλύτερο ποσοστό των Τσιγγανοπαίδων φοιτά κυρίως στις τρεις
πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Μετά, προφανώς, «µεγαλώνουν» και το
σχολείο έρχεται σε δεύτερη ή τρίτη προτεραιότητα.

9.1.2

Το προφίλ των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στις πιλοτικές
εφαρµογές.

Οι εκπαιδευτικοί, που έλαβαν µέρος στις πιλοτικές εφαρµογές, ήταν οι ίδιοι που
δίδασκαν τα µαθήµατα του επίσηµου σχολικού προγράµµατος. Η «δηµογραφική»
ταυτότητα ή το προφίλ αυτών των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στον πίνακα 3
που ακολουθεί:
Πίνακας 3
Προφίλ των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στις πιλοτικές εφαρµογές
1.

ΦΥΛΟ:

α. Άντρες 27 (64.3%)

2.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

α.
β.
γ.

Παντρεµένοι
Ανύπαντροι
∆ιαζευγµένοι
ΣΥΝΟΛΟ

3.

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

0 - 5 χρόνια
6 - 10 χρόνια
11 - 15 χρόνια
16 - 20 χρόνια
21 - 25 χρόνια
Πάνω από 25 χρόνια

β. Γυναίκες 15 (35.7%).
Άντρες

Γυναίκες

23 (85.1%)
4 (14.9%)
27

5 (33.3%)
9 (60.0%)
1 (6.7%)
15

Άντρες

Γυναίκες

5 (18.5)
8 (53.3)
4 (14.8)
5(33.3)
12 (44.4)
1 (6.7)
4 (14.8)
1 (6.7)
2 (7.4)
-

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:

Άντρες

α.
β.

Πτυχιούχοι Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
25 (92.6)
13 (86.5)
Πτυχιούχοι Παιδαγωγικού Τµήµατος 2 (7.4)
2 (13.5)

Γυναίκες
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5.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Άντρες

Γυναίκες

3 (11.1)
24 (88.9)

1 (6.6)
14 (93.4)

Από τους 4 εκπ/κούς, που απάντησαν ότι έκαναν µεταπτυχιακές σπουδές,
ένας παρακολούθησε τα ΠΕΚ και τρεις το πρόγραµµα εξοµοίωσης.
6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

20 (47.6)

22 (52.4)

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα αυτού, οδηγούµαστε στις ακόλουθες
διαπιστώσεις:
α.

Από τους 42 εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην πιλοτική εφαρµογή, οι 27 (64.3%) ήταν άντρες και οι 15 (35.7%) γυναίκες. Το ποσοστό των
ανδρών είναι µεγαλύτερο, γιατί συνήθως τις τρεις τελευταίες τάξεις του
δηµοτικού τις προτιµούν οι άρρενες εκπαιδευτικοί και τις τρεις πρώτες οι
γυναίκες.

β.

Οι άντρες στη µεγάλη τους πλειοψηφία (85.1%) είναι παντρεµένοι, ενώ
το ποσοστό των γυναικών αυτής της κατηγορίας είναι, περίπου, το 1/3 του
συνολικού αριθµού που έλαβε µέρος.

γ.

Η διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών της πιλοτικής εφαρµογής
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θητείας στην εκπαίδευση (1 - 25 χρόνια) και στα
δύο φύλα.

δ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των δύο φύλων έχει
αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδηµίες (2 χρόνια φοίτηση). Μόνο 4
εκπαιδευτικοί (2 ανά φύλο) ήταν πτυχιούχοι παιδαγωγικών τµηµάτων
µέσω της εξοµοίωσης.

ε.

Τα επιµορφωτικά σεµινάρια του προγράµµατος, τα οποία προηγήθη-
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καν των πιλοτικών εφαρµογών και τα οποία απευθύνονταν σε µια
ευρύτερη οµάδα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευση, τα
παρακολούθησαν µόνο οι 20 (47.6%) εκπαιδευτικοί που έλαβαν µέρος
στις πιλοτικές εφαρµογές. Οι άλλοι 22 (52.4%), προφανώς, για διάφορους
λόγους, δεν µπόρεσαν να τα παρακολουθήσουν.
Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι, τόσο το δείγµα των εκπαιδευτικών,
όσο και των µαθητών, έχει ένα µεγάλο εύρος χαρακτηριστικών γνωρισµάτων.
Αυτό µας επιτρέπει να πούµε ότι αντίστοιχο εύρος γνωρισµάτων έχουν και τα
δεδοµένα, που συλλέξαµε.
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9.1.3

Χρόνος υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών της πρώτης
περιόδου.

Οι πιλοτικές εφαρµογές άρχισαν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου του
1997 και ολοκληρώθηκαν το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου του 1998.1
Ήταν διάρκειας δύο εβδοµάδων ή 23 ωρών, περίπου, για κάθε γνωστικό
αντικείµενο.

9.1.4

Οι συνεργάτες µας στις πιλοτικές εφαρµογές και το έργο τους.

Σε κάθε σχολείο, που είχε επιλεγεί για πιλοτική εφαρµογή, υπήρχαν δύο
τουλάχιστον συνεργάτες του προγράµµατος. Έργο των συνεργατών ήταν η
επικοινωνία µε τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου και η
παροχή, µέσω αυτών, οδηγιών για την πιλοτική διδασκαλία. η διανοµή των
σχετικών κειµένων. η παρακολούθηση των διδασκαλιών και η σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. η συνέντευξη µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές
για την εκτίµηση και αξιολόγηση της όλης προσπάθειας κλπ.
Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες είχαν συµβάλλει θετικά στη γνωριµία των
συνεργατών µας µε τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, έτσι ώστε, όταν
χρειάστηκε να µπουν στις τάξεις και να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, να
θεωρούνται πλέον ως φιλικά πρόσωπα και όχι άγνωστοι και «ψυχροί»
παρατηρητές του διδακτικού έργου.
Πριν από την παρακολούθηση των διδασκαλιών, στη φάση της πιλοτικής
εφαρµογής, είχαν προηγηθεί µε τους συνεργάτες αυτούς συσκέψεις στο
Πανεπιστήµιο και τους είχαν δοθεί οι σχετικές οδηγίες. Συγκεκριµένα τους είχε
επισηµανθεί ότι η παρουσία τους σε κάθε τάξη δεν είχε ως στόχο τον έλεγχο της
διδακτικής ή µη ικανότητας των εκπαιδευτικών, ούτε της γενικότε-ρης κατάρτισής
τους. Στόχος τους ήταν να παρακολουθούν τις πιλοτικές διδασκαλίες, ως τρίτο
«µάτι» και να καταγράφουν τις διαπιστώσεις τους, έτσι ώστε να έχουµε µια
πρώτη µορφή ανατροφοδότησης για την καταλληλότητα του διδακτικού υλικού
και τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας του. Στόχος τους, επίσης, ήταν να
συζητούν στο τέλος κάθε ενότητας µε τους εκπαιδευτικούς και να ζητούν από
αυτούς διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες για τη διδασκαλία, που

1

Η µικρή καθυστέρηση οφείλεται στις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους που
µεσολάβησαν. Οφείλεται, επίσης, στον εµπλουτισµό των διδακτικών ενοτήτων, που κάναµε και οι
οποίες ήθελαν χρόνο για εκτύπωση.
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παρακολούθησαν, έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά σ’ αυτά που οι ίδιοι
παρατηρούσαν.
Έργο των συνεργατών, επίσης, ήταν να κάνουν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, είτε στο τέλος κάθε διδακτικής
ενότητας, είτε στο τέλος µιας ευρύτερης νοηµατικής ενότητας και να καταγράφουν
και αυτών τις εκτιµήσεις και τις αξιολογικές κρίσεις, για την όλη προσπάθεια.
Για να βοηθηθούν στις καταγραφές τους καθώς και στις συνεντεύξεις, τους
είχαµε εφοδιάσει µε ένα πρωτόκολλο παρατήρησης διδασκαλίας και µε
ενδεικτικούς άξονες για ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις για τους εκπαιδευτικούς και
τους µαθητές. ∆είγµατα αυτών των πρωτοκόλλων παρουσιάζουµε στο
παράρτηµα 3.1.
Στους παρατηρητές είχε τονιστεί µε έµφαση ότι τα κείµενα αυτά
(πρωτόκολλα και ερωτηµατολόγια) ήταν καθαρά ενδεικτικά και ότι οι ίδιοι θα
µπορούσαν να τα τροποποιούν στην πορεία τους ανάλογα µε τις δικές τους
εκτιµήσεις, ανάγκες και προϋποθέσεις. Αυτό έγινε στην πορεία από µερικούς
συνεργάτες1 µε καταγραφή εξίσου ουσιαστικών παρατηρήσεων.2

9.1.5

Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων των πιλοτικών
εφαρµογών της πρώτης περιόδου.

Τα δεδοµένα από τις πιλοτικές εφαρµογές της πρώτης φάσης προέκυψαν από
δύο πηγές:
α.
Παρατηρήσεις των διδασκαλιών στην τάξη από τους συνεργάτες µας.
(classroom observation)
β.
Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις των συνεργατών µε εκπαιδευτικούς και
µαθητές.
Όλο το υλικό, πρωτόκολλα καταγραφής παρατηρήσεων των διδασκα-λιών
και οι συνεντεύξεις στάλθηκαν στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στον τοµέα της
Παιδαγωγικής για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση των αποτελε-σµάτων
από τον επιστηµονικό υπεύθυνο.
Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της ανάλυσης του
περιεχοµένου. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στους ακόλουθους θεµατικούς άξονες:
1

Τροποποιήσεις αυτού του είδους στα πρωτόκολλα έγιναν από τους συνεργάτες µας στην Αγία
Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι, στην Κόρινθο και στην Καρδίτσα.
2
Σχολεία και τάξεις πιλοτικών εφαρµογών επισκέφτηκε και ο επιστηµονικός υπεύθυνος του
προγράµµατος, ώστε να έχει προσωπική άποψη για την πορεία του προγράµµατος και να
συζητήσει µε εκπαιδευτικούς και µαθητές.
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ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
α. Εκτίµηση παρατηρητών.
1. Προετοιµασία διδάσκοντα.

Σκοποί διδασκαλίας.
Οργάνωση ύλης.
Εποπτικά µέσα κ.τ.λ.
Μέθοδος διδασκαλίας (µονόλογος
διάλογος - επίδειξη, κ.τ.λ.).

-

Γλωσσικός κώδικας εκπαιδευτικού.
Ερωτήσεις εκπαιδευτικών (ανοιχτές 2. Παρουσίαση της
διδασκαλίας στην τάξη.
(Θετικά - αρνητικά στοιχεία).

κλειστές).
Στάση εκπαιδευτικών στις απαντήσεις µαθητών.
Το κλίµα της τάξης.
Έλεγχος κατανόησης (ερωτήσεις ασκήσεις - εργασίες).
Χρήση εποπτικών µέσων στην τάξη
(χάρτες - εικόνες - υδρόγειο σφαίρα,
κλπ.)

3. Αντιδράσεις εκπαιδευτικού
κατά τη διδασκαλία.
(Θετικές - αρνητικές).

∆ιδασκαλία µε κέφι.
∆ηµιουργία κινήτρων.
Κέντρισµα του ενδιαφέροντος, κλπ.

4. Αντιδράσεις µαθητών
κατά τη διδασκαλία.
(Θετικές - αρνητικές).

Ενεργός συµµετοχή.
Απάντηση στα ερωτήµατα.
Σχεδιασµός της ύλης.
Αδιαφορία για το µάθηµα.

5. Χαρακτηρισµός της
διδακτικής προσπάθειας.

Αρνητικά σχόλια, κλπ.
Πολύ επιτυχής.
Επιτυχής.
Μέτρια.
Ανεπιτυχής.

6. Αιτιολόγηση του χαρακτηρισµού: .............................................................

44

7. Τοµείς για βελτίωση.
β. Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών (συνέντευξη).
Άριστο.
1. Το περιεχόµενο της
συγκεκριµένης ενότητας.

Πολύ καλό
Καλό.
Μέτριο.
Κακό.

2. ∆ιότι: ............................................................................................................

3. Θετικά στοιχεία ενότητας.

Γλωσσικός κώδικας - κατανόηση.
Ύλη προσιτή.
Ενδιαφέρουσα, κλπ.

4. Αρνητικά στοιχεία ενότητας.

Λεξιλόγιο.
∆ιδακτικό υλικό.
∆ιάρθρωση.
Ελλιπείς πληροφορίες.

5. Στάση στη συνδυαστική προσέγγιση του µαθήµατος «Γνωρίζω την
Ελλάδα».
6. Προτάσεις για βελτίωση.

γ. Απόψεις µαθητών.

1. Θετικά στοιχεία ενότητας.

Εποπτεία πλούσια.
Γλώσσα κατανοητή.

2. Αρνητικά στοιχεία ενότητας.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κλπ.
Γλώσσα δυσνόητη.
Κακές εικόνες - χάρτες.
Κουραστικές πληροφορίες, κλπ.
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3. Στάση στη συνδυαστική προσέγγιση του µαθήµατος «Γνωρίζω την
Ελλάδα».
4. Προτάσεις για βελτίωση.
9.2 Ευρήµατα.
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχοµένου τα
παραθέτουµε αναλυτικά, κατά γνωστικό αντικείµενο, στο παράρτηµα Ι.
Συνοπτικά, ωστόσο, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι οι βασικό-τερες
διαπιστώσεις των παρατηρητών συνεργατών µας, των εκπαιδευτικών και των
µαθητών, προσαρµοσµένες στους άξονες ανάλυσης περιεχοµένου, που
αναφέραµε ήταν οι ακόλουθες:

•

9.2.1 Εκτιµήσεις των συνεργατών
Προετοιµασία των εκπαιδευτικών
εφαρµογές.

που

δίδαξαν

στις

πιλοτικές

Από την πλειοψηφία των παρατηρητών η προετοιµασία των εκπαιδευ-τικών
κρίθηκε επαρκής και στα τρία γνωστικά αντικείµενα. Επισηµάνθηκε ιδιαίτερα η
συµβολή των εκπαιδευτικών στη χρήση εποπτικών µέσων και οργάνων, που είχε
το σχολείο, όπως π.χ. χάρτες, υδρόγειο σφαίρα, φωτογραφίες.
Τονίστηκε η αξιοποίηση των πληροφοριών, που υπήρχαν στα κείµενα που
τους δόθηκαν για πιλοτική εφαρµογή και γενικότερα ότι ο προγραµµα-τισµός των
δραστηριοτήτων τους στην τάξη ήταν προσεγµένος, έτσι ώστε τα µαθήµατα να
µη δηµιουργούν κενά.
Υπήρχαν, βέβαια, και µερικές περιπτώσεις, όπου η ελλιπής προετοι-µασία
ήταν εµφανής κατά τη διδασκαλία και αυτό επισηµάνθηκε από τους
παρατηρητές.
•

Η παρουσίαση της διδασκαλίας στην τάξη.

Η καλή προετοιµασία των εκπαιδευτικών είχε, προφανώς, ως απο-τέλεσµα και τη
σωστή παρουσίαση της διδακτέας ύλης µέσα στις τάξεις.
Από τους παρατηρητές των διδασκαλιών επισηµάνθηκε ιδιαίτερα ότι οι
εκπαιδευτικοί:
• ∆ίδασκαν εποπτικά µε χρήση τόσο του δικού τους υλικού, που είχαν φέρει στις
τάξεις, όσο και του υλικού, που υπήρχε στα σχολικά εγχειρίδια.
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• Συζητούσαν µε τους µαθητές και γενικότερα χρησιµοποιούσαν το διάλογο και
την επίδειξη ως µέθοδο διδασκαλίας.
• Ο γλωσσικός τους κώδικας ήταν προσαρµοσµένος στις δυνατότητες
(γνωστικές και γλωσσικές) των µαθητών.
• Φρόντιζαν να αξιοποιούν θετικά τις εµπειρίες και τα βιώµατα των µαθητών σε
συγκεκριµένους, κάθε φορά, τοµείς.
• ∆εν περιορίζονταν µόνο στις πληροφορίες του κειµένου, που τους είχε δοθεί.
Έδιναν και οι ίδιοι πρόσθετες πληροφορίες σε ποικίλους τοµείς, όπως π.χ. για:
θέατρα, µουσεία, ιστορικούς χώρους, κλπ.
• Το κλίµα στην τάξη ήταν φιλικό και ευχάριστο.
• Χρησιµοποιούσαν χιούµορ κατά τη διδασκαλία.
• Ανακεφαλαίωναν µε συνεχή λόγο ή µε ερωτήσεις την ύλη που δίδασκαν, έτσι
ώστε να βεβαιώνονται ότι αυτή γινόταν κατανοητή από τους περισσό-τερους,
τουλάχιστον, µαθητές.
• Απαντούσαν πρόθυµα σε απορίες και ερωτήσεις των µαθητών.
∆εν έλειψαν, ωστόσο, και οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι:
• Έµεναν προσκολληµένοι στις πληροφορίες του βιβλίου, τις οποίες µάλιστα,
διάβαζαν, απλώς, µερικές φορές. δε χρησιµοποιούσαν πρόσθετα εποπτικά
•
•
•
•
•

µέσα, ούτε έδιναν επιπλέον πληροφορίες στους µαθητές.
∆ε διευκρίνιζαν, µε προθυµία, άγνωστες λέξεις και φράσεις στους µαθητές.
Χρησιµοποιούσαν έναν επεξεργασµένο κώδικα επικοινωνίας, µε αποτέλε-σµα
να µη µπορούν να τους παρακολουθούν µε ευχέρεια όλοι οι µαθητές.
Οι ερωτήσεις τους δεν ήταν πάντα προσεγµένες, µε αποτέλεσµα και οι
απαντήσεις των µαθητών να έχουν προβλήµατα.
∆εν ανατροφοδοτούσαν τις απαντήσεις των µαθητών, ούτε τους ενίσχυαν ή
τους ενθάρρυναν.
∆ε διατηρούσαν τον έλεγχο της τάξης µε αποτέλεσµα το µάθηµα να
διακόπτεται συχνά µε όλες τις ευνόητες επιπτώσεις.

• Αδιαφορούσαν, µερικές φορές, για τα Τσιγγανόπουλα, τα οποία, όχι µόνο δεν
τα παρακινούσαν για ενεργό συµµετοχή στο µάθηµα αλλά και τα απέτρεπαν,
µε ποικίλες προφάσεις, όταν αυτά εκδήλωναν ενδιαφέρον. Τα παιδιά αυτά,
µάλιστα, τα άφηναν να µπαίνουν στην τάξη και να φεύγουν από αυτή, όποτε
ήθελαν, χωρίς να τα ελέγχουν, γεγονός που ερµηνεύτηκε από τους
παρατηρητές και ως αδιαφορία τους για τη µάθηση αυτών των παιδιών.
• Αντιδράσεις των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
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Οι αντιδράσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών ήταν, σύµφωνα
µε την εκτίµηση των παρατηρητών, θετικές, διότι:
• Συµµετείχαν, στην πλειοψηφία τους, ενεργά στη διδασκαλία.
• Υπέβαλαν ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς και ζητούσαν άλλοτε διευκρι-νίσεις
ή απαντήσεις σε ερωτήµατα και άλλοτε πρόσθετες πληροφορίες.
• Σχολίαζαν ευνοϊκά τα περιεχόµενα των νέων µαθηµάτων, τα οποία είχαν και
ξεχωριστές ιδιοµορφίες το καθένα. Στο µάθηµα π.χ. «Γνωρίζω την Ελλάδα»
τους

άρεσε

η

παράλληλη

αξιοποίηση

γεωγραφικών

και

ιστορικών

πληροφοριών για έναν τόπο. Ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν περισσότερες
πληροφορίες για την Ήπειρο κ.ο.κ. Στο µάθηµα «Αγωγή Υγείας»
εντυπωσιάστηκαν από τις πραγµατικά νέες πληροφορίες, που έπαιρναν. Τους
άρεσε, επίσης, να γνωρίζουν το σώµα τους, τους κινδύνους που διατρέχει η
υγεία και τους τρόπους προφύλαξης.
• Στο µάθηµα «Εµείς και ο κόσµος» εντυπωσιάστηκαν κυρίως από τις κινήσεις
των άστρων, κ.ο.κ.
Υπήρχαν, ωστόσο, και αντιδράσεις. Αυτές εκδηλώνονταν ποικιλότρο-πα.
Συγκεκριµένα µερικοί αδιαφορούσαν για το µάθηµα και δε συµµετείχαν σ’ αυτό.
Άλλοι σχολίαζαν τα σκίτσα και τις εικόνες του βιβλίου ειρωνικά. Μερικοί µιλούσαν
µεταξύ τους ή διέκοπταν το µάθηµα κ.ο.κ.
•

Χαρακτηρισµός της διδακτικής προσπάθειας.

Οι παρατηρητές επισήµαναν ότι οι διδακτικές προσπάθειες και στα τρία
µαθήµατα ήταν στο σύνολό τους από επιτυχείς έως πολύ επιτυχείς. Σ’ αυτούς
τους δύο χαρακτηρισµούς επικεντρώνονται οι περισσότερες παρατηρήσεις.
Υπήρχαν, βέβαια, και διδακτικές προσπάθειες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως
«Μέτρια επιτυχείς» ή «Ανεπιτυχείς» µε το σκεπτικό, ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν
απροετοίµαστοι, δεν κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών, δεν αξιοποιούσαν
δηµιουργικά τις πληροφορίες των ενοτήτων, κλπ.
•

Τοµείς για βελτίωση.

Ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις των παρατηρητών για τη βελτίωση της ύλης
των τριών µαθηµάτων, ώστε σε επόµενη φάση η διδασκαλία να κεντρίζει το
ενδιαφέρον όλων των µαθητών και να είναι δηµιουργική.
Επισηµάνθηκαν ιδιαίτερα:
• Η αναγκαιότητα για χρήση έγχρωµων χαρτών, εικόνων, φωτογραφιών,
σκίτσων, κλπ., ώστε να κεντρίζεται το ενδιαφέρον των µαθητών για µάθηση.
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• Να προσεχθεί ο γλωσσικός κώδικας των κειµένων.
• Να αυξηθούν τα θέµατα για συζήτηση και οι ασκήσεις για εµπέδωση της ύλης,
κ.ο.κ.
• Να µειωθούν µερικές πληροφορίες, κυρίως σε όρους και ονόµατα, γιατί
κουράζουν τους µαθητές.
9.2.2
•

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών:

Αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόµενο που δίδαξαν.

Οι αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών για τα περιεχόµενα, τα οποία δίδαξαν,
παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν περιορίζονταν µόνο σε επισήµανση
των θετικών στοιχείων. Επισηµαίνουν και τις αδυναµίες, που διαπιστώνουν.
Συνοπτικά, οι θετικές παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών για την ύλη των
µαθηµάτων, που δίδαξαν, θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες:
• Το περιεχόµενο ήταν κατανοητό και κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών για
συµµετοχή στη διδασκαλία.
• Οι πληροφορίες ήταν επαρκείς σε όλους τους τοµείς και άµεσα χρηστικές.
• Τα κείµενα παρείχαν νέες πληροφορίες, µερικές από τις οποίες µερικοί
µαθητές τις άκουγαν για πρώτη φορά.
• Παρείχαν, επίσης, τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν
ποικιλότροπα τις πληροφορίες. Τους επέτρεπαν, για παράδειγµα, να
επεκτείνονται σε πολλούς σχετικούς τοµείς. να θέτουν θέµατα για συζήτηση. να
•
•
•
•

ασκούν πρακτικά τους µαθητές, κλπ.
Συµµετείχαν ενεργά στη διδασκαλία και οι µαθητές, οι οποίοι είχαν δυσκολίες
στη µάθηση.
Οι χάρτες, οι εικόνες, τα σχεδιαγράµµατα, τα στιχάκια που υπήρχαν,
διευκόλυναν τη µάθηση και έκαναν ελκυστική τη διδασκαλία.
Οι ασκήσεις και τα θέµατα για συζήτηση παρείχαν ευκαιρίες για συνεργασία.
Ο γλωσσικός κώδικας των κειµένων ήταν κατανοητός από τους µαθητές.

Ως «αδύνατα» σηµεία της ύλης αυτών των µαθηµάτων οι εκπαιδευτικοί
επισήµαναν τα ακόλουθα:
• Σε µερικές ενότητες υπήρχαν πολλές πληροφορίες που κούραζαν τους
µαθητές. Υπήρχαν, επίσης, λέξεις, όροι, έννοιες άγνωστες στους µαθητές, που
προκαλούσαν σύγχυση.
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• Οι φωτογραφίες, οι χάρτες, τα σκίτσα, τα σχεδιαγράµµατα δεν ήταν σε
έγχρωµη µορφή µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η αξιοποίησή τους κατά τη
διδασκαλία.
• Το περιεχόµενο δεν προκαλούσε πάντα το ενδιαφέρον των µαθητών.
•

Στάση των εκπαιδευτικών στη
µαθήµατος «Γνωρίζω την Ελλάδα».

συνδυαστική

προσέγγιση

του

Την ιδέα της παρουσίασης της ύλης της Γεωγραφίας και Ιστορίας συνδυαστικά τη
χαιρέτησαν µε ενθουσιασµό οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους. Τόνισαν
ιδιαίτερα ότι η προσπάθεια αυτή είναι θετική, γιατί βοηθάει στην κατανόηση των
πληροφοριών. Επισήµαναν ότι ο συνδυασµός αποδείχθηκε αποδοτικός και για
τα Τσιγγανόπουλα, που µετακινούνται διαρκώς από τόπο σε τόπο και για τα
παιδιά που έχουν δυσκολίες στη µάθηση.
Ελάχιστες ήταν οι επιφυλάξεις για την καινοτοµία αυτή. Κυρίως
εστιάζονταν στο ότι µπορεί οι µαθητές να συγχέονται από την ταυτόχρονη
παροχή πληροφοριών στους δύο τοµείς.
•

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της ύλης.

Η συµβολή των εκπαιδευτικών στην επισήµανση όχι µόνο των δυνατοτήτων
αλλά, κυρίως, των αδυναµιών (σφάλµατα, αβλεψίες, κλπ.), που υπάρχουν στην
ύλη ήταν ουσιαστική.
Στα τρία µαθήµατα οι παρατηρήσεις τους ήταν ενδιαφέρουσες.
Στο µάθηµα «Γνωρίζω την Ελλάδα» επισηµάνθηκαν ουσιαστικές
αδυναµίες, όπως π.χ.:

α.
Οι ήπειροι δεν είναι πέντε αλλά έξι. Μπορεί οι πέντε να κατοικούνται
και να είναι περισσότερο γνωστές αλλά και η Ανταρκτική, στο νότιο πόλο
θεωρείται ως έκτη ήπειρος και µνηµονεύεται ακόµα και στα σχολικά
εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου.
β.

Η Ελλάδα δε συνορεύει από το Β. µε την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Μπορεί
η θέση αυτού του τµήµατος, έτσι όπως φαίνεται στο χάρτη να παρασύρει προς αυτή την άποψη. Το σωστό, όµως, είναι ότι µόνο προς Α. συνορεύει µε τη χώρα αυτή.

γ.
Οι τίτλοι κάτω από τις φωτογραφίες χρειάζονται περισσότερη
προσοχή, ώστε να ανταποκρίνονται µε πληρότητα στο περιεχόµενο της
φωτογραφίας, κ.ο.κ.
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δ.

Οι χάρτες, οι φωτογραφίες, τα σχεδιαγράµµατα κλπ., δεν µπορούν να
αξιοποιηθούν αν δεν είναι σε έγχρωµη µορφή.
Στο µάθηµα «Αγωγή Υγείας» έγιναν, επίσης, ενδιαφέρουσες παρατη-

ρήσεις και προτάσεις. Προτάθηκε συγκεκριµένα:

α.
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα που χρησιµοποιείται στα
κείµενα, γιατί χρησιµοποιούνται όροι και έννοιες δύσκολες και, γενικά,
µερικά κείµενα είναι δυσκολονόητα από τους µαθητές του δηµοτικού
σχολείου. Η ίδια προσοχή προτάθηκε, επίσης, να αποδοθεί και στη σύνταξη.
β.

Να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σε συγκεκριµένους τοµείς,
όπως π.χ.: για τα υπάρχοντα κέντρα υγείας σε κάθε περιοχή. για τη
φροντίδα και την πρόληψη προβληµάτων υγείας. για την αντισύλληψη. για
το γενετικό σύστηµα, που ιδιαίτερα θα ενδιέφερε τα Τσιγγανόπουλα, λόγω
του πρόωρου, σε ηλικία, γάµου τους. να τονιστεί η σπουδαιότητα του

γ.

οδοντογιατρού, κλπ.
Να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις και θέµατα για πρακτική συµµετοχή των µαθητών, ώστε η ύλη να γίνει κτήµα των µαθητών.

Στο ίδιο, περίπου, επίπεδο κινήθηκαν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και
για το τρίτο µάθηµα «Εµείς και ο κόσµος». Προτάθηκε συγκεκριµένα να δοθεί
προσοχή

στο

γλωσσικό

κώδικα,

να

υπάρχει

πλούσια

εικονογράφηση,

περισσότερες και δηµιουργικότερες ασκήσεις, προσαρµοσµένες στο επίπεδο των
µαθητών, κλπ.

9.2.3. Εκτιµήσεις των µαθητών:
Στο ίδιο, περίπου, πλαίσιο, µε τους δύο προηγούµενους φορείς, κινή-θηκαν και οι
παρατηρήσεις και οι προτάσεις των µαθητών. Μόνο που αυτές ήταν
περιορισµένες σε έκταση.
Συγκεκριµένα οι µαθητές βρήκαν την ύλη των µαθηµάτων που διδάχτηκαν
ενδιαφέρουσα, γιατί:
• Έµαθαν πράγµατα, που δεν τα γνώριζαν.
• Ο συνδυασµός γεωγραφικών και ιστορικών πληροφοριών θα τους βοηθού-σε
στα ταξίδια τους, όχι µόνο για να ξέρουν που πάνε, αλλά και τι θα δούνε εκεί
που πάνε.
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• Υπήρχε πλούσια εικονογράφηση, που τους κέντριζε το ενδιαφέρον και
διευκόλυνε τη µάθηση.
• Οι πληροφορίες που αποκτούσαν ήταν άµεσα χρηστικές για τη ζωή τους.
• Η γλώσσα των κειµένων ήταν κατανοητή.
• Η ύλη ήταν µε ευχάριστο τρόπο δοσµένη.
Ως «αδύνατα» σηµεία της ύλης και των τριών µαθηµάτων επισήµαναν:
• Την ασπρόµαυρη µορφή των εποπτικών µέσων, η οποία τα καθιστούσε
δύσχρηστα.
• Λέξεις και όρους που ήταν δυσκολονόητοι γι’ αυτούς σε αρκετές περιπτώσεις.
• ∆υσκολίες σε µερικές ασκήσεις.
•

Προτάσεις των µαθητών για βελτίωση της ύλης.

Ενδιαφέρουσες ήταν και των µαθητών οι προτάσεις για βελτίωση της ύλης των
µαθηµάτων που διδάχτηκαν. Επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους τοµείς:
• Το εποπτικό υλικό να είναι έγχρωµο.
• Να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις.
• Να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το γενετικό σύστηµα και για
ασθένειες, όπως ο καρκίνος, το AIDS.
• Να υπάρχουν πληροφορίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
• Να ήταν αυτής της µορφής και τα περιεχόµενα στα σχολικά τους εγχειρίδια.
Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές τέθηκαν υπόψη των συγγραφέων
των τριών µαθηµάτων και αυτοί µε τη σειρά τους έκαναν τις διορθώσεις, τις
προσθήκες και τις αλλαγές, που θεώρησαν αναγκαίες.
Έτσι, το τελικό προϊόν που προέκυψε από τις πιλοτικές εφαρµογές,
φροντίσαµε, ώστε να είναι απαλλαγµένο, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, από τα
προβλήµατα και τις αδυναµίες, που επισηµάνθηκαν.
Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές είχαν και µια άλλη ευεργετική
επίδραση. Έδειξαν στους συγγραφείς τι θα πρέπει να προσέξουν και στις
επόµενες προσπάθειές τους, ώστε το υλικό, που θα προκύψει, να έχει πολλά
θετικά και ελάχιστα αδύνατα σηµεία.
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10. Οι πιλοτικές εφαρµογές της δεύτερης περιόδου (1999).
10.1 Προετοιµασία του διδακτικού υλικού και καινοτοµίες σ’ αυτό.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99, στα πλαίσια του προγράµµατος «Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων» συνεχίστηκε η παραγωγή διδακτικού υλικού και στα τρία
γνωστικά αντικείµενα του προηγούµενου έτους, δηλαδή: α). Γνωρίζω την
Ελλάδα, β). Αγωγή Υγείας, γ). Εµείς και ο κόσµος. Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε
και το διδακτικό υλικό για τα Μαθηµατικά.
Η παραγωγή του διδακτικού υλικού και στη νέα αυτή προσπάθεια
βασίστηκε στις αρχές και στους προβληµατισµούς που είχαµε θέσει το
προηγούµενο έτος. Έγιναν, όµως, και µερικές καινοτοµίες, όπως οι ακόλουθες:
α.
Σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, πλην των µαθηµατικών, το εποπτικό
υλικό των κειµένων ήταν έγχρωµο. Το αίτηµα αυτό είχε προβληθεί έντονα στην
προηγούµενη φάση των πιλοτικών εφαρµογών από τους συνεργάτες µας σε όλα
τα σχολεία, από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Το ασπρόµαυρο υλικό,
ιδιαίτερα στις φωτογραφίες και στους χάρτες δεν εξυπηρετούσε ουσιαστικά καµιά
σκοπιµότητα. ∆υσκόλευε περισσότερο παρά εξυπηρετούσε τη διδασκαλία.
β.
Οι πιλοτικές εφαρµογές, δεν έγιναν σε όλα τα σχολεία, που είχαµε επιλέξει
στο πρόγραµµα, όπως στην προηγούµενη φάση, αλλά κάθε µάθηµα έγινε σε
ορισµένα σχολεία. Τρεις βασικοί λόγοι µας οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση.
Ο πρώτος λόγος ήταν παιδαγωγικός. Μια πιλοτική εφαρµογή τεσσάρων
µαθηµάτων, για δύο εβδοµάδες, περίπου, θα έφερνε αναστάτωση στο
πρόγραµµα κάθε σχολείου και ενδεχοµένως θα προκαλούσε αντιδράσεις εκ
µέρους των διευθυντών των σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών. Η
προηγούµενη εµπειρία συνηγορούσε προς αυτόν τον περιορισµό της πιλοτικής
εφαρµογής.
Ο δεύτερος λόγος αφορούσε την παρακολούθηση των πιλοτικών
εφαρµογών. Με την πιλοτική εφαρµογή ενός µόνο γνωστικού αντικειµένου σε
κάθε σχολείο, εκτός από την απρόσκοπτη εφαρµογή του ηµερήσιου
προγράµµατος, οι συνεργάτες µας παρατηρητές θα µπορούσαν µε πολύ
µεγαλύτερη άνεση να παρακολουθούν τις πιλοτικές εφαρµογές, να καταγράφουν
τις παρατηρήσεις τους, να συζητούν µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές και
να µας µεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές τις προσπάθειες.
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Για τους εκπαιδευτικούς, επίσης, θα ήταν ευκολότερο να καταγράφουν τις
παρατηρήσεις τους από τη διδασκαλία ενός µόνο µαθήµατος και να εντοπίζουν
δυνατά και αδύνατα σηµεία του κειµένου, ώστε στη συνέχεια αυτό να βελτιωθεί.
Το ίδιο ενδιαφέρουσες αλλά και πλουσιότερες αναµέναµε να είναι και οι
απόψεις των µαθητών στις συζητήσεις τους µε τους συνεργάτες µας
παρατηρητές των πιλοτικών εφαρµογών.
Ο τρίτος λόγος ήταν οικονοµικός. Η χρήση έγχρωµου εποπτικού υλικού:
φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράµµατα, σκίτσα κτλ, ήταν πολύ δαπανηρή. Το
κόστος κάθε κειµένου αυξήθηκε σηµαντικά. Κατά συνέπεια, η αποστολή όλων
των κειµένων σε όλες τις τάξεις που είχαν επιλεγεί για πιλοτικές, θα εξέτρεπε
σηµαντικά τον προϋπολογισµό του προγράµµατος και αυτή η δυνατότητα δεν
υπήρχε. Εξάλλου η αύξηση του αριθµού των σχολείων και κατά συνέπεια και των
µαθητών στη νέα αυτή φάση, µε την προσθήκη σχολείων από τη Λάρισα, την
Ξάνθη, τις Σέρρες και τα Χανιά, θα περιόριζε, σχετικά, τα προβλήµατα αυτής της
αλλαγής.
γ.
Στο γνωστικό αντικείµενο «Γνωρίζω την Ελλάδα»1 παρουσιάζεται από
τους συγγραφείς το γεωγραφικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας. Η παρουσίαση,
όµως, αυτή, ύστερα από συνεργασία των συγγραφέων µε τον υπεύθυνο της
δράσης και τους επόπτες-συντονιστές της όλης προσπάθειας, άλλαξε µορφή και
οι πληροφορίες αντί να δίνονται µόνο µε αφηγηµατικό τρόπο, όπως στην
προηγούµενη φάση, παρέχονται µε ζωντανούς διάλογους ανάµεσα στα µέλη µιας
τετραµελούς οικογένειας, η οποία ταξιδεύει στη Θεσσαλία.
Συγκεκριµένα ο πατέρας της οικογένειας είναι παραγγελιοδόχος και
επισκέπτεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα
της Ελλάδας. Σ’ ένα ταξίδι του, λοιπόν, στη Θεσσαλία, αρχές καλοκαιριού,
αποφασίζει να πάρει µαζί του και την οικογένεια του: τη γυναίκα και τα δύο
παιδιά, προκειµένου να κάνουν µαζί ένα τµήµα των διακοπών.
Τα παιδιά, µαθητές του δηµοτικού σχολείου έχουν ενηµερωθεί για την
απόφαση αυτή και, εκτός των άλλων, εφοδιάζονται µε χάρτη της Θεσσαλίας και
έναν γεωγραφικό άτλαντα, για να έχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες.

1

Στο µάθηµα αυτό, στη δεύτερη φάση, επειδή δύο από τους προηγούµενους συνεργάτες δε
µπορούσαν να συνεχίσουν το πρόγραµµα, για προσωπικούς λόγους, αντικαταστάθηκαν από
άλλη πτυχιούχο του ιστορικού και αρχαιολογικού τµήµατος, συνεργάτη του προγράµµατος.
Ενεργό συµµετοχή στην περίπτωση αυτή είχε και ο υπεύθυνος αυτής της δράσης, έτσι ώστε να
µην υπάρχουν προβλήµατα.
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Το ταξίδι αρχίζει από την Ήπειρο, τόπο καταγωγής του πατέρα, έτσι ώστε
να υπάρχει και µια µικρή σύνδεση µε την προηγούµενη ενότητα, που ήταν η
γνωριµία µε το γεωγραφικό διαµέρισµα της Ηπείρου.
Με αφορµή το ταξίδι της οικογένειας από τις διάφορες πόλεις της
Θεσσαλίας

γίνονται

συζητήσεις

για

τα

ποικίλα

θέµατα

που

βλέπουν.

Συγκεκριµένα, µιλάνε για θέµατα γεωγραφικού, ιστορικού, τουριστικού,
οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτιστικού περιεχοµένου. Στις συζητήσεις αυτές
παρεµβαίνουν ευκαιριακά και άλλα άτοµα, όπως φίλοι του πατέρα σε διάφορες
πόλεις, ξεναγοί σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, κτλ. Έτσι οι
συζητήσεις αποκτούν ποικιλία αλλά και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για όλα τα
µέλη της οικογένειας.
Στο ίδιο µάθηµα, για να έχει το κείµενο και µια χροιά διαπολιτισµική αλλά
και για να αρθούν ορισµένοι µύθοι και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους,
προβλέπεται µια τυχαία συνάντηση της οικογένειας µε Τσιγγάνους, στους
Σοφάδες της Καρδίτσας. Αφορµή για τη συνάντηση αυτή γίνεται µια µικροβλάβη
του αυτοκινήτου της οικογένειας που ταξιδεύει. Οι Τσιγγάνοι, που βρέθηκαν
κοντά, έτρεξαν να βοηθήσουν και φωνάζουν έναν περισσότερο ειδικό για το θέµα
αυτό.
Στο διάστηµα που µεσολαβεί για την αποκατάσταση της βλάβης ο
πατέρας βρίσκει την ευκαιρία και συζητάει µε τους ενήλικες τσιγγάνους για
ποικίλα θέµατα από τη ζωή τους. Το ίδιο κάνει και η µητέρα µε τις γυναίκες, που
ήταν κοντά, καθώς και τα παιδιά µε τα Τσιγγανόπουλα της ηλικίας τους, που
µαζεύτηκαν στο δρόµο.
Μέσα από αυτές τις συζητήσεις παρέχεται η ευκαιρία για ανταλλαγή
απόψεων σε ποικίλους τοµείς, όπως π.χ για την εκπαίδευση των παιδιών, το
γάµο, τα ήθη και τα έθιµα, προβλήµατα στην εργασία κτλ. Οι πληροφορίες είναι
αµφίδροµες και µέσα από αυτές παρέχονται διευκρινίσεις και αίρονται
προκαταλήψεις.
δ.
Σε όλα τα µαθήµατα καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το νέο διδακτικό
υλικό να αναφέρεται σε σύγχρονα θέµατα και προβλήµατα, να κεντρίζει το
ενδιαφέρον των µαθητών, για τους οποίους προορίζεται και να είναι
προσαρµοσµένο στο γλωσσικό και γνωστικό τους επίπεδο. Οι εµπειρίες από τις
προηγούµενες πιλοτικές εφαρµογές ήταν πολύ χρήσιµες στον τοµέα αυτό.
ε.
Σε όλα τα κείµενα υπογραµµίζονταν µε έντονα στοιχεία ή κλείνονταν µέσα
σε πλαίσια λέξεις και φράσεις, οι οποίες άξιζε να προσεχτούν ιδιαίτερα κατά τη
διδασκαλία και να επεξεργαστούν ποικιλότροπα. Αναφέρουµε, ενδεικτικά, µερικές
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από αυτές τις λέξεις ή φράσεις: σταθµός αποχιονισµού, οδοδείκτες, εθνικός
δρυµός, κάµπινγκ, εµπορικός αντιπρόσωπος, βιοµηχανία, παθητικός
καπνιστής, οινοπνευµατώδη ποτά, τροχαίο ατύχηµα, εγκαύµατα,
δηλητηριάσεις, ηλεκτροπληξία, έκλειψη σελήνης, πλανήτες, γαλαξίας,
διαστηµόπλοιο, κλπ.

10.2. Το δείγµα της έρευνας.
Το υλικό που ετοιµάστηκε στη δεύτερη αυτή φάση αφορούσε τα τρία γνωστικά
αντικείµενα της πρώτης φάσης. Ακολουθήθηκαν και στην περίπτωση αυτή οι
προϋποθέσεις επιλογής του διδακτικού υλικού του προηγούµενου έτους. Όσον
αφορά το περιεχόµενο, το υλικό της δεύτερης φάσης συνδέονταν µε το
προηγούµενο εννοιολογικά, µπορούσε, όµως, να χρησιµοποιηθεί και ως
ανεξάρτητες ενότητες. Για παράδειγµα:
α.
Στο γνωστικό αντικείµενο «Γνωρίζω την Ελλάδα» παρουσιάζεται το
γεωγραφικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας και συγκεκριµένα οι νοµοί
Τρικάλων και Καρδίτσας. Το προηγούµενο έτος έγινε για την Ήπειρο.
β.
Στο γνωστικό αντικείµενο «Αγωγή Υγείας» δίνονται για πιλοτική
εφαρµογή οι ενότητες: «Υγιεινή του περιβάλλοντος, κάπνισµα, αλκοόλ,
ασφάλεια στο σπίτι, σεξουαλική αγωγή», ενώ στο πρώτο µέρος είχε γίνει
λόγος για: Το σύστηµα υγείας, το ανθρώπινο σώµα, το κυκλοφοριακό,
αναπνευστικό, πεπτικό, ουροποιητικό σύστηµα, τη στοµατική υγιεινή, την
κυκλοφοριακή αγωγή.
γ.
Στο γνωστικό αντικείµενο «Εµείς και ο κόσµος» δίνονται για πιλοτική
εφαρµογή οι ενότητες: «η γη και τα ουράνια σώµατα, ο καιρός, η
φωτοσύνθεση, ο ηλεκτρισµός, τα ηφαίστεια, οι σεισµοί, ο µαγνη-τισµός»,
ενώ στην πρώτη φάση γινόταν λόγος για: τον φυσικό κόσµο, τα ζώα, τα
φυτά, οι αισθήσεις, το φως, η σκιά, τα χρώµατα, κλπ.
δ.
Στα «Μαθηµατικά», που ολοκληρώθηκαν στη φάση αυτή, όπως
αναφέρει στον πρόλογο των κειµένων ο συγγραφέας του υλικού κ.
Χασιώτης, υπάρχουν δέκα ενότητες δειγµατικές µε λογικοµαθηµατικές
δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών
σχετικών µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τις σχολικές και εµπειρικές
τους γνώσεις καθώς και τις δυσκολίες που έχουν.
Για πιλοτική εφαρµογή δόθηκε στις ακόλουθες πόλεις:

56

• Το µάθηµα «Γνωρίζω την Ελλάδα» στην: Καρδίτσα, Κοµοτηνή, Κόρινθο,
Πάτρα και στην Ξάνθη.1
• Το µάθηµα «Αγωγή Υγείας» στην: Αθήνα, Ηράκλειο, Λάρισα.
• Το µάθηµα «Εµείς και ο Κόσµος» στην: Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες.
• Τα «Μαθηµατικά» στα: Ιωάννινα και στα Χανιά.
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το δείγµα των
πιλοτικών εφαρµογών κατά: µάθηµα, σχολεία, αριθµό µαθητών κατά τάξη και
συνολικά, αριθµό εκπαιδευτικών που δίδαξαν στις πιλοτικές εφαρµογές και ώρες
διδασκαλίας κάθε µαθήµατος.
Πίνακας 1

∆είγµα των πιλοτικών εφαρµογών
Μαθήµατα

«Γνωρίζω
την Ελλάδα»

Σχολεία

Αριθµός

Αριθµός

Ώρες

Μαθητών

Εκπαιδευτικών

διδασκαλίας

39

2

20

19

3

20

50

3

10

40

2

20

60

2

20

208

12

90

40

2

24

45

2

24

11 ∆.Σ.

52

2

20

Λάρισα

11ο Νέας Σµύρνης

20

1

12

3

4

157

7

80

2ο ∆.Σ Κοκκινίου

7

2

10

∆.Σ. Αγ. Ιωάννου

20

2

10

Πόλ εις

Καρδίτσα
Κοµοτηνή

4ο ∆.Σ Σοφάδων
ο

7 ∆.Σ
∆.Σ. Πολυάνθου
∆.Σ. Αράτου

Ξάνθη
Κόρινθος
Πάτρα
Σύνολο

«Αγωγή

Αθήνα

κόσµος»
1

2ο ∆.Σ. Κ. Αχαίας
7

2ο ∆.Σ. Αγ. Βαρβ.
ο

3 ∆.Σ. Ζεφυρίου
Ηράκλειο

«Εµείς και ο

∆.Σ. Ζευγολατιού

5

Υγείας»

Σύνολο

∆.Σ. ∆ροσερού

Κέρκυρα

ο

Η Ξάνθη προστέθηκε τελευταία στο δείγµα µας ύστερα από τις διευθετήσεις µικροπροβληµάτων
που προέκυψαν, µε την επιλογή του τελικού σχολείου, που θα γίνονταν η πιλοτική εφαρµογή.
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Θεσ/νίκη

3ο ∆.Σ.

38

2

20

5 ∆.Σ.

38

2

20

22ο ∆.Σ.

25

2

20

5

128

8

80

∆.Σ. Παρακαλάµου

33

3

24

16

3

12

56

3

24

45

2

20

ο

Σέρρες
3

Σύνολο

«Μαθηµατικά»
Ιωάννινα

Ο

2 ∆.Σ. Περάµατος
ο

10 ∆ηµοτικό Σχ.
Χανιά
Σύνολο

ο

1 ∆.Σ. Σούδας

2

4

150

11

80

13

20

643

38

330

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Τα ευρήµατα του πίνακα αυτού µας πληροφορούν ότι:
α.

β.

Οι πιλοτικές εφαρµογές έγιναν σε δέκα τρεις (13) πόλεις, οι οποίες
γεωγραφικά καλύπτουν όλα, σχεδόν, τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της
ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας.
Έλαβαν µέρος είκοσι (20) σχολεία µε 643 µαθητές.1

γ.
δ.

Στις πιλοτικές εφαρµογές δίδαξαν τριάντα οχτώ (38) εκπαιδευτικοί και
Οι διδασκαλίες σε όλα τα σχολεία ολοκληρώθηκαν σε 330 ώρες.

Οι πιλοτικές εφαρµογές, όπως και στην προηγούµενη φάση, έγιναν στις
τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.
Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τάξη παρουσιάζεται στον πίνακα 2, που
ακολουθεί:
Πίνακας 2
Αριθµός µαθητών, κατά τάξη, που έλαβε µέρος
στις πιλοτικές εφαρµογές

1

Από τους 643 µαθητές, οι 209 (32.5%) ήταν Τσιγγανόπουλα. Αυτά φοιτούσαν είτε ενταγµένα
στα σχολεία της περιοχής τους, είτε σε σχολεία µόνο για Τσιγγανόπουλα, όπως π.χ. στα Άνω
Λιόσια, στην Κοµοτηνή, στους Σοφάδες, κλπ.
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∆΄ τάξη

Ε΄ τάξη

ΣΤ΄ τάξη

Σύνολο

235 (36,5%)

238 (37,0%)

170 (26,5%)

643

α.

Τα δεδοµένα του πίνακα αυτού µας πληροφορούν, ότι:
Ο συνολικός αριθµός των µαθητών που έλαβε µέρος στις πιλοτικές
εφαρµογές ήταν 643 άτοµα και ότι

β.

Η κατανοµή κατά τάξεις ήταν ισόποση στις δύο πρώτες και µικρότερη
στην ΣΤ΄ τάξη, γιατί τα Τσιγγανόπουλα, προφανώς,
εγγεγραµµένα στην τάξη αυτή δεν είχαν τακτική φοίτηση.

που ήταν

Οι εκπαιδευτικοί, που έλαβαν µέρος και στη νέα φάση των πιλοτικών
εφαρµογών, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είχαν λάβει µέρος και στην
πρώτη φάση. Εποµένως, η ταυτότητά τους, όσον αφορά το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας, τις βασικές και τις µεταπτυχιακές
σπουδές τους καθώς και την επιµόρφωσή τους σε θέµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης είναι η ίδια, σχεδόν, µε αυτή της πρώτης φάσης.

10.3 Χρόνος υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών.
Η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών άρχισε το τρίτο δεκαήµερο του Απριλίου
του 1999 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του Μάη. Είχε διάρκεια δύο -τριών
εβδοµάδων. Οι εβδοµάδες ήταν ενταγµένες στο χρόνο που είχε προσδιοριστεί,
έτσι ώστε να διευκολύνεται και η υλοποίηση του προγράµµατος κάθε σχολείου,
χωρίς «µεµψιµοιρίες» και προβλήµατα.

10.4 Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων
Τις πιλοτικές εφαρµογές τις παρακολούθησαν σε όλα τα σχολεία οι συνεργάτες
του προγράµµατός µας. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν οι ίδιοι, οι οποίοι είχαν
χρησιµοποιηθεί και στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή.1 Εποµένως, ήταν
περισσότερο έµπειροι για το έργο αυτό απ’ ότι στην πρώτη περίπτωση.

1

Λόγω της διεύρυνσης του προγράµµατος σε περισσότερες πόλεις, είχαν προστεθεί και µερικοί
νέοι συνεργάτες. Σε µερικές πόλεις, επίσης, είχε ενισχυθεί το υπάρχον δυναµικό και µε νέα
πρόσωπα, ώστε να αντιµετωπίζονται ευκολότερα οι ανάγκες και τα προβλήµατα που
παρουσιάζονταν.
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Παρόλα αυτά είχαµε συζητήσει και πάλι µαζί τους τρόπους παρέµβασης
αλλά και καταγραφής των παρατηρήσεων στα ειδικά πρωτόκολλα, που είχαµε
ετοιµάσει για το σκοπό αυτό.
Η παρακολούθηση των διδασκαλιών από τους συνεργάτες µας δεν
προκάλεσε αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, διότι: α) είχαν ήδη προηγη-θεί
οι πιλοτικές εφαρµογές του προηγούµενου έτους (1997-98), β) οι συνεργάτες,
στη µεγάλη πλειοψηφία των σχολείων ήταν όλο το χρόνο σε επικοινωνία µε τους
διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, επειδή αυτοί
ήταν και οι σύνδεσµοι του προγράµµατος µε τα κατά τόπους σχολεία. Μέσω των
συνεργατών αυτών γινόταν η προετοιµασία των επιµορφωτικών σεµιναρίων των
εκπαιδευτικών, διανέµονταν το διδακτικό και άλλο υλικό, που θέλαµε να
προωθήσουµε στα σχολεία, και γενικότερα µεταφέρονταν τα νέα του
προγράµµατος στους αρµόδιους, για θέµατα που τους αφορούσαν.
Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων γνώριζαν ότι η
παρουσία των συνεργατών µας στις τάξεις τους, δεν είχε σκοπό να ελέγξει το
διδακτικό τους έργο αλλά να παρακολουθήσει και από µια άλλη οπτική γωνία την
αποτελεσµατικότητα του διδακτικού υλικού, το οποίο είχαµε ετοιµάσει: να
διαπιστώσουν, δηλαδή, αν αυτό ήταν άµεσα κατανοητό από τους µαθητές, αν
υπήρχαν προβλήµατα, σε ποιους τοµείς, αν κέντριζε το ενδιαφέρον των
µαθητών, αν διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, κ.ο.κ., έτσι ώστε µε
τις παρατηρήσεις τους να µας ανατροφοδοτούν ποικιλότροπα για να προβούµε
στις αντίστοιχες βελτιώσεις.
Εκτός από τις παρακολουθήσεις των διδασκαλιών οι συνεργάτες µας
συζητούσαν παράλληλα και µε τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσµατικότητα
των κειµένων που δίδασκαν πιλοτικά και κατέγραφαν τις παρατηρήσεις.
Συζητούσαν, επίσης, µε τους µαθητές και µε µορφή ηµιδοµηµένων
συνεντεύξεων, επιχειρούσαν να έχουν και τις απόψεις τους για τα µαθήµατα που
διδάσκονταν εκτός του κανονικού τους προγράµµατος. Κυρίως, ενδιέφεραν οι
απόψεις των µαθητών για το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος, το λεξιλόγιο, το
εποπτικό υλικό που υπήρχε, τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες που
προτείνονταν κτλ. Τις απόψεις αυτές τις κατέγραφαν οι παρατηρητές
συγκεντρωτικά, έτσι ώστε και από τη σκοπιά τους να έχουµε τη σχετική
ανατροφοδότηση.
Αξιολογικές παρατηρήσεις για την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού
υλικού, ζητούσαµε και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίδασκαν
τα διάφορα µαθήµατα. Κατέγραφαν κι αυτοί καθηµερινά τις παρατηρήσεις τους,
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θετικές και αρνητικές και στο τέλος, µε τη βοήθεια ενός ενδεικτικού πρωτοκόλλου,
που τους είχε δοθεί, µας ενηµέρωναν γραπτά για τα αποτελέσµατα των
πιλοτικών εφαρµογών σε κάθε µάθηµα που δίδασκαν.
Όλα τα πρωτόκολλα µε τις παρατηρήσεις των συνεργατών και των
εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήµιο και συγκεκριµένα στον τοµέα
της Παιδαγωγικής για την περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Ακο-λουθήθηκε
και στη φάση αυτή η επεξεργασία των δεδοµένων µε τη µέθοδο της ανάλυσης
περιεχοµένου, η οποία βασίστηκε στους ακόλουθους άξονες:
α.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:

β.

• Κατανόησή του από τους µαθητές.
• ∆υσκολίες που διαπιστώθηκαν.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:

γ.

• Προσαρµογή στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
• ∆υσκολίες που διαπιστώθηκαν.
• Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:

δ.

• Επάρκεια
του
εποπτικού
υλικού
(χάρτες,
σχεδιαγράµµατα, σκίτσα, κτλ.).
• Τρόποι αξιοποίησης του.
• Συµβολή του εποπτικού υλικού στη διδασκαλία.
• Προβλήµατα που διαπιστώθηκαν. Αντιµετώπιση.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:

ε.

• Επάρκεια των ασκήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που
προτείνονταν από τα βιβλία.
• Κατανόησή του από τους µαθητές. Αξιοποίηση από τους διδάσκοντες.
• Προβλήµατα - Τρόποι αντιµετώπισης.
Θετικά και αρνητικά δεδοµένα, που προέκυψαν από τις πιλοτικές

στ.

εφαρµογές σε κάθε µάθηµα.
Στάση εκπαιδευτικών και µαθητών κατά τη διδασκαλία

ζ.

• Επικοινωνία στην τάξη.
• Ενδιαφέρον.
• Κλίµα της τάξης.
• Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών ή αίτηµα από τους µαθητές
για το σκοπό αυτό.
Γενική εκτίµηση της πιλοτικής διδασκαλίας σε κάθε µάθηµα.

φωτογραφίες,
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η.

Προτάσεις για βελτίωση.
Οι άξονες αυτοί τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους συνεργάτες

µας, ήταν ενδεικτικοί και όχι δεσµευτικοί. Στα πρωτόκολλά τους µπορούσαν να
προσθέσουν και άλλες πληροφορίες, εφόσον τις έκριναν απαραίτητες αλλά και
να µην απαντήσουν, σε κάποιο άξονα, αν δεν είχαν κάτι να πουν. Αυτή η
δυνατότητα που είχαν οι συνεργάτες µας και οι εκπαιδευτικοί στη δεύτερη αυτή
φάση των πιλοτικών εφαρµογών φαινοµενικά διαφοροποιεί τους άξονες
ανάλυσης από τους αντίστοιχους της πρώτης φάσης. Ουσιαστικά, όµως, τα
δεδοµένα δε διαφοροποιούνται.
Συνοψίζοντας επισηµαίνουµε ότι οι πληροφορίες που είχαµε σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών προέρχονταν:
α.

Από τους συνεργάτες µας:
• Με παρατήρηση των διδασκαλιών στις τάξεις. (classroom observation)
• Με συζητήσεις (συνεντεύξεις) που έπαιρναν από τους µαθητές και τους
• εκπαιδευτικούς.

β.

Από τους εκπαιδευτικούς:
• Με καταγραφή των απόψεων και των παρατηρήσεών τους και µε
αξιολογικές κρίσεις για τις πιλοτικές εφαρµογές.

10.5 Ευρήµατα
Τα ευρήµατα που προέκυψαν από τις πιλοτικές εφαρµογές ήταν πολύ
ενδιαφέροντα και χρήσιµα. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα, για κάθε µάθηµα, τα
παραθέτουµε στο παράρτηµα. Συνοπτικά, όµως, και για κάθε µάθηµα, τα
ευρήµατα, που προέκυψαν, ήταν τα ακόλουθα:
10.5.1 Για το γνωστικό αντικείµενο «Γνωρίζω την Ελλάδα».
α.

Εκτιµήσεις συνεργατών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε ικανοποιητικό. ∆ε διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
κατανόησή του.
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• Άρεσε ιδιαίτερα η διαθεµατική προσέγγιση ιστορίας και γεωγραφίας σε
συνδυασµό και µε άλλες πληροφορίες λαογραφικού, οικονοµικού, τουριστικού
και κοινωνικού περιεχοµένου.
• Άρεσαν οι ζωντανοί διάλογοι του κειµένου, οι οποίοι εκτός από το ότι κέντριζαν
το ενδιαφέρον των µαθητών, έδιναν ταυτόχρονα και πολλές ευκαιρίες για
συζητήσεις, για σχόλια, για διατύπωση προσωπικών βιωµάτων και γενικότερα
ήταν µια πολύ καλή αφορµή για καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού
τους λόγου.
• Σχολιάστηκε θετικά από τους µαθητές η συνάντηση µιας µη τσιγγάνικης
οικογένειας µε µια τσιγγάνικη και αυτή έγινε αφορµή να γίνουν συζητήσεις και
να αποµυθοποιηθούν αρκετά πράγµατα. Κυρίως, έγινε αφορµή να αρθούν
µύθοι και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους.
Επισηµάνθηκαν αδυναµίες, όσον αφορά το περιεχόµενο του µαθήµατος,
όπως οι ακόλουθες:
• Ήταν κουραστική η εκτενής αναδροµή σε ιστορικά γεγονότα.
• Η αναφορά στη Θεσσαλία δεν ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα και σε άλλα
γεωγραφικά διαµερίσµατα, όπως π.χ. στη Θράκη, όπου οι πληροφορίες γι’
αυτή ήταν ελλιπείς. Απουσίαζαν, επίσης, αντίστοιχα προσωπικά βιώµατα από
τους µαθητές.

Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Για την πλειοψηφία των µαθητών ήταν ευκολονόητο και προσαρµοσµένο στο
γνωστικό και στο γλωσσικό τους επίπεδο. Η υπογράµµιση µάλιστα λέξεων ή
φράσεων τους βοηθούσε να προσέξουν ιδιαίτερα τις λέξεις και στους
διδάσκοντες να τονίσουν τη σηµασία τους.
Επισηµάνθηκαν, όµως, λέξεις και φράσεις, όπως: εθνικός δρυµός,
ρυµοτοµία, κράτος, νεολιθική εποχή, εµπορικός αντιπρόσωπος, οι οποίες
δηµιουργούσαν δυσκολίες στην κατανόηση.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Οι πολλές φωτογραφίες, που χρησιµοποιήθηκαν στο κείµενο, οι χάρτες και τα
σχεδιαγράµµατα, όλα σε έγχρωµη µορφή, θεωρήθηκαν από τα πιο θετικά
στοιχεία του κειµένου.
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• Θετική, επίσης, ήταν και η χρήση πρόσθετου διδακτικού υλικού από τους
εκπαιδευτικούς, όπως σλάιτς, χάρτες, παραδοσιακά αντικείµενα, που
ολοκλήρωναν τις περιγραφές του βιβλίου και κέντριζαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον
των µαθητών.
• Οι πραγµατικές φωτογραφίες από τους Σοφάδες µε πρόσωπα από την
Τσιγγάνικη κοινωνία έγιναν αφορµή για συγκρίσεις µε τη ζωή των Τσιγγάνων
και σε άλλες περιοχές, όπου ζουν αυτοί, όπως π.χ. στην Κόρινθο.
• Η πλούσια εικονογράφηση λειτούργησε θετικά στην εξέλιξη των µαθηµάτων,
γιατί έδινε ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές να µιλούν και βοηθούσε στην
κατανόηση των πληροφοριών.
• Εκτός από τις φωτογραφίες, και η χρήση χαρτών ενθουσίασε τους µαθητές.
Ιδιαίτερα κατατοπιστικοί
Τσιγγανόπουλα.

και

χρήσιµοι

φάνηκαν οι χάρτες αυτοί στα

Παρατηρήσεις διατυπώθηκαν για ορισµένους χάρτες
φωτογραφίες, που δεν ήταν ευδιάκριτες, λόγω κακού scanning.

και

µερικές

Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες:
Οι ασκήσεις που υπήρχαν στο τέλος κάθε ενότητας και οι προτεινόµενες
δραστηριότητες, ήταν άµεσα κατανοητές από τους µαθητές και αξιοποιήθηκαν µε
θετικά αποτελέσµατα, τόσο για την παραγωγή διαλόγου µέσα στις τάξεις, όσο και
για την εµπέδωση του περιεχοµένου.
Αδυναµίες εντοπίστηκαν στην κατανόηση µερικών από αυτές, στη µορφή
τους και σε συγκεκριµένες παραλείψεις, που είχαν.

Η στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία:
• Επισηµάνθηκε, µε έµφαση, η επικοινωνία που υπήρχε ανάµεσα στους
µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, µε αφορµή τα κείµενα, την εικονογράφησή
τους, τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες που περιείχαν.
• Τονίστηκε το ζεστό και φιλικό κλίµα, που υπήρχε στις τάξεις, µε αποτέλεσµα
την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία της διδασκαλίας.
• Σχολιάστηκε ευνοϊκά το γεγονός ότι οι πληροφορίες των κειµένων, συχνά,
ήταν αφορµή για παροχή και πρόσθετων πληροφοριών, τόσο από τους
µαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς, είτε από προσωπικές εµπειρίες,
είτε µε αφορµή άλλα σχετικά µαθήµατα, που είχαν διδαχθεί στο σχολείο,
όπως: ιστορία, µυθολογία, λογοτεχνία, γεωγραφία, κλπ.
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• Επισηµάνθηκε, επίσης, η αξιοποίηση του περιεχοµένου του βιβλίου, µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, από το σύνολο των εκπαιδευτικών, µολονότι ο
χρόνος των πιλοτικών εφαρµογών ήταν περιορισµένος.
Ως αρνητικά στοιχεία στο µάθηµα αυτό επισηµάνθηκαν:
• Η ελλιπής προετοιµασία µερικών εκπαιδευτικών και η προσπάθειά τους να
καλύψουν µονολογικά το περιεχόµενο και όχι µε ουσιαστικό διάλογο.
• Η ελλιπής αξιοποίηση των απαντήσεων των µαθητών.
• Μια νωχελικότητα που υπήρχε σε διδακτικές ενότητες, η οποία δεν επέτρεπε
ούτε ίσες ευκαιρίες για συζήτηση µε όλους τους µαθητές, ούτε ενθάρρυνε τη
συµµετοχή τους στη µάθηση.
Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία:
• Το ενδιαφέρον των µαθητών για το περιεχόµενο όλων, σχεδόν, των ενοτήτων
του βιβλίου, ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο. Συµµετείχαν ενεργά στη διδασκαλία.
Υπέβαλαν ερωτήσεις και ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες σε ποικίλους
τοµείς.
• Τα κείµενα που αναφερόταν ιδιαίτερα στη ζωή και στην κουλτούρα των
Τσιγγάνων προκάλεσαν ζωηρές συζητήσεις στους µαθητές. Αναπτύχθηκε
ένας γόνιµος προβληµατισµός και µια ευαισθητοποίηση σηµαντική. Τα
Τσιγγανόπουλα, µάλιστα, έδιναν πρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή της
κοινότητάς τους, για τις εµπορικές τους δραστηριότητες και για τις ταξιδιωτικές
τους εµπειρίες.
• Οι µαθητές επισήµαναν ότι το µάθηµα αυτό διέφερε σηµαντικά από τα άλλα
µαθήµατα και τους κέντριζε περισσότερο το ενδιαφέρον τους.
Υπήρξαν, όµως, και περιπτώσεις, όπου οι µαθητές δεν έδιναν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το µάθηµα, είτε γιατί οι πληροφορίες δεν τους «άγγιζαν» άµεσα,
είτε διότι η διδασκαλία των πιλοτικών αυτών εφαρµογών σε ορισµένες τάξεις
γινόταν την τελευταία διδακτική ώρα, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον των µαθητών
να µην είναι αυξηµένο, λόγω και της κόπωσης που είχε προηγηθεί.
Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:
• Επισηµάνθηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο περιεχόµενο
του βιβλίου, το οποίο βρήκαν πολύ ενδιαφέρον, και ως προς το περιεχόµενο,
και ως προς τη µορφή.
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• Ο τρόπος διδασκαλίας ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του µαθήµατος.
Αξιοποιήθηκε µε επιτυχία το εποπτικό υλικό, καθώς και τα βιώµατα των
µαθητών από ταξίδια που είχαν κάνει σε διάφορα µέρη της Ελλάδας.
Μερικοί εκπαιδευτικοί βρήκαν πολύ απλή τη γλώσσα του βιβλίου και
τόνισαν ότι αυτό δε βοηθούσε στην αναβάθµιση του γλωσσικού επιπέδου των
µαθητών, µολονότι αναγνώριζαν τα προβλήµατα των µαθητών στην κατανόηση.
Προτάσεις για βελτίωση:
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους συνεργάτες µας - παρατηρητές
επικεντρώθηκαν κυρίως: στον περιορισµό της έκτασης των ενοτήτων. στον
περιορισµό «κουραστικών» ιστορικών στοιχείων. στην αύξηση των ασκήσεων και
των δραστηριοτήτων και στη βελτίωση των έγχρωµων φωτογραφιών και χαρτών
µε καλύτερο σκάνιγκ.
β.

Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε πολύ κατανοητό από τους µαθητές. Ιδιαίτερα επισηµάνθηκαν: η
σπουδαιότητα των διαλόγων, οι ζωντανές περιγραφές και οι αφηγήσεις των
παιδιών στο κείµενο.
• Βρήκαν έξυπνη αυτή τη µορφή των διαλόγων, γιατί δηµιουργούσε ένα
ευχάριστο κλίµα στην τάξη και βοηθούσε τους µαθητές να δέχονται εύκολα τις
πληροφορίες του κειµένου.
Από µερικούς εκπαιδευτικούς, όµως, επισηµάνθηκαν: η δυσκολία στην
κατανόηση άγνωστων λέξεων και εννοιών του κειµένου, τα πολλά ονόµατα, οι
χρονολογίες και το χαµηλό γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των µαθητών, που
δεν τους επέτρεπε πάντα να κατανοούν όλες τις πληροφορίες.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Επισηµάνθηκε, γενικά, ότι αυτό δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες και ότι οι
µαθητές µέσα από τα κείµενα έµαθαν αρκετές νέες λέξεις και όρους.
• Τονίστηκε η βοήθεια, που παρείχε στους µαθητές αλλά και στους ίδιους η
υπογράµµιση λέξεων και φράσεων και η συµβολή του λεξιλογίου στην
ανάγνωση την οποία καθιστούσε εύκολη.
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• Για µερικούς εκπαιδευτικούς, ωστόσο, το λεξιλόγιο, στο σύνολό του, φάνηκε
δύσκολο ή τουλάχιστον δεν ήταν προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των
µαθητών, στους οποίους απευθυνόταν.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Οι εκπαιδευτικοί εντυπωσιάστηκαν από το πλούσιο εποπτικό υλικό των
κειµένων και τόνισαν τη συµβολή του στη διέγερση του ενδιαφέροντος των
µαθητών και στην ενεργό συµµετοχή τους στη διδασκαλία.
• Επισήµαναν το ρόλο των «ζωντανών» φωτογραφιών από τα διάφορα µέρη
της Θεσσαλίας και τους προβληµατισµούς, που αυτές έθεταν για συζήτηση,
επειδή συνειρµικά βοηθούσαν τους µαθητές να ανακαλέσουν και προσωπικές
τους εµπειρίες από αντίστοιχα ταξίδια.
• Τονίστηκε το γεγονός ότι οι µαθητές µε αφορµή τις φωτογραφίες και τους
χάρτες ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για τους ιστορικούς και
αρχαιολογικούς χώρους, που απεικονίζονταν σ’ αυτές.
Επισηµάνθηκαν όµως: η ακαταλληλότητα ορισµένων φωτογραφιών και
χαρτών, µερικά προβλήµατα µε τους υποτίτλους, η έλλειψη ενός «Άτλαντα», που
θα παρείχε περισσότερες πληροφορίες και η έλλειψη µιας φωτογραφίας των
µελών της οικογένειας, που ταξιδεύει.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Τονίστηκε, ιδιαίτερα, η σπουδαιότητα των ασκήσεων, που υπήρχαν, στο τέλος
κάθε ενότητας και κυρίως οι ακροστοιχίδες, που θεωρούνται αγαπηµένη
άσκηση των µαθητών.
• Θεωρήθηκαν όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις ως εύκολες και κατανοητές και
επισηµάνθηκε η συµβολή τους στις επαναλήψεις και στην κατανόηση των
κειµένων.
Από µερικούς εκπαιδευτικούς προτάθηκε να δίνονται και οι απαντήσεις ή
οι λύσεις στις προτεινόµενες ασκήσεις και δραστηριότητες, καθώς και αύξησή
τους σε κάθε ενότητα.
Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα:
• Αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς ότι τα παιδιά αγάπησαν τα κείµενα αυτά
και τα αισθάνθηκαν ως δικά τους, γιατί αναφέρονταν και σε αντίστοιχα
βιώµατα, που αυτοί είχαν από τα ταξίδια τους.
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• Προκαλούσαν οι πληροφορίες πολλές και γόνιµες συζητήσεις και τα παιδιά
µάθαιναν αβίαστα για διάφορους τόπους.
• Το περιεχόµενο του βιβλίου σε συνδυασµό µε τη µορφή του, τη γλώσσα, το
ύφος, το εποπτικό υλικό, κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών και εξασφάλιζε
την ενεργό συµµετοχή τους.
• Επισηµάνθηκε η σπουδαιότητα της συνάντησης της οικογένειας, που ταξίδευε
µε αντίστοιχες οικογένειες στους Σοφάδες και αυτό βοήθησε όχι µόνο στο να
αποκτήσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους Τσιγγάνους, αλλά και να
απαλλαγούν από προκαταλήψεις που έχουν γι’ αυτούς.
Ως αρνητικά στοιχεία τονίστηκαν:
• Η έλλειψη ενός πίνακα περιεχοµένων.
• Ο ελλιπής συνδυασµός γεωγραφικών και ιστορικών πληροφοριών.
• Η χρήση πολλών ιστορικών πληροφοριών και εξειδικευµένων όρων.
• Συγκεκριµένα λάθη ή παραλήψεις σε µερικές σελίδες.
Γενική εκτίµηση των κειµένων:
• Τα κείµενα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στους
σκοπούς που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν.
• Τα παιδιά µετέφεραν πληροφορίες των κειµένων και στα σπίτια τους και
προκαλούσαν τη συµµετοχή και των γονιών µε ερωτήσεις και απορίες, που
τους έθεταν, µε αποτέλεσµα η µάθηση να είναι δηµιουργική.
• Η χρησιµότητα της σύνδεσης ιστορικών και γεωγραφικών πληροφοριών ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα.
• Στο ίδιο στυλ καλό είναι να γράφονται και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια.
Προτάσεις για βελτίωση:
• Προτάθηκε η συνεχής και συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
προκειµένου να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο διδακτικό τους έργο.
• Επισηµάνθηκε η σπουδαιότητα των πολλών και ποικίλων εποπτειών του
κειµένου και προτάθηκε το ίδιο να γίνει και σε κείµενα σχολικών βιβλίων.
• Προτάθηκε, επίσης, η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και για άλλα
γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, µε συσχέτιση ιστορικών και
γεωγραφικών πληροφοριών µε µικρότερη, όµως, έκταση και σε αυτόνοµες
ενότητες.
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γ.

Εκτιµήσεις µαθητών.

• Βρήκαν το περιεχόµενο του βιβλίου απλό και κατανοητό. Τους άρεσε ιδιαίτερα,
γιατί έµοιαζε και µε δικές τους εκδροµές.
• Επισήµαναν ότι τους άρεσε το ταξίδι της οικογένειας, γιατί συνειρµικά
τοποθετούσαν και τους εαυτούς τους σ’ αυτή τη θέση.
• Χάρηκαν την πλούσια εικονογράφηση αλλά και τις πολλές πληροφορίες, που
υπήρχαν στα κείµενα.
• Συζήτησαν στην τάξη για πολλά και ποικίλα θέµατα. Γνώρισαν νέα µέρη και
έµαθαν πολλά νέα στοιχεία.
• Βρήκαν το λεξιλόγιο σε ικανοποιητικό βαθµό κατανοητό.
• Άρεσαν ιδιαίτερα οι ασκήσεις και µάλιστα οι ακροστοιχίδες.
Επισήµαναν, όµως, ότι υπήρχαν και κουραστικές περιγραφές. Ιδιαίτερα
όταν είχαν πολλά ονόµατα και χρονολογίες. Συνάντησαν, επίσης, άγνωστες
λέξεις και φράσεις, τις οποίες χωρίς τη βοήθεια των δασκάλων τους δε
µπορούσαν να κατανοήσουν. Επισήµαναν ότι δεν έκαναν όλες τις ασκήσεις,
λόγω έλλειψης χρόνου.
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10.5.2 Για το γνωστικό αντικείµενο «Εµείς και ο κόσµος».
α.

Εκτιµήσεις συνεργατών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε κατανοητό για τους συγκεκριµένους µαθητές, που διδάχθηκε, γιατί
ήταν απλά γραµµένο και πλούσιο σε εποπτικό υλικό.
• ∆υσκολίες συνάντησαν µόνο οι µαθητές της ∆΄ τάξης ενός σχολείου στην
ενότητα «Ηλεκτρισµός».
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• ∆εν διαπιστώθηκαν δυσκολίες κατανόησης του λεξιλογίου. Ήταν
προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
• Ιδιαίτερα χρηστικοί αποδείχθηκαν οι πίνακες µε τις νέες λέξεις και τους νέους
όρους, οι οποίοι έδιναν αφορµή για εξηγήσεις, διευκρινίσεις, αναλύσεις από
τους εκπαιδευτικούς.
• Τονίστηκε ότι για τις µεγαλύτερες τάξεις θα έπρεπε το λεξιλόγιο να είναι ακόµα
πιο σύνθετο.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Κρίθηκε επαρκές και ενθουσίασε τους µαθητές µε αποτέλεσµα να
συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας.
• Αξιοποιήθηκε µε επάρκεια από τους εκπαιδευτικούς και δόθηκαν πρόσθετες
πληροφορίες, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
Επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα για περισσότερο εποπτικό υλικό σε
ορισµένες ενότητες, όπως π.χ. η 7η ενότητα, καθώς και η αναντιστοιχία κειµένου
και σχεδίου στην ενότητα «ηλεκτρισµός».
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Αξιοποιήθηκαν όλες από τους εκπαιδευτικούς, είτε οµαδικά, είτε ατοµικά.
• ∆όθηκαν ευκαιρίες στους µαθητές να αυτενεργήσουν, να κρίνουν και να
µάθουν δηµιουργικά.
• Πρότειναν εναλλακτικές λύσεις σε ορισµένες ασκήσεις, όπως π.χ. στην
άσκηση 5 (σελ. 31). ∆ιατύπωσαν υποθέσεις και έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για
το θέµα, ακόµα και οι µαθητές που παρουσίαζαν δυσκολίες µάθησης.
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Υπήρχαν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου οι ασκήσεις δεν έγιναν
κατανοητές από τους µαθητές, όπως στην ενότητα «σεισµοί» και
«φωτοσύνθεση», καθώς και περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί περιορίζονταν
µόνο στις προτεινόµενες ασκήσεις και δραστηριότητες και δεν πρόσθεταν άλλες.
Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία:
• Επισηµάνθηκε η πολύ καλή επικοινωνία εκπαιδευτικών - µαθητών κατά τη
διδασκαλία.
• Τονίστηκε η πλήρης αξιοποίηση των πληροφοριών του βιβλίου από τους
εκπαιδευτικούς καθώς και η προσθήκη νέων πληροφοριών, εκεί όπου αυτοί το
έκριναν απαραίτητο.
Υπήρχαν, όµως, και περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έδιναν
επιπλέον πληροφορίες, δεν πήγαιναν µε επάρκεια προετοιµασµένοι στο
συγκεκριµένο µάθηµα και δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβληµα της
επικοινωνίας µε τους µαθητές.
Στάση µαθητών κατά τη διδασκαλία:
• Επισηµάνθηκε το έντονο ενδιαφέρον των µαθητών για το συγκεκριµένο
µάθηµα και η ενεργός συµµετοχή τους σ’ αυτό.
• Θεωρήθηκε ευχάριστο το µάθηµα. Επεξεργάστηκε το περιεχόµενό του και
έµειναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από το έγχρωµο εποπτικό υλικό, που υπήρχε
σ’ αυτό.
∆υσκολίες συναντήθηκαν σε ορισµένα σχολεία λόγω του ότι το γνωστικό
και γλωσσικό επίπεδο των µαθητών ήταν χαµηλό αλλά και διότι η διδασκαλία είχε
τη µορφή της εξέτασης των γνώσεων των µαθητών.
Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:
• ∆ιδάχθηκαν µε επιτυχία όλες οι ενότητες του βιβλίου και κρίθηκε το
περιεχόµενό τους επαρκές από το σύνολο των µαθητών όχι µόνο για το
περιεχόµενο αλλά και για τη µορφή.
• Έγιναν γόνιµες συζητήσεις στην τάξη και πολλές εργασίες ατοµικές και
οµαδικές, µε αφορµή τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες. Ακόµα και οι
µαθητές που δυσκολεύονταν να µιλήσουν έλαβαν µέρος σ’ αυτές τις
δραστηριότητες.
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• Ενθουσίασε ιδιαίτερα η σύνδεση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου
µαθήµατος µε εµπειρίες από την καθηµερινή ζωή των µαθητών στο σπίτι, στο
σχολείο, στο παιχνίδι τους.
• Απέκτησαν βασικές γνώσεις στο µάθηµα αυτό σε ποικίλους τοµείς. Ιδιαίτερα
χρήσιµη αποδείχθηκε η σύνδεση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου
µαθήµατος µε άλλα µαθήµατα, όπως τα τεχνικά, η ιστορία, η γεωγραφία, η
µυθολογία. Η αναφορά, για παράδειγµα, στον προϊστορικό άνθρωπο και η
σχέση του µε τον κεραυνό - φωτιά, έδωσε τη δυνατότητα και σε µαθητές µε
δυσκολίες µάθησης να την αναδιηγηθούν σαν παραµύθι.
• ∆υσκόλεψε ορισµένους µαθητές η κατανόηση µερικών πληροφοριών, όπως
στην ενότητα 7, η ενότητα για τους «σεισµούς» και επισηµάνθηκαν
συγκεκριµένες αδυναµίες.
• Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα για προοδευτική αύξηση των
δυσκολιών από τάξη σε τάξη.
Προτάσεις για βελτίωση:
Οι προτάσεις των συνεργατών µας για το συγκεκριµένο µάθηµα
εστιάστηκαν στους ακόλουθους τοµείς:
• Στη διάθεση περισσότερου χρόνου από το πρόγραµµα για τις πιλοτικές
εφαρµογές, ώστε να µπορεί το υλικό και του συγκεκριµένου µαθήµατος αλλά
και των άλλων µαθηµάτων να αξιοποιηθεί δηµιουργικά.
• Η ύλη να είναι διαβαθµισµένη ανάλογα µε τις τάξεις και να µην είναι κοινή για
όλους τους µαθητές.
β.

Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε ενδιαφέρον, άµεσα κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για
τους µαθητές. Σ’ αυτό, προφανώς, συνέβαλε και το ότι στο µάθηµα «Μελέτη
περιβάλλοντος» οι µαθητές είχαν διδαχθεί αντίστοιχες πληροφορίες. Ωστόσο,
στο κείµενο υπήρχαν και πολλές νέες πληροφορίες, εµπλουτισµένες µε
έγχρωµες φωτογραφίες και σκίτσα µε ασκήσεις και δραστηριότητες και αυτό
κέντριζε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των µαθητών.
• Σε µερικά σχολεία δεν διδάχθηκαν οι ενότητες του ηλεκτρισµού και του
µαγνητισµού, γιατί θεωρήθηκαν δύσκολες για το επίπεδο των συγκεκριµένων
µαθητών τους. Ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τα ιόντα, ενώ
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µερικοί εκπαιδευτικοί ήθελαν πιο σύνθετο το περιεχόµενο για τις δύο
τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Θεωρήθηκε αρκετά εύκολο από τους εκπαιδευτικούς και προσαρµοσµένο στο
γλωσσικό τους επίπεδο. Ακόµα και λέξεις, που φαινοµενικά ήταν δύσκολες,
εξοµαλύνονταν από τις φωτογραφίες και τα σκίτσα, που υπήρχαν στο κείµενο.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Οι έγχρωµες εικόνες και γενικότερα το εποπτικό υλικό των κειµένων άρεσε
ιδιαίτερα στους µαθητές και κέντριζε το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία. Με
τη βοήθεια αυτού του υλικού κατανοούσαν καλύτερα το περιεχόµενο,
συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις, διατύπωναν απορίες και οι συζητήσεις
στην τάξη ήταν έντονες και ενδιαφέρουσες.
• Επισηµάνθηκε, όµως, ότι σε ορισµένες ενότητες οι εποπτείες δεν ήταν
επαρκείς, όπως π.χ. στην ενότητα 6, που αναφέρεται στη φωτοσύνθεση, ενώ
σε άλλες φωτογραφίες δεν υπήρχαν επαρκή σχόλια και οι µαθητές
δυσκολεύονταν στην κατανόησή τους.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Θεωρήθηκαν αρκετά βοηθητικές για τους µαθητές, γιατί ήταν σωστά
επιλεγµένες και δεν ήταν δεσµευτικές.
• Λόγω του περιορισµένου χρόνου των πιλοτικών εφαρµογών, δεν
ασχολήθηκαν οι µαθητές µε όλες τις ασκήσεις.
• Μερικοί εκπαιδευτικοί βρήκαν λίγες τις ασκήσεις και δεσµευτικές για τους
µαθητές, κυρίως για τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους.
Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα:
• Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν τα κείµενα αυτού του γνωστικού αντικειµένου
καλογραµµένα, εικονογραφηµένα και διαφορετικά από τα σχολικά εγχειρίδια
που χρησιµοποιούν. Η ύλη είναι προσεγµένη, χωρίς περιττές πληροφορίες και
εµπλουτίζει τις εµπειρίες των µαθητών.
• Οι πληροφορίες στις διάφορες ενότητες δίνονται µε πρωτότυπο και
εποικοδοµητικό τρόπο.
• Επισήµαναν, όµως, ότι η ύλη δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της φυσικής
της ΣΤ΄ τάξης. Η ενότητα 4 ανήκει στη γεωγραφία. Οι ενότητες 5 και 6 ανήκουν

73

σε ύλη τάξεων, ενώ στην ενότητα 7 παρατηρούνται πολλά κοινά σηµεία µε το
βιβλίο του οργανισµού. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι εισάγονται και νέες έννοιες,
χωρίς να δίνεται η κατάλληλη επεξήγηση.
Γενική εκτίµηση των κειµένων:
• Η διδασκαλία των συγκεκριµένων κειµένων θεωρήθηκε επιτυχής. Το
περιεχόµενο κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών για συµµετοχή και
συζήτηση. Ήταν κατανοητό, συνδεδεµένο µε τις εµπειρίες των µαθητών γι’
αυτό και η συµµετοχή τους ήταν µεγάλη.
Προτάσεις για βελτίωση:
• Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στο µάθηµα αυτό εντοπίζονται ιδιαίτερα σε
συγκεκριµένες ελλείψεις, που διαπιστώθηκαν, όπως, για παράδειγµα, στις
σελίδες 54, 61, 87. Τονίζεται η αναγκαιότητα περισσότερων επαναληπτικών
ασκήσεων στο τέλος κάθε ενότητας για εµπέδωση της ύλης και προτείνεται να
υπάρχει ξεχωριστό κείµενο για κάθε τάξη, ώστε αντίστοιχο να είναι και το
επίπεδο των πληροφοριών.
γ.

Εκτιµήσεις µαθητών.

• ∆εν συνάντησαν δυσκολίες ούτε µε το περιεχόµενο ούτε µε τη µορφή του
κειµένου.
• Ενθουσιάστηκαν από την έγχρωµη εικονογράφηση.
• Οι ασκήσεις ήταν εύκολες και στο πνεύµα των ασκήσεων που κάνουν και στο
σχολείο. Μπορεί µερικές να κούραζαν κάπως αλλά ήταν χρήσιµες για την
εµπέδωση της ύλης.
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10.5.3 Για το γνωστικό αντικείµενο «Αγωγή Υγείας».
α.

Εκτιµήσεις συνεργατών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Ήταν, σχετικά, εύκολο και κατανοητό. Τα θέµατα αφορούσαν ενδιαφέροντα
κοινωνικά προβλήµατα. Ήταν δοσµένα µε ελκυστικό και πρωτότυπο τρόπο.
Έδιναν αφορµές για πολλές και γόνιµες συζητήσεις.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Επισηµάνθηκε ότι ήταν κατανοητό και προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο
των µαθητών.
• ∆υσκολίες παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της σεξουαλικής αγωγής, λόγω των
πολλών ιατρικών όρων. ∆υσκολεύτηκαν, επίσης, στην κατανόηση λέξεων και
φράσεων, όπως: παθητικός καπνιστής. διαταραχές στα αγγεία. ενδοκρινείς
αδένες, κλπ.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Θεωρήθηκε αξιόλογο, διότι υπάρχει άµεση σχέση εικόνας και κειµένου. Έγινε
καλή αξιοποίηση και δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και πρόσθετες
πληροφορίες. Το ότι µάλιστα το εποπτικό υλικό ήταν έγχρωµο, ικανοποίησε
ιδιαίτερα τους µαθητές και διευκόλυνε την κατανόηση των κειµένων.
• Επισηµάνθηκε ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποίησαν, στο βαθµό που
θα έπρεπε, το εποπτικό υλικό και δεν παρείχαν συµπληρωµατικές ή και
επεξηγηµατικές πληροφορίες στους µαθητές. Επισήµαναν, επίσης, δυσκολίες
κατανόησης στα µαθήµατα «Υγιεινή του περιβάλλοντος» και «Σεξουαλική
Αγωγή».
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Ήταν, γενικά, κατανοητές. Επέτρεπαν τη συµµετοχή των µαθητών, γιατί
αφορούσαν θέµατα της καθηµερινότητας. Προτιµήθηκαν κυρίως οι ασκήσεις
ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα. Μερικοί εκπαιδευτικοί αρκέστηκαν µόνο στις
ασκήσεις και δραστηριότητες του βιβλίου.
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Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία:
• Η διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος ήταν σχεδιασµένη µε επιτυχία.
Υπήρχε επικοινωνία εκπαιδευτικών - µαθητών και ένα ευνοϊκό κλίµα. Οι νέες
γνώσεις συνδέονταν µε την καθηµερινή πρακτική.
• ∆εν έλειψαν, ωστόσο, και µερικές παρατηρήσεις για εκπαιδευτικούς µε µέτρια
ή ελλιπή προετοιµασία.
Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία:
• Οι µαθητές ενδιαφέρθηκαν για το περιεχόµενο του βιβλίου. Συµµετείχαν
ενεργά στο µάθηµα. Ζητούσαν συµπληρωµατικές πληροφορίες για ορισµένα
µάλιστα κεφάλαια, όπως η σεξουαλική αγωγή και το AIDS.
Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:
• Τα κείµενα είχαν σηµαντικούς προβληµατισµούς και ενδιαφέροντα µηνύµατα.
Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στη διδασκαλία.
Προτάσεις για βελτίωση:
• Περισσότερες ασκήσεις και µε µεγαλύτερη ποικιλία. Ασκήσεις και
δραστηριότητες για γραπτή έκφραση. Ασκήσεις που θα συνέδεαν τις γνώσεις
των φυσιογνωστικών µαθηµάτων µε το µάθηµα της Αγωγής Υγείας.
β.

Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Ήταν άµεσα κατανοητό και δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι πληροφορίες που
υπήρχαν ήταν άµεσα χρηστικές για τους µαθητές, αφού η αντίστοιχη
ενηµέρωση από τους γονείς δεν είναι επαρκής. Το κεφάλαιο περί σεξουαλικής
αγωγής κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των µαθητών καθώς και τα κεφάλαια
για το κάπνισµα, ασφάλεια στο σπίτι, κλπ.
• Περισσότερη επεξεργασία και βελτίωση χρειάζονται τα θέµατα: αυνανισµός,
γέννηση του παιδιού, µέσα αντισύλληψης, ενδοκρινείς αδένες, ο κύκλος της
περιόδου, κλπ.
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Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Ήταν κατανοητό και προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
Προσοχή χρειάζεται στο λεξιλόγιο της τελευταίας ενότητας καθώς και µερικοί
επιστηµονικοί και ιατρικοί όροι.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Η εικονογράφηση και ιδιαίτερα οι έγχρωµες φωτογραφίες κέντρισαν το
ενδιαφέρον των µαθητών και έκαναν ελκυστικά τα κείµενα. Άρεσαν ιδιαίτερα τα
χιουµοριστικά σκίτσα.
• Οι φωτογραφίες στάθηκαν αφορµή για γόνιµες και εποικοδοµητικούς
διάλογους.
• Ζητήθηκαν περισσότερες φωτογραφίες για τις διαταραχές στα αγγεία. Το θέµα
της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ιδιαίτερα αυτό της αντισύλληψης
θεωρήθηκε καθαρά υπόθεση ιατρική και έργο των γιατρών η ενηµέρωση.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Θεωρήθηκαν βοηθητικές και ιδιαίτερα χρήσιµες για την εµπέδωση και την
κατανόηση των πληροφοριών καθώς και για ανακεφαλαιώσεις.
• Ζητήθηκαν περισσότερες ασκήσεις αντικειµενικού τύπου.
Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα:
• Τα κείµενα ήταν όλα σύντοµα και κατανοητά. Τα θέµατα καλύφθηκαν
ικανοποιητικά. Η γλώσσα ήταν κατανοητή από τους µαθητές. Υπήρχε ενεργός
συµµετοχή και οι µαθητές ωφελήθηκαν, γιατί τα θέµατα είχαν άµεση σχέση µε
τη ζωή τους.
• Παρόλα αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκείς οι πληροφορίες σε ορισµένα κεφάλαια,
όπως η «Υγιεινή του περιβάλλοντος», «Ασφάλεια στο σπίτι». Θεωρήθηκε ως
αρνητικό στοιχεία η αναφορά στις αγγειακές διαταραχές και στον καρκίνο.
Γενική εκτίµηση των κειµένων:
• Τα κείµενα αυτά αποτελούν µια καλή βάση προβληµατισµού για θέµατα
καθηµερινής πρακτικής αλλά και για τους τρόπους µε τους οποίους πρέπει να
διδάσκονται και άλλα µαθήµατα.
Προτάσεις για βελτίωση:
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• Περισσότερη εικονογράφηση. Λεπτοµερέστερη περιγραφή θεµάτων, όπως η
γέννηση του παιδιού. Θα ήταν πολύ χρήσιµο αν υπήρχαν και βιντεοκασέτες.
Περισσότερη έµφαση σε τοµείς, όπως ο αλκοολισµός, πνιγµοί µε το µαξιλάρι,
συναισθηµατική διάσταση της σεξουαλικής αγωγής, κάπνισµα, AIDS. Να
προστεθούν και τα ναρκωτικά στα κεφάλαια: κάπνισµα και αλκοόλ. Να
ερµηνευτούν µε µεγαλύτερη πληρότητα οι ιατρικοί όροι.
γ.

Εκτιµήσεις µαθητών.

• Βρήκαν τα κείµενα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί σ’ αυτά θίγονται θέµατα που
λείπουν από τα σχολικά εγχειρίδια.
• Πήραν πληροφορίες πολύ βασικές για τη ζωή τους.
• Ενθουσιάστηκαν από την εικονογράφηση του βιβλίου.
• Συνάντησαν δυσκολίες στα κεφάλαια «Υγιεινή του περιβάλλοντος» και
«Σεξουαλική αγωγή».
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10.5.4 Για το γνωστικό αντικείµενο «Μαθηµατικά».
α.

Εκτιµήσεις συνεργατών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε σχετικά εύκολο, γιατί οι µαθητές έδειξαν ενδιαφέρον και δεν
αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα στη λύση των προβληµάτων.
• Επισηµάνθηκαν, όµως, αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση όρων, όπως:
«σκέψη», «γραφική ύλη», «τιµή αγοράς», «τιµή πώλησης», κλπ.
• ∆υσκολίες διαπιστώθηκαν και στον τρόπο διατύπωσης των προβληµάτων και
κυρίως στην κατανόηση των ζητούµενων.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Γενικά θεωρήθηκε κατανοητό και προσαρµοσµένο στο γνωστικό και γλωσσικό
επίπεδο των µαθητών.
• Υπήρχαν, όµως, και µαθητές, οι οποίοι συνάντησαν δυσκολίες σε λέξεις,
φράσεις ή συντοµογραφίες, όπως, για παράδειγµα: «ταξινόµησε», «κινέζικο
τετράγωνο», «πίνακας διπλής εισόδου», «µήκος της περιµέτρου», «Α/Α», κλπ.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Αξιοποιήθηκε επαρκώς αυτό που υπήρχε, αν και θεωρήθηκε ελλιπές. Η χρήση
της τράπουλας, της σκακιέρας και το κινέζικο τετράγωνο ενθουσίασε τους
µαθητές, γιατί µάθαιναν παίζοντας.
• Μερικοί εκπαιδευτικοί περιορίστηκαν µόνο στο υλικό του βιβλίου και δεν
προσέφεραν οι ίδιοι κανένα νέο στοιχείο.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Θεωρήθηκαν απλές και κατανοητές και αξιοποιήθηκαν επαρκώς από τους
εκπαιδευτικούς. Μερικοί, µάλιστα, έδιναν και πρόσθετες ασκήσεις.
• ∆υσκόλεψαν κάπως τους µαθητές οι ασκήσεις στην ενότητα «Προβλήµατα µε
τραπουλόχαρτα», γιατί δεν µπορούσαν να ξεχωρίσουν το µήκος και το
πλάτος.

79

Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία:
• Η διδασκαλία, σε γενικές γραµµές, ήταν επιτυχής. Έγινε καλή σύνδεση των
γνώσεων που υπήρχαν µε τις νεοαποκτηθείσες. Υπήρχε διάλογος στην τάξη.
Το κλίµα ήταν ζεστό και φιλικό και η επικοινωνία αποδοτική.
• Παρατηρήθηκε ότι µερικοί εκπαιδευτικοί στηρίζονταν µόνο στις πληροφορίες
του βιβλίου και δεν έδιναν πρόσθετες πληροφορίες. Άλλοι προετοίµαζαν τους
µαθητές από την προηγούµενη ώρα, µε αποτέλεσµα να ενεργούν αυτοί
µηχανικά, χωρίς να κατανοούν πάντα τι κάνουν και µερικοί ειρωνεύονταν τους
µαθητές, επειδή δε µπορούσαν να λύσουν αυτές τις «γελοίες» ασκήσεις, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούν αρνητικά συναισθήµατα στους µαθητές.
Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία:
• Συµµετείχαν ενεργά στο µάθηµα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
συγκεκριµένους τοµείς, όπως για τη χρήση της τράπουλας, για το κινέζικο
τετράγωνο και για τη σκακιέρα. Ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες για αρκετά
θέµατα και διατύπωναν ελεύθερα τους δικούς τους προβληµατισµούς.
• Παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις που οι καθηγητές ήταν αυστηροί
ή είρωνες οι µαθητές ήταν καθηλωµένοι στα θρανία, χωρίς να συµµετέχουν
ενεργά στο µάθηµα. Αυτό προκαλούσε και τη γρήγορη κόπωσή τους.
Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:
• Το µάθηµα αυτό έγινε αφορµή για γόνιµες συζητήσεις µαθητών και
εκπαιδευτικών προκειµένου να λυθούν οι προτεινόµενες ασκήσεις.
• Τα θέµατα, που δόθηκαν για άσκηση, ήταν παρµένα από την καθηµερινή ζωή,
κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών και εξασφάλιζαν την ενεργό συµµετοχή
τους.
• Το ότι δεν υπήρχε έγχρωµο διδακτικό υλικό κούραζε τους µαθητές και το
µάθηµα ήταν µονότονο.
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β.

Εκτιµήσεις εκπαιδευτικών.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
• Θεωρήθηκε άµεσα κατανοητό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για τους µαθητές.
• Τα προβλήµατα σχετίζονταν µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών και είχαν
παιχνιώδη µορφή.
• ∆υσκολίες προκάλεσαν τα παιχνίδια µε τα τραπουλόχαρτα. Η διατύπωση,
επίσης,
ορισµένων
προβληµάτων
δηµιούργησε
προβλήµατα
στα
Τσιγγανόπουλα. ∆υσκόλεψε, επίσης, τους µαθητές η χρήση τιµοκαταλόγου και
το πλήθος των ασκήσεων σε σχέση µε τον διατιθέµενο χρόνο.
Το λεξιλόγιο των κειµένων:
• Γενικά ήταν προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών στους
οποίους απευθυνόταν. Ωστόσο, υπήρχαν και ορισµένες λέξεις που
απαιτούσαν περαιτέρω διευκρινήσεις, όπως π.χ.: πίνακες διπλής εισόδους,
αγοραπωλησία, στήλη, τιµοκατάλογος, κλπ.
Το εποπτικό υλικό των κειµένων:
• Υπήρξε επαρκές και έγινε αφορµή για συζήτηση στην τάξη.
• Παρατηρήθηκαν, όµως, ατέλειες, όσον αφορά τις διαστάσεις των γεωµετρικών
σχηµάτων, την ανεπάρκειά τους και την έλλειψη έγχρωµου υλικού, που θα
βοηθούσε στην κατανόηση.
Ασκήσεις και δραστηριότητες:
• Θεωρήθηκε αποτελεσµατική η χρήση φύλλων απαντήσεων για τους µαθητές
και τους εκπαιδευτικούς, γιατί και οι εκπαιδευτικοί είχαν άµεση
ανατροφοδότηση για τα αποτελέσµατα και οι µαθητές µπορούσαν να δουν τα
αποτελέσµατα των προσπαθειών τους.
Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα:
• Η χρήση της τράπουλας και της σκακιέρας θεωρήθηκε ως καινοτοµία στην
ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών και παιχνιώδης µορφή
µάθησης.
• Τα προβλήµατα σχετίζονταν µε αρκετές ενότητες και των σχολικών βιβλίων και
αυτό βοηθούσε στη λύση τους. Θεωρήθηκαν, µάλιστα, ενδιαφέροντα για την
καλλιέργεια της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών.
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• Παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές δεν ήταν εξοικειωµένοι µε αυτό το είδος των
θεµάτων. ∆υσκολεύονταν να διατυπώσουν τις σκέψεις τους και αυτός ο
τρόπος καλλιέργειας της µαθηµατικής σκέψης απαιτεί όχι µόνο εξάσκηση,
αλλά και το χρόνο για την προετοιµασία των µαθητών.
Γενική εκτίµηση για τα κείµενα:
• Ήταν, γενικά, κατανοητό το περιεχόµενό τους και χρήσιµο για την καλλιέργεια
της µαθηµατικής σκέψης. Μερικές ενότητες, µάλιστα, ήταν πρωτόγνωρες για
τους µαθητές.
• Προτάθηκε ασκήσεις αυτής της µορφής να εισαχθούν και στα κανονικά
εγχειρίδια για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
στους µαθητές.
• Από την άλλη πλευρά παρατηρήθηκε ότι η ύλη αυτού του κειµένου είναι
τελείως διαφορετική από αυτή των σχολικών εγχειριδίων και θεώρησαν
εύλογες τις δυσκολίες, που συνάντησαν οι µαθητές.
Προτάσεις για βελτίωση:
• Το υλικό αυτό που δόθηκε για πιλοτική εφαρµογή θα ήταν καλύτερο να
διδαχθεί, αφού ολοκληρώνονταν η ύλη των µαθηµατικών της ∆΄ τάξης, γιατί
υπήρχαν και προβλήµατα µε κλάσµατα, τα οποία οι µαθητές δεν τα είχαν
διδαχθεί ακόµα.
• Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί σχετική ενηµέρωση
των µαθητών, κυρίως για θέµατα που συναντούσαν για πρώτη φορά.
• Προτάθηκε η απλούστευση των προβληµάτων στη διατύπωσή τους και
µικρότερη η έκτασή τους.

γ.

Εκτιµήσεις µαθητών.

• Βρήκαν το περιεχόµενο των ενοτήτων και τις ασκήσεις σε γενικές γραµµές
εύκολες και ευχάριστες. Ήταν ένα περιεχόµενο διαφορετικό από αυτό µε το
οποίο είχαν ασχοληθεί ως τώρα. Ιδιαίτερα ενθουσίασε ο παιχνιώδης τρόπος
ανάπτυξης της µαθηµατικής σκέψης µε την τράπουλα και σκακιέρα.
• Θα προτιµούσαν, ωστόσο, τα σχήµατα να είναι έγχρωµα και να είναι
περισσότερα.
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11. Συνεκτίµηση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις πιλοτικές
εφαρµογές.
Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών αποδείχτηκαν πολλαπλά
χρήσιµα. Μας επιβεβαίωσαν ότι η προετοιµασία διδακτικού υλικού, το οποίο να
ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις και στα ενδιαφέροντα, όλων όσων άµεσα
σχετίζονται µε τη διδασκαλία, είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Από τις
παρατηρήσεις και τις αξιολογικές κρίσεις των συνεργατών µας, που
παρακολούθησαν συστηµατικά τις πιλοτικές εφαρµογές, αλλά και από τις
απόψεις και εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών και µαθητών, που έλαβαν µέρος σ’
αυτές, προκύπτει ότι καθένας βλέπει το υλικό από τη δική του οπτική γωνία και
µε τις δικές του προσδοκίες.
Ωστόσο, από συνεκτίµηση των παρατηρήσεων και αξιολογικών κρίσεων
των φορέων, που αναφέραµε, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα αποτελέσµατα
των πιλοτικών εφαρµογών µας, ήταν, στο σύνολό τους, ενθαρρυντικά. Αυτό
προκύπτει από τη θετική ανταπόκριση που είχε η διδακτέα ύλη στην πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών και των µαθητών.
Αν µελετήσει κανείς τις «αδυναµίες» που επισηµάνθηκαν, θα διαπιστώσει
ότι αρκετές από αυτές οφείλονται, πράγµατι, στους συντάκτες των κειµένων και η
επισήµανσή τους βοήθησε στην αντιµετώπισή τους. Υπάρχουν, όµως, και
«αδυναµίες», που ξεφεύγουν από τη δικαιοδοσία των συντακτών. Η εξήγηση π.χ.
άγνωστων λέξεων, όρων και εννοιών είναι υπόθεση των διδασκόντων. Είναι
πολύ δύσκολο να προβλεφθούν σ’ ένα κείµενο και να αντιµετωπιστούν όλες οι
πιθανές δυσκολίες. Η διδασκαλία του υλικού αυτού ανατέθηκε σε έµπειρους
εκπαιδευτικούς, ικανούς να αντιµετωπίσουν, όπως και έκαναν στην πλειοψηφία
τους, όλα τα ενδεχόµενα προβλήµατα. ∆εν ήταν «µαθήµατα άνευ διδασκάλου».
Μόνο σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν βάσιµες µερικές παρατηρήσεις.
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις δεν ήταν δεσµευτικές για τους
εκπαιδευτικούς. Ήταν καθαρά ενδεικτικές και µάλιστα επιδέχονταν πολλές
τροποποιήσεις, ώστε να καλύπτουν, κατά το δυνατόν περισσότερο, τις ανάγκες
των µαθητών. Στους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών εφαρµογών δεν είχε τεθεί
κανενός είδους περιορισµός. Ήταν ελεύθεροι να προσεγγίζουν το υλικό: κείµενα
και ασκήσεις µε τον τρόπο, που οι ίδιοι θα επέλεγαν ως τον πιο αποτελεσµατικό,
για τη συγκεκριµένη τάξη τους.
Ήταν δικαιολογηµένες, ως ένα βαθµό, µικροαντιδράσεις ή και απορίες των
εκπαιδευτικών, γιατί οι πιλοτικές εφαρµογές έγιναν, κάπως, βεβιασµένα, λόγω
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και της πίεσης του χρόνου, που υπήρχε από την οργανωτική πλευρά του όλου
προγράµµατος. ∆εν υπήρχε πράγµατι επαρκής χρόνος για άµεση επικοινωνία
του υπεύθυνου των πιλοτικών εφαρµογών µε όλους τους εκπαιδευτικούς, που
έλαβαν µέρος σ’ αυτές, ώστε να δοθούν διευκρινίσεις, να λυθούν απορίες, να
συζητηθούν οι δυσκολίες, κλπ. Στο «φάκελο» του δασκάλου υπήρχαν, βέβαια,
οδηγίες για τους σκοπούς των ενοτήτων και τις προσεγγίσεις. Οι παρατηρητές,
επίσης, ήταν σε επικοινωνία µαζί τους και έδιναν απαντήσεις σε πιθανά
ερωτήµατα, Παρόλα αυτά δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν, υποθέτουµε, σε
αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
προβλέψει κανείς όλα τα προβλήµατα ή τις απορίες που µπορούν να προκύψουν
σε µια τέτοια προσπάθεια.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να προβούµε στις ακόλουθες
διαπιστώσεις:
1. Οι πιλοτικές εφαρµογές έδειξαν ότι το διδακτικό υλικό, που ετοιµάσαµε και
στα τέσσερα γνωστικά αντικείµενα βρίσκονταν προς τη σωστή κατεύθυνση
και έγινε ευχάριστα αποδεκτό από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και
των µαθητών.
2. Από τους παρατηρητές, εκπαιδευτικούς και µαθητές επισηµάνθηκαν πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία, θετικά και αρνητικά. Τα στοιχεία αυτά µας βοήθησαν
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, που διαπιστώθηκαν. Παράλληλα,
όµως, µας προβληµάτισαν και για µελλοντική συνέχιση των προσπαθειών.
3. Η καινοτοµία στην παρουσίαση της ύλης της Γεωγραφίας και Ιστορίας
διαθεµατικά αλλά και µε διαλογικό τρόπο αντιµετωπίστηκε θετικά από τους
εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το ίδιο και οι καινοτοµίες στην ύλη των άλλων
µαθηµάτων.
4. Είναι πολύ χρήσιµο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στο µέλλον να προηγηθεί
επικοινωνία των εκπαιδευτικών, που θα χρησιµοποιηθούν σε πιλοτικές
εφαρµογές, µε τους συντάκτες των διδακτικών ενοτήτων και των
επιστηµονικών υπευθύνων του προγράµµατος, ώστε να αποσαφηνίζονται: οι
στόχοι αυτής της προσπάθειας. το σκεπτικό της συγγραφής του υλικού. η
διάταξη της ύλης. οι καινοτοµίες που εφαρµόζονται. η λογική των ερωτήσεων
και των ασκήσεων. η διδακτική προσέγγιση της ύλης, κλπ. και να δοθούν
απαντήσεις σε ποικίλα προβλήµατα, που θα προκύψουν, έτσι ώστε η τελική
προσπάθεια να είναι γόνιµη. Η παροχή αυτών των πληροφοριών µε γραπτό
κείµενο φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής.
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5.

Οι παρατηρητές των πιλοτικών εφαρµογών χρειάζονται βοήθεια και
καθοδήγηση στο έργο τους. Κυρίως χρειάζονται συστηµατική ενηµέρωση για
το τι σηµαίνει παρακολουθώ µια διδασκαλία, καταγράφω παρατηρήσεις,
συζητώ µε εκπαιδευτικούς και µαθητές, κλπ. Χρειάζονται, επίσης, χρόνο για
επικοινωνία µε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών
εφαρµογών, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς και να µην
υπάρχουν προβλήµατα στη φάση της παρακολούθησης των διδασκαλιών ή
στις συνεντεύξεις.

6.

Είναι αναγκαίο να εφοδιάζονταν τα σχολεία και µέσω αυτών των
προγραµµάτων, αλλά κυρίως από το ΥΠΕΠΘ µε ποικίλα εποπτικά µέσα,
όπως χάρτες, υδρόγειο σφαίρα, εικόνες, προπλάσµατα για το ανθρώπινο
σώµα, ώστε να διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους.

7.

Από πολλούς εκπαιδευτικούς, στους οποίους παρουσιάστηκε το διδακτικό
αυτό υλικό, σε ειδικά επιµορφωτικά σεµινάρια του προγράµµατος,
διατυπώθηκε η παράκληση να τους σταλούν αυτά τα κείµενα στα σχολεία,
γιατί τα θεωρούν πολύ χρήσιµα για το διδακτικό τους έργο. Ήδη το αίτηµα
αυτό αρχίζει σταδιακά να ικανοποιείται και ελπίζουµε και το ΥΠΕΠΘ θα
βοηθήσει ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή.

85

12. Επιλογικά.
Επιχειρήσαµε µε τη µελέτη αυτή να παρουσιάσουµε την προβληµατική
που µας απασχόλησε για την προετοιµασία του διδακτικού υλικού που
προέβλεπε το πρόγραµµα, τις πιλοτικές εφαρµογές αυτού του υλικού και
τα αποτελέσµατά τους. Πρόθεσή µας ήταν το διδακτικό αυτό υλικό µαζί µε
µια σειρά από άλλα µέτρα, να βοηθήσει τα παιδιά µε χαµηλή επίδοση στο
σχολείο, µε προβλήµατα επικοινωνίας, µε αδυναµίες στη χρήση του λόγου,
µε αρνητική στάση για το σχολείο και τη διαδικασία της µάθησης, να
ενταχθούν οµαλά στο σχολικό σύστηµα και να βοηθηθούν να ξεπεράσουν
τα όποια προβλήµατα λειτουργούν ανασταλτικά σ’ αυτή την ένταξη. Τα
τσιγγανόπουλα, σε µεγάλο ποσοστό, ανήκουν στην κατηγορία των παιδιών
µε τα γνωρίσµατα που αναφέραµε, αλλά δεν είναι µόνον αυτά. Υπάρχουν
και άλλα παιδιά µε αντίστοιχες αδυναµίες. Για το λόγο αυτό, το διδακτικό
υλικό δεν είχε ως αποδέκτες µόνο τα τσιγγανόπουλα αλλά όλους τους
µαθητές, που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία.
Η ένταξη παιδιών µε προβλήµατα ή δυσκολίες µάθησης στο σχολικό
σύστηµα, µε δεδοµένη την άρνησή τους για το σχολείο, δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι για τα τσιγγανόπουλα, επειδή η ένταξή
τους επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως :
α. Η οικογένεια. Επισηµάναµε ήδη ότι η τσιγγάνικη οικογένεια έχει µια
δική της φιλοσοφία για την αγωγή των παιδιών και το ρόλο του σχολείου.
β. Ο στενότερος και ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος στον οποίο
ζουν. Ένας περίγυρος, ο οποίος προωθεί από πολύ νωρίς τα παιδιά στην
αγορά εργασίας, τα βοηθάει να έχουν δικό τους εισόδηµα, έστω και µικρό,
και λειτουργεί συχνά ανασταλτικά για όσους θέλουν να υπερβούν αυτή την
κατάσταση και να πάνε στο σχολείο.
γ. Οι διοικητικοί και γραφειοκρατικοί µηχανισµοί της εκπαίδευσης,
οι οποίοι µε ασήµαντα προσχήµατα, τις περισσότερες φορές, λειτουργούν
ανασταλτικά στην ένταξη αυτή.
δ. Οι παγιωµένες ρατσιστικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις και
στάσεις, που υπάρχουν για τους τσιγγάνους και κυρίως για ένα ποσοστό
από αυτούς σε ποικίλους τοµείς.
ε. Οι κακές έως και άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, που είναι από
τους πιο βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες της σχολικής ένταξης.
Παιδιά, για παράδειγµα, που δεν έχουν νερό, στους καταυλισµούς που
µένουν, φως, θέρµανση, ζουν µε χαµηλά εισοδήµατα, που δεν έχουν
περίθαλψη κτλ. εύλογο είναι να έχουν αρνητική στάση για το σχολείο, γιατί
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ούτε στις σχολικές υποχρεώσεις µπορούν να ανταποκριθούν, ούτε τα
αρνητικά σχόλια των άλλων συµµαθητών τους να αποφύγουν.
Από την άλλη πλευρά η ένταξη και των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο είναι
µια βασική αναγκαιότητα. Μόνο µέσα από την εκπαίδευση θα βοηθηθούν
τα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας να αλλάξουν τη µοίρα τους, να διαλύσουν
τους µύθους, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, που επικρατούν γι’
αυτούς και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους σε ποικίλους
τοµείς.
Είναι υποκρισία αλλά και αναλγησία ταυτόχρονα να κατηγορεί κανείς µια
κοινωνική οµάδα ως «βρώµικους, άπλυτους, ότι µυρίζουν άσχηµα, ότι είναι
επαίτες, κλέφτες, κτλ.», όταν γνωρίζει ότι για την κατάσταση αυτή δεν
ευθύνονται τόσο τα µέλη της αλλά πολλοί άλλοι φορείς. Είναι ανεπίτρεπτο
να µεταβιβάζονται οι ευθύνες ενός κρατικού φορέα σε άλλον για την
αναζήτηση λύσεων στα προβλήµατα αυτά και οι λύσεις να µην
προκύπτουν. Το χειρότερο είναι ότι αυτή την υποκρισία και την αναλγησία
των ενηλίκων, από όποια θέση κι αν βρίσκονται, την εισπράττουν τελικά τα
παιδιά. Πολλές από τις επικρίσεις, που αναφέραµε, είναι βασικές αιτίες για
πολλούς φιλότιµους και ευαίσθητους τσιγγάνους γονείς, ώστε να µη
προτρέπουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Είναι ανεπίτρεπτο
παιδαγωγικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονοµικά κτλ. να εκµεταλλεύεται
κανείς το πιο πολύτιµο αλλά και το πιο ευπαθές τµήµα ενός λαού, τα
παιδιά, και να παίζει στις πλάτες του, τα όποια παιχνίδια επιθυµεί,
εγγράφοντας όµως ταυτόχρονα και τις πιο τραυµατικές εµπειρίες στη ζωή
τους.
Η συµβολή του προγράµµατος αναµένεται να είναι ουσιαστική για το
ξεπέρασµα πολλών από τα προβλήµατα αυτά. ∆εν είναι όµως αρκετή.
Είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν και να συµβάλουν προς αυτή την
κατεύθυνση : διοικητικοί φορείς της εκπαίδευσης, µε διευκολύνσεις των
τσιγγανοπαίδων στη σχολική ένταξη· οι εκπαιδευτικοί της καθηµερινής
πράξης, µε τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών µάθησης και τη
δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος επικοινωνίας ώστε να κεντρίζεται το
ενδιαφέρον των παιδιών µε χαµηλή επίδοση και χαµηλή αυτοεκτίµηση, για
το σχολείο και τη διαδικασία της µάθησης· η δηµοτική και νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση, µε διευκολύνσεις των τσιγγάνων στους χώρους διαµονής
τους· οι αστυνοµικές αρχές, ώστε κάθε παραβατική συµπεριφορά της
κοινωνικής αυτής οµάδας, ιδιαίτερα των παιδιών, να αντιµετωπίζεται µε
κατανόηση και να µη µεγιστοποιείται.
Παράλληλα χρειάζεται προσπάθεια και από τους ίδιους τους τσιγγάνους
για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα αυτά. Είναι ανάγκη και αυτοί να
τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους σε συγκεκριµένους τοµείς και να µη
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βλέπουν όλους τους µη τσιγγάνους συµπολίτες τους µε καχυποψία ή µε
εχθρότητα. Έχουν χρέος να αντισταθούν στους ποικίλους εκµεταλλευτές
τους και να περιφρουρήσουν το κύρος και την αξιοπρέπειά τους ως άτοµα
αλλά και ως κοινωνική οµάδα. Χρειάζεται να βρίσκονται σε στενή
συνεργασία µε φορείς που µπορούν να τους βοηθήσουν και ιδιαίτερα µε το
σχολείο, γιατί µέσα από αυτή την επικοινωνία και συνεργασία, µπορούν να
αναζητήσουν και να βρουν λύσεις στα προβλήµατά τους1.
1

Σε πρόσφατη (28-29/1/2000) επιστηµονική συνάντηση, που είχαµε στο πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων µε
τους συνεργάτες του προγράµµατος για τον υπολογισµό και την εκτίµηση των δραστηριοτήτων του δεύτερου
έτους υλοποίησής του, επισηµάνθηκαν αρκετά προβλήµατα σχετικά µε το θέµα της ένταξης των
τσιγγανοπαίδων στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά από αυτά, όπως :

•
•
•
•
•

Ανεπίτρεπτες µορφές συµπεριφοράς, ορισµένων, ευτυχώς ολίγων, εκπαιδευτικών προς τα παιδιά αυτά
καθώς και σε άλλα µε αντίστοιχα προβλήµατα.
Αδιαφορία για την τακτική φοίτησή τους, τη χαµηλή επίδοσή τους και γενικότερα για τη στάση των
άλλων απέναντί τους.
Γραφειοκρατική ακαµψία και κωλυσιεργία της διοίκησης σχετικά µε τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στα
δηµόσια σχολεία.
Πολλές και ανεπίτρεπτες µεθοδεύσεις για την απώθησή τους από το σχολείο.
Αδιαφορία της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης σε ορισµένες περιοχές για την επίλυση του
προβλήµατος της µόνιµης εγκατάστασης των τσιγγάνων καθώς και για τη διευκόλυνσή τους µε νερό,
φως κτλ. στους καταυλισµούς.

Τονίστηκε επίσης και η γενικότερη κρατική αδιαφορία και ολιγωρία για τη στέγαση και την παροχή
βασικών συνθηκών διαβίωσης σε µια οµάδα συµπολιτών µας, που δεν ξεπερνά τις 50.000-60.000, όταν το
ίδιο κράτος µέσα σε λίγους µήνες στέγασε 300.000 σεισµοπαθείς στην Αθήνα και πολύ µεγαλύτερο αριθµό
Κοσσοβάρων στην Αλβανία. ∆ε µπορεί άραγε η πολιτεία να δώσε λύση στο στεγαστικό πρόβληµα τόσο
λίγων πολιτών της ή δε θέλει; Είναι ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν σύντοµα, γιατί από αυτά
εξαρτώνται και πολλά άλλα θέµατα.
Από την άλλη πλευρά τονίστηκαν και θετικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν µια αισιοδοξία ότι τα
προβλήµατα αυτά θα αντιµετωπιστούν ή τουλάχιστον θα περιοριστούν στο ελάχιστο. Επισηµάνθηκαν, για
παράδειγµα :

•
•
•

Η θετική στάση πολλών εκπαιδευτικών απέναντι στα τσιγγανόπουλα, που έχουν στις τάξεις τους και η
ποικιλότροπη ενίσχυση και ενθάρρυνσή τους.
Η θετική συνεργασία τους µε το διευθυντή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε σχολικούς συµβούλους
και µε παράγοντες της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Η καλή επικοινωνία και συνεργασία µε αστυνοµικές αρχές για την καλύτερη αντιµετώπιση παραβατικών
µορφών συµπεριφοράς των τσιγγανοπαίδων αλλά και µελών της ευρύτερης κοινότητας.
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Αναφερθήκαµε στα προβλήµατα και στις δυσκολίες που ήδη
υπάρχουν σχετικά µε την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων για να
τονίσουµε και από µια άλλη σκοπιά ότι το πρόβληµα αυτό καθώς και
άλλων παιδιών που παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες µε τα
τσιγγανόπουλα, είναι πολυπαραγοντικό. ∆εν αρκεί, για παράδειγµα, η
προετοιµασία και του πιο καλού διδακτικού υλικού, για την αντιµετώπισή
του. Χρειάζονται πολλά για την αντιµετώπισή του. Είναι, ταυτόχρονα και
πρόβληµα που συνεπάγεται πολλές συγκρούσεις. Συγκρούονται, για
παράδειγµα, παλιές και νέες αντιλήψεις, νοοτροπίες, στάσεις,
συµπεριφορές, συµφέροντα, ευαισθησίες, κ.ο.κ.
Ωστόσο είναι ένα πρόβληµα που χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. ∆εν
επιτρέπεται στο κατώφλι του 21ου αιώνα, που βρισκόµαστε ήδη, να
υπάρχουν συµπολίτες µας, οι οποίοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία να είναι
οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι· να µη µπορούν να χαίρονται τα
πολιτισµικά επιτεύγµατα· να κινδυνεύει η ζωή τους από αιτίες, που έχουν
εξαλειφθεί από δεκαετίες ακόµα και σε υποανάπτυκτες κοινωνίες και να
ζουν µε άθλιες συνθήκες, ως να είναι πολίτες δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας. Όσο διατηρείται αυτή η κατάσταση και η ζωή των τσιγγάνων
Έγιναν, επίσης, και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων, που υπάρχουν, όπως :

•

•

•
•
•
•

Η συστηµατική ενδοσχολική αλλά και γενικότερη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα
παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, προκειµένου να αντιµετωπίζουν σωστά και αποτελεσµατικά
προβλήµατα επίδοσης, συµπεριφοράς και επικοινωνίας στο σχολείο µεταξύ εκπαιδευτικών – µαθητών –
γονέων.
Συγγραφή διδακτικού υλικού για ποικίλες περιπτώσεις, που αφορούν ιδιαίτερα τα τσιγγανόπουλα, όπως
αυτά που είναι ενταγµένα σε κανονικά σχολεία· αυτά που παρακολουθούν τµήµατα ταχύρυθµης
εκπαίδευσης· για παιδιά που φοιτούν σε σχολεία µόνο για τσιγγανόπουλα, καθώς και για τα παιδιά που
διδάσκονται σε καταυλισµούς.
Συχνή συνεργασία και επικοινωνία µε την οικογένεια τόσο µε προσωπικές επαφές, όσο και µε ειδικό
υλικό, µε εκποµπές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
κ.ο.κ.
Με ιδιαίτερη έµφαση επισηµάνθηκε και η «ενδο – οικογενειακή» επιµόρφωση της τσιγγάνικης
οικογένειας από τα µορφωµένα µέλη της ίδιας οµάδας, ώστε η παρέµβαση να είναι περισσότερο
αποδοτική και πειστική.
Στενή και συνεχή συνεργασία µε διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης, µε σχολικούς συµβούλους, µε
διευθυντές σχολείων, ώστε τα προβλήµατα να αντιµετωπίζονται άµεσα και αποτελεσµατικά.
Συνεργασία µε αρµόδιους παράγοντες της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και γενικότερα
αρχών που σχετίζονται µε τους τσιγγάνους, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους.
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θα είναι άσχηµη αλλά κι η υγεία και η ευηµερία των άλλων πολιτών της
χώρας θα είναι σε διαρκή κίνδυνο. Οι τσιγγάνοι είναι Έλληνες πολίτες,
ζουν και κινούνται ανάµεσά µας και δικαιούνται σε όλους τους τοµείς την
ίδια µεταχείριση µε τους άλλους πολίτες αυτής της χώρας. Με το
πρόγραµµα που υλοποιείται από το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, ελπίζεται ότι πολλά από τα προβλήµατα αυτά θα
αντιµετωπιστούν τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και σε άλλους
τοµείς. Αρκεί η προσπάθεια να συνεχιστεί και η ευαισθητοποίηση όλων
µας να είναι συνεχής και αµείωτη για τα θέµατα αυτά αλλά και θέµατα
ανάλογης σπουδαιότητας και βαρύτητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α

Ι:

Αναλυτικά δεδοµένα από τις πιλοτικές εφαρµογές της πρώτης περιόδου
(1998)
I.1

Γνωρίζω την Ελλάδα.

I.2

Αγωγή Υγείας.

I.3

Εµείς και ο κόσµος.
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I.1. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.
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Ι.1.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Προετοιµασία των διδασκόντων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Έφερναν στην τάξη αρκετά εποπτικά µέσα: χάρτες, ΑΖ, Η, Ι, ΚΕ, ΚΟ,
εικόνες, υδρόγειο σφαίρα, φωτογραφίες από ιστορικά ΑΒ.
µνηµεία, κλπ. και τα χρησιµοποίησαν σε συνδυασµό µε
αυτά των κειµένων.
2. Οι δραστηριότητες της διδασκαλίας ήταν προγραµµατισµέ- ΑΖ, Η, Θ, Ι, ΚΕ,
ΚΟ.
νες και καλά οργανωµένες.
Η, Θ, Ι, ΚΕ, ΚΟ,
3. Η προετοιµασία τους ήταν ικανοποιητική.
ΑΒ.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Η προετοιµασία τους ήταν µέτρια.
2. Η προετοιµασία τους ήταν πρόχειρη.
2.

Η, Θ, ΚΟ.
Ι, ΚΕ, ΚΟΡ.

Παρουσίαση της διδασκαλίας στην τάξη.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Αξιοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό το εποπτικό υλικό που οι
εκπαιδευτικοί είχαν φέρει στην τάξη (χάρτες, εικόνες,
κλπ.).
2. Ο γλωσσικός κώδικας του εκπαιδευτικού ήταν
προσαρµοσµένος στο επίπεδο των µαθητών.
3. Το κλίµα της τάξης ήταν φιλικό.

ΑΖ, Η, Θ, Ι, ΚΕ,
ΑΒ.
ΑΖ, Θ, Ι.
ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, Ι,
ΚΕ, ΚΟ.
ΑΖ, Θ, Ι..

4. Προσπάθησαν να προκαλέσουν τη συµµετοχή όλων των
Θ, Ι, ΚΕ, ΑΒ.
µαθητών.
5. Η µέθοδος διδασκαλίας ήταν αποδοτική (διάλογος Θ, ΑΖ, Ι.
επίδειξη παιχνιδιώδης).
6. Το ύφος του εκπαιδευτικού ήταν φιλικό και κέντριζε το
ΑΖ, Ι.
ενδιαφέρον των µαθητών για επικοινωνία.
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7. Οι ερωτήσεις που υπέβαλαν στην τάξη ήταν απλές και
Η, Θ, Ι, ΚΕ, ΚΟ,

κατανοητές.
8. Υπήρχε καλή επικοινωνία.
9. Επεξηγούσαν άγνωστες λέξεις και φράσεις.
10. Αξιοποιούσαν
τις
εµπειρίες
των
µαθητών
οικοδοµούσαν πάνω σ’ αυτές.
11. Αξιοποιούσαν αρκετά τις προσωπικές τους εµπειρίες.

ΑΒ.
Θ, Ι, ΚΟ.
Ι, ΚΕ, ΑΖ, Η, Θ,
και ΑΒ.
ΚΕ.
ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, Ι,

12. Έδιναν συχνά και πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετι- ΚΟ.
κές µε την ενότητα που δίδασκαν (π.χ. θέατρα και µαντεία
Η, Ι.
της Ελλάδας, απελευθέρωση από τους Τούρκους, κλπ.).
13. Χρησιµοποιούσαν το χιούµορ στη διδασκαλία και ήταν
Η, Ι.
ευχάριστοι.
14. Παρακινούσαν τα Τσιγγανόπουλα να πουν τις δικές τους
Η, Θ, Ι, ΚΕ, ΚΟ,
εµπειρίες από τα διάφορα ταξίδια µε τις οικογένειές τους.
ΑΒ.
15. Αξιοποιούσαν θετικά τις καινοτοµίες του βιβλίου.
Η, Θ, ΑΒ.
16. Έκαναν συχνά επαναλήψεις, ώστε να είναι σίγουροι ότι οι
µαθητές κατανόησαν τις πληροφορίες, που διδάχθηκαν.
17. Έκαναν συγκρίσεις των νοµών της Ηπείρου µε το δικό
τους νοµό (Ηράκλειο) και από γεωγραφική και από
ιστορική άποψη.
18. Αξιοποιήθηκαν ουσιαστικά οι ερωτήσεις, που υπήρχαν
στο βιβλίο και τα θέµατα για συζήτηση.
19. Χρησιµοποιούσαν πολλά παραδείγµατα και εικόνες του
βιβλίου για να διευκολύνουν την κατανόηση στους
µαθητές.
20. Απαντούσε µε πολύ προθυµία σε οποιαδήποτε απορία ή
ερώτηση µαθητή.

Η.

Ι, ΑΒ.
Ι, ΚΕ, ΚΟ, ΑΒ.

ΑΒ, Ι, ΑΒ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆εν αξιοποιήθηκαν ικανοποιητικά οι πληροφορίες των ΑΒ, Θ, Ι, ΚΕ, ΚΟ.
διδακτικών ενοτήτων.
2. Χρησιµοποιούσαν έναν λόγο επεξεργασµένο, που δεν το ΑΖ, ΚΕ.
καταλάβαιναν όλα τα παιδιά.
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3. ∆εν διευκρινίζονταν όλες οι λέξεις και οι όροι του κειµένου.

ΑΖ.

4. ∆εν έκαναν έλεγχο της κατανόησης της ενότητας που ΑΖ, Ι, ΑΒ.
είχαν διδάξει πριν προχωρήσουν στη νέα ενότητα.
5. ∆εν υπήρχε ουσιαστική ανατροφοδότηση στις απαντήσεις ΑΖ.
των µαθητών.
6. Ήταν, συχνά, προσκολληµένοι στην ύλη του βιβλίου και ΑΖ, Η, Θ, Ι.
δεν ξέφευγαν καθόλου από αυτή.
7. ∆εν γινόταν διάλογος στην τάξη. Ήταν συνεχής µονόλογος ΑΖ, Η.
του εκπαιδευτικού.
8. Οι διδάσκοντες δεν είχαν πάντα τον έλεγχο της τάξης µε Η, Θ, Ι, ΚΕ, ΑΒ.
αποτέλεσµα να γίνεται θόρυβος.
9. Η ροή της διδασκαλίας ήταν αργή µε αποτέλεσµα να Θ, ΚΕ.
κουράζει τους µαθητές.
10. Οι διδάσκοντες, στην προσπάθειά τους να αυτοσχεδιά- Θ, Ι, ΚΟ.
ζουν, ξέφευγαν συχνά από το περιεχόµενο των ενοτήτων.
11. Η διδασκαλία διακόπτονταν συχνά από µαθητές άλλων Θ, ΚΕ.
τάξεων και γενικά υπήρχε θόρυβος, που δυσκόλευε τα
µαθήµατα.
12. Οι ασπρόµαυρες εικόνες και κυρίως οι ασπρόµαυροι ΑΖ, Η, Θ, Ι, ΚΟ.
χάρτες δεν ήταν καθόλου ελκυστικοί για τους µαθητές.
13. ∆εν έφερναν οι εκπαιδευτικοί και δικό τους εποπτικό ΚΕ, Ι.
υλικό. Περιορίζονταν µόνο σ’ αυτά του βιβλίου που
δίδασκαν.
ΑΖ, Η, Ι.
14. Οι ερωτήσεις ήταν «κακές» (γενικές και ασαφείς) και
εξεταστικές, όχι διερευνητικές και επικοινωνιακές.
ΑΖ, ΑΒ, Ι.
15. ∆εν έλεγχαν στο τέλος την κατανόηση ακόµα και βασικών
πληροφοριών του µαθήµατος που δίδαξαν.
Ι, ΚΕ, ΚΖ.
16. Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού στην τάξη δεν ήταν
προγραµµατισµένες, γι’ αυτό και υπήρχαν εµφανή κενά
στη διδασκαλία.
Ι, ΚΟ.
17. Ο ρυθµός της διδασκαλίας ήταν πολύ γρήγορος. Οι
διδάσκοντες έδιναν την εντύπωση ότι βιάζονται να
τελειώσουν µε την ύλη.
Ι.
18. Μερικές φορές κυριαρχούσε ένας αδικαιολόγητος
βερµπαλισµός των εκπαιδευτικών. Απαντούσαν, µάλιστα,
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Ι.

οι ίδιοι και στις ερωτήσεις που έκανα στους µαθητές.

19. Οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν καλά προετοιµασµένοι. Συχνά
Ι.
αγνοούσαν και πληροφορίες του βιβλίου.
ΚΕ.
20. ∆εν κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών.
21. Το κλίµα της τάξης ήταν πολύ «βαρύ» και κυριαρχούσε ο
Ι.
φόβος στους µαθητές.
22. ∆εν δηµιουργούσαν κίνητρα για µάθηση, ούτε καν για
ΚΕ.
συµµετοχή στη διδασκαλία.
23. «Βοµβάρδιζαν» τους µαθητές µε πολλές πληροφορίες, οι
οποίες δεν ανταποκρίνονταν στο γνωστικό επίπεδο των
Ι, ΚΕ, ΠΑ.
µαθητών της συγκεκριµένης τάξης.
24. Η διδασκαλία στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό στην απλή
ΑΖ, ΑΒ, Θ, ΚΟ.
ανάγνωση των πληροφοριών, που υπήρχαν στο βιβλίο.
25. Το µάθηµα εστιάστηκε κυρίως στις γεωγραφικές
πληροφορίες και ελάχιστη βαρύτητα δόθηκε στις ιστορικές
και αρχαιολογικές πληροφορίες.
26. Οι µαθητές δεν παροτρύνονταν να κάνουν χρήση και να
επεξεργαστούν το διδακτικό υλικό.
27. Το µάθηµα περιοριζόταν µερικές φορές σε 3-4 µαθητές και
δεν παρακινούνταν για συµµετοχή όλη η τάξη (3-4
µαθητές δε ρωτήθηκαν ποτέ).
28. Το ύφος του εκπαιδευτικού ήταν νευρικό και συχνά
ειρωνικό.
29. Η διδασκαλία ήταν υποτονική, άκεφη.
3.

ΚΟ, ΚΖ.
Ι, ΚΕ, ΑΒ.

Θ, Ι, ΚΖ.
Ι, ΑΒ, ΚΟ.

Αντιδράσεις των µαθητών στη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Συµµετείχαν ικανοποιητικά στο µάθηµα και έδειχναν
ενδιαφέρον γι’ αυτό (Τσιγγανόπουλα και Μπαλαµοί).
2. Υπέβαλαν αρκετές ερωτήσεις στους διδάσκοντες, είτε
ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες είτε για επεξηγήσεις.
3. Σχολίαζαν, συχνά, πολύ ευνοϊκά τις πληροφορίες του
βιβλίου,

ιδιαίτερα

το

συνδυασµό

γεωγραφικών

και

ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, Ι,
ΚΕ, ΚΖ, ΚΟ, ΠΑ.
ΑΒ, ΚΖ, ΚΟ, Η, Ι,
Θ, ΑΖ.
Θ, Ι, ΚΕ, ΚΖ.
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ιστορικών πληροφοριών. Οι τελευταίες µάλιστα τους
εντυπωσίασαν ιδιαίτερα.
4. Ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τους χάρτες και τη µελέτη Θ, Ι.
τους.
5. Κατέθεταν µε άνεση τις εµπειρίες τους από µέρη που είχαν Ι, ΚΕ.
επισκεφθεί στην Ήπειρο.
6. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οµαδικές εργασίες Ι, ΚΟ, ΠΑ.
(ασκήσεις).
7. Ανταποκρίνονταν µε προθυµία στις ερωτήσεις των Ι, ΚΕ, ΚΟ.
εκπαιδευτικών.
8. Αρέσκονταν να ζωγραφίζουν µε χρώµατα τις φωτογραφίες ΚΕ.
που υπήρχαν, κάνοντας συχνά σωστή εκλογή χρωµάτων.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Απαντούσαν µε δυσκολία στις ερωτήσεις
εκπαιδευτικών.
2. Ορισµένοι αδιαφορούσαν για το µάθηµα.

των ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, Ι.

ΑΒ, ΑΖ, Η, Θ, Ι,
ΚΕ.
3. Ήταν πολύ ανήσυχοι και δηµιουργούσαν φασαρία στη ΑΒ.
τάξη.
4. Τα παιδιά των µειονοτικών οµάδων (Τσιγγανάκια - ΑΒ, Ι, ΚΖ.
Αλβανάκια) σχεδόν δε συµµετείχαν καθόλου.
5. Ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθούν το µάθηµα µε Θ, ΚΕ.
προσοχή παρά µόνο για ελάχιστα λεπτά.
6. Έκαναν, συχνά, άσχετες παρεµβάσεις µε το περιεχόµενο Θ, Ι, ΑΒ.
της ενότητας που διδάσκονταν.
7. Φαίνεται
να
αγνοούσαν
βασικές
γεωγραφικές ΚΖ, ΠΑ, ΑΒ.
πληροφορίες και γι’ αυτό δεν πρόσεχαν.
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4.

Χαρακτηρισµός της διδακτικής προσπάθειας και αιτιολόγησή
του.
Περιπτώσεις

Περιοχές

• Πολύ επιτυχής, διότι:
1. Έγινε µε πληρότητα η παρουσίαση της Ηπείρου ως Η.
γεωγραφικού διαµερίσµατος. Έγιναν εποικοδοµητικές
συζητήσεις µε τους µαθητές. Αξιοποιήθηκαν ουσιαστικά οι
εµπειρίες των µαθητών από τα ταξίδια τους.
2. Οι εκπαιδευτικοί κατόρθωσαν να κεντρίσουν το Θ, ΚΕ, ΚΟ.
ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα και το κράτησαν
αµείωτο καθ’ όλη την διάρκεια των διδασκαλιών.
3. Υπήρχε πάντα ενεργός συµµετοχή όλων των µαθητών της ΑΒ, ΚΟ.
τάξης.
4. Η διδασκαλία ήταν πάντα οργανωµένη στο γνωστικό και ΑΒ, Θ, Ι.
γλωσσικό επίπεδο των µαθητών και
επιτυγχάνονταν σε ικανοποιητικό βαθµό.

οι

στόχοι

• Επιτυχής, διότι:
1. Οι µαθητές συµµετείχαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ΑΖ, Η, Θ, Ι.
και είχαν κατακτήσει ένα σηµαντικό ποσοστό των
προσφερόµενων γνώσεων.
2. Αξιοποιήθηκαν αποτελεσµατικά οι πληροφορίες των Θ, Ι, ΚΟΡ, ΚΟ.
διδακτικών ενοτήτων. Το ενδιαφέρον των µαθητών υπήρξε
αυξηµένο.
3. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές Θ, ΠΑ.
γνώσεις µε ελκυστικό τρόπο και να πληροφορηθούν για
επαγγέλµατα που δε γνώριζαν, όπως: γεωργός,
κτηνοτρόφος.
4. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να κατανοήσουν οι Ι, ΑΒ, ΠΑ.
µαθητές βασικές πληροφορίες, µολονότι το επίπεδο της
τάξης ήταν χαµηλό (δεν έδειχναν ενδιαφέρον κατά τη
διδασκαλία και µάθηση γενικότερα).
5. Αξιοποιήθηκε αποτελεσµατικά η ταυτόχρονη διδασκαλία ΚΕ, ΠΑ.
της Γεωγραφίας µε την Ιστορία. Αυτό άρεσε ιδιαίτερα
στους µαθητές και κέντρισε το ενδιαφέρον τους.
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• Μέτρια επιτυχής, διότι:
1. Ο εκπαιδευτικός επέµενε µόνο σε µερικά σηµεία του Η, ΚΟ, ΠΑ.
µαθήµατος, που αυτός θεωρούσε ως κύρια.
2. Οι µαθητές συναντούσαν δυσκολίες στην κατανόηση των Η, ΚΟ.
γεωγραφικών διαµερισµάτων, χωρίς να βοηθούνται πάντα
αποτελεσµατικά από τους διδάσκοντες. Ιδιαίτερες
δυσκολίες συναντούσαν στην κατανόηση νοµών και
επαρχιών. Μερικές ασκήσεις τις έκαναν λάθος οι µαθητές,
χωρίς να έχουν ουσιαστική ενίσχυση.
3. ∆εν κέντριζαν οι εκπαιδευτικοί το ενδιαφέρον των Θ, Ι, ΚΟ.
µαθητών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή τους να µην είναι
πάντα δηµιουργική. Νωχελικά συµµετείχαν τα παιδιά.
4. ∆εν αξιοποίησαν µε επιτυχία οι εκπαιδευτικοί

τις Θ, Ι, ΚΟ, ΑΖ.

πληροφορίες και τις καινοτοµίες των βιβλίων.
5. Αρκετοί µαθητές είχαν βασικές ελλείψεις σε γνώσεις και Ι, ΚΕ, ΑΒ.
παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των εκπαιδευτικών το
αποτέλεσµα δεν ήταν πάντα το αναµενόµενο.
• Ανεπιτυχής, διότι:
1. Οι εκπαιδευτικοί δεν κατόρθωσαν να προσελκύσουν το ΚΕ, ΑΖ, Θ.
ενδιαφέρον των µαθητών για τη νέα γνώση.
2. ∆εν αξιοποίησαν αποτελεσµατικά ούτε τις πληροφορίες ΚΕ, ΚΑ, ΚΖ.
των διδακτικών ενοτήτων.
5.Τοµείς για βελτίωση.
Περιπτώσεις

Περιοχές

• Οι χάρτες και οι εικόνες στις ενότητες να είναι έγχρωµες, γιατί Η, ΑΒ, ΑΛ, Π, ΚΖ,
έτσι όπως ήταν δυσκόλευαν τους µαθητές και ελάχιστα Θ, ΚΕ.
αξιοποιήθηκαν.
• Να προσεχθούν γεωγραφικοί όροι, όπως π.χ. χερσόνησος,
που δεν γίνονται αντιληπτοί από τους µαθητές.
• Να περιοριστούν οι ονοµασίες βουνών, ποταµών, λιµνών,
γιατί κουράζουν τους µαθητές.
• Να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία µε εποπτικά µέσα (χάρτες,
υδρόγειο σφαίρα, σλάϊτς, βίντεο, κασέτες) για να
ανταποκριθούν στο έργο τους.
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Ι.1.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.Αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόµενο του συγκεκριµένου µαθήµατος
και αιτιολόγησή τους.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Πολύ καλό, διότι:
ΚΟ, Ι, ΚΕ.
1. Είναι απλό και κατανοητό µε αναλυτική διάταξη της ύλης.
2. ∆ίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να συνδυάσουν ιστορικά ΠΑ, Ι, ΚΕ.
και γεωγραφικά γεγονότα.
3. Μπορούν να προσδιορίσουν οι µαθητές τη θέση της ΠΑ, Ι.
Ελλάδας στον παγκόσµιο και ευρωπαϊκό χώρο.
4. Είναι βασική καινοτοµία η ταυτόχρονη

διδασκαλία ΠΑ, Ι.

Γεωγραφίας και Ιστορίας.
5. Κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών.
6. Γίνεται πολύπλευρη διαπραγµάτευση του αντικειµένου.
7. Ενισχύει την αυτενέργεια των µαθητών.

ΠΑ, ΚΕ.
ΠΑ.

ΠΑ.
8. ∆ίνει τη δυνατότητα κατάθεσης προσωπικών εµπειριών των ΠΑ.
µαθητών.
ΠΑ, Θ, ΚΕ.
9. Συµµετέχουν οι µαθητές.
Ι, ΑΒ, Η.
10. ∆ίνει σηµαντικές πληροφορίες.
11. Μαθαίνουν οι µαθητές τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ι, ΑΖ, Θ, Η.
χώρας.
12. Βοηθάει τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.
13. Βοηθάει τον εκπαιδευτικό να επεκταθεί πέραν του διδακτικού
αντικειµένου.
14. Έχει καταµερισµένη την ύλη.
15. Είναι περιεκτικό το υλικό.
16. Είναι ικανοποιητικό για βασικές γνώσεις στο µάθηµα της
Γεωγραφίας.

Ι, ΠΑ, ΚΕ.
Ι, ΚΕ, Η.
Ι, ΚΟ, ΚΖ.
Ι, ΚΖ.
Ι, ΚΕ.

• ΚΑΛΟ, διότι:
1. Συνδύαζε µε πληρότητα τις γεωγραφικές και ιστορικές ΑΒ, Ι, ΚΟ.
πληροφορίες.
2. Οι πληροφορίες για την Ήπειρο ήταν επαρκείς, ώστε να ΑΒ, Ι, Π, ΚΕ.
γνωρίσουν οι µαθητές αυτό το γεωγραφικό διαµέρισµα.
3. Είχε πολλούς χάρτες που βοηθούσαν στην κατανόηση της ΚΟ.
ύλης.
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4. Η ύλη ήταν ευχάριστη και κέντριζε το ενδιαφέρον των Ι, Θ, Η, ΚΟ.
µαθητών σε αρκετά κεφάλαια.
5. Γίνεται εκτενής αναφορά στις ασχολίες των κατοίκων.
6. Υπήρχαν πολλές και χρήσιµες ιστορικές πληροφορίες.

Ι, ΠΑ.
Ι, ΑΖ, ΠΑ.

7. Κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών για ενεργό συµµετοχή.

Ι, ΑΒ, ΚΕ.

8. Συµµετείχαν ενεργά και οι µαθητές µε δυσκολίες µάθησης.
9. Οι ασκήσεις ήταν εύκολες και κατανοητές και βοηθούν πολύ Ι, Η.
Θ, ΚΕ.
στην κατανόηση της ύλης
10. Παράλληλα µε την Ιστορία της πατρίδας οι µαθητές µάθαιναν
Ι, ΚΟ.
και την τοπική ιστορία.
11. Το περιεχόµενο είναι καλύτερο από αυτό των σχολικών
Η, ΚΖ.
εγχειριδίων.
12. Επιτρέπει στους µαθητές να διατυπώσουν, συχνά, τις
προσωπικές τους εµπειρίες.
13. Είναι µε εύκολο τρόπο δοσµένο.
14. Η θεµατολογία είναι καλή και ενδιαφέρουσα.
15. Περιείχε πολλές νέες πληροφορίες.
16. Κέντριζε και το ενδιαφέρον των Τσιγγανοπαίδων, οι οποίοι,
λόγω του τρόπου ζωής τους, ταξιδεύουν συνεχώς και
γνωρίζουν νέους τόπους.

Θ, ΠΑ.
Θ, ΚΟ.
Θ, ΚΕ.
ΚΟ, Θ.
Θ, ΠΑ.

• ΜΕΤΡΙΟ, διότι:
Η ύλη της Γεωγραφίας είναι συµπυκνωµένη.
∆εν παρέχει πολλές διασαφηνίσεις.
Έχει πολλές πληροφορίες, που κουράζουν.
Έχει άγνωστους όρους, που δηµιουργούν σύγχυση στους
µαθητές.
5. ∆εν κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών.
6. Το γλωσσικό επίπεδο δεν είναι προσαρµοσµένο στο
γνωστικό επίπεδο των µαθητών.

ΚΟ, Θ, Η.
ΚΟ, Ι.
Θ, ΚΑ.
Θ, ΑΒ.

7. Οι πληροφορίες δίνονται σκόρπιες.
8. ∆εν προσφέρει κάτι παραπάνω από το σχολικό βιβλίο.
9. Έχει εκτενείς αναφορές στην Ιστορία.
10. Η ύλη δε συνδέεται µε τα βιώµατα των Τσιγγανοπαίδων.

Θ, ΑΖ, Η.
Η, Ι.
Ι, ΑΒ, Θ.
Η, ΚΕ.

1.
2.
3.
4.

Θ, ΑΒ, ΚΑ.
Θ, ΚΑ.

11. Είναι πολύ απλές οι πληροφορίες για τους µαθητές (Ε΄+ΣΤ΄ ΚΟ, ΚΕ.
∆ηµοτικού).
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Στάση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της Γεωγραφίας - Ιστορίας
συνδυαστικά.
Περιπτώσεις
• Θετική (Ι, ΚΟ, Π, Θ, ΑΒ, ΚΑ):
1. Πολύ θετική προσπάθεια, βοηθάει τους µαθητές να θυµούνται καλύτερα τις
πληροφορίες που τους δίνονται και για µακριότερο χρόνο. Ιδιαίτερα αυτό
βοηθάει τους µαθητές µε δυσκολίες µάθησης.
2. Γίνεται πολύ καλός συνδυασµός τόπων και γεγονότων. Αυτό είναι πολύ θετικό,
όχι µόνο για την Ιστορία και Γεωγραφία της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών
γενικότερα. Χρειάζεται, όµως, προσοχή, ώστε ο συνδυασµός να είναι
κατανοητός από τους µαθητές. Σ’ αυτό φυσικά βοηθάει και ο εκπαιδευτικός,
γιατί από τις πληροφορίες που θα δώσει, τις διευκρινίσεις, τους συσχετισµούς,
τις υποδείξεις κλπ., εξαρτάται η εύστοχη χρήση του βιβλίου και η αξιοποίηση
των πληροφοριών.
3. Είναι θετικό στοιχείο, γιατί δεν απαιτούνται προηγούµενες γνώσεις των
µαθητών για την παρακολούθηση
4. Εξαιρετική η ιδέα για τη διδασκαλία της Ιστορίας και Γεωγραφίας ως ενιαία
θεµατική ενότητα. Τα Τσιγγανόπουλα ιδιαίτερα, επειδή µετακινούνται συχνά,
γνωρίζουν πολλές περιοχές και έχουν συλλογικές µνήµες από αυτά τα ταξίδια
τους.
5. Είναι θετικό στοιχείο µε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές είναι σε θέση µόνοι
τους να διαβάζουν το βιβλίο. (Να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση).
6. Ο συνδυασµός Ιστορίας και Γεωγραφίας βοηθάει κυρίως τα παιδιά των
πολιτισµικών µειονοτήτων, όπως τα Τσιγγανόπουλα.
• Αρνητική:
1. ∆ιατυπώνονται φόβοι ότι ίσως οι µαθητές να µπερδεύονται από το ότι τα
µαθήµατα είναι µαζί, ενώ ξεχωριστά πίστευαν ότι θα ήταν καλύτερα.
2. Τα παιδιά µπερδεύονται περισσότερο.
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3.

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση του µαθήµατος.
Προτάσεις

1. Να γίνουν διορθώσεις στα κείµενα, στα ακόλουθα σηµεία:

Περιοχές
ΚΕ, Ι, ΑΒ, ΑΛ, Η,

α. Στις ηπείρους να προστεθεί και η Ανταρκτική και να γίνουν ΚΣ, Π, ΚΑ.
έξι αντί πέντε.
β. Η Ελλάδα δε συνορεύει προς Β. µε την Ευρωπαϊκή
Τουρκία, µόνο προς Ανατολικά.
γ. Να παρουσιάζονται µε µια οµοιόµορφη κατανοµή οι
πληροφορίες των νοµών της Ηπείρου. Στο κείµενο αυτό ο
νοµός Θεσπρωτίας κατέχει µεγαλύτερη έκταση.
2. Να προσεχθούν οι τίτλοι (λεζάντες) κάτω από τις
φωτογραφίες, ώστε να µη δηµιουργούνται συγχύσεις στους
µαθητές.
3. Η Πάργα διοικητικά ανήκει στο νοµό της Πρέβεζας.
Εποµένως, θα ήταν καλύτερα να σηµειωθεί ότι απέχει από
την Πρέβεζα 50 χλµ. και όχι από την Ηγουµενίτσα.
4. Οι χάρτες να είναι έγχρωµοι. Το ίδιο και οι φωτογραφίες.
5. Οι πληροφορίες να µην έχουν κάθετη οργάνωση αλλά
οριζόντια. Όχι π.χ. όλα για ένα νοµό αλλά όλες οι πεδιάδες
της χώρας, τα βουνά, τα ποτάµια.
6. Για αρκετούς µαθητές οι νοµοί της Ηπείρου ήταν άγνωστοι.
7. Να προσεχθεί η γλώσσα µε την οποία παρουσιάζονται τα
κείµενα, ώστε να είναι πιο προσιτή στους µαθητές.
8. Να υπάρχουν σε ειδικές θήκες του φακέλου για τον
εκπαιδευτικό χάρτες από διάφορες περιοχές της χώρας,
ώστε να µπορεί να τους αξιοποιήσει.
9. Να υπάρχουν περισσότερα εποπτικά µέσα: εικόνες,
σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες.
10. Να υπάρχουν αναφορές και για τους Τσιγγάνους (όπως π.χ.
στο εµπόριο).
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Ι.1.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Απόψεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος
Παρατηρήσεις

• Θετικά στοιχεία:

Περιοχές
ΚΕ, ΑΒ, ΑΛ, ΚΑ, Ι,

1. Μας άρεσε πολύ ο συνδυασµός Ιστορίας και Γεωγραφίας, Θ, Η.
γιατί όταν θα πάµε στην Ήπειρο θα ξέρουµε και τι θα
δούµε.
2. Η γλώσσα του κειµένου ήταν κατανοητή.
3. Μας άρεσαν οι χάρτες και οι φωτογραφίες.
4. Μάθαµε πολλά πράγµατα που δεν τα ξέραµε.
5. ∆εν έχουµε τέτοιο µάθηµα στο σχολείο.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι χάρτες ήταν ασπρόµαυροι και δεν φαίνονταν καθαρά οι
πληροφορίες.
2. Υπήρχαν δύσκολες λέξεις στο κείµενο.
3. Οι πολλές πληροφορίες µας κούραζαν.
2.

Προτάσεις για βελτίωση.
Προτάσεις

Περιοχές

ΑΒ, ΑΛ, ΚΕ, Ι, ΚΑ,
1. Οι χάρτες και οι φωτογραφίες να είναι έγχρωµες.
Θ, Η.
2. Να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις.
3. Να πλουτιστούν τα κείµενα και µε πληροφορίες από άλλους
νοµούς.
4. Να µας πάει το σχολείο εκδροµή στα Γιάννινα.
5. Μακάρι έτσι να ήταν το περιεχόµενο και στα σχολικά µας
µαθήµατα.
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I.2. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.
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Ι.2.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Προετοιµασία των διδασκόντων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Αξιοποίησαν τις πληροφορίες και τις καινοτοµίες του Π, Ι, Θ, ΚΕ, ΑΒ, Η,
σχετικού βιβλίου µε ικανοποιητικό τρόπο (εικόνες, ΚΟ, ΚΑ.
ασκήσεις, κλπ.).
2. Οι δραστηριότητές τους ήταν προγραµµατισµένες.

Π, Θ, ΑΒ, ΚΕ, Η,
ΚΟ.

3. Η προετοιµασία τους ήταν από ικανοποιητική έως πολύ Π, Θ, ΑΒ, ΚΕ, ΚΑ,
Ι, ΚΟ.
ικανοποιητική.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Η προετοιµασία τους ήταν πρόχειρη.
2. ∆εν υπήρχε καµιά προετοιµασία.
2.

Π, Ι, Θ, ΑΒ, ΚΕ.
ΚΕ.

Παρουσίαση της διδασκαλίας στην τάξη.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Χρησιµοποίησαν το εποπτικό υλικό των βιβλίων και
πρόσθετο που έφεραν οι ίδιοι.
2. Οι διδακτικές δραστηριότητες ήταν προγραµµατισµένες.
3. Υπήρχε καλή επικοινωνία µε τους µαθητές.
4. ∆ιατηρούσαν τον έλεγχο της τάξης.
5. Ελέγχανε συστηµατικά την κατανόηση της ύλης, ανακεφαλαίωναν ενότητες, επεξηγούσαν, έδιναν παραδείγµατα.
6. Προσάρµοζαν τη διδασκαλία στο γνωστικό και γλωσσικό
επίπεδο των µαθητών.
7. Αξιοποιούσαν αποτελεσµατικά τις προσωπικές εµπειρίες
των µαθητών.
8. Κέντριζαν το ενδιαφέρον όλων των µαθητών και

Θ, ΑΒ, Ι, ΚΕ, Η,
ΚΟ, ΑΛ, ΚΑ.
Π, Θ, ΑΒ, ΚΕ, ΚΟ.
Θ, Π, ΑΒ, ΚΕ, Η,
ΑΛ, Ι, ΚΟ.
Π, Ι, Θ, ΑΛ.
Π, Ι, Θ, ΚΟ, Η, ΑΛ,
Ι, ΑΒ.
Θ, ΑΒ, ΚΕ, ΚΟ,
ΑΛ, ΚΑ.
Π, Θ, ΑΒ, Η, ΚΕ,
ΑΛ, ΚΑ.
Π, Θ, ΚΕ, ΚΟ, Ι, Η,
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επικοινωνούσαν µε όλους.

ΑΒ.
και Η, Ι, ΚΕ, ΚΟ.

9. ∆ίδασκαν µε παραστατικό τρόπο, µε κέφι
χρησιµοποιούσαν αρκετό χιούµορ.
10. Ανέθεταν διάφορες εργασίες και µερικές από αυτές τις ΑΒ, Π, Η.
έπαιρναν οι µαθητές για το σπίτι τους.

11. Προσπαθούσαν να συνδέσουν το περιεχόµενο κάθε ΑΛ, ΚΑ.
ενότητας, που δίδασκαν, µε το περιβάλλον, στο οποίο
ζούσαν οι µαθητές.
Ι, ΑΒ, ΚΕ, ΚΟ, Θ,
12. Είχαν ένα ευχάριστο κλίµα στην τάξη.
Π, Η, ΑΛ, ΚΑ.
13. Είχαν ευρηµατικότητα στον Τρόπο διδασκαλίας και Η, ΚΟ.
επικοινωνίας.
14. Αξιοποίησαν αποτελεσµατικά τις εικόνες και τα ΑΛ, Ι.
ποιηµατάκια, που υπήρχαν στα κείµενα.
15. Είχαν µια θετική στάση προς την ύλη που δίδασκαν λόγω Θ, ΑΒ, Η, ΑΛ, ΚΑ,
ΚΕ, ΚΟ, Ι.
του πρωτόγνωρου του µαθήµατος στο δηµοτικό σχολείο.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι δραστηριότητες, σχεδόν, δεν ήταν προγραµµατισµένες.
2. Κυριαρχούσε ο µονόλογος κατά τη διδασκαλία και
ελάχιστα ο διάλογος.
3. Οι απαιτήσεις τους σε ερωτήµατα των µαθητών ήταν
βερµπαλιστικές και δεν εξυπηρετούσαν την κατανόηση.
4. Περιορίστηκαν µόνο στο εποπτικό υλικό που υπήρχε στις
ενότητες. ∆εν έφεραν δικό τους, ούτε έδιναν πληροφορίες

Ι, Θ, ΑΒ.
Ι, Η, Θ, ΑΒ, ΚΕ,
ΚΑ.
Ι, Θ, ΚΑ.
Π, Θ, Ι, ΑΒ, ΚΕ,
ΑΛ.

περισσότερες από αυτές του βιβλίου.
5. ∆εν κατάφεραν να επιβάλουν τον έλεγχο στην τάξη µε Θ, ΑΒ, ΚΕ, Ι, ΚΑ,
αποτέλεσµα και η διδασκαλία να διακόπτονταν συνέχεια ΑΛ.
και να µην ήταν αποτελεσµατική.
6. Χρησιµοποιούσαν επεξεργασµένο λόγο, µε αποτέλεσµα οι Ι, Θ, ΑΒ, Η, ΚΕ.
µαθητές να µην καταλαβαίνουν πολλά πράγµατα.
7. ∆εν ελέγχονταν η κατανόηση της ύλης που διδάσκονταν. ΑΒ, ΑΛ, ΚΕ, Ι, Θ.
∆εν αναλύονταν οι λέξεις, δεν εξηγούνταν, δεν ανακεφαλαιώνονταν η ύλη.
8. Ήταν απροετοίµαστοι, µε αποτέλεσµα να αγνοούν την ύλη Ι, Θ, ΑΒ, Π, ΚΕ.
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και να κάνουν κακή χρήση στις υπάρχουσες πληροφορίες.
9. Περιορίζονταν µόνο σε απλή ανάγνωση του κειµένου και Ι, ΑΒ, Π, ΚΕ, ΑΛ.
δεν προχωρούσαν σε βαθύτερη επεξεργασία, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να µην κατανοούν την ύλη.
10. Ο ρυθµός της διδασκαλίας ήταν πολύ γρήγορος ή πολύ Ι, ΑΒ, ΚΕ, ΚΟ, Θ.
αργός, οπότε κούραζε τους µαθητές.
11. ∆εν αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες του βιβλίου σε επαρκή ΚΕ, Η, Ι, ΚΑ.
βαθµό.
12. ∆εν άφηναν περιθώρια στους µαθητές για συµµετοχή. ΚΟ, ΚΖ, Η, ΚΑ.
Ιδιαίτερα εµπόδιζαν τα Τσιγγανόπουλα µε το αιτιολογικό
ότι δεν ήξεραν να διαβάζουν.
3.

Αντιδράσεις των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικές:
1. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το µάθηµα, το οποίο για
αρκετούς ήταν καινούργιο.
2. Σχολίαζαν ευνοϊκά το περιεχόµενο κάθε ενότητας και
έκαναν πολλές ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς για
πρόσθετες πληροφορίες.
3. Τα ίδια τα παιδιά ζητούσαν να υπάρχει ησυχία κατά τη
διάρκεια του µαθήµατος.
4. Κατέθεταν τις προσωπικές τους εµπειρίες.

ΚΟ, ΑΒ, ΑΖ, ΚΖ, Ι,
ΠΑ, Θ, Η.
Ι, ΚΕ, Η, ΑΒ, ΑΖ,
Θ.
Ι, Η, ΚΟ, Θ, ΚΕ.

ΑΒ, ΑΖ, ΑΛ, Θ,
ΠΑ.
ΑΒ, ΑΖ, Θ, ΑΛ,
5. Η συµµετοχή τους ήταν ουσιαστική στο µάθηµα.
ΚΖ, ΠΑ.
6. Παρατηρούσαν µε προσοχή τις φωτογραφίες και τα σκίτσα Ι, ΚΕ, Η, Θ, ΚΟ,
ΑΒ.
και προσπαθούσαν να µάθουν όλα τα ποιηµατάκια.
7. Απαντούσαν πρόθυµα στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών ΠΑ, ΚΕ, Ι, Η, Θ.
και ανταποκρίνονταν στις όποιες εντολές τους για
πρακτική άσκηση.

• Αρνητικές:
1. Έδειχναν συχνά αδιαφορία και διασπούσαν εύκολα την Ι, ΚΕ, Θ, Η.

109

προσοχή τους.
ΚΟ, Θ, Ι, Η.
2. Η συµµετοχή τους ήταν περιορισµένη.
3. Έκαναν περιγελαστικά σχόλια µε αφορµή τα σκίτσα και τις ΚΕ, Ι, ΑΒ, ΠΑ.
εικόνες του βιβλίου.
Η, ΚΕ, ΠΑ, ΚΖ.
4. Θεωρούσαν ως µάθηµα µόνο «Τη γλώσσα».
Ι, ΚΕ, ΠΑ, Θ, ΚΟ,
5. ∆υσκολεύονταν να κατανοήσουν έννοιες και όρους.
ΚΖ.
6. Αντιδρούσαν αρνητικά όταν τους ζητούσαν να αναπτύξουν Ι, Θ, ΚΖ, ΠΑ.
γραπτά τις απόψεις τους.
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4.

Χαρακτηρισµός της διδακτικής προσπάθειας και αιτιολόγησή
του.
Περιπτώσεις

• Πολύ επιτυχής, διότι:

Περιοχές
Π, ΑΒ, ΚΕ, Η, Θ,
ΚΟ, ΚΑ.

1. Οι εκπαιδευτικοί κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών, τους ενεργοποιούσαν.
2. Έκαναν κατανοητό το κείµενο, επεξηγούσαν, ανέλυαν παραδείγµατα.
3. Υπήρχε διάλογος και κατάθεση των προσωπικών εµπειριών από τα παιδιά.
4. Πέρασαν µηνύµατα στους µαθητές για την υγεία.
5. Οργανώθηκε σωστά η διδασκαλία.
6. Τονίστηκε ο κοινωνικός χαρακτήρας του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα,
αναφέρθηκαν οι υποχρεώσεις των γιατρών απέναντι σε όλους τους ασθενείς,
ανεξαιρέτως φυλής και καταγωγής, καθώς και οι υποχρεώσεις των γονέων
απέναντι στα παιδιά τους, όσον αφορά τους εµβολιασµούς και το βιβλιάριο
υγείας (που πρέπει να τους έχουν βγάλει). Όλα τα παιδιά συµµετείχαν
δείχνοντας ενδιαφέρον για το σώµα τους και τη λεπτοµερή λειτουργία του
δέρµατος, της καρδιάς, του αίµατος, των οστών.
7. Υπήρχε άριστο κλίµα στην τάξη.
8. Υπήρχε ενδιαφέρον έντονο κι ενθουσιώδες των µαθητών, συµµετείχαν.
9. Είχαν οι µαθητές κάποιες γνώσεις, οι οποίες συστηµατοποιήθηκαν και λύθηκαν
απορίες.
10. Αφετηρία του ενδιαφέροντος ήταν τα τετράστιχα και η εικονογράφηση.
Παρατηρήσεις
• Επιτυχής, διότι:

Περιοχές
Θ, Η, ΚΟ, ΚΑ, Π,
ΑΒ, Ι, ΚΕ, ΑΛ.

1. Οι µαθητές κατανόησαν την ενότητα.
2. Αξιοποιήθηκαν κατάλληλα οι πληροφορίες του βιβλίου.
3. Συµµετείχαν οι µαθητές στη συζήτηση, υπήρχαν στοιχεία προβληµατισµού και
ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος και της µαθητικής σκέψης. Εµπεδώθηκαν οι
γνώσεις.
4. Υπήρχε εύθυµο κλίµα.
5. Οι εκπαιδευτικοί κέντριζαν το ενδιαφέρον των µαθητών µε ποικίλους τρόπους.
6. Υπήρχε ενθουσιασµός των µαθητών.
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7. Έγιναν κατανοητές βασικές έννοιες.
8. Οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να συνδυάσουν τη γνώση µε τα προσωπικά
βιώµατα των µαθητών.
9. Η παρουσίαση της ύλης έγινε µε κατανοητό για τους µαθητές τρόπο.
10. Υπήρχε καλό, ζεστό κλίµα.
11. Υπήρχε προβληµατισµός.
12. Έγινε αναφορά και κατάθεση προσωπικών εµπειριών των µαθητών.
13. Το νέο υλικό χρησιµοποιήθηκε µε τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες των µαθητών.
14. ∆όθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς.
15. Υπήρχε αµεσότητα και ενδιαφέρον λόγω της ελκυστικότητας και της
χρησιµότητας του θέµατος.
16. Ο εκπαιδευτικός µε το εποπτικό υλικό που έφερε ο ίδιος κέρδισε τους µαθητές.
17. Οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τις ασκήσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός κατέβαλε
ιδιαίτερη προσπάθεια για να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.
18. Τα παιδιά δεν βαρέθηκαν. Σ’ αυτό έπαιξε ρόλο η απλούστευση που έγινε σε
κάποια σηµεία αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαν ξαναδιδαχθεί κάτι τέτοιο.
19. Αναλύθηκαν τα σχεδιαγράµµατα και ανταποκρίθηκαν οι µαθητές.
20. Υπήρχε προθυµία και καλό κλίµα από την πλευρά των µαθητών.
21. Υπήρχε συµµετοχή και από παιδιά της Α΄ τάξης δηµοτικού (σε διδασκαλία
όπου παραβρέθηκαν) και µάλιστα ενθουσιώδης.
22. Έγινε κατανοητή η αναγκαιότητα των εµβολιασµών και του βιβλιαρίου υγείας.
(Αυτό τονίστηκε µέσα από την κατάθεση προσωπικής εµπειρίας του
εκπαιδευτικού που εντυπωσίασε τα παιδιά).
Παρατηρήσεις
• Μέτρια επιτυχής, διότι:

Περιοχές
Ι, ΑΛ, ΑΒ, ΚΕ, ΚΟ,
Θ, ΚΑ.

1. ∆εν κερδήθηκε το ενδιαφέρον των µαθητών, δε συµµετείχαν.
2. ∆εν κατανόησαν οι µαθητές αρκετές ενότητες. Υπήρχε εµµονή του διδάσκοντα
στις υπάρχουσες γνώσεις, χωρίς να είναι αυτές υπόβαθρο για τη διδαχή κάτι
νέου. Ήταν ατυχής η µεθοδολογική προσέγγιση του διδάσκοντα.
3. Είναι κατά πολύ διαφορετικό το γλωσσικό επίπεδο της ενότητας από αυτό των
µαθητών.
4. Ο εκπαιδευτικός δεν κατάφερε να κινήσει το ενδιαφέρον τους.
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5. Υπήρχε διαφορά επιπέδου στους µαθητές.
6. Οι µαθητές ακολουθούσαν το δικό τους ρυθµό στην ανάγνωση του κειµένου και
στην επίλυση των ασκήσεων.
7. ∆εν είχαν καλή προετοιµασία οι εκπαιδευτικοί.
8. Ολοκλήρωναν οι εκπαιδευτικοί πολύ γρήγορα τις ενότητες και οι µαθητές
έµειναν µε απορίες.
9. Ο λόγος των εκπαιδευτικών ήταν επεξεργασµένος.
10. Τα παιδιά είχαν πολύ χαµηλό επίπεδο.
11. Η συµµετοχή των παιδιών ήταν επιφανειακή.
12. Το µάθηµα γινόταν κουραστικό µε τη συνεχή ανάγνωση.
13. Έγινε αξιοποίηση των πληροφοριών αλλά οι µαθητές θεωρούσαν ως µάθηµα
µόνο τη «Γλώσσα».
14. Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών ήταν κάτω του µετρίου. Έµειναν βολεµένοι
στην καθηµερινότητά τους, δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να οργανώσουν
διαφορετικά το µάθηµα.
15. Ήταν δασκαλοκεντρική η µέθοδος. ∆εν έγινε χρήση εποπτικού υλικού. Υπήρχε
απώλεια ελέγχου. ∆ε συνδέονταν το µάθηµα µε την ενότητα. Ήταν δύσκολο το
περιεχόµενο.
Παρατηρήσεις
• Ανεπιτυχής, διότι:

Περιοχές
Ι, ΑΒ, Θ, ΚΕ.

1. ∆εν αξιοποιήθηκε αποτελεσµατικά το διδακτικό υλικό, µε αποτέλεσµα και οι
µαθητές να µην ανταποκριθούν στο διδακτικό έργο.
5.

Τοµείς για βελτίωση.
Προτάσεις

Περιοχές

1. Οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχήµατα να είναι έγχρωµα. Θ, Ι, ΑΒ, ΑΛ, ΚΕ,
2. Οι εκπαιδευτικοί να προσέχουν Περισσότερο το γλωσσικό Η, ΚΑ.
τους κώδικα. Χρησιµοποιούσαν συχνά λόγο επεξεργασµένο
που δεν τον καταλάβαιναν οι µαθητές.
3. Να ερµηνεύονται στα κείµενα οι άγνωστες λέξεις, έννοιες,
όροι, γιατί δεν τις επεξηγούν όλες οι εκπαιδευτικοί.
4. Να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις µε παιχνιώδη µορφή.
5. Να υπάρχουν ερωτήσεις για ανακεφαλαίωση της ύλης, ώστε
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οι εκπαιδευτικοί να διαπιστώνουν αν κατάλαβαν την ύλη οι
µαθητές και πόσο.
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Ι.2.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.

Αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος και
αιτιολόγησή τους.
Παρατηρήσεις

• ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ, διότι:

Περιοχές
Π, ΑΒ, ΚΕ, Ι, Θ, Η,
ΚΟ, ΚΑ.

1. Οι µαθητές γνώρισαν το σώµα τους και έµαθαν υγιεινή.
2. Ήταν απλή και κατανοητή η ύλη.
3. Έγινε για πρώτη φορά εισαγωγή τους σε τέτοια θέµατα.
4. Συστηµατοποιείται η γνώση τους.
5. Ο τρόπος παρουσίασης βοηθά τον εκπαιδευτικό.
6. Με τις ασκήσεις προάγεται το οµαδικό πνεύµα των µαθητών.
7. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την καθηµερινή ζωή.
8. ∆ίνονταν πολλές λεπτοµέρειες.
9. Συνδέονταν οµαλά το κείµενο µε την ενότητα.
10. Τα τετράστιχα έδιναν εύθυµο τόνο.
11. ∆εν υπήρχαν πολλές και κουραστικές λεπτοµέρειες.
12. Οι γνώσεις αφορούσαν όλους τους µαθητές.
13. Οι µαθητές είχαν πολλές απορίες και τις εξέφραζαν.
14. ∆εν συµπεριλαµβάνονταν στα αναλυτικά προγράµµατα πληροφορίες αυτού του
είδους.
15. ∆ίνονταν χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες βοηθούσαν τα παιδιά να
καταλάβουν βασικές έννοιες σχετικές µε την υγεία τους.
16. Το περιεχόµενο ήταν πολύ διδακτικό και ενδιαφέρον, ιδιαίτερα η στοµατική
υγιεινή.
17. Μάθαιναν για πρώτη φορά τα παιδιά, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχου
µαθήµατος, πολύ χρήσιµα πράγµατα για το σύστηµα υγείας, τους
οικογενειακούς γιατρούς, τα κέντρα υγείας, νοσοκοµεία και εµβολιασµούς. Έτσι
µάθαιναν να σκέφτονται σωστά και να αντεπεξέρχονται σε µια κατάσταση
ανάγκης. Η ενότητα αναφέρονταν µε σαφήνεια σε λειτουργίες του ανθρώπινου
οργανισµού, που ενώ είναι βασικές, κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν τις αναφέρει.
18. Ήταν καλή η παρουσίαση του υλικού. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβάνονται
στη διδακτική ύλη του σχολείου.
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Παρατηρήσεις
• ΚΑΛΟ, διότι:

Περιοχές
Π, Θ, ΑΒ, ΚΟ, ΚΑ,
Ι, Η, ΚΖ.

1. Μαθαίνουν οι µαθητές να αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας.
2. Η ύλη εµπεδώνεται και είναι ενδιαφέρουσα.
3. Είναι πρωτότυπο και πρωτόγνωρο το αντικείµενο.
4. Εξοικειώνονται οι µαθητές µε δύσκολους όρους.
5. Είναι διαφορετική η παρουσίαση της ύλης.
6. Το βιβλίο είναι συνοπτικό και περιεκτικό.
7. Εµπλουτίζεται το πρόγραµµα και µαθαίνουν ότι η αγωγή υγείας αποτελεί
µάθηµα.
8. Έχει καλή δοµή.
9. Είναι λίγο ακατάλληλο για παιδιά ∆΄ τάξης δηµοτικού. Εξαίρεση αποτελεί η
στοµατική υγιεινή.
10. Με απλό τρόπο δίνονται γενικές και ειδικές γνώσεις.
11. Ενηµερώνονται οι µαθητές. Έχει, όµως, δυσκολίες και για το µαθητή και για τον
εκπαιδευτικό, που πρέπει να προετοιµαστεί καλά για να τις ξεπεράσει.
12. Τα σχήµατα κατατοπίζουν.
13. Γίνεται κάλυψη του θέµατος.
14. Ήταν συγκεντρωµένες οι πληροφορίες και επαρκείς. ∆εν ενθουσίασε, όµως, ο
τρόπος παρουσίασης.
15. Αποτελεί καινοτοµία και αφορά µια σηµαντική πλευρά της καθηµερινής ζωής.
16. Περιέχει βασικές πληροφορίες για τη στοµατική υγιεινή.
17. Είναι εύκολη και κατανοητή η ύλη.
18. ∆εν έχει πολλούς ιατρικούς όρους.
19. Είναι ουσιώδεις οι γνώσεις.
20. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το θέµα. Ωστόσο το υλικό είναι κάπως αποσπασµατικό, χρειάζεται κάποιος σύνδεσµος µεταξύ των εννοιών, π.χ. µια ιστορία.
Παρατηρήσεις
• ΜΕΤΡΙΟ, διότι:

Περιοχές
Θ, Ι, ΚΑ.

1. Η ύλη ήταν σε αρκετά σηµεία δυσνόητη για τους µαθητές. Ιδιαίτερη δυσκολία
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συναντούσαν τα Τσιγγανόπουλα στην κατανόηση του λόγου.
2. Η ύλη ήταν δύσκολη.
3. Προέχουν άλλα πράγµατα να µάθουν πρώτα οι µαθητές.
4. ∆εν θα τους µείνουν πολλά πράγµατα.
5. ∆εν έδινε καινούρια γνώση.
6. Ήταν ενδιαφέρον αλλά δυσκόλευε τα παιδιά η διατύπωση.
7. Υπήρχαν υπερβολικές πληροφορίες, κυρίως λόγω της χρήσης επιστηµονικών
όρων.

2.

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση του µαθήµατος.
Προτάσεις

Περιοχές

• Προτάσεις για βελτίωση:
1. Να υπάρχουν περισσότερες και λεπτοµερέστερες εικόνες.

Π, Ι, Θ, ΚΕ, ΑΒ, Η,
ΚΑ, ΚΟ.
2. Οι εικόνες να είναι απλούστερες και καθαρότερες. Να Θ, ΚΟ.
υπάρχουν, επίσης, εικόνες περισσότερο οικείες στα
Τσιγγανόπαιδα.
3. Περισσότερα και απλούστερα σχεδιαγράµµατα.
Π, Ι, Θ, ΚΕ, ΑΒ,
ΚΟ.
4. Να υπάρχουν δηµιουργικές κατασκευές, ώστε τα παιδιά Ι.
να εµπεδώνουν αυτά που διαβάζουν.
5. Γενικά, να υπάρχει πλουσιότερο εποπτικό υλικό.
ΑΒ, Η, ΚΕ, ΚΑ.
6. Να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις.
Θ, Ι, Π, ΑΒ, Η, ΚΑ.
7. Να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να κάνουν και οι Θ.
ίδιοι σχεδιαγράµµατα.
8. Ο γλωσσικός κώδικας να είναι προσαρµοσµένος στο Ι, Θ, ΚΕ, ΚΑ.
επίπεδο των µαθητών.
9. Να µην είναι λυµένες οι ασκήσεις.
Ι, Π, ΑΒ, ΚΟ.
10. Να είναι έγχρωµες οι εικόνες και τα σχεδιαγράµµατα.
Ι, Θ, ΑΒ, Η, ΚΑ,
ΚΟ.
11. Να υπάρχει καλύτερη ιεράρχηση των ερωτήσεων. Από τις ΚΟ.
πιο εύκολες στις πιο δύσκολες.
12. Να υπάρχουν περισσότερες βασικές πληροφορίες, πιο ΑΒ, Ι, Π, ΚΕ, Η,
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ουσιαστικές.

ΚΟ.

Π.
13. Να δοθούν πληροφορίες στον τοµέα της πρόληψης.
14. Να δοθούν πληροφορίες για τις µονάδες υγείας της Ι, ΚΑ.
περιοχής.
Η.
15. Να υπάρχουν πληροφορίες αντισύλληψης, πρόληψης.
16. Να υπάρχουν φωτογραφίες από Κ.Υ., νοσοκοµεία, ΑΒ.
ασθενοφόρα.
17. Να τονιστεί ακόµη περισσότερο η ενότητα για τα φάρµακα. ΑΒ.
(Να ειπωθούν και τα αρνητικά).
18. Να δοθεί βαρύτητα στην ειδικότητα του οδοντιάτρου - ΚΕ.
λόγω φόβου των µαθητών προς αυτόν.
19. Να παρουσιαζόταν το σύστηµα υγείας µέσα από συνε- ΑΒ, ΑΛ.
ντεύξεις γιατρών, που θα µιλούν για το επάγγελµά τους.
20. Να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στο γενετικό σύστηµα,
που ενδιαφέρει όλους και ιδιαίτερα τα Τσιγγανόπουλα,
λόγω του εφηβικού, συχνότατα, γάµου τους.
21. Να δοθεί η ρεαλιστική εικόνα του συστήµατος υγείας µε
την αρνητική του πλευρά.
22. Ιδιαίτερα η στοµατική υγιεινή να µπει ως µάθηµα µε
διαβαθµίσεις στην Γ΄ και ∆΄ τάξη λιγότερη ύλη και να
αυξάνεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.
23. Να γίνει καλύτερη επεξεργασία στο αναπνευστικό.
24. Κάποιες λέξεις, όπως: «διακοµίζονται», «εκ περιτροπής»,
θα µπορούσαν να είχαν αντικατασταθεί.
25. Να υπάρχουν περισσότερα σκίτσα σε στυλ κόµικς.
26. Να υπάρχουν περισσότερες λεζάντες.
27. Να υπάρχει λιγότερη ορολογία.
28. Είναι άστοχη η χρήση κάποιων παραλληλισµών, όπως
π.χ. τα ανθρωπάκια που χρησιµοποιήθηκαν στα διάφορα
όργανα.
29. Να γίνει µια πιο απλοποιηµένη προσέγγιση των θεµάτων
υγείας.
30. Να χρησιµοποιηθούν περισσότερα παραδείγµατα και να
είναι πιο εύστοχα. Επίσης, τα παραδείγµατα να αφορούν
τις ειδικότητες των γιατρών.

Π.

ΑΒ.
ΚΕ, Π, ΚΟ.

Η.
Π.
ΚΑ, ΚΟ.
ΚΕ.
ΚΟ, ΚΑ.
Θ.

ΚΕ.
Η, ΚΕ.
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31. Χρειάζεται να γίνει µια ουσιαστικότερη εκπαίδευση για την Θ.
οργάνωση και τη δόµηση της διδασκαλίας (όσον αφορά
τον εκπαιδευτικό).
ΚΕ, ΚΑ.
32. Να είναι λιγότερες οι λεπτοµέρειες.
33. Να υπάρχουν, για τα µεγαλύτερα παιδιά, πληροφορίες και ΚΑ.
παροτρύνσεις για διάφορα ζητήµατα, π.χ. αναγκαιότητα
εµβολιασµού, πρόληψης, αντισύλληψης, ναρκωτικών,
καπνίσµατος, κλπ.
34. Τα πολλά σχεδιαγράµµατα και οι ασκήσεις κουράζουν τα ΚΑ.
Τσιγγανόπουλα και προκαλούν την αδιαφορία τους.
35. ∆ε χρειάζεται να γίνει περισσότερο απλούστευση, ούτε ΚΕ, ΑΒ.
άλλη βελτίωση.
36. Στο κεφάλαιο «Στοµατική υγιεινή», οι σελίδες 122-127 ΚΟ.
έπρεπε να είναι πριν τις ασκήσεις, οι οποίες προηγούνται.
37. Να εκλείψουν οι άγνωστες λέξεις και εκφράσεις ή να ΚΟ.
απλοποιηθούν π.χ. «ενεργητική τεχνητή ανοσία, λοιµώδη
νοσήµατα, δικαίωµα στην υγεία, απολήξεις, τριχοειδή».
Υπάρχουν προβλήµατα κατανόησης στη σελίδα 125.
38. Υπάρχουν κάποια λάθη στις ασκήσεις π.χ. σελ. 118, ΚΟ.
επάνω δεξιό σκίτσο, είναι λάθος (τερηδόνα στο σµάλτο,
αντί στην οδοντίνη). ∆υσκολίες είχε το κεφάλαιο για τα
εµβόλια.
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Ι.2.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Απόψεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:

Π, ΚΕ, ΚΟ, Ι, ΚΑ,
ΑΒ, Θ, Η.

1. Ήταν ελκυστικός ο τρόπο σύνδεσης του κειµένου µε τις φωτογραφίες.
2. Ενδιαφέρουσα ήταν η σύνδεση του µαθήµατος µε την καθηµερινή ζωή.
3. Ιδιαίτερο

ήταν

το

ενδιαφέρον

όλων

των

παιδιών

και

ιδιαίτερα

των

Τσιγγανοπαίδων για το γενετικό σύστηµα.
4. Ήταν ελκυστική η παρουσίαση σε «ταξίδια».
5. Οι µαθητές έµαθαν καινούργια πράγµατα και βοηθήθηκαν να καταλάβουν
περισσότερα.
6. Ιδιαίτερα άρεσε στους µαθητές το κυκλοφορικό, η καρδιά.
7. Άρεσε πολύ στους µαθητές το εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, σκίτσα,
σχεδιαγράµµατα).
8. Περισσότερο άρεσε η στοµατική υγιεινή, οι φωτογραφίες των δοντιών, η
ζωγραφική τους και οι ασκήσεις τους.
9. Ιδιαίτερα άρεσε η εικόνα µε το ελικόπτερο και το ότι έµαθαν για το ΕΚΑΒ.
10. Άρεσε, επίσης, η εικόνα του ασθενή µε τα κατάγµατα.
11. Άρεσαν οι ασκήσεις.
12. Άρεσαν τα Τετράστιχα.
13. Βρήκαν ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες για τα κέντρα υγείας, για το 166, τα
χάπια, τους γιατρούς και γενικά το κεφάλαιο για το ανθρώπινο σώµα.
14. Θεωρούσαν βασική την παρουσία του δασκάλου και απαραίτητη την ύπαρξη
εποπτικού υλικού.
15. ∆εν υπήρχε καµιά δυσκολία στην ενότητα. Βρήκαν το µάθηµα χρήσιµο, εύκολο
και ευχάριστο.
16. Άρεσε το περιεχόµενο.
17. Τους άρεσαν οι λεζάντες.
18. Τους άρεσαν οι ερωτήσεις και τα παραδείγµατα του εκπαιδευτικού.
• Αρνητικά στοιχεία:

Π, Ι, ΚΟ, Η, Θ, ΚΕ,
ΚΑ.
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1. Υπήρχαν κάποιες ορολογίες που έπρεπε να εξηγηθούν από το δάσκαλο.
2. Υπήρχαν πολλές ονοµασίες στα κεφάλαια για το ανθρώπινο σώµα.
3. ∆εν κατανόησαν κάποιους όρους και έννοιες.
4. Θεώρησαν λίγες τις πληροφορίες.
5. Βρήκαν δυσνόητη τη γλώσσα και δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν τα «ταξίδια».
6. Συνάντησαν δυσκολίες στις παθήσεις των δοντιών.
7. Ήταν λυµένες οι ασκήσεις.
8. Ήταν λίγα τα τετράστιχα.
9. Ήταν µεγάλα τα κείµενα.
10. Ήταν πολλές οι πληροφορίες.
11. ∆εν τους άρεσε η ενότητα.
12. Ήταν άγνωστα εντελώς όσα άκουγαν.
13. ∆εν το θεωρούν ως µάθηµα, όπως τη «Γλώσσα».
3.

Προτάσεις των µαθητών για βελτίωση.
Προτάσεις

1. Να είναι έγχρωµο το υλικό.
2. ∆εν είναι κατανοητή η εικόνα µε το σφυρί στο «Το σύστηµα
υγείας στην Ελλάδα».
3. Περισσότερες γενικές πληροφορίες.
4. Περισσότερες πληροφορίες για το ανθρώπινο σώµα και τους
κανόνες υγιεινής, διατροφής, ατοµικής καθαριότητας.
5. Περισσότερες εικόνες και περισσότερες πληροφορίες για τις
ειδικότητες των γιατρών.
6. Θα ήθελαν να µην είναι λυµένες από πριν οι ασκήσεις.
7. Περισσότερες πληροφορίες για τα µάτια και τα ατυχήµατα.
8. Να υπάρχουν περισσότερα στιχάκια.
9. Να υπάρχουν πληροφορίες για το γενετικό σύστηµα.
10. Να υπάρχουν πληροφορίες για διάφορες αρρώστιες (π.χ.
καρκίνος, AIDS).
11. Να υπάρχουν πληροφορίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
στην Αγωγή Υγείας.
12. Να είναι κάθε µάθηµα (από τις ενότητες) σε ξεχωριστό
βιβλίο, όχι όλα µαζί.
13. Να υπάρχουν ερωτήσεις σε κάθε ενότητα.

Περιοχές
Π, Η, ΚΟ.
Ι.
Ι, ΚΕ.
Ι.
Ι, ΚΕ, Η.
Η, ΚΕ.
ΚΕ.
ΚΕ.
Η.
Η.
Η.
Η.
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I.3. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
α.
β.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.

γ.

Εκτιµήσεις των µαθητών.
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Ι.3.α Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Προετοιµασία των διδασκόντων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι δραστηριότητές τους ήταν εκ των προτέρων:
α. Πολύ καλά προετοιµασµένες.

Θ, Ι, Π, ΑΒ, ΑΛ, Η,
ΚΕ, ΚΟ, ΚΟ.

β. Αρκετά καλά προετοιµασµένες.
γ. Καλά προετοιµασµένες.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Η προετοιµασία των δραστηριοτήτων ήταν κακή.

2.

Θ, ΚΟ.

Παρουσίαση της διδασκαλίας στην τάξη
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Αξιοποίησαν τις καινοτοµίες και τις ασκήσεις του βιβλίου
αποτελεσµατικά.
2. Εµπλούτιζαν τη διδασκαλία µε δραστηριότητες, όπως
ζωγραφική, εκδροµές, επισκέψεις.
3. Απλοποίησαν τις διδακτικές ενότητες µε χρήση απλών
εποπτικών µέσων.
4. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο της τάξης.
5. Υπήρχε καλή επικοινωνία µε τους µαθητές.

Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΑΒ,
ΑΛ, ΚΑ.
Θ, Ι, ΚΑ, Η, ΑΒ,
ΑΛ.
Θ, ΑΛ, ΚΟ.
Θ, Ι, ΑΛ, ΚΑ, ΚΟ.
Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΑΒ,
ΑΛ, ΚΟ.

Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΑΒ,
ΑΛ, ΚΟ, ΚΑ.
7. Χρησιµοποιούσαν συστηµατικά διαλογική µορφή διδασκα- Θ, ΚΕ, Ι, ΑΒ, ΑΛ.
λίας.
Θ, Ι.
8. Χρησιµοποιούσαν χιούµορ κατά τη διδασκαλία.
Θ, ΑΛ.
9. Ο γλωσσικός κώδικας ήταν απλός και κατανοητός.
10. Έκαναν συχνά αναφορές σε σύγχρονες ειδήσεις (κλιµατο- Ι, Η.
6. Το κλίµα της τάξης ήταν ήρεµο, καλό, ενθουσιώδες.

λογικά φαινόµενα).
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• Αρνητικά στοιχεία:
Θ, ΚΕ, Ι, Η.
1. ∆εν είχαν πάντα οι εκπαιδευτικοί τον έλεγχο της τάξης.
2. Γινόταν συχνές διακοπές της διδασκαλίας από µαθητές Θ, Ι.
που έµπαιναν στην τάξη.
3. Το άγχος του εκπαιδευτικού ήταν φανερό.

ΚΕ.

4. Οι διδάσκοντες είχαν συχνά υπερβολικές απαιτήσεις από Θ, Ι, ΚΑ.
τους µαθητές.
Ι, ΚΕ, ΚΟ.
5. Η χρήση του διαλόγου ήταν περιορισµένη.
6. Το ύφος των εκπαιδευτικών ήταν µονότονο και βαρετό Ι, ΚΕ, ΚΟ.
κατά τη διδασκαλία.
7. ∆εν κατάφερναν να ενεργοποιήσουν συχνά όλους τους Η, Κ, Π, Ι.
µαθητές.
8. Υπήρχε µια δυσκολία κατανόησης της ενότητας «Γη και ΚΑ, Π, Η.
Ουράνια Σώµατα» από τα Τσιγγανόπαιδα.
9. Αδιαφορούσαν, συχνά, για την παρουσία

των Ι, ΚΕ.

Τσιγγανοπαίδων στην τάξη.
10. Ο εκπαιδευτικός ήταν προσκολληµένος στο βιβλίο.
11. ∆εν χρησιµοποιούσαν ερωτήσεις για ανατροφοδότηση.
12. Η από καθέδρας διδασκαλία.
13. ∆ε διόρθωναν τα λάθη των µαθητών.
14. ∆ε χρησιµοποιούσαν εποπτικό υλικό.
3.

Ι, ΚΕ, ΚΖ, Π, ΑΒ.
Θ, ΚΕ.
ΚΑ, Π.
Ι, ΚΕ.
Θ, ΚΟ.

Αντιδράσεις των µαθητών στη διδασκαλία.
Περιπτώσεις

Περιοχές

• Θετικές:
1. Ανταποκρίνονταν
2.
3.
4.
5.

πρόθυµα

στις

ερωτήσεις

των Θ, Η, ΚΕ, Ι, ΚΟ, Π,
ΑΒ, ΑΛ, ΚΑ.

εκπαιδευτικών.
Θ, ΚΕ, Ι, Π, ΑΒ, Κ.
Έλυναν πρόθυµα τις ασκήσεις.
Οι µαθητές έδειχναν ενδιαφέρον για το µάθηµα και Θ, Η, Ι, ΚΟ, Π, ΑΒ,
ΑΛ.
υπέβαλαν ερωτήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί έδιναν περισσότερες πληροφορίες στα Π, ΑΒ, ΑΛ, Η.
σηµεία που η ενότητα αναφερόταν σε ζώα και φυτά.
Χρησιµοποιούσαν παραδείγµατα από τον χώρο του Π, Η, ΚΟ, ΚΖ.
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σχολείου, από τα επαγγέλµατα των γονέων τους, κλπ.
6. Η συµµετοχή των Τσιγγανόπουλων ήταν πολύ µεγάλη σε ΑΒ, ΚΑ, ΚΟ.
σύγκριση µε τα υπόλοιπα παιδιά.
7. Υπήρχε καθολική συµµετοχή της τάξης χωρίς καµιά ΑΒ, ΑΛ, ΚΑ, Π.
διαφορά ανάµεσα σε Τσιγγανόπαιδα και µη.
• Αρνητικές:
Θ, ΚΕ, ΑΒ, ΚΑ.
1. Υπήρχε δυσκολία των µαθητών στις απαντήσεις.
2. Οι µαθητές µιλούσαν µεταξύ τους και διέκοπταν το Θ, Η, Ι.
µάθηµα.
3. Μερικοί µαθητές δεν πρόσεχαν το µάθηµα.

Θ, Η, ΚΕ, Ι, ΑΒ.

4.
5.
6.
7.

Θ, ΑΒ, ΚΑ.
Θ, Ι.
ΚΕ, Ι, ΚΑ.
ΚΕ, ΑΒ, ΚΑ.

∆εν κατανοούσαν µερικά θέµατα.
Κουράζονταν οι µαθητές σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα.
Υπήρχε ελάχιστη συµµετοχή των µαθητών.
Την πρώτη ενότητα τη θεώρησαν υπερβολικά απλοϊκή και

τη σχολίασαν αρνητικά.
8. Υπήρχε άγνοια από τη µεριά των µαθητών της διαδικασίας ΚΕ, ΚΑ, ΚΖ.
του διαλόγου.
9. Οι µισοί µαθητές (Τσιγγανόπαιδα) έδειχναν αδυναµία να Ι, ΚΑ, Π, ΚΖ.
παρακολουθήσουν την ύλη.
4.

Χαρακτηρισµός της διδακτικής προσπάθειας και αιτιολόγησή
του.
Περιπτώσεις

• Πολύ επιτυχής, διότι:
1.
2.
3.
4.

Περιοχές
Θ, ΚΕ, Ι, Π, ΑΒ,
ΑΛ, Θ.

Ενεργοποίησαν το ενδιαφέρον των µαθητών για το φυσικό κόσµο.
Συστηµατοποίησαν τις υπάρχουσες γνώσεις των µαθητών.
Αξιοποίησαν µε πολύ επιτυχία τις ασκήσεις.
∆ίδαξαν και εµπέδωσαν το υλικό µε τον καλύτερο τρόπο.

5. Η ύλη ήταν προσαρµοσµένη στο γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των
µαθητών.
6. Αξιοποίησαν µε επιτυχία το διδακτικό υλικό.
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• Επιτυχής, διότι:

Θ, Η, ΚΕ, Ι, ΚΟ,
ΑΒ, ΑΛ, ΚΑ.

1. Αξιοποίησαν τις γνώσεις και τα βιώµατα των µαθητών.
2. Προσέγγιζαν τους µαθητές, ώστε να βεβαιωθούν ότι κατανόησαν την ύλη.
3. Προβληµατίστηκαν οι µαθητές για την εξερεύνηση του κόσµου που ζούµε.
4. Η ύλη παρουσιαζόταν µε ελκυστικό τρόπο.
5. Με τις φωτογραφίες και τις ασκήσεις έκαναν ελκυστική την ενότητα.
6. Ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στη διδακτέα ύλη.
• Μέτρια επιτυχής, διότι:

Θ, Η, ΚΕ, ΑΒ, Ι,
ΚΑ, ΚΟ.

1.
2.
3.
4.
5.

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δεν ήταν πάντα το ενδεδειγµένο.
Ο διάλογος ήταν περιορισµένος.
Οι µαθητές έδειχναν να µην καταλαβαίνουν συχνά περί τίνος πρόκειται.
Ανυποµονούσαν οι µαθητές να τελειώσει το µάθηµα και να κάνουν «Γλώσσα».
Αξιοποιήθηκαν µερικώς οι πληροφορίες του βιβλίου.

• Ανεπιτυχής, διότι:
1.
2.
3.
4.

Θ, Η, ΚΕ, ΑΒ, Ι,
ΚΑ, ΚΟ.

Οι εκπαιδευτικοί φαινόταν να αγνοούν αρκετές φορές την ύλη.
Ήταν προσκολληµένοι στο σχολικό εγχειρίδιο.
Οι µαθητές αδιαφορούσαν για το µάθηµα.
∆υσκολεύονταν οι µαθητές να κατανοήσουν θέµατα ξένα από την καθηµερινή
πραγµατικότητα.
5.

Τοµείς για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

• Προτάσεις:

Περιοχές
Θ, ΚΕ, Ι, Π, ΚΟ,
ΑΒ, ΑΛ, Η.

1. Πιο επιδέξιος και αποτελεσµατικός τρόπος διδασκαλίας των αφηρηµένων
εννοιών.
2. Στις ενότητες: 1) Χρονική διάρκεια, 2) Βάρος, καλό θα ήταν να γραφούν και τα
µέτρα µέτρησής τους.
3. Οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο ελκυστικοί στον τρόπο παρουσίασης της
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διδασκαλίας.
4. Να υπάρχουν περισσότερες εικόνες για τα ουράνια σώµατα και να είναι
έγχρωµες. Το ίδιο και οι χάρτες και τα διαγράµµατα.
5. Η ενότητα «Ο φυσικός κόσµος» (σελ. 131-149) ήταν πολύ εύκολη για το
επίπεδο των παιδιών της ΣΤ΄ δηµοτικού. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι πιο
προχωρηµένο σε σχέση µε την ηλικία τους.
6. Να προσεχθεί ο γλωσσικός κώδικας σε κείµενα που προορίζονται για
δεκάχρονα παιδιά (π.χ. χρησιµοποίηση τριών ή τεσσάρων γενικών στη
σύνταξη).
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Ι.3.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.

Αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος και
αιτιολόγησή τους.
Παρατηρήσεις

• ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ, διότι:

Περιοχές
Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΚΟ,
ΑΒ.

1. Τα παραδείγµατα ήταν εύστοχα. Η επιλογή εικόνων καλή. Εύστοχες ήταν και οι
γενικεύσεις.
2. Βοηθούσε ουσιαστικά τους µαθητές να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις τους.
3.
4.
5.
6.
7.

Το περιεχόµενο ήταν κατανοητό και προσιτό στο επίπεδο των µαθητών.
Υπήρχε ποικιλία ασκήσεων.
Η γλώσσα ήταν κατανοητή και προσαρµοσµένη στο επίπεδο των µαθητών.
Βοηθούσε τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τις εµπειρίες των µαθητών.
Ο τρόπος παρουσίασης της ύλης ήταν πολύ ελκυστικός.

• ΚΑΛΟ, διότι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θ, Η, ΚΕ, Π, ΑΒ,
ΚΟ, Ι.

Είχε σωστούς προσανατολισµούς.
Η θεµατολογία κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών.
Ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των µαθητών.
Οι ερωτήσεις βοηθούσαν στο διάλογο.
Έκανε απλή ανάλυση των φαινοµένων µε παραδείγµατα και ασκήσεις.
Η ύλη ήταν επαρκής.
Η ενότητα για τη γη και τα ουράνια σώµατα άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά της ∆΄
και στης ΣΤ΄ τάξης.

• ΜΕΤΡΙΟ, διότι:

Θ, ΚΕ, Π, ΑΒ, ΚΑ,
Ι.

1. Υπήρχαν πολλές πληροφορίες δυσανάλογες µε το γνωστικό επίπεδο των
µαθητών.
2. Ήταν δύσκολο το περιεχόµενο να διδαχθεί και να γίνει κατανοητό από τους
µαθητές.
3. ∆εν προκαλούσε το ενδιαφέρον των µαθητών.
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4. ∆εν βοηθούσε στην κατανόηση δύσκολων λέξεων και εννοιών.
5. Τα θέµατα ήταν πολύ αόριστα.
6. Ο τρόπος παρουσίασης της ύλης δεν ήταν ικανοποιητικός.
7. Η έκλειψη του ηλίου και της σελήνης δυσκόλεψε τους µαθητές.
8. Το κείµενο ήταν πολύ λιτό.
2.

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση του µαθήµατος.
Προτάσεις

• Προτάσεις για βελτίωση:

Περιοχές
Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΚΟ,
ΚΖ, ΑΒ, ΑΛ.

1. Να υπάρχει πλούσια και έγχρωµη εικονογράφηση.
2. Να υπάρχουν «έξυπνες» ασκήσεις µε παράλληλη εικονογράφηση (έγχρωµη).
3. Να είναι πιο απλές οι ασκήσεις.
4. Να υπάρχουν σκίτσα µε χιουµοριστικό περιεχόµενο.
5. Να είναι πιο βατή και οικεία η γλώσσα.
6. Να χρησιµοποιούνται συχνότερα εποπτικά µέσα.
7. Να διατίθεται περισσότερος διδακτικός χρόνος για κάθε ενότητα.
8. Να γίνεται χρήση παραδειγµάτων από την καθηµερινή ζωή των παιδιών.
9. Να υπάρχουν ερωτήσεις για συζήτηση σε κάθε κεφάλαιο.
10. Οι διδακτικές ενότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες (γνωστικές πρακτικές) και στο επίπεδο των µαθητών.
11. Να υπάρχει ποικιλία ασκήσεων σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες (π.χ.
κολάζ, χειροτεχνία).
12. Να παρέχεται η δυνατότητα των µαθητών να ζωγραφίζουν µέσα από
συγκεκριµένες ασκήσεις.
13. Λιγότερο υλικό και περισσότερο προσαρµοσµένο στο επίπεδο των
Τσιγγανοπαίδων.
14. Έλεγχος για την ακρίβεια της πληροφορίας στη σελίδα 157.
15. Περισσότερα στοιχεία για τη φύση και την αστρολογία.
16. Περισσότερες ασκήσεις για τα κατοικίδια ζώα.
17. Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
18. Εικόνες για τα θαλάσσια ζώα.
19. Συνθετότερες πληροφορίες για φυσικά και χηµικά φαινόµενα µε αντίστοιχα
παραδείγµατα.
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20. Μεγαλύτερη ανάπτυξη των πέντε αισθήσεων.
21. Στο θέµα «Φυσικό περιβάλλον» να γίνει χρήση των ασκήσεων των σχολικών
βιβλίων.
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Ι.3.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Απόψεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

• Θετικά στοιχεία:

Περιοχές
Θ, Η, ΚΕ, Ι, Π, ΚΟ,
ΑΒ, ΚΖ.

1. Η γλώσσα ήταν κατανοητή.
2. Μας άρεσαν οι εικόνες και οι ασκήσεις.
3. Η ύλη ήταν ευχάριστη.
4. Μας άρεσαν οι ενότητες για: α) τα ζώα και τα φυτά - β) τα ουράνια σώµατα και
γ) τη φύση και το περιβάλλον.
• Αρνητικά στοιχεία:

Θ, Ι, ΑΒ, ΑΛ, ΚΑ,
Π.

1. Υπήρχαν δύσκολα σηµεία.
2. Μερικές ασκήσεις δεν τις καταλαβαίναµε.
2.

Προτάσεις για βελτίωση.
Προτάσεις

• Προτάσεις για βελτίωση:

Περιοχές
Θ, Η, ΚΕ, Ι, ΚΑ, Π,
ΑΒ.

1. Όλα τα µαθήµατα έτσι να γίνονται.
2. Να υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις, ασκήσεις, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα,
αντιστοιχίσεις, λεζάντες.
3. Να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις ενότητες: «τα ουράνια
σώµατα» και «οι αισθήσεις».
4. Να υπάρχουν περισσότερες έγχρωµες φωτογραφίες.
5. Να υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες.
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

132

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ:

Αναλυτικά δεδοµένα από τις πιλοτικές εφαρµογές της δεύτερης περιόδου
(1999)
II.1 Γνωρίζω την Ελλάδα.
II.2 Αγωγή Υγείας.
II.3 Εµείς και ο κόσµος.
II.4 Μαθηµατικά.
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II.1. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.

134

ΙΙ.1.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι ενότητες στο σύνολό τους ήταν κατανοητές. Κυρίως αυτές ΚΑ, ΚΟΜ,
που αναφέρονται στην καθηµερινή ζωή των µαθητών, τις ΠΑ.
ασχολίες και τα βιώµατά τους.
2. ∆εν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση.

ΚΟ, ΚΟΜ,
ΠΑ.

3. Πολύ θετική η αναφορά στον οικισµό των Σοφάδων. Ακολούθη- ΚΑ.
σε αρκετή συζήτηση µε το τέλος της συγκεκριµένης ενότητας.
4. Η
διαθεµατική
προσέγγιση
πολύ
δηµιουργική
και ΚΑ.
εποικοδοµητική. Καλύπτει ολιστικά το θέµα και παρέχει πολλές
δυνατότητες για επεξεργασία.
5. Η ταξινόµηση της ύλης ήταν πολύ επικοινωνιακή. Οι µαθητές ΚΑ, ΠΑ.
έδειχναν ενδιαφέρον, ρωτούσαν, απαντούσαν, συζητούσαν
µεταξύ τους, εξέφραζαν τα προσωπικά τους βιώµατα,
ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες αλλά και εργασίες εκτός
βιβλίου.
6. Το περιεχόµενο έδινε ιδιαίτερες ευκαιρίες για καλλιέργεια του
προφορικού λόγου στα παιδιά.
7. Η διαλογική µορφή του κειµένου ανάµεσα στα µέλη της
οικογένειας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των µαθητών.
8. Η επαφή µιας µη τσιγγάνικης και µιας τσιγγάνικης οικογένεια
ήταν επιτυχής. Πέρασε θετικά µηνύµατα στα Τσιγγανόπουλα.
9. Τσιγγανόπουλα και µη Τσιγγανόπουλα, επίσης, αναγνώρισαν
ότι ο τρόπος διαβίωσης µιας µεγάλης µερίδας Τσιγγάνων είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής πραγµατικότητας.
10. Το κείµενο είχε πολλά θετικά µηνύµατα για τον πληθυσµό αλλά
και τον πολιτισµό των Τσιγγάνων.

ΚΑ.
ΚΟΡ, ΠΑ.
ΚΟ, ΠΑ.
ΠΑ, ΚΟ.

ΚΟ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Η αναδροµή σε ιστορικά δεδοµένα ήταν εκτενής και κούραζε ΚΑ, ΠΑ, ΚΟ.

135

τους µαθητές.
2. Η αναφορά στη συνάντηση της µη τσιγγάνικης οικογένειας µε ΚΟ.
τους τσιγγάνους προβληµάτισε, καθώς «υποψίασε» τους
γονείς των παιδιών που αρνούνται τη «τσιγγανότητά τους».
3. Το κείµενο ελάχιστα φαίνεται να συγκινούσε τους µαθητές ΚΟ.
(στην Κοµοτηνή), γιατί το θεωρούσαν ξένο προς τη δική τους
πραγµατικότητα (στην πλειοψηφία τους οι µαθητές ήταν
Τουρκόφωνοι).
4. Γίνεται εκτενής αναφορά για ορισµένα θέµατα, όπως π.χ. τα ΠΑ.
µοναστήρια των Μετεώρων, που είναι κουραστική.
5. Πολλά ονόµατα από τις ιστορικές αναδροµές και στους δύο ΚΟΡ, ΠΑ.
νοµούς ήταν άγνωστα στα παιδιά και δεν τους ενδιέφεραν
6.
7.

8.

9.

ιδιαίτερα.
∆εν υπήρχε καµία αναφορά για τα Άγραφα και τη λίµνη
Πλαστήρα, στην οποία τα παιδιά πήγαν εκδροµή.
Οι εκκλησίες και τα µοναστήρια δε συγκινούσαν ιδιαίτερα τους
µαθητές, γιατί δεν έχουν µάθει από µικροί τη θρησκεία και τη
σηµασία της.
Η ιστορία της Θεσσαλίας ήταν πολύ κουραστική. Οι πολλές
χρονολογίες, το ονόµατα, οι περιοχές, δηµιουργούσε σύγχυση
στους µαθητές και αδυναµία να τα κατανοήσουν όλα, γι’ αυτό
και δυσανασχετούσαν.
Σχεδόν κανείς από τους µαθητές µας δεν ταξίδεψε πιο πέρα
από τη Θεσσαλονίκη. Γι’ αυτό και η Θεσσαλία, όπως και η
Ήπειρος ήταν άγνωστες περιοχές.
2.

ΚΑ.
ΚΑ.

ΚΑ.

ΚΟ.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Σε γενικές γραµµές είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο των ΚΑ, ΚΟΡ,
ΠΑ.
µαθητών.
2. Είναι ευκολονόητο και κοντά στην καθηµερινή ζωή των ΚΑ.
µαθητών. Τα παιδιά µιλούσαν ελεύθερα και συζητούσαν
ευχάριστα.
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3. Ο τονισµός άγνωστων ή σηµαντικών όρων µε µαύρα γράµµατα ΚΑ.
βοηθούσε τους µαθητές να εστιάζουν την προσοχή τους στο
καινούριο και άγνωστο και τον διδάσκοντα να τονίσει
περισσότερο τα σηµεία αυτά.
ΚΑ, ΚΟΡ.

4. Ήταν απλό και κατανοητό.
• Αρνητικά στοιχεία:

1. Υπάρχουν δύσκολες λέξεις και φράσεις στο κείµενο, όπως: ΚΑ, ΚΟ,
εθνικός δρυµός, νεολιθική εποχή, ρυµοτοµία, φάρα, έθνος, ΚΟΡ, ΠΑ.
κράτος, κλέφτες και αρµατολοί,
αντιπρόσωπος, κουκούλια, κλπ.

θρύλος,

εµπορικός

ΚΑ, ΚΟ.
2. Οι συντοµογραφίες µπερδεύουν τους µαθητές.
3. ∆εν είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο και στις ανάγκες των ΚΑ.
µαθητών. Χρειάζονταν φιλότιµες προσπάθειες εκ µέρους των
µαθητών για το σκοπό αυτό.
ΚΟΜ.
4. Το λεξιλόγιο δυσκόλεψε τους µαθητές.
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι πολλές και έγχρωµες φωτογραφίες του βιβλίου αξιοποιήθη- ΚΑ, ΚΟΡ,
καν αυτή τη φορά στο έπακρο από τους εκπαιδευτικούς και ΠΑ, ΚΟ.
τους µαθητές. Ήταν από τα πιο θετικά στοιχεία του βιβλίου.
2. Χρησιµοποιήθηκαν εκτός από το εποπτικό υλικό του κειµένου ΚΑ, ΚΟ, ΠΑ.
και σλάιτς, χάρτες, παραδοσιακά αντικείµενα κλπ., τα οποία
ενθουσίασαν τους µαθητές και τους ωθούσαν σε ενεργό
συµµετοχή.
3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι µαθητές έδειξαν για τις τελευταίες ΚΑ.
φωτογραφίες από τους Σοφάδες. Στις φωτογραφίες αυτές είδαν
δικά τους πρόσωπα και έγινε διάλογος µε δικούς τους
ανθρώπους.
4. Το ενδιαφέρον των µαθητών κεντρίστηκε έντονα από το ΚΟΡ, ΚΟΜ.
εποπτικό υλικό που υπήρχε.
5. Τα υπαίθρια «ζαχαροπλαστεία» και η υπαίθρια µουσική ΚΟΡ.
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ενθουσίασαν

τα

Τσιγγανόπουλα,

γιατί

ασχολούνται

µε

παρόµοιες εργασίες.
6. Οι φωτογραφίες χρησιµοποιήθηκαν για συγκρίσεις και µε τη ΚΟΡ.
ζωή των Τσιγγάνων στην Κόρινθο και έτσι µερικές εικόνες και
πληροφορίες

αποτυπώνονται

καλύτερα

στη

µνήµη

των

µαθητών.
7. Η εικονογράφηση των κειµένων χρησιµοποιήθηκε ως οπτικό ΠΑ.
ερέθισµα για να αρχίσει διάλογος µε τους µαθητές και να
καταθέσουν τις δικές τους εµπειρίες.
8. Η εντύπωση των φωτογραφιών µέσω του Η/Υ εντυπωσίασε ΚΑ, ΚΟΡ.
τους µαθητές και αυτό κέντρισε ακόµα περισσότερο το
ενδιαφέρον τους.
9. Το εποπτικό υλικό: φωτογραφίες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες ΚΑ.
ήταν πλούσιο και έκανε το µάθηµα βιωµατικό.
10. Οι χάρτες ήταν πολύ κατατοπιστικοί και χρήσιµοι για τα
Τσιγγανόπουλα.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Το εποπτικό υλικό ενώ είναι πλούσιο δεν είναι ιδιαίτερα ΚΟΡ, ΠΑ.
ποιοτικό, καθώς: α) η καθαρότητα των φωτογραφιών έχει
αλλοιωθεί από το scanner. Β) οι χάρτες δεν είναι ευκρινείς και
ευανάγνωστοι.
2. Υπάρχει αναντιστοιχία στις εικόνες και στις λεζάντες τους, ΚΟΡ.
όπως π.χ. σελ. 5, 35.
3. Αφού σκοπός του βιβλίου είναι και η χρήση των χαρτών ΠΑ.
έπρεπε να διατεθεί περισσότερος χώρος στο βιβλίο γι’ αυτούς.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Αξιοποιήθηκαν πλήρως οι ασκήσεις του βιβλίου, στο βαθµό ΚΟΡ, ΠΑ.
που επέτρεπε και ο διατιθέµενος χρόνος για το σκοπό αυτό.
2. Ήταν κατανοητές από τους µαθητές, αν και µερικές φορές ΚΟΡ.
δίσταζαν να απαντήσουν, ιδιαίτερα, σε ερωτήσεις κρίσεως.
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3. Οι ασκήσεις χρησιµοποιήθηκαν για την εµπέδωση της ύλης και ΚΟΡ, ΚΟ.
κυρίως για επαναλήψεις.
4. Οι ασκήσεις βοηθούσαν σηµαντικά την παραγωγή διαλόγου ΚΟΡ.
µέσα στην τάξη.
5. Αξιοποιούνταν οι ερωτήσεις και χρησιµοποιούνταν διάφοροι ΚΟΡ, ΠΑ.
εναλλακτικοί τρόποι για την υποβολή των ερωτήσεων.
6. Χρήσιµες οι εργασίες και οι ασκήσεις στο τέλος κάθε ενότητας ΚΑ.
για ανακεφαλαίωση και εµπέδωση των γνώσεων.
ΚΟΜ.
7. Οι Χριστιανοί µαθητές δεν συνάντησαν δυσκολίες.
8. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες αξιοποιήθηκαν όλες και έγι- ΠΑ.
ναν αφορµή για εκτεταµένες συζητήσεις µεταξύ εκπαιδευτικού
και µαθητών. Μερικές δραστηριότητες δόθηκαν και για το σπίτι.
9. Γενικά το ενδιαφέρον των µαθητών παρέµεινε σε υψηλά ΠΑ.
επίπεδα, όσον αφορά τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες.
ΠΑ.
10. Ήταν όλες κατανοητές από τους µαθητές.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Θα µπορούσαν να είναι πιο ενδιαφέρουσες και να έχουν
παιγνιώδη µορφή, όπως η ακροστιχίδα π.χ. να φτιάξουν το
χάρτη µιας πόλης, ένα σταυρόλεξο, κλπ.
2. ∆εν ήταν πολύ κατανοητές, κυρίως όσες αναφέρονταν σε
ιστορικά και γεωγραφικά δεδοµένα, που δεν ήταν γνωστά
στους µαθητές.
3. ∆εν κέντρισαν όλες το ενδιαφέρον των µαθητών και υπήρχε
αδιαφορία γι’ αυτές.
4. ∆εν αξιοποιήθηκαν αρκετά από εκπαιδευτικούς.
5. Οι Τσιγγάνοι µαθητές συνάντησαν δυσκολίες στις ερωτήσεις

ΚΑ.

ΚΑ, ΚΟ.

ΚΑ.
ΚΟΡ.
ΚΟΜ.

και δραστηριότητες, παρά τη συνεχή βοήθεια του
εκπαιδευτικού.
ΚΟΜ.
6. ∆εν ήταν όλες κατανοητές. Χρειαζόταν η συνεχής βοήθεια των
εκπαιδευτικών.
ΠΑ.
7. Τα Τσιγγανόπουλα δυσκολεύτηκαν στη συµπλήρωση της
ακροστιχίδας.
ΠΑ.
8. Στη σελ. 31, άσκηση 9 λείπει η λέξη ΥΠΝΟΣ.
ΠΑ.
9. Ορισµένες ερωτήσεις τοποθετήθηκαν σε λάθος ενότητες, όπως
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π.χ. στη σελ. 63 η ερώτηση 7 να πάει στη σελ. 74 και η 8 στη
σελ. 53.
5.

Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις συζητήσεις µε τους µαθητές στις ΚΑ.
φωτογραφίες και το περιεχόµενό τους, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει διάλογος στην τάξη.
2. Με αφορµή το κείµενο αυτό οι µαθητές είπαν και τις δικές τους ΚΑ.
εµπειρίες για πόλεις και χωριά που είχαν αναφερθεί εντός και
εκτός του νοµού τους.
3. Η επικοινωνία µε τους µαθητές ήταν πολύ εποικοδοµητική, ΚΑ.
ιδιαίτερα όταν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούσαν τις εµπειρίες και
τα βιώµατα των µαθητών.
4. Το κλίµα της τάξης ήταν πολύ ζεστό µε αποτέλεσµα να υπάρχει ΚΑ, ΚΟΜ.
συµµετοχή όλων των µαθητών.
5. Είχαν χιούµορ στη διδασκαλία.

ΚΑ, ΚΟΡ.
6. Είχαν µελετήσει µε επάρκεια το βιβλίο και αξιοποίησαν όλες τις ΚΟΡ, ΠΑ.
πληροφορίες του.
7. Με αφορµή τις πληροφορίες του βιβλίου έδιναν και οι ίδιοι ΚΟΡ, ΠΑ.
πρόσθετες πληροφορίες και έκαναν συγκρίσεις µε αντίστοιχες
πληροφορίες από τον τόπο κατοικίας των µαθητών.
Επικουρικά χρησιµοποιούσαν και εποπτικό υλικό από το
ΚΟΡ, ΚΟΜ.
σχολείο τους.
ΚΟΡ.
8. Είχαν θετική στάση στο µάθηµα.
ΚΟΡ, ΠΑ.
9. Ενθάρρυναν συστηµατικά την κριτική σκέψη των µαθητών.
10. Έκαναν συχνές αναφορές και αναδροµές, µε αφορµή τα
περιεχόµενα του βιβλίου, και σε πληροφορίες που είχαν
διδαχθεί οι µαθητές από ιστορία, µυθολογία, λογοτεχνία,
ΚΟΜ.
γεωγραφία.
11. Ήταν καλά προετοιµασµένοι και έκαναν αναφορές και
παραλληλισµούς µε τη δική τους γεωγραφική περιοχή της
ΠΑ.
Θράκης.
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12. Αν και ο χρόνος της πιλοτικής εφαρµογής ήταν περιορισµένος
το περιεχόµενο του βιβλίου αξιοποιήθηκε µε τον καλύτερο
ΠΑ.
δυνατό τρόπο.
13. Παρά τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών διδασκαλίας
(πολυπληθείς τάξεις - περιορισµένος χρόνος), οι εκπαιδευτικοί
κράτησαν το ενδιαφέρον των µαθητών σε υψηλό επίπεδο.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆εν αναπτύσσονταν συχνά ο διάλογος, επειδή προσπαθούσε ΚΟΡ.
να καλύψει την ενότητα σε λίγο χρόνο.
2. ∆εν ήταν µε επάρκεια προετοιµασµένος για τη διδασκαλία. Σε ΚΟΡ.
αρκετά σηµεία προέτρεχε χωρίς να γνωρίζει τι ακολουθεί στο
κείµενο.
3. ∆εν αξιοποιούσαν Παραγωγικά τις απαντήσεις των µαθητών ΚΟΡ.
για να διευκολύνουν την συζήτηση και το δηµιουργικό διάλογο.
4. ∆εν δίνονταν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές, ούτε ΚΟΡ.
ενθαρρύνονταν αυτοί για συµµετοχή. Υπήρχε µια νωχελικότητα
κατά τη διδασκαλία.

141

6.

Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενότητες που τους ΚΑ, ΚΟΜ.
αφορούσαν άµεσα, όπως π.χ. ο τρόπος διαβίωσής τους και η
ιδιοσυγκρασία τους ως κοινωνική οµάδα.
2. Τροµερό το ενδιαφέρον των µαθητών. Ρωτούσαν, απαντούσαν, ΚΑ, ΚΟΡ,
ΠΑ.
συµµετείχαν και ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες.
3. Στο τέλος της διδασκαλίας του βιβλίου έγινε µια πολύ
δηµιουργική και εποικοδοµητική συζήτηση µε τους µαθητές. ΚΟΡ.
Τονίστηκαν πολλά ανθρωπιστικά στοιχεία. Έγινε αυτοκριτική
και η συζήτηση έδειξε έναν ιδιαίτερο προβληµατισµό και
ευαισθητοποίηση των µαθητών για τους Τσιγγάνους.
4. Έβλεπαν το µάθηµα αυτό ως µια αλλαγή από τα άλλα
ΚΟΡ.
µαθήµατα.
ΚΟΜ.
5. Ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες για διάφορα θέµατα.
6. Συµµετείχαν ενεργά όλοι οι µαθητές. Τα Τσιγγανόπουλα ΠΑ.
ιδιαίτερα έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή τους
κοινότητά τους, για τις εµπορικές τους δραστηριότητες και για
τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες στα µέρη που αναφέρονταν και
στο βιβλίο.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Ήταν αδιάφοροι για γεγονότα ή πληροφορίες που δεν τους
άγγιζαν, όπως ήρωες, ιστορικά γεγονότα, µοναστήρια εκκλησίες.
2. Η διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρµογής την τελευταία διδακτική
περίοδο είχε ως αποτέλεσµα να ατονεί το ενδιαφέρον των
µαθητών.
3. Υπήρχε ανοµοιογένεια µαθητών στην τάξη. Η πλειοψηφία ήταν
επιφυλακτική και η συµµετοχή ήταν µικρή.
4. Τα παιδιά ήταν αδιάφορα. Ελάχιστες φορές έκαναν ερωτήσεις.

ΚΑ, ΚΟΜ.

ΚΟΡ.

ΚΟΡ.
ΚΟΜ.
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7.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Έγινε σωστή και εποικοδοµητική, από παιδαγωγική σκοπιά, ΚΑ.
εργασία.
2. Αξιοποιήθηκαν τα βιώµατα των µαθητών από τα ταξίδια που ΚΑ.
και αυτά έχουν κάνει σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, σε
ικανοποιητικό βαθµό.
3. Καταβλήθηκαν φιλότιµες προσπάθειες για διάλογο µε όλους ΚΑ.
τους µαθητές.
4. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί κράτησαν θετική στάση για το ΚΟΡ, ΚΟΜ.
περιεχόµενο του βιβλίου. Το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον και
σχολίασαν θετικά την απλότητα του κειµένου και τον πλούτο
του εποπτικού υλικού για την κατανόηση της ύλης από τους
µαθητές.
5. Κατάφεραν να αξιοποιήσουν µε επιτυχία το υλικό και να ΚΟΜ.
επισηµάνουν την ανάγκη ενός αντίστοιχου «εναλλακτικού
υλικού» και για τα άλλα µαθήµατα.
6. Ο τρόπος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε ΠΑ.
επαρκώς στις απαιτήσεις του µαθήµατος και κυρίως στην
επιτυχία των σκοπών του.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί ενώ ήταν θετικοί για το περιεχόµενο του ΚΟΡ.
βιβλίου, µερικές φορές αντιδρούσαν για την «τόσο απλή
γλώσσα» που ήταν γραµµένο, γιατί, κατά τη γνώµη τους, αυτό
δε βοηθούσε στην αναβάθµιση του γλωσσικού επιπέδου των
µαθητών, παρόλο που έβλεπαν και τις δυσκολίες των µαθητών
στην κατανόηση.
2. Οι µαθητές που είχαν την τουρκική ως µητρική γλώσσα ΚΟΜ.
δυσκολεύονταν στην κατανόηση του περιεχοµένου.
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8.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

1. Οι διδακτικές ενότητες να είναι µικρότερες σε έκταση και ΚΑ, ΠΑ.
περισσότερο περιεκτικές.
ΚΑ.
2. Να περιοριστούν τα ιστορικά ονόµατα και οι χρονολογίες.
3. Να υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες και ασκήσεις µε ΚΑ.
παιγνιώδη µορφή.
4. Να βελτιωθεί η ποιότητα των έγχρωµων εικόνων, χαρτών κλπ., µε ΚΟΡ, ΠΑ.
καλύτερο σκάνιγκ, ώστε να διευκολύνεται η αποδοτική τους
χρήση.
5. Καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας αντίλογος όσον αφορά θέµατα ΚΟΡ.
των Τσιγγάνων, ότι π.χ. είναι «βρώµικοί, κλέφτες», ώστε να γίνει
µια συζήτηση που να αναιρεί αυτού του είδους τα στερεότυπα.
6. Το υλικό που απευθύνεται σε τουρκόγλωσσους Τσιγγάνους ΚΟΜ.
απαιτεί προσαρµογή και στα δεδοµένα της περιοχής.
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ΙΙ.1.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.

1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
ΚΟΡ, ΚΟΜ.
1. Ήταν πολύ κατανοητό.
2. Οι διάλογοι των κειµένων βοηθούσαν πολύ στην κατανόηση και ΚΟΜ.
έδιναν ιδιαίτερη ζωντάνια.
3. Το περιεχόµενο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δίνεται ως ΚΟΜ.
αφήγηση δύο παιδιών που είναι συνοµήλικοι µε τους µαθητές
της τάξης µου, οι οποίοι πηγαίνουν διακοπές. Βασικό και
έξυπνο ως ιδέα, γιατί µεταφέρει στους µαθητές την ξεγνοιασιά
και το ευχάριστο κλίµα των διακοπών και έτσι δέχονται
ευκολότερα όλες τις άλλες πληροφορίες του κειµένου.
4. Τα παιδοκεντρικά κείµενα προκαλούν το ενδιαφέρον των ΠΑ.
µαθητών και τα κάνουν πιο δεκτικά στις πληροφορίες.
5. Πολύ ζωντανή η περιγραφή.

ΚΟΡ.

• Αρνητικά στοιχεία:
ΚΑ, ΠΑ.
1. Αρκετές λέξεις και έννοιες ήταν άγνωστες στους µαθητές.
ΚΑ, ΠΑ.
2. Υπάρχουν πολλά ονόµατα και χρονολογίες, που κουράζουν.
3. Το περιεχόµενο δεν είναι άµεσα κατανοητό, γιατί δεν είναι ΚΟΜ, ΠΑ.
προσαρµοσµένο στο γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο του
τµήµατός µου, το οποίο είναι πολύ χαµηλό.
2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
ΚΑ, ΠΑ.
1. ∆εν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες.
2. Βοηθούσε πολύ ο τονισµός µε µαύρα στοιχεία λέξεων και ΚΑ, ΠΑ.
φράσεων, γιατί τραβούσε το ενδιαφέρον και την προσοχή των
µαθητών.
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3. Ήταν κατάλληλο ακόµα και για µικρότερης ηλικίας µαθητές ΚΟΡ, ΠΑ.
(π.χ. για Α΄ και Β΄ τάξεις του δηµοτικού).
ΚΟΡ.
4. Η τάξη µου δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα.
5. Οι µαθητές έµαθαν αρκετές νέες λέξεις και όρους, όπως: ΚΟΜ.
έκταση - πληθυσµός - όρια - κλίµα - θρύλος - παράδοση κάµπινγκ - εµπορικός αντιπρόσωπος, κ.ά.
6. Το λεξιλόγιο βοηθούσε πολύ την ανάγνωση, την οποία την ΚΟΜ.
καθιστούσε ενδιαφέρουσα και εύκολη.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Το τµήµα µου δυσκολεύτηκε, γιατί το γλωσσικό του επίπεδο ΚΟΜ.
είναι πολύ χαµηλό.
ΚΟΜ.
2. Υπήρχαν πολλές άγνωστες λέξεις.
3. ∆υσκολεύτηκαν να κατανοήσουν επαρκώς έννοιες, όπως: ΚΟΜ.
ρυµοτοµία, λαογραφία, υλοτοµία, κλίµα: ορεινό - ηπειρωτικό,
άποψη, γεωφυσικός και πολιτικός χάρτης, φυτεία, γραφικό
χωρίο, κ.ά.
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Εντυπωσιάστηκαν από την πλούσια εικονογράφηση του ΚΑ, ΚΟΜ.
κειµένου. Αυτό είχε ως συνέπεια τη διέγερση του
ενδιαφέροντός τους, την πλούσια συζήτηση και την διατήρηση
των πληροφοριών.
ΚΟΡ, ΚΟΜ.
2. Ήταν επαρκές, χρήσιµο και υπέροχο.
3. Η πλούσια χρήση φωτογραφιών και χαρτών του κειµένου είναι ΚΟΜ, ΠΑ.
το πιο θετικό στοιχείο αυτού του βιβλίου.
4. Το πλούσιο εποπτικό υλικό λειτούργησε καταλυτικά για τους ΚΟΜ.
µαθητές µου.
5. Οι επεξηγήσεις µου στο κείµενο βασίζονταν ουσιαστικά στο ΚΟΜ.
πλούσιο εποπτικό υλικό που υπήρχε.
ΚΟΜ.
6. Οι φωτογραφίες ήταν πολύ ελκυστικές.
7. Το γεγονός ότι οι φωτογραφίες είναι «ζωντανές» τραβηγµένες ΚΟΜ.
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από τη διαδροµή, κάνουν το κείµενο ζωντανό και ενδιαφέρον
και βοήθησε τα παιδιά να αποκτήσουν πολλές εικόνες από τις
περιοχές αυτές.
8. Οι φωτογραφίες έδιναν αφορµή για προβληµατισµούς και για ΚΑ.
ανάκληση

προσωπικών

εµπειριών

από

αντίστοιχες

περιπτώσεις.
9. Τα παιδιά ζητούν πληροφορίες για τους ιστορικούς και ΚΟΡ.
αρχαιολογικούς χώρους των φωτογραφιών.
10. Οι πληροφορίες που ζητούν οι µαθητές µε αφορµή τις ΚΟΜ.
φωτογραφίες καλύπτονται από τα κείµενα.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Απουσιάζουν φωτογραφίες από τη λίµνη «Πλαστήρα» που
γνωρίζουν τα παιδιά.
2. Οι έγχρωµοι χάρτες είναι ακατάλληλοι, γιατί δεν φαίνονται τα
στοιχεία τους.
3. Να υπάρχουν περισσότερες, καθαρότερες και σχετικότερες, µε
το θέµα κάθε ενότητας, εικόνες.
4. Λείπει µια φωτογραφία µε τα µέλη της οικογένειας που
ταξιδεύει, ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν τα πρόσωπα που

ΚΑ.
ΚΟΡ, ΚΟΜ.
ΚΟΡ.
ΚΟΜ.

πρωταγωνιστούν σ’ αυτό το ταξίδι.
5. Οι χάρτες των νοµών θα έπρεπε να είναι µεγαλύτεροι και ΠΑ.
περισσότερο ευδιάκριτοι.
6. Περισσότερες εικόνες από το εσωτερικό των µοναστηριών, από ΠΑ
τους διάφορους χώρους τους αλλά και από διάφορα χωριά.
ΠΑ.
7. Τα χρώµατα στις εικόνες πιο ζωηρά.
8. Οι χάρτες δεν επαρκούν και ίσως η διδασκαλία να ήταν πιο ΠΑ.
αποτελεσµατική αν υπήρχε και ένας «Άτλαντας» που θα
παρείχε περισσότερες πληροφορίες.
9. Να προσεχθούν περισσότερο οι λεζάντες κάτω από τις ΚΟΡ.
φωτογραφίες, όπως π.χ. στη σελ. 11.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές
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• Θετικά στοιχεία:
ΚΑ.
1. Οι ασκήσεις είναι κατανοητές και οι λύσεις τους εύκολες.
2. Οι ασκήσεις στο τέλος είναι απαραίτητες, γιατί διευκολύνουν ΚΟΡ, ΚΟΜ.
την επανάληψη και την κατανόηση αυτών που διδάχτηκαν.
3. Οι ακροστιχίδες είναι η αγαπηµένη άσκηση των παιδιών.

ΠΑ.
4. Οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις είναι χρήσιµες, γιατί ΚΟΡ, ΚΟΜ.
βοηθούν τον διδάσκοντα να επινοήσει και αντίστοιχες δικές του.
ΚΟΜ.
5. Πολύ καλές οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Θα έπρεπε να δίνονται και οι απαντήσεις και οι λύσεις µαζί µε ΚΑ.
τις ασκήσεις.
2. Χρειάζεται µεγαλύτερος πλούτος από δραστηριότητες και ΚΑ, ΠΑ.
ασκήσεις, όπως π.χ.: σταυρόλεξα - περιλήψεις δραµατοποίηση - αντιστοιχήσεις, κλπ.
ΠΑ.
3. Οι επαναληπτικές ασκήσεις θα έπρεπε να είναι λιγότερες.
5.

Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Τα παιδιά αισθάνθηκαν το βιβλίο δικό τους. Το αγάπησαν, γιατί ΚΑ
µιλούσε και σε αντίστοιχα δικά τους βιώµατα. Συµµετείχαν
νοερά στην εκδροµή και αβίαστα µάθαιναν για διάφορους
τόπους. Συζητούσαν άνετα και συνειδητοποιούσαν, µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού, ότι γνώριζαν πολλά αλλά και ότι
ήθελαν να µάθουν περισσότερα.
ΚΟΡ, ΚΟΜ.
2. Ποιοτική εκτύπωση και εικονογράφηση.
3. Μέσα από το ταξίδι αυτό τα παιδιά έµαθαν την πατρίδα τους ΚΟΡ.
και ιδιαίτερα τους νοµούς Τρικάλων και Καρδίτσας.
4. Οι σκοποί της πιλοτικής εφαρµογής επιτεύχθηκαν, γιατί οι ΚΟΡ.
µαθητές απέκτησαν πολύτιµες πληροφορίες και στη γεωγραφία
και στην ιστορία.
5. Προσέγγιζαν µε κατανόηση τα προβλήµατα του πληθυσµού ΚΟΡ.
των Τσιγγάνων.
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6. Οι ποικίλες πληροφορίες, που δίνονται µέσα από ερωταπαντή- ΚΟΜ.
σεις δίνουν την εντύπωση ενός διαλόγου και µιας συζήτησης
γόνιµης και έτσι αποφεύγεται η στείρα καταγραφή γνώσεων,
όπως συµβαίνει στα περισσότερα εγχειρίδια των µαθητών.
7. Η ύλη άρεσε στα παιδιά και την παρακολούθησαν µε ΚΟΡ.
ενδιαφέρον.
8. Το κείµενο αυτό, αν ο εκπαιδευτικός επινοήσει και άλλους ΚΟΡ.
τρόπους διδασκαλίας της ενότητας µε δηµιουργικές ασκήσεις,
θα αποβεί πολύ χρήσιµο στο διδακτικό έργο.
9. Η ύλη του βιβλίου κεντρίζει το ενδιαφέρον αλλά και την ΚΟΜ, ΚΑ,
προσοχή των µαθητών, γιατί οι πληροφορίες και το εποπτικό ΚΟΡ.
υλικό αναφέρεται στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή και βρίσκουν
πολλές οµοιότητες από τις δικές τους εµπειρίες και βιώµατα,
όπως: παζάρι, κάµπινγκ, ταξίδια, κ.ά.
10. Η αφήγηση είναι πολύ ζωντανή και βοηθάει τους µαθητές που ΚΟΜ, ΚΟΡ.
έχουν επισκεφθεί αυτά τα µέρη να ανακαλούν εύκολα στη
µνήµη τους τις σχετικές εµπειρίες, να τις διηγούνται στην τάξη
και να πλουτίζουν τη διδασκαλία.
11. Η ενότητα µε τη συνάντηση των Τσιγγάνων στους Σοφάδες ΠΑ.
προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις στην τάξη, άρεσε
ιδιαίτερα στους µαθητές και βοήθησε στη διαµόρφωση θετικών
στάσεων απέναντί τους. Πέρασε σπουδαία µηνύµατα στα
παιδιά σύµφωνα µε τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆εν υπήρχε παντού συνδυασµός γεωγραφικών και ιστορικών ΚΑ.
πληροφοριών.
2. Αρκετές ενότητες είχαν πολλές λεπτοµέρειες µε αποτέλεσµα να
γίνονται κουραστικές.
3. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τίποτε δεν
είναι τέλειο.
4. ∆εν υπάρχει πίνακας περιεχοµένων.
5. Να γίνουν διορθώσεις: σελ. 5 λεζάντα εικόνας, σελ. 11, 16: α) η
λίµνη Κάρλα έχει αποξηρανθεί, β) η Σκύρος δεν ανήκει στις
Σποράδες, σελ. 18, 19, 28, 37, 39, 40, 48, 58, 60, 65, 66 (οι

ΚΑ, ΚΟΜ,
ΠΑ.
ΚΟΡ.
ΚΟΡ.
ΚΟΡ, ΠΑ,
ΚΟΜ, ΚΑ.
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επαρχίες έχουν πια καταργηθεί, λέγονται περιφέρειες), 71, 74,
84 όπου επισηµαίνονται αβλεψίες τυπογραφικές ποικίλων
ειδών.
6. Θεωρώ αρνητικό το ότι η συγκεκριµένη οικογένεια δεν ΚΟΜ.
προέρχεται από µια πολιτισµική οµάδα ίδια µε αυτή των
µαθητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Οι οµοιότητες
είναι ελάχιστες σε ότι αφορά το µορφωτικό και το πολιτιστικό
τους επίπεδο. Έτσι δεν ταυτίζονται οι µαθητές µε τους γονείς
και κυρίως τα παιδιά της οικογένειας.
7. Υπάρχει η αίσθηση ενός ταξιδιού. Όταν, όµως, το κείµενο ΚΟΜ, ΠΑ.
χάνεται σε λεπτοµέρειες και εξειδικευµένους όρους, ατονεί το
ενδιαφέρον των µαθητών, γιατί αναγκάζονται να παρακολουθούν πράγµατα, που δεν έχουν βιώσει ποτέ και συνεπώς δεν
τα καταλαβαίνουν.
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6.

Γενική εκτίµηση του βιβλίου.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

ΚΑ, ΚΟΡ.
2. Η συµµετοχή και των γονιών στις απορίες και στα ερωτήµατα των ΚΟΡ.
παιδιών ήταν θετική και βοήθησε στην εµπέδωση της ύλης.
3. Η σύνδεση γεωγραφικών και ιστορικών πληροφοριών ΚΟΜ, ΠΑ.

1. Πολύ θετική προσπάθεια και προς τη σωστή κατεύθυνση.

αποδείχθηκε απαραίτητη και πολύ χρήσιµη.
4. Οι ενότητες που δίδαξα είχαν και δικές µου παρεµβάσεις, ΚΟΡ, ΠΑ.
προεκτάσεις, συµπληρώσεις και έγιναν σε ικανοποιητικό βαθµό
κατανοητές από τους µαθητές.
5. Οι πολλές λεπτοµέρειες για τα ιστορικά γεγονότα κουράζουν τους ΚΟΜ, ΚΟΡ,
µαθητές και τείνουν να καλύψουν το χώρο της Γεωγραφίας. Ο ΠΑ.
εκπαιδευτικός ήταν υποχρεωµένος να απλουστεύει τις
πληροφορίες αλλά και να παραλείπει αρκετές που ήταν δύσκολες,
για να διευκολύνει τη µάθηση.
6. Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια πολύ καλή προσπάθεια για τη ΠΑ.
συγγραφή αντίστοιχων σχολικών κειµένων, τα οποία προκαλούν
το ενδιαφέρον και την περιέργεια των µαθητών.
7.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

1. Οι εκπαιδευτικοί χρειαζόµαστε συνεχή και συστηµατική
επιµόρφωση για να ανταποκριθούµε µε επιτυχία στο διδακτικό και
εκπαιδευτικό µας έργο.
2. Να εµπλουτιστούν τα σχολεία µας µε εποπτικά µέσα διδασκαλίας,
για να διευκολυνθούµε στο έργο µας.
3. Να διατηρηθεί και σε άλλα αντίστοιχα κείµενα η εικονογράφηση
και το ύφος των κειµένων.
4. Η σύνδεση και η συσχέτιση γεωγραφικών και ιστορικών
πληροφοριών είναι χρήσιµη αρκεί να µην είναι σε µεγάλη έκταση
και να κουράζει.
5. Να υπάρχουν παρόµοια βιβλία για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
6. Τα κείµενα να χωριστούν σε περισσότερες αυτόνοµες ενότητες.

Περιοχές
ΚΑ.

ΚΑ.
ΚΟΜ.
ΚΟΜ.

ΠΑ.
ΠΑ.
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ΙΙ.1.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Μας άρεσε ιδιαίτερα το ταξίδι της οικογένειας και σκεφτόµαστε ΚΟΡ, ΠΑ.
κι εµείς τα µέρη που θα µπορούσαµε να επισκεφτούµε µε τους
δικούς µας γονείς.
2. Το περιεχόµενο του κειµένου είναι απλό και κατανοητό.

ΚΟΡ, ΠΑ.

3. Χαρήκαµε την πλούσια εικονογράφηση και το ευχάριστο ύφος ΚΟΡ, ΠΑ.
που είναι γραµµένο.
4. Νοµίζουµε ότι συµµετέχουµε και εµείς στο ταξίδι, µαζί µα τα ΚΟΡ, ΚΟΜ.
παιδιά της ιστορίας.
5. Χαιρόµαστε για τις πολλές και πλούσιες πληροφορίες που ΚΟΡ, ΠΑ.
παίρνουµε από το κείµενο.
6. Θέλαµε συχνές επαναλήψεις ακόµα κι όταν συνεχιζόταν και ΚΟΡ, ΚΑ.
µετά το κουδούνι του διαλείµµατος.
7. Μας άρεσαν ιδιαίτερα οι περιηγήσεις στα Μετέωρα και στην ΠΑ, ΚΑ.
Καρδίτσα (στο Παυσίλυπο και στους Σοφάδες).
8. Συζητήσαµε για πολλά θέµατα: ταξίδια - εµπόριο - αξιοθέατα. ΠΑ, ΚΑ.
Ανταλλάξαµε εµπειρίες για µέρη που κι εµείς έχουµε επισκεφθεί
και αναφέρονται στο βιβλίο.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Μερικές περιγραφές µας κούραζαν. Ιδιαίτερα µε τα πολλά ΚΟΡ, ΠΑ.
ονόµατα και τις χρονολογίες.
2.

Το λεξιλόγιο.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Ήταν σε ικανοποιητικό βαθµό κατανοητό.
2. Ήταν προσαρµοσµένο στο επίπεδό µας.

ΚΑ, ΚΟΡ,ΠΑ.
ΚΟΡ.
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• Αρνητικά στοιχεία:
1. Υπήρχαν δύσκολες λέξεις και φράσεις που µόνοι µας δεν τις ΚΑ, ΚΟΡ,
καταλαβαίναµε. Με τη βοήθεια του δασκάλου τις καταλάβαµε.
ΚΟΜ.
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3.

Το εποπτικό υλικό.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Ήταν πολύ πλούσιο και ελκυστικό.

ΚΑ, ΠΑ,
ΚΟΡ, ΚΟΜ.

2. ∆ε χορταίναµε τις εικόνες που µας τραβούσαν το ενδιαφέρον.
3. Θέλαµε περισσότερες φωτογραφίες.

ΠΑ, ΚΟΜ.
ΚΟΡ, ΠΑ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Πιο καθαροί χάρτες για να µπορούµε να τους χρησιµοποιούµε ΚΟΡ, ΠΑ.
αποδοτικά.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Μας άρεσαν πολύ οι ακροστοιχίδες και θα θέλαµε ΚΟΡ, ΠΑ.
περισσότερες.
2. Γενικά ήταν ενδιαφέρουσες οι ασκήσεις και µας βοηθούσαν ΚΑ, ΠΑ.
στην επανάληψη.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Μερικές ασκήσεις ήταν πολύ δύσκολες για µας.
2. ∆εν τις κάναµε όλες τις ασκήσεις, γιατί δεν είχαµε χρόνο.
5.

ΚΑ, ΚΟΜ.
ΚΟΡ, ΚΟΜ.

Γενική εκτίµηση του βιβλίου.
Παρατηρήσεις

1. Μας άρεσε πολύ το περιεχόµενο, γιατί έµοιαζε µε µια εκδροµή
µας.
2. Οι φωτογραφίες, οι χάρτες και το υλικό που χρησιµοποιούσαν οι
δάσκαλοί µας από το σχολείο µας άρεσαν πολύ και έκαναν
ευχάριστο το µάθηµα.
3. Νιώθαµε σα να ταξιδεύαµε και οι ίδιοι.

Περιοχές
ΚΑ, ΚΟΡ,
ΠΑ.
ΚΑ, ΠΑ,
ΚΟΡ.
ΚΟΡ, ΠΑ.
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4. Γνωρίσαµε νέα µέρη και µάθαµε καινούρια πράγµατα.

ΚΟΡ, ΚΑ.

5. ∆εν έχουµε δει σε άλλα βιβλία τέτοιες ιστορίες όµορφα δοσµένες.

ΠΑ, ΚΟΡ.
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II.2. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.
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ΙΙ.2.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο του µαθήµατος είναι σχετικά εύκολο και ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
κατανοητό. ∆ίνει αφορµή για συζήτηση και συµµετοχή όλων ΛΑ.
των παιδιών, αφού τα θέµατα που θίγονται συνδέονται άµεσα
µε την καθηµερινή τους ζωή, τις ανάγκες τους και τα
ενδιαφέροντά τους.
2. Τα θέµατα αφορούν διαχρονικά κοινωνικά προβλήµατα µε ΑΓ.Β.
πρωτότυπο µάλιστα τρόπο δοσµένα, και γι’ αυτό ακριβώς το
λόγο προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και εξασφαλίζουν
την ενεργό συµµετοχή τους στο µάθηµα, ανεξάρτητα από το
επίπεδό τους.
3. Οι πληροφορίες δίνονται µε σύντοµο, περιεκτικό και άµεσο ΑΓ.Β.
τρόπο.
4. Πολλά από τα θέµατα είναι ενδιαφέροντα για τα παιδιά, γιατί ΑΓ.Β, ΑΛ.
συνδέονται µε προηγούµενες γνώσεις, που απέκτησαν από τα
µαθήµατα του σχολείου, καθώς επίσης και µε προσωπικές τους
εµπειρίες. (Π.χ. η αναφορά στο νερό και στην προστασία από
τα βλαβερά µικρόβια συνδέθηκε µε την επίσκεψή τους στην
ΕΥ∆ΑΠ στα πλαίσια του µαθήµατος της Φυσικής. Το κεφάλαιο
για το αλκοόλ συνδυάστηκε µε το µάθηµα της Χηµείας αφού
έγινε λόγος για τον χηµικό τύπο του αλκοόλ, κλπ.)
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Έπρεπε να υπάρχουν και
πληροφορίες σε κάθε ενότητα.
2.

άλλες

συµπληρωµατικές Η.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

• Θετικά στοιχεία:

Περιοχές
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1. Το λεξιλόγιο είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο των παιδιών ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
και τις ικανότητές τους.

ΛΑ

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στην ενότητα της σεξουαλικής αγωγής παρουσιάστηκαν ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
δυσκολίες στην κατανόηση του κειµένου από όλους σχεδόν ΛΑ.
τους µαθητές, λόγω των συχνών αναφορών σε ιατρικούς όρους
και επιστηµονικές έννοιες.
2. ∆υσκολίες εντοπίστηκαν στις παρακάτω φράσεις: «παθητικός Η.
καπνιστής»,
«το
κάπνισµα
προκαλεί
αναπνευστικά
προβλήµατα», «καρδιακές παθήσεις και διαταραχές στα
αγγεία», «ορµόνες και διαδικασία βιολογικής ωρίµανσης που
συντελείται στην εφηβεία και στα δύο φύλα, κυρίως στα
κορίτσια», «ενδοκρινείς αδένες», «ωοθήκες», «οιστρογόνα»,
«τεστοστερόνη», και «εµµηνόρρηση».
3. Στην ενότητα «σεξουαλική αγωγή» δηµιουργήθηκαν ασάφειες Η.
και δε δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις από τους
εκπαιδευτικούς.
4. Στην ενότητα «υγιεινή του περιβάλλοντος» τα παιδιά Η.
δυσκολεύτηκαν στα εξής: «δυσεντερία» και «ηπατίτιδα».
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το εποπτικό υλικό του βιβλίου παρατίθεται εύστοχα. Υπάρχει
δηλαδή λογική συνάφεια εικόνας και κειµένου, προωθεί τον
διάλογο και συµβάλλει στην ελκυστική και σύντοµη
πληροφόρηση του µαθητή.
2. Οι εικόνες συνοδεύουν εύστοχα το κυρίως κείµενο,
καθιστώντας το πιο θελκτικό και οικείο.
3. Έγινε πλήρης αξιοποίηση του εποπτικού υλικού, των φωτογραφιών και των σχεδιαγραµµάτων από τους εκπαιδευτικούς.

ΑΓ.Β., ΑΛ,
ΛΑ.

ΑΓ.Β.
Η, ΑΛ, ΛΑ.

∆όθηκαν, επίσης, και αρκετές πρόσθετες πληροφορίες.
4. Ιδιαίτερα χρήσιµες φάνηκαν οι εικόνες στην αρχή του κάθε ΑΛ.
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κεφαλαίου, αφού βοηθούσαν στη διατύπωση των βασικών
αξόνων πάνω στους οποίους οργανωνόταν η διδασκαλία και
συνέβαλλαν στην προβληµατοποίηση του διδακτικού
αντικειµένου. (π.χ. Γιατί νοµίζετε ότι είναι ψευτοµάγκας αυτός
που καπνίζει; Από τον τίτλο και την εικόνα του ζευγαριού, για τι
νοµίζετε ότι θα µιλήσουµε σήµερα;
5. Το έγχρωµο εποπτικό υλικό σε συνδυασµό µε το περιορισµένο ΑΛ.
κείµενο και τη χρήση επιστηµονικών όρων αποτελούν τα πιο
ισχυρά στοιχεία των ενοτήτων.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποίησαν αρκετά το εποπτικό ΑΓ.Β.
υλικό του βιβλίου και δεν εξάντλησαν όλες τις δυνατότητες που
αυτό
προσφέρει.
Σε
ορισµένες
µόνο
περιπτώσεις
χρησιµοποίησαν τις λεζάντες και τις χιουµοριστικές εικόνες ως
αφορµή για συζήτηση και διάλογο.
2. Καλό θα ήταν να υπάρχουν και ολόκληρες εικονογραφηµένες ΑΓ.Β.
σελίδες, που θα προσέλκυαν ακόµη περισσότερο το
ενδιαφέρον των παιδιών και θα αποτελούσαν αφορµή για
διάλογο και για επιπλέον δραστηριότητες.
3. Το εποπτικό υλικό δεν αξιοποιήθηκε σχεδόν καθόλου από τον Η.
εκπαιδευτικό και τα µαθήµατα αναλώθηκαν κυρίως σε
συµβουλές και νουθεσίες απ΄ αυτόν, όπως «µη χρησιµοποιείτε
κακά πράγµατα», κλπ.
4. Το εποπτικό υλικό είναι ανεπαρκές. ∆εν υπήρχαν πρόσθετες Η.
πληροφορίες. ∆εν χρησιµοποιήθηκε επίσης το εποπτικό υλικό
για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των µαθητών. Το µάθηµα
στηρίχθηκε κυρίως στην παράθεση προσωπικών εµπειριών
των µαθητών.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Προτιµήθηκαν περισσότερο οι ασκήσεις ανακεφαλαιωτικού ΑΓ.Β.
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χαρακτήρα.
2. Σε γενικές γραµµές οι δραστηριότητες ήταν κατανοητές και ΑΓ.Β.
απλές για όλους τους µαθητές. Έδιναν την δυνατότητα να
συµµετέχουν σε αυτές όλοι µαζί µε επιτυχία, ανεξάρτητα από
την σχολική τους επίδοση, διότι αναφέρονταν σε ζητήµατα της
καθηµερινής τους ζωής που συνεχώς τους απασχολεί και τους
προβληµατίζει.
3. Οι ασκήσεις αξιοποιήθηκαν µε δηµιουργικό τρόπο από τους Η, ΑΛ, ΛΑ.
εκπαιδευτικούς.
4. Οι ασκήσεις συµπληρώθηκαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι Η, ΑΛ.
πολύ απλές για το επίπεδο των µαθητών της Ε΄ και της ΣΤ΄
τάξης.
5. Σε µερικές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έδωσαν επιπλέον ΑΛ.
εργασίες για το σπίτι που είχαν δηµιουργικό χαρακτήρα. (π.χ.
Στην ΣΤ΄ τάξη ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να γράψουν
«Σκέφτοµαι και Γράφω» για τις συνέπειες του καπνίσµατος και
του αλκοόλ).
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Αποφεύχθηκαν οι ασκήσεις που απαιτούσαν οµαδική εργασία ΑΓ.Β.
και συλλογική δράση.
2. Οι εκπαιδευτικοί αρκέστηκαν κυρίως στις δραστηριότητες του ΑΓ.Β.
βιβλίου και απέφυγαν την οποιαδήποτε συµπληρωµατική
εργασία.
5.

Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν και σχεδίασαν τη διδασκαλία µε ΑΓ.Β., ΑΛ.
επιτυχία. Συνέδεσαν εύστοχα τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις µε
τις καινούριες (ανατροφοδότηση), όπου χρειάζονταν ενίσχυαν
τη
διδασκαλία
µε
συµπληρωµατικές
πληροφορίες,
προωθούσαν το διάλογο και αξιοποίησαν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα κείµενα και τις δραστηριότητες του υλικού.
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2. Οι εκπαιδευτικοί προετοιµάστηκαν για τη διδασκαλία όλων των Η, ΑΛ, ΛΑ.
ενοτήτων, έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες και µετέδωσαν
πολύ εύστοχα το νόηµα όλων των θεµάτων.
3. Επικοινωνία και κλίµα της τάξης πολύ ευχάριστο και Η, ΛΑ.
εποικοδοµητικό.
4. Ανάγνωση των κειµένων του βιβλίου και παροχή επεξηγήσεων ΑΛ.
από τους εκπαιδευτικούς, επίλυση αποριών, υποβολή
ερωτήσεων και συζήτηση συγκεκριµένων σηµείων.
5. Οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών επικεντρώθηκαν στην ΑΛ.
παρουσίαση εµπειριών των παιδιών, που συνδέονται µε το
υπό εξέταση θέµα.
ΑΛ.
6. Συνδέονταν η καινούρια γνώση µε την καθηµερινή πρακτική.
ΑΛ.
7. Έγινε επαρκής περιγραφή των εικόνων του βιβλίου.
8. Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούσαν απλή γλώσσα που ήταν ΑΛ.
κατανοητή στους µαθητές χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
απέφευγαν τη χρήση επιστηµονικών όρων.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στην ΣΤ΄ τάξη το µάθηµα δεν έγινε µε τόσο συστηµατικό,
µεθοδευµένο και θελκτικό τρόπο για τα παιδιά, µε αποτέλεσµα
να µην επιδείξουν την απαραίτητη προσοχή και ενδιαφέρον.
2. Ελλιπής χρησιµοποίηση των πληροφοριών του βιβλίου (κεφ. 910).
3. Μέτρια προετοιµασία του εκπαιδευτικού.
4. Ελλιπής προετοιµασία του εκπαιδευτικού.
5. Ανεπαρκής
διδασκαλίας.
6.

συντονισµός

και

προγραµµατισµός

ΑΓ.Β.

Η.

Η.
Η.
της Η.

Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Σε γενικές γραµµές οι µαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
συµµετείχαν ενεργά στο µάθηµα, εκθέτοντας τις δικές τους ΛΑ.
εµπειρίες και προβληµατισµούς γύρω από τα θέµατα που
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διδάχθηκαν.
Η, ΑΛ.
2. Ζητούσαν συµπληρωµατικές πληροφορίες για αρκετά θέµατα.
3. Μία µαθήτρια από την Αλβανία, η οποία έχει έρθει πρόσφατα, Η.
παρά τις δυσκολίες στη γλώσσα συµµετείχε ενεργά στο µάθηµα
και ανέφερε ότι το συγκεκριµένο βιβλίο είναι πιο ενδιαφέρον και
πιο εύκολο από τα άλλα του σχολείου.
4. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενότητα της ΑΛ, ΛΑ.
σεξουαλικής αγωγής και κυρίως στο υποκεφάλαιο που
αναφερόταν στο AΙDS.
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7.

Γενικές παρατηρήσεις για την ενότητα.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Πολύ καλή παρουσίαση. Στην ενότητα, για παράδειγµα,
“Ασφάλεια στο σπίτι”, τονίστηκαν όχι µόνο οι κίνδυνοι που

Η.

υπάρχουν µέσα σ’ αυτό αλλά και η ασφάλεια και ζεστασιά που
αυτό προσφέρει.
2. Τα παιδιά έµαθαν πολλά πράγµατα σχετικά µε καλές και κακές
Η.
συνήθειες και την προστασία από καθηµερινούς κινδύνους.
3. Τα θέµατα δόθηκαν µε εποικοδοµητικό και ενδιαφέροντα τρόπο
Η.
από τον εκπαιδευτικό.
4. Τα θέµατα είναι παρµένα από την καθηµερινή ζωή, αφορούν
ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
άµεσα τους µαθητές και κινούν το ενδιαφέρον τους.
ΛΑ.
5. Τα θέµατα τα οποία τέθηκαν είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και
Η, ΛΑ.
προκάλεσαν την ενεργό συµµετοχή των παιδιών στο µάθηµα.
• Αρνητικά στοιχεία:
Η.
1. Η διδασκαλία στηρίχθηκε κυρίως σε νουθεσίες και κηρύγµατα.
2. Σε επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό εκφράστηκε µια Η.
συντηρητική άποψη περί σεξουαλικής αγωγής. Ανέφερε
συγκεκριµένα την άποψη ότι ο αυνανισµός αποτελεί
παθολογική κατάσταση, αρρώστια. Αυτή η αντίληψη δεν
διατυπώθηκε στο µάθηµα, γι’ αυτό το θέµα αποσιωπήθηκε
πλήρως.
3. Το µικρό µέγεθος των εικόνων δρούσε πολλές φορές ΑΛ.
ανασταλτικά στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών.
8.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Η ενότητα είχε σηµαντικά µηνύµατα και ερεθίσµατα για Η.
προβληµατισµό για τους µαθητές.
2. Οι εκπαιδευτικοί εκτίµησαν θετικά τις ενότητες που διδάχθηκαν, Η.
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αφού οι µαθητές έδειξαν ουσιαστική ανταπόκριση κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας.
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9.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

1. Οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις καλό θα ήταν να είναι
περισσότερες και µεγαλύτερης ποικιλίας.
2. Λείπουν οι δραστηριότητες εκείνες που θα έδιναν την αφορµή για
γραπτή διατύπωση σκέψεων και εκείνες που θα συνέδεαν
γνώσεις των Φυσιογνωστικών µαθηµάτων µε το µάθηµα της
Αγωγής Υγείας.

Περιοχές

ΑΓ.Β.
ΑΓ.Β.
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ΙΙ.2.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων είναι άµεσα κατανοητό και δεν ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
ΛΑ.
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.
2. Η ύλη των ενοτήτων κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
ΛΑ.
έχει απλά, σύντοµα και κατανοητά κείµενα.
3. Οι πληροφορίες είναι άµεσα χρήσιµες για τους µαθητές, αφού η ΑΓ.Β.
ενηµέρωσή τους από τους γονείς δεν είναι επαρκής για αρκετά
σηµαντικά θέµατα υγιεινής.
4. Η ύλη της σεξουαλικής αγωγής κεντρίζει το ενδιαφέρον των ΑΓ.Β., Η, ΑΛ.
παιδιών, γιατί είναι κάτι καινούριο και άγνωστο γι’ αυτούς µε
αρκετά αναπάντητα ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα.
5. Τα παιδιά άκουσαν και µίλησαν για καταστάσεις που σχετικά Η, ΑΛ.
γρήγορα θα αντιµετωπίσουν στη ζωή. (Κάπνισµα, ασφάλεια
στο σπίτι, sex).
6. ∆ίνει τη δυνατότητα συµµετοχής στο διάλογο ακόµα και σε ΑΛ.
παιδιά που σε άλλα µαθήµατα υστερούν.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Χρειάζονται βελτίωση τα θέµατα: αυνανισµός - γέννηση του ΑΓ.Β.
παιδιού - µέσα αντισύλληψης - ενδοκρινείς αδένες.
2. Στην ενότητα της σεξουαλικής αγωγής παρατηρήθηκε δυσκολία Η.
κατανόησης του εµµηνορρησιακού κύκλου. Έπρεπε να
παρουσιαστεί πιο απλά και µε λιγότερες λεπτοµέρειες.
3. Στο κεφάλαιο «Ασφάλεια στο σπίτι», η πρώτη άσκηση σχετικά ΑΓ.Β.
µε την οργάνωση ενός «ασφαλούς σπιτιού» δεν είναι
πραγµατοποιήσιµη στο χώρο του σχολείου µας λόγω έλλειψης
υλικού. Προφορικά είναι εφικτή, πρακτικά, όµως, είναι δύσκολο
να χρησιµοποιηθούν διάφορα αντικείµενα µε το φόβο ότι θα
θεωρηθεί «παιδαριώδες» από τους µαθητές.

166

2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το λεξιλόγιο των κειµένων είναι καλό και προσαρµοσµένο στο ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
ΛΑ.
γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
2. Οι λέξεις που είναι άγνωστες στα παιδιά αποτελούν ευκαιρία ΑΛ.
για συζήτηση των θεµάτων και συµβάλλουν στον εµπλουτισµό
της γλώσσας τους.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Το λεξιλόγιο της τελευταίας ενότητας είναι δύσκολο για
ορισµένους µαθητές.
2. Η φράση: «∆ιαταραχές στα αγγεία» θα µπορούσε να εξηγηθεί
περισσότερο µε λόγιο και εικονογράφηση.
3. Οι επιστηµονικοί και ιατρικοί όροι δυσκόλεψαν αρκετά τα
παιδιά.
4. Σε αρκετά σηµεία θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν και λέξεις
ειδικές που τη σηµασία τους οι µαθητές θα µπορούσαν να την

ΑΓ.Β., ΑΛ.
ΑΓ.Β.
Η, ΑΛ, ΛΑ.
Η.

καταλάβουν.
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Η εικονογράφηση των κειµένων είναι επαρκής.

ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
ΛΑ.
2. Οι έγχρωµες φωτογραφίες συνέβαλαν στη δηµιουργία ΑΓ.Β.
ευχάριστων, οπτικά, σελίδων κάνοντας το βιβλίο ελκυστικό για
τα παιδιά και σε αρκετές περιπτώσεις αποτέλεσαν την αφορµή
για την έναρξη συζήτησης.
3. Οι χιουµοριστικές εικόνες άρεσαν στα παιδιά, γεγονός που ΑΓ.Β.
συνέβαλε στη διατήρηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος
πάνω στο αντικείµενο της συζήτησης.
4. Οι µαθητές δεν ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες µε αφορµή τις ΑΓ.Β.
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φωτογραφίες.
5. Χρησιµοποίησαν στοιχεία από την εικονογράφηση και στα δικά ΑΓ.Β.
τους σχέδια.
ΑΓ.Β., Η, ΑΛ,
6. Τα σχόλια των φωτογραφιών είναι ικανοποιητικά και επαρκή.
ΛΑ.
7. Μέσα από τις φωτογραφίες αναπτύσσεται ενδιαφέρουσα ΑΓ.Β., Η, ΑΛ.
συζήτηση.
8. Οι µαθητές ζητούν περισσότερες πληροφορίες µε αφορµή είτε ΑΛ.
µια άγνωστη λέξη, είτε ένα θέµα πολύ οικείο σ’ αυτούς.
9. Οι µαθητές ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για τον ΑΛ.
καρκίνο, για τα αιµοφόρα αγγεία, για την ζωή των
µικροοργανισµών και για το πώς εµφανίστηκε το AIDS.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες για τις ΑΓ.Β.
διαταραχές στα αγγεία και για τον καρκίνο.
2. Έπρεπε να υπάρχουν και φωτογραφίες παρµένες από την Η.
πραγµατικότητα της καθηµερινής ζωής, έτσι ώστε να φέρουν το
παιδί πιο κοντά στο αντικείµενο µάθησης και να παρουσιάζουν
κάποιες συνέπειες πιο άµεσα στην αντίληψη των παιδιών.
3. Στο κεφάλαιο σεξουαλικής αγωγής, όπου εικονογραφούν τα Η.
µέσα αντισύλληψης, έπρεπε να παρουσιαστούν τα πιο γνωστά
και να τονίζεται στα παιδιά ότι η πλήρη ενηµέρωσή τους θα
πρέπει να γίνεται από αρµόδιο γιατρό, πριν αρχίσουν τις
σεξουαλικές τους σχέσεις.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
ΑΓ.Β., Η, ΑΛ.
2. Συµβάλλουν στον έλεγχο της εµπέδωσης και της κατανόησης, ΑΓ.Β., Η, ΑΛ.
από πλευράς µαθητών, των πληροφοριών που λίγο πριν
αναλύθηκαν.
3. Βοηθούν να διαπιστωθούν οι δυσκολίες και αδυναµίες που ΑΓ.Β.
1. Οι ασκήσεις στο τέλος των ενοτήτων είναι βοηθητικές.
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υπήρχαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
4. ∆ε δεσµεύουν τις πρωτοβουλίες του εκπαιδευτικού.
5. Οι ασκήσεις βοηθούν στην ανακεφαλαίωση.
6. Οι ασκήσεις είναι πολύ εύκολες για τα παιδιά.

Η.
ΑΛ.
ΛΑ.

7. Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και ζητούσαν ασκήσεις στο τέλος Η.
κάθε ενότητας.
8. Επιτυχηµένες είναι οι ασκήσεις στο κεφάλαιο των ατυχηµάτων.

ΛΑ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι ασκήσεις του τύπου «Σ» - «Λ» δε δίνουν την ευκαιρία στο Η.
µαθητή να σκεφτεί ή να εκφραστεί, γιατί είναι θέµα τύχης. Πιο
χρήσιµες είναι οι ερωτήσεις, που οι απαντήσεις τους δίνονται
σε ολοκληρωµένη πρόταση, έτσι ώστε να µπορεί ο µαθητής να
αναπτύξει τη δική του σκέψη ή ακόµα και να την προεκτείνει.
Η.
2. Σε ορισµένες ενότητες οι ασκήσεις είναι παρόµοιες.
3. Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες ασκήσεις όπως: ΛΑ.
αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, συνδυασµού, κλπ.

5.

Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Τα κείµενα ήταν όλα σύντοµα και κατανοητά.
2. Τα θέµατα καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό.
3. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στα κείµενα είναι κατανοητή
από τους µαθητές.
4. Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις που έγιναν.
Απαντούσαν στα ερωτήµατα του βιβλίου και διατύπωναν τις
δικές τους απόψεις και παρατηρήσεις.
5. Η ύλη των µαθηµάτων βοήθησε τα παιδιά να αναφερθούν σε
προσωπικές τους εµπειρίες ή εµπειρίες του ευρύτερου
οικογενειακού τους περιβάλλοντος για να επαληθεύσουν και να

ΑΓ.Β.
ΑΓ.Β.
ΑΓ.Β.
ΑΓ.Β., Η, ΛΑ.

ΑΓ.Β., ΛΑ.

στηρίξουν τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο.
6. Ενδιαφέρον έδειξαν τα παιδιά για το θέµα της ανεπιθύµητης ΑΓ.Β.
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εγκυµοσύνης και τις επιπτώσεις της.
7. Τα θέµατα του βιβλίου είναι παρµένα από τη ζωή. Γι’ αυτό Η, ΑΛ, ΛΑ.
ενδιαφέρουν και κεντρίζουν την περιέργεια των µαθητών.
8. Οι ενότητες αναφέρονται σε θέµατα που δεν υπάρχουν στην Η.
ύλη του σχολικού βιβλίου.
9. Η αναφορά του κεφαλαίου «Υγιεινή του νερού και του Η, ΑΛ, ΛΑ.
περιβάλλοντος» προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
10. Η αντιµετώπιση του καπνιστή ως άτοµο που δεν αξίζει να τον Η.
µιµηθούµε.
11. Καυτηριάζεται η ψευδαίσθηση των αλκοολικών ότι είναι Η.
ευτυχείς.
12. Είναι θετικό το γεγονός ότι τα παιδιά και ειδικά τα ΑΛ.
Τσιγγανόπαιδα θα µεταφέρουν τις γνώσεις του βιβλίου στο
οικογενειακό Περιβάλλον.
13. Στο επίπεδο της ενηµέρωσης και της πρόληψης όλα τα ΑΛ, ΛΑ.
κεφάλαια ήταν εξίσου σηµαντικά.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στο κεφάλαιο «Υγιεινή του περιβάλλοντος» έπρεπε να ΑΓ.Β.
αναφέρεται η µόλυνση του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές
µονάδες και από κάθε είδους πολεµικές επιχειρήσεις.
2. Αρνητικό στοιχείο η αναφορά στα κεφάλαια: «∆ιαταραχές στα ΑΓ.Β.
αγγεία» και «Καρκίνος».
3. Ελλιπείς πληροφορίες για την αρνητική επίδραση του καπνού ΑΓ.Β., ΑΛ.
και του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισµό.
ΑΓ.Β.
4. ∆εν γίνεται καθόλου αναφορά στις αιτίες του αλκοολισµού.
5. Στο κεφάλαιο «Ασφάλεια στο σπίτι» η πρόταση - ερώτηση: ΑΓ.Β.
«Όλα τα καλώδια και οι πρίζες είναι ασφαλή;», δηµιούργησε
πρόβληµα κατανόησης και η διατύπωση µπέρδεψε τα παιδιά.
6. Ο χρόνος που πραγµατοποιήθηκαν οι πιλοτικές εφαρµογές ΑΓ.Β.
(τέλος σχολικού έτους) δεν ήταν κατάλληλος για επαρκή
προετοιµασία.
7. Στο κεφάλαιο της σεξουαλικής αγωγής έπρεπε να δίνονται ΑΓ.Β., Η.
περισσότερες εξηγήσεις πάνω σε κάποια θέµατα, όπως π.χ. τι
είναι οι ορµόνες και τι κάνουν µέσα στον οργανισµό µας.
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8. Ο τρόπος προσέγγισης των θεµάτων της σεξουαλικής αγωγής ΑΓ.Β.
έπρεπε να είναι πιο προσιτός και κατανοητός για εντεκάχρονα
παιδιά. Το κείµενο, όπως είναι, µάλλον απευθύνεται σε παιδιά
µεγαλύτερης ηλικίας.
9. Η αναφορά του AIDS είναι εκτενέστερη και λεπτοµερειακή και ΑΓ.Β.
δεν κρατά το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα µπορούσε να είναι
πιο σύντοµη και περιεκτική και συγχρόνως πολύ πιο
ουσιαστική και εύστοχη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
10. ∆ε γίνεται σαφές από το κείµενο αν και κατά πόσο το βρασµένο Η.
νερό είναι πόσιµο.
11. Με την επισήµανση των πολλών κινδύνων που απειλούν το Η.
παιδί στο σπίτι υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να αποκοµίσουν µια
αρνητική στάση για το σπίτι τους.
12. Στο κεφάλαιο της σεξουαλικής αγωγής δε θίγεται το θέµα της
συχνότητας του αυνανισµού καθώς επίσης δε δίνεται σαφής
απάντηση για το αν οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωµένες σεξουαλικές σχέσεις ή όχι.
13. Υπάρχουν ελλείψεις στο κεφάλαιο για την Υγιεινή του
περιβάλλοντος.
14. ∆εν αναφέρονται οι πήγες µόλυνσης, όπως είναι η επαφή µε
ποτήρια, φλιτζάνια, πετσέτες, λεκάνες τουαλέτας.
15. Στο κεφάλαιο 10 η παράγραφος του αυνανισµού θα έπρεπε να
παραληφθεί, γιατί υπήρχε δυσκολία στη διδασκαλία.
16. Στο κεφάλαιο για το κάπνισµα θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί ο
χρόνος καπνίσµατος ενός τσιγάρου και το χάσιµο χρόνου για
10 τσιγάρα (100 min). Ο χρόνος αυτός θα µπορούσε να
αφιερωθεί σε αθλητισµό, µουσική, διάβασµα, συζήτηση.
17. Στην ενότητα του οικογενειακού προγραµµατισµού, όπου
αναφέρεται σε ηθικά ψυχολογικά, κοινωνικά και πρακτικά
προβλήµατα από µια ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, θα έπρεπε να
έχει γίνει µεγαλύτερη ανάλυση στα προβλήµατα αυτά.
18. Θα έπρεπε να ερµηνεύονται οι ιατρικοί όροι.
6.

Γενική εκτίµηση του βιβλίου.

Η.

ΑΛ.
ΑΛ.
ΑΛ.
ΑΛ.

ΑΛ.

ΑΛ, ΛΑ.
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Παρατηρήσεις

Περιοχές

ΑΓ.Β., Η, ΛΑ.
1. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα και χρήσιµα στοιχεία.
2. Ο τρόπος παρουσίασής τους συνέβαλε στην πλήρη σχεδόν ΑΓ.Β., Η, ΛΑ.
κατανόησή τους από τους µαθητές.
3. Τα παιδιά ωφελήθηκαν, θεωρητικά τουλάχιστον, για καταστάσεις Η.
καθηµερινής πρακτικής.
4. Υπήρχαν επιφυλάξεις για το θέµα sex και AIDS. Παρόλα αυτά το Η.
ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αρκετό.
5. Το κείµενο αυτό αποτελεί µια καλή βάση προβληµατισµού για ΑΛ.
τους τρόπους µε τους οποίους πρέπει να διδάσκονται και άλλα
µαθήµατα.
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7.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

1. Επιπλέον εικονογράφηση και πληροφορίες για τον καρκίνο και τις ΑΓ.Β., ΑΛ.
διαταραχές στα αγγεία.
2. Λεπτοµερέστερη περιγραφή κάποιων θεµάτων, όπως π.χ. τη ΑΓ.Β.
γέννηση του παιδιού.
3. Όλα τα θέµατα που θίγονται καλό είναι να συνοδεύονται από ΑΓ.Β.
σχετικά βίντεο.
4. Να γίνει αναφορά στις αιτίες του αλκοολισµού.
ΑΓ.Β.
5. Περισσότερες εξηγήσεις στο κεφάλαιο «Πνιγµοί» µε το µαξιλάρι.
ΑΓ.Β.
6. Επιπλέον διευκρινίσεις στην πρόταση: «Τα παράθυρα πρέπει να
είναι ασφαλισµένα, οι πόρτες κι οι µπαλκονόπορτες πρέπει να
είναι κλειστές.
7. Περισσότερη έµφαση στη συναισθηµατική διάσταση της
σεξουαλικής αγωγής.
8. Το βιβλίο θα ήταν καλύτερο σε µικρότερο µέγεθος, µε
περισσότερες σελίδες και περισσότερες εικόνες.
9. Περισσότερες πληροφορίες, µεγαλύτερη προέκταση στα θέµατα
αλλά και αποτελέσµατα στατιστικών ερευνών σε παγκόσµιο ή
πανελλαδικό επίπεδο (π.χ. αριθµός θανάτων από κάπνισµα,
θανατηφόρα ατυχήµατα στο σπίτι, κλπ.).
10. Να τονιστεί ιδιαίτερα η σηµασία της ατοµικής καθαριότητας.
11. Να επισηµανθεί η δυσκολία ενός καπνιστή για να σταµατήσει το
κάπνισµα.
12. Να γίνει αναφορά στα νοθευµένα ποτά.
13. Να τονιστεί η αγάπη της οικογένειας για το σπίτι.
14. Να παρουσιαστεί η σεξουαλική αγωγή ως θείο δώρο καθ’ ότι
µέσω αυτής διαιωνίζεται το ανθρώπινο είδος.
15. Η τελευταία ενότητα θα έπρεπε να διδαχθεί σε τρεις ώρες: 1η:
η

ΑΓ.Β.

ΑΓ.Β.
Η.
Η.

Η.
Η.
Η.
Η.
Η.
Η.

η

εφηβεία - 2 : οικογενειακός προγραµµατισµός και 3 : σεξουαλικά
µεταδιδόµενα νοσήµατα - AIDS, κλπ.
16. Να προστεθεί και το θέµα των ναρκωτικών στην οµάδα κάπνισµα ΑΛ.
- αλκοόλ.
17. Να ερµηνευτούν µε πληρότητα διάφοροι ιατρικοί όροι.

ΑΛ.
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18. Στο κεφάλαιο υγιεινή του περιβάλλοντος θα έπρεπε να αναφέρεται ΛΑ.
ο βρασµός του φρέσκου γάλακτος, από τη στιγµή που υπάρχουν
κατοικίδια, όπως κατσίκες.
19. Στην ενότητα «το κάπνισµα στα παιδιά» δεν γίνεται λόγος για το ΛΑ.
κάπνισµα στις εγκύους και τις σοβαρές βλάβες που προκαλεί στο
έµβρυο.
20. Στο κεφάλαιο «το αλκοόλ» δεν επισηµαίνεται η βλάβη στο συκώτι ΛΑ.
και στον οργανισµό αυτού που καταναλώνει µεγάλες ποσότητες
και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επίσης, να γίνει λόγος και για το
πώς το αλκοόλ µπορεί να βλάψει το έµβρυο.
21. Στο κεφάλαιο «ασφάλεια στο σπίτι» δεν αναφέρεται το σηµάδι ΛΑ.
που πρέπει να υπάρχει στους υαλοπίνακες των παραθύρων και
στις πόρτες. Το αυτοκόλλητο να διακρίνεται εύκολα από τα παιδιά
και να τοποθετείται σε χαµηλό ύψος.
22. Να επισηµανθεί η προσοχή των παιδιών στα σιδερένια κάγκελα
µε τις µυτερές αιχµές, καθώς και η χρησιµοποίηση της ειδικής
προστατευτικής σήτας µεγάλου ύψους σε όλα τα µπαλκόνια που
υπάρχουν µικρά παιδιά.
23. Στο κεφάλαιο των δηλητηριάσεων θα έπρεπε να γίνεται λόγος για
τα αλλοιωµένα τρόφιµα. (Εκτός ψυγείου - αµφίβολης προέλευσης
- ληγµένες κονσέρβες).
24. Στην ενότητα «εγκαύµατα» θα έπρεπε να αναφερθεί το ξεχασµένο
µπουκάλι οινοπνεύµατος κοντά στη φωτιά ή για το ρίξιµο στη
φωτιά µπουκαλιών που περιέχουν σπρέι και µπορούν να
προκαλέσουν έκρηξη.
25. Προσοχή θα έπρεπε να δοθεί στις νάιλον σακούλες, που πολλές
φορές παίζουν τα παιδιά και µπορεί να καταπιούν µέρος ή να την
βάλουν στο κεφάλι. (Κίνδυνος ασφυξίας).

ΛΑ.

ΛΑ.

ΛΑ.

ΛΑ.
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ΙΙ.2.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι µαθητές εξέφρασαν θετικές εντυπώσεις και χαρακτήρισαν το ΑΓ.Β.
µάθηµα ως κάτι ανάµεσα στο µάθηµα της φυσικής και της
µελέτης του περιβάλλοντος. Είπαν χαρακτηριστικά ότι θίγει
πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα, που µέχρι τώρα έλειπαν από
τα σχολικά τους βιβλία.
2. Στα παιδιά άρεσε το µάθηµα, γιατί έµαθαν πράγµατα που ούτε Η, ΑΛ.
καν τα ήξεραν και τα θεωρούν βασικά για τη ζωή τους.
3. Τους άρεσαν και τους κέντρισαν το ενδιαφέρον τα θέµατα που Η.
αφορούσαν τη βιολογική ωρίµανση κατά την περίοδο της
εφηβείας.
4. Ενθουσιάστηκαν από την εικονογράφηση του βιβλίου, γεγονός Η, ΑΛ, ΛΑ.
στο οποίο συντέλεσε η καλή προετοιµασία και οργάνωση του
µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό.
5. Οι ασκήσεις συµπληρώθηκαν µε άνεση από τους µαθητές και Η, ΑΛ.
τους άρεσαν αρκετά. Θα ήθελαν να ήταν περισσότερες και πιο
σύνθετες.
6. Έδειξαν ενδιαφέρον για όλα τα θέµατα και θα ήθελαν να ακόµη Η.
να διδαχθούν: ναρκωτικά, διάστηµα, θάλασσα, πώς πετάει ένα
αεροπλάνο.
Η.
7. Θεώρησαν επιτυχηµένη την εικονογράφηση του βιβλίου.
8. Η συγκεκριµένη ύλη κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, γιατί Η, ΑΛ, ΛΑ.
σχετίζεται µε θέµατα που τα συναντούν καθηµερινά στα
προσωπικά τους βιώµατα και πολλά από αυτά δεν τα έχουν
διδαχθεί στο σχολείο, ούτε και τα έχουν ακούσει από τους
γονείς του.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Ήθελαν το εξώφυλλο του βιβλίου να ήταν «πολύχρωµο» και ΑΓ.Β.
πιο ελκυστικό.
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2. Οι φωτογραφίες να ήταν «αληθινές» και πιο µεγάλες και οι ΑΓ.Β.
ζωγραφιές να µην ήταν τόσο παιδικές.
3. Παρατήρησαν ότι θα ήταν καλό σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του ΑΓ.Β.
βιβλίου να γίνει λόγο για θέµατα «Μόλυνσης και Προστασίας
του Περιβάλλοντος».
4. ∆υσκολίες συνάντησαν στα µαθήµατα
περιβάλλοντος» και «Σεξουαλική αγωγή».

«Υγιεινή

του Η, ΑΛ, ΛΑ.
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II.3. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.
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ΙΙ.3.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων που διδάχτηκαν ήταν κατανοητό ΚΕ, ΣΕ.
από όλους τους µαθητές, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
2. ∆ιδάχτηκαν όλες οι ενότητες µε αφορµή τις επαναλήψεις της ΚΕ.
ύλης.
3. Το περιεχόµενο ήταν κατανοητό από τους µαθητές, γιατί είναι Θ, ΣΕ.
πολύ απλά γραµµένο και εµπλουτισµένο µε εποπτικό υλικό.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι µαθητές της ∆΄ τάξης συνάντησαν δυσκολίες στην ενότητα ΣΕ.
«ηλεκτρισµός».
2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. ∆εν εντοπίστηκαν δυσκολίες ως προς το λεξιλόγιο. Ήταν ΚΕ, Θ, ΣΕ.
κατανοητό και προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των
µαθητών.
2. Οι εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτερα αναλυτικοί µε αποτέλεσµα να ΚΕ, Θ, ΣΕ.
αρθούν όλες οι δυσκολίες κατανόησης.
3. Οι πίνακες, που περιλαµβάνουν καινούριες λέξει - έννοιες, ΣΕ.
έδιναν αφορµή για εξηγήσεις, διευκρινήσεις, ανάλυση και
επανάληψη.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Κάποιοι όροι χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες ως προς Θ.
την επεξήγησή τους.
2. Όταν υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης δίνονται και σχετικά Θ.
παραδείγµατα.
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3. Για το επίπεδο της Ε΄ τάξης, θα έπρεπε να υπάρχουν και πιο Θ.
σύνθετες λέξεις.

179

3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το εποπτικό υλικό είναι επαρκές και ενθουσίασε τους µαθητές. ΚΕ, Θ, ΣΕ.
Συµµετείχαν παραθέτοντας προσωπικές εµπειρίες.
2. Αξιοποιήθηκαν επαρκώς οι φωτογραφίες, τα σκίτσα και οι ΚΕ, Θ, ΣΕ.
χάρτες των κειµένων.
3. ∆ίνονται πρόσθετες πληροφορίες και παραδείγµατα και το Θ.
µάθηµα γίνεται µε διαλογική µορφή.
4. Οι εικόνες, τα σκίτσα, η παράσταση απλών πειραµάτων, η ΣΕ.
αναφορά στη γεωγραφία, οι συγκρίσεις που εµπεριέχονται σε
πολλές από αυτές (σελ. 12) κεντρίζουν το ενδιαφέρον των
µαθητών, διευκολύνουν την κατανόηση και προωθείται ο
διάλογος.
5. Το εποπτικό υλικό αποτελεί ένα από τα στοιχεία που ΣΕ.
διαφοροποιεί το βιβλίο από τα βιβλία του σχολείου.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στην ενότητα «ηλεκτρισµός» εντοπίστηκε µια αναντιστοιχία ΚΕ.
κειµένου και σχεδίου.
2. Ο εκπαιδευτικός περιορίστηκε αποκλειστικά στο περιεχόµενο ΚΕ, Θ.
των ενοτήτων και δεν παρείχε πρόσθετες πληροφορίες.
3. Η ενότητα 7 θα έπρεπε να δοθεί µε περισσότερο εποπτικό ΣΕ.
υλικό.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι ασκήσεις - δραστηριότητες των ενοτήτων αξιοποιήθηκαν ΚΕ, Θ, ΣΕ.
από τους εκπαιδευτικούς αλλά περιορίστηκαν µόνο σ’ αυτές.
2. Οι ασκήσεις που απαιτούσαν ζωγραφικές απεικονίσεις ΚΕ.
εντυπωσίασαν ιδιαιτέρως τους µαθητές.
Θ.
3. Οι ασκήσεις γίνονται οµαδικά από τους µαθητές.
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4. Οι ασκήσεις έδωσαν την ευκαιρία στους µαθητές να αυτενεργή- ΣΕ.
σουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να καταγράψουν τη νέα γνώση, τις προσωπικές εµπειρίες, τις παρατηρήσεις κλπ. Τους άρεσαν οι καινοτοµίες, πρωτοτυπίες στην άσκηση 4 στη σελ. 71.
5. Στην άσκηση 5 στη σελίδα 31 οι µαθητές πρότειναν ΣΕ.
εναλλακτικές λύσεις, έκαναν υποθέσεις, υπήρξε αντιπαράθεση
απόψεων, ζωηρό ενδιαφέρον.
6. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες συµµετέχουν και ΣΕ.
καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους (σελ. 32 - εικ. 6) ή
εντοπίζουν διαφορές (σελ. 70)
7. Μέσα από τις ασκήσεις καλλιεργείται η αυτενέργεια, η φαντασία ΣΕ.
των µαθητών, όπου τους ζητείται να ζωγραφίσουν κάτι όπως
το φαντάζονται.
8. Οι µαθητές εντυπωσιάστηκαν µε την εικόνα στη σελίδα 11, ΣΕ.
σχετικά µε το µέγεθος των πλανητών, όπου τους δίνεται η
δυνατότητα όχι µόνο να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν,
αλλά και να φαντασθούν και να χρωµατίσουν, όπως αυτοί
θέλουν.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Μερικές από τις ασκήσεις δεν έγιναν κατανοητές από τους
µαθητές. Π.χ. στην ενότητα «σεισµοί» η περιγραφή των
αλλαγών της µορφής της γης.
2. Μερικές από αυτές ήταν ασαφείς στην εκφώνησή τους. Π.χ.
στην ενότητα «φωτοσύνθεση» η άσκηση στη σελίδα 39.
3. Οι ασκήσεις δεν αξιοποιήθηκαν από µερικούς εκπαιδευτικούς
προφασιζόµενοι πίεση του χρόνου.
4. ∆εν δόθηκαν πρόσθετες ασκήσεις από τους εκπαιδευτικούς.

ΚΕ.

ΚΕ.
ΚΕ.
ΚΕ.

5. Κάποιες ασκήσεις παραλείπονται λόγω βαθµού δυσκολίας. Θ.
Μερικές τροποποιούνται ελαφρώς για την καλύτερη εµπέδωση
της ύλης.
5.

Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές
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• Θετικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν µε επιτυχία τη διδασκαλία των ΚΕ, Θ, ΣΕ.
ενοτήτων.
2. Αξιοποίησαν πλήρως τις πληροφορίες του βιβλίου καθώς και ΚΕ, Θ, ΣΕ.
τις ασκήσεις και έδιναν πρόσθετες πληροφορίες, όπου ήταν
ανάγκη.
3. Άριστη επικοινωνία µε τους µαθητές, πολύ ήρεµο το κλίµα της Θ, ΣΕ.
τάξης.
4. Θετική η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο νέο υλικό.
5. Ο εκπαιδευτικός έδωσε πρόσθετες πληροφορίες και ασκήσεις.

Θ.
Θ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Παρατηρήθηκε χάσµα στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και ΚΕ.
µαθητών.
2. Οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν αρκετά προετοιµασµένοι για τη ΚΕ.
διδασκαλία της ενότητας. ∆εν έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες.

6.

Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Σε γενικές γραµµές οι µαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και ΚΕ, Θ, ΣΕ.
συµµετείχαν ενεργά στο µάθηµα, εκθέτοντας τις δικές τους
εµπειρίες και προβληµατισµούς γύρω από τα θέµατα που
διδάχθηκαν.
2. Τους ενθουσίασε το εποπτικό υλικό και κυρίως οι έγχρωµες ΚΕ, Θ, ΣΕ.
εικόνες.
3. Οι µαθητές επεξεργάζονταν το βιβλίο και κυρίως τις Θ, ΣΕ.
φωτογραφίες που προκαλούσαν την προσοχή τους.
4. Το µάθηµα θεωρήθηκε από τους µαθητές ως «ευχάριστο» Θ.
διάλειµµα από την ρουτίνα του σχολείου.
5. Εξέφραζαν συχνά απορίες και ερωτήσεις που τους Θ, ΣΕ.
δηµιουργούσε το νέο υλικό.
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• Αρνητικά στοιχεία:
1. Το επίπεδο της τάξης ήταν ιδιαίτερα χαµηλό και δυσκολεύτηκαν ΚΕ.
να κατανοήσουν ορισµένες πληροφορίες χωρίς τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού.
2. Το µάθηµα εξελίχτηκε σε «εξέταση» γνώσεων προκαλώντας ΚΕ.
µερικές φορές τη δυσαρέσκειά τους
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7.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν µέσα στις λίγες διδακτικές ώρες ΚΕ.
να διδάξουν όσες περισσότερες ενότητες µπορούσαν.
2. Πολύ θετική εκτίµηση σε γενικές γραµµές. Η συγκεκριµένη ύλη Θ.
είναι πολύ απλή από άποψη θεµατολογίας και γλώσσας για
τους µαθητές της Ε΄ τάξης.
3. Οι εκπαιδευτικοί έκριναν θετικά όλες σχεδόν τις ενότητες. Ήταν ΣΕ.
επαρκείς και κατάλληλες για το σύνολο των µαθητών και όχι
µόνο των Τσιγγανοπαίδων.
4. Τα κείµενα έδιναν αφορµές για διάλογο εκπαιδευτικού και ΚΕ.
µαθητών.
5. Προωθείται η οµαδική εργασία, λόγω των ασκήσεων στο τέλος Θ.
κάθε ενότητας.
6. Παρέχεται η δυνατότητα εκµάθησης της γλώσσας µέσα από µια Θ.
διαφορετική ενότητα εκτός από το βιβλίο «Η Γλώσσα µου».
7. Οι ερωτήσεις, είτε εµβόλιµες στις ενότητες, είτε επαναληπτικές,
βοηθούν το δάσκαλο, προωθούν το διάλογο και διαπιστώνεται
ο βαθµός κατανόησης. Μέσα από αυτές οι µαθητές προβαίνουν
σε υποθέσεις και κωδικοποίηση της γνώσης.
8. Μέσα από τις ενότητες δίνεται η δυνατότητα ακόµη και στους
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες να µιλήσουν για προσωπικές
τους εµπειρίες και καθηµερινές τους δραστηριότητες, π.χ. πώς
φτιάχνουµε έναν χιονάνθρωπο.
9. Οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι µε το «Εµείς και ο κόσµος»
λύνουν προσωπικά τους ερωτήµατα και απορίες, που ίσως
κάτω από άλλες συνθήκες χαρακτηριζόταν απλοϊκά και γινόταν
αντικείµενο ειρωνείας. (Ερώτηση 5 στη σελίδα 25).
10. Οι αναφορές, οι παραλληλισµοί και η σύνδεση αφηρηµένων και
απρόσιτων εννοιών, φαινοµένων, αντικειµένων και καταστάσεων αποτελούν τα πιο θετικά στοιχεία της ενότητας. Αυτή η
µετάβαση είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες και δυνατότητες
του σταδίου νοητικής ανάπτυξης των µαθητών της ∆΄ και ΣΤ΄

ΣΕ.

ΣΕ.

ΣΕ

ΣΕ.
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τάξης. (Συγκεκριµένων λογισµών) (π.χ.: ο ήλιος µε τη λαµπάδα,
το σχήµα της γης µε το ταψί, ο γαλαξίας µε το τεράστιο
σύννεφο, κλπ.).
11. Η σύνδεση του γνωστικού αντικειµένου µε φάσεις της ΣΕ.
καθηµερινής ζωής. (εργασία - σπίτι - παιχνίδι στη σελ. 50).
12. Εξαιρετικά διαφωτιστική η καταγραφή των µακροπρόθεσµων ΣΕ.
και ειδικότερων στόχων στην εισαγωγή.
13. Η εξήγηση µε σύντοµα κείµενα απλών πειραµάτων και οι ΣΕ.
φωτογραφίες που τα συνοδεύουν, δίνουν την ευκαιρία στο
δάσκαλο να εξηγήσει και να πραγµατοποιήσει πειράµατα αλλά
και την πεποίθηση στους µαθητές, ότι πρόκειται για κάτι απλό
και µπορούν να πειραµατισθούν µόνα τους. (σελ. 51-52).
14. Η παρουσίαση όλων των πτυχών και φάσεων, η µετάβαση από
το ένα στάδιο στο άλλο κατά την ανάλυση ενός φαινοµένου και
η συνοδεία αντίστοιχων εικόνων συµβάλλει στην ολόπλευρη
προσέγγιση, κατανόηση και επισήµανση διαφορών. (Π.χ.: ο
σχηµατισµός πετρελαίου στη σελ. 40-41, οι φάσεις της σελήνης
στη σελ. 6, η κίνηση του ήλιου ανάλογα µε τις εποχές στην εικ.
17, η σύνδεση της ένδειξης του θερµοµέτρου µε το νερό των
λιµνών σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες στη σελ. 18, κλπ.).
15. Οι µαθητές συλλαµβάνουν τα πραγµατικά µεγέθη, όταν π.χ.
υπάρχει αντιστοιχία των βαθµών της κλίµακας Μερκάλι µε τις
καινοτοµίες που προξενούνται στη σελ. 74 ή το µέγεθος της
ενέργειας του ήλιου σε συσχετισµό µε τις λάµπες των 50 Watt
στη σελ. 47.
16. Η εικόνα - σκίτσο λειτούργησε θετικά. Κέντρισε το ενδιαφέρον
και έδωσε ώθηση στην παρατήρηση, εµπέδωση. Οι µαθητές
θεωρούν τις εικόνες και τα σκίτσα οικεία, συναντούν σ’ αυτά
στοιχεία από το κόσµο του παιχνιδιού και των κινούµενων
σχεδίων και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. (Π.χ.: η
δηµιουργία του ανέµου στη σελ. 23, η εξάτµιση του νερού των
θαλασσών στη σελ. 19, κλπ.).
17. Η συγκεντρωτική και συστηµατοποιηµένη παράθεση των
στοιχείων ή συµπερασµάτων. (Π.χ.: µορφές ενέργειας στη σελ.
45, συµπεράσµατα για τα ηλεκτρικά φορτία στη σελ. 53, κλπ.).

ΣΕ.

ΣΕ.

ΣΕ.

ΣΕ.
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18. Η σύνδεση µε τα γνωστικά αντικείµενα άλλων µαθηµάτων ΣΕ.
όπως τεχνικά, ιστορία, µυθολογία, γεωγραφία. Π.χ.: µε το
σκίτσο στη σελ. 23 για την κίνηση του αέρα και τη δηµιουργία
ανέµου οι µαθητές θυµήθηκαν τα κρύα (πράσινο-µπλε) και τα
ζεστά χρώµατα (κόκκινο-πορτοκαλί), που διδάχθηκαν στα
τεχνικά.
19. Η αναφορά στον άνθρωπο των προϊστορικών χρόνων και η ΣΕ.
σχέση του µε τον κεραυνό - φωτιά στη σελ. 61 έγινε δεκτή σαν
παραµύθι και ακολούθησε αναδιήγηση και από µαθητές µε
µαθησιακές δυσκολίες.
20. Σκιαγραφούνται οι αντιλήψεις - δοξασίες των αρχαίων για τους ΣΕ.
κεραυνούς. ∆ιάσταση - αντίθεση ανάµεσα σε δοξασίες, µύθο
και την πραγµατική ερµηνεία στη σελ. 61.
21. Η σύνδεση των συνεπειών του σεισµού µε την ιστορία σαν ΣΕ.
πιθανή αιτία για την καταστροφή του Μινωικού πολιτισµού στη
σελ. 75.
22. Η αναφορά στις συνέπειες και τα αποτελέσµατα του κεραυνού ΣΕ.
στο φυσικό περιβάλλον στη σελ. 59.
23. Η άσκηση 3 στη σελ. 81, όπου αναφέρεται στην ιστορία και στη ΣΕ.
θέση των Μινωικών πόλεων.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Καλύτερη κατανοµή των ενοτήτων. Κάποιες ασκήσεις Θ.
«περίσσευαν» από την διδάσκοντα και γίνονταν στο επόµενο,
θεµατολογικά ασύνδετο, µάθηµα.
2. Ορισµένες δραστηριότητες ήταν ασαφείς ως προς τη ΚΕ.
διατύπωσή τους, γεγονός που δηµιουργούσε σύγχυση στα
παιδιά. Π.χ. στην ενότητα «σεισµοί» η άσκηση 4 στη σελίδα 81.
3. Η συγκεκριµένη ύλη των ενοτήτων έχει διδαχτεί κατά τη ΚΕ.
διάρκεια των προηγούµενων τάξεων και έτσι δεν υπήρχε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4. Για την ΣΤ΄ τάξη θα έπρεπε να υπάρχει και µεγαλύτερος ΚΕ.
βαθµός δυσκολίας.
5. Στην ενότητα «σεισµοί» απουσιάζει η αναφορά στην κλίµακα ΚΕ.
Richter.
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6. Η διδακτική ώρα ήταν γεµάτη από δραστηριότητες, γεγονός Θ.
που µερικές φορές κούραζε τους µαθητές.
7. Η ενότητα 7 είναι συνοπτικά διατυπωµένη και χρειάζεται ΣΕ.
ανάλυση και επέκταση.
8. Στις ενότητες 7 και 8 λείπουν οι πίνακες, όπου να ΣΕ.
καταγράφονται οι καινούριες έννοιες.
9. Άκαιρη η επιλογή της εικόνας, όπου ενώ το κείµενο µιλά για τον ΣΕ.
ήλιο, που είναι πολύ φωτεινός και δεν µπορούµε να τον δούµε,
παριστάνει το ηλιοβασίλεµα µε αδύναµο ήλιο και σύννεφα.
10. Τα κείµενα για τη «Γλώσσα» εκτεταµένα και κουραστικά. ΣΕ.
Προτείνουµε να είναι πιο σύντοµα και να εµπεριέχονται στις
ενότητες, όπως στα βιβλία της ιστορίας το «Μάθε και αυτό» ή
«∆ιάβασε και αυτό».
8.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

1. Ανάγκη διαβάθµισης της ύλης ανάλογα µε την τάξη. Θα πρέπει,
λοιπόν, το περιεχόµενο, το λεξιλόγιο και οι ασκήσεις να
προσαρµοστούν στις διδακτικές απαιτήσεις της κάθε τάξης. Π.χ.
για την ΣΤ΄ τάξη οι πληροφορίες ήταν πολύ απλοϊκές.
2. Περισσότερο χρόνο για τη διδασκαλία κάθε ενότητας.
3. Η ύπαρξη σχεδίου από τον διδάσκοντα, ώστε να µπορεί να
αξιοποιεί πλήρως το εποπτικό υλικό.
4. Το λεξιλόγιο θα µπορούσε να είναι πιο σύνθετο και µε περισσότερους όρους, αφού απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ τάξης.
5. Χρήση περισσότερου εποπτικού υλικού από τον διδάσκοντα.
6. Επέκταση της εικόνας - σκίτσου, όπου αυτό είναι δυνατό.
7. Να ζητείται από τους µαθητές να σχηµατίσουν µε τις καινούριες
λέξεις - έννοιες, που περικλείονται στο πλαίσιο, δικές τους
προτάσεις, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός κατανόησης.
8. Να υπάρχουν ερωτήσεις και πρακτικές ασκήσεις σε όλες τις
ενότητες.
9. Τα κείµενα για τη «Γλώσσα», που βρίσκονται στο τέλος του
φυλλαδίου µε σύντοµη µορφή, µετά από την επιλογή αντιπρο-

Περιοχές
ΚΕ.

Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
ΣΕ.
ΣΕ.

ΣΕ.
ΣΕ.
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σωπευτικών παραγράφων, να υπάρχουν εµβόλιµα στις ενότητες
σε πλαίσιο, όπως το «∆ιάβασε και αυτό» στο βιβλίο της ιστορίας.
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ΙΙ.3.β. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων είναι άµεσα κατανοητό και ΚΕ, Θ, ΣΕ.
ενδιαφέρον για τους µαθητές, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
ΣΕ.
2. Οι ερωτήσεις βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση.
3. Αρκετά από τα θέµατα των ενοτήτων περιλαµβάνονται και στο ΚΕ.
µάθηµα της «Μελέτης Περιβάλλοντος», που διδάσκονται στο
σχολείο οι µαθητές. Στο συγκεκριµένο βιβλίο, όµως, παρουσιάζονται διαφορετικά. Π.χ.: η ενότητα «Γη και ουράνια σώµατα»
έδωσε περισσότερες πληροφορίες, που δεν αναφέρονται στο
βιβλίο του σχολείου.
4. Κεντρίζει το ενδιαφέρον

των

µαθητών, γιατί περιέχουν Θ, ΣΕ.

καινούριες γνώσεις και αφορούν την πραγµατικότητα που τους
ενδιαφέρει πολύ.
5. Η εικόνα - σκίτσο είναι στοιχείο που ταιριάζει µε την ΣΕ.
ψυχοσύνθεση του παιδιού.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆ε διδάχθηκαν οι ενότητες του ηλεκτρισµού και του ΚΕ, ΣΕ.
µαγνητισµού, γιατί θεωρήθηκαν αρκετά δύσκολες για το
επίπεδο των µαθητών.
2. Περισσότερες πληροφορίες θα έπρεπε να υπάρχουν στην ΚΕ.
αναφορά των ιόντων.
3. Το περιεχόµενο θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο σύνθετο, κυρίως Θ.
για τις δύο τελευταίες τάξεις, αλλά το ίδιο κατανοητό.
2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το

λεξιλόγιο

των

κειµένων

ήταν

αρκετά

εύκολο

και ΚΕ, Θ, ΣΕ.
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προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
2. Αρκετές λέξεις των κειµένων ήταν άγνωστες για τους µαθητές Θ.
της ∆΄ τάξης. Γρήγορα, όµως, γινόταν κατανοητές από τις
εικόνες που υπήρχαν στα κείµενα.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Για µερικές λέξεις δεν υπάρχουν ανάλογες επεξηγήσεις. Π.χ. Θ.
βόµβες υδρογόνου.

3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Η εικονογράφηση των ενοτήτων είναι επαρκής.
2. Οι εικόνες άρεσαν πολύ στους µαθητές. Είναι αρκετές για να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Σχολίαζαν διαρκώς και
παρατηρούσαν τις εικόνες.
3. Το γεγονός ότι είναι έγχρωµες και µέσα από τη ζωή και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών αποτέλεσε θετικό στοιχείο για τη
διδασκαλία.
4. Μέσα από τις εικόνες το παιδί κατανοούσε καλύτερα το κείµενο.

ΚΕ, Θ, ΣΕ.
ΚΕ, ΣΕ.

6. Τα σχόλια των φωτογραφιών είναι ικανοποιητικά και επαρκή.
∆εν ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες για την κατανόησή τους
από τους µαθητές.
7. Μέσα από τις φωτογραφίες αναπτύσσονται ενδιαφέρουσες
συζητήσεις.
8. Οι µαθητές, έχοντας ως αφετηρία την εικόνα, που κέντριζε το
ενδιαφέρον τους, εξέφραζαν πολλές απορίες, τις οποίες
κάλυπταν τα σχόλια των φωτογραφιών.
9. Οι µαθητές διατύπωναν καινούριες και ενδιαφέρουσες

ΚΕ, ΣΕ.

ΚΕ.

Θ, ΣΕ.
5. Το εποπτικό υλικό κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών, ΣΕ.
ωθούσε για συµµετοχή και πρόσφερε ιδιαίτερη βοήθεια στους
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, βοηθούσε στην
υλοποίηση των στόχων των ενοτήτων.

ΚΕ, Θ, ΣΕ.
ΚΕ, ΣΕ.

Θ.
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ερωτήσεις κυρίως γύρω από τα φυσικά φαινόµενα που
έβλεπαν στις εικόνες.
10. Στην ενότητα «πετρέλαιο», η καινοτοµία της εικόνας µε σκίτσο ΣΕ.
στη σελ. 41 εντυπωσίασε σε σχέση µε την «κλασική» που ακολουθεί και παρακίνησε τους µαθητές για παραπέρα συζήτηση.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Σε µερικά κεφάλαια η διάταξη των εικόνων θα έπρεπε να ήταν Θ.
καλύτερη.
2. Σε µερικές ενότητες οι εποπτείες είναι επαρκείς. Θα Θ.
µπορούσαν, όµως, να εµπλουτιστούν περισσότερο και κυρίως
µε φωτογραφίες και όχι µε ζωγραφιές, ώστε οι µαθητές να
αντιλαµβάνονται καλύτερα την πραγµατικότητα.
3. Στην ενότητα 6 που αναφέρεται για τη φωτοσύνθεση, θα ήταν ΣΕ.
πιο αποτελεσµατική η εικονογράφηση ολόκληρου του φυτού.
4. Σε µερικές φωτογραφίες δεν υπάρχουν επαρκή σχόλια και έτσι Θ.
οι µαθητές δυσκολεύονται στην κατανόησή τους.
5. ∆εν είναι επαρκής η εικονογράφηση.
4.

Θ.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι ασκήσεις είναι χρήσιµες, γιατί δεν είναι δεσµευτικές. Υπάρχει ΚΕ, Θ, ΣΕ.
η
δυνατότητα επιλογής και συµπλήρωσή τους από τον
διδάσκοντα.
ΚΕ, Θ, ΣΕ.
2. Ήταν αρκετά βοηθητικές για τους µαθητές.
3. Είναι σωστή η επιλογή των ασκήσεων αφού επικεντρώνονται ΣΕ.
στα σηµαντικότερα σηµεία του µαθήµατος.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Ο περιορισµένος χρόνος δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ΚΕ.
µαθητές να ασχοληθούν περισσότερος µ’ αυτές.
2. Στον τοµέα ασκήσεων της κάθε ενότητας πρέπει να γίνουν Θ.
βελτιώσεις µε προσθήκη περισσότερων και ελκυστικότερων

191

ερωτήσεων.
3. Οι ασκήσεις είναι πολύ λίγες και δεν βοηθούν στην εµπέδωση Θ.
του καινούριου γνωστικού αντικειµένου.
4. Οι ασκήσεις είναι δεσµευτικές, γιατί δεν βοηθούν τα παιδιά να Θ.
αναπτύξουν τη φαντασία τους και τη δηµιουργικότητά τους. Τα
περιορίζει και τα µπερδεύει.
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5.

Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το βιβλίο είναι απλά γραµµένο, καλά εικονογραφηµένο και έξω ΚΕ, Θ, ΣΕ.
από τα συνηθισµένα βιβλία για τους µαθητές.
2. Προκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών από το γεγονός και ΚΕ.
µόνο ότι είναι κάτι το καινούριο και διαφορετικό από τα άλλα
µαθήµατα του σχολείου.
3. Το λεξιλόγιο είναι προσαρµοσµένο στο επίπεδο των µαθητών.

ΚΕ, Θ, ΣΕ.

4. Η απλή και κατανοητή έκφραση που υπάρχει στις διάφορες ΚΕ.
ενότητες του βιβλίου.
5. Η ύλη είναι προσεγµένη χωρίς περιττές πληροφορίες, ώστε να Θ.
γίνεται βαρετή στους µαθητές.
6. Παρέχονται νέες πληροφορίες στους µαθητές.
7. Η προσέγγιση των θεµάτων µε απλές ερωτήσεις.

Θ, ΣΕ.
Θ.

8. Ο πρωτότυπος και εποικοδοµητικός τρόπο που είναι δοσµένες ΣΕ.
οι ενότητες.
9. Η ενότητα 5, όπου δίνονται τα καιρικά φαινόµενα αυτόνοµα και ΣΕ.
αναλυτικά.
10. Η σύνδεση µε τη µυθολογία.
11. Η χρήση πινάκων µε καινούριες έννοιες και άγνωστες λέξεις.

ΣΕ.
ΣΕ.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆εν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της φυσικής της ΣΤ΄ τάξης.
(Η ενότητα 4 ανήκει στη γεωγραφία, οι ενότητες 5 και 6
ανήκουν στην ύλη των άλλων τάξεων).
2. Το ξεκίνηµα της κάθε ενότητας είναι το πιο αδύνατο σηµείο του
βιβλίου. ∆ύσκολα προβληµατίζει τους µαθητές και δεν δίνει
αφορµή στο δάσκαλο να προβληµατίσει τους µαθητές και να
τους κεντρίσει το ενδιαφέρον.
3. ∆ε γίνεται σωστός καταµερισµός της ύλης.
4. Η υπεραπλούστευση σε ορισµένες ενότητες.

ΚΕ.

Θ.

Θ.
Θ.

5. Σε µερικές ενότητες παρατηρήθηκε εισαγωγή νέων εννοιών Θ.
χωρίς να δίνεται η κατάλληλη επεξήγηση.
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6. Στην ενότητα 7 παρατηρούνται πολλά κοινά σηµεία µε το βιβλίο ΣΕ.
του οργανισµού. Χρειάζεται µεγαλύτερη ανάλυση.
7. Οι ενότητες όπου δεν υπάρχουν ερωτήσεις, πρακτικές ΣΕ.
ασκήσεις και καινούριες λέξεις.
8. Η ενότητα του ηλεκτρισµού ήταν δύσκολη για το επίπεδο της ∆΄ ΣΕ.
τάξης.
6.

Γενική εκτίµηση του βιβλίου.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι ενότητες κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών για
συζήτηση, γιατί είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις εµπειρίες τους
και η συµµετοχή τους ήταν µεγάλη.
2. Στις περισσότερες ενότητες η διδασκαλία πέτυχε.
3. Οι ενότητες είναι απλές, ενδιαφέρουσες και σε µεγάλο βαθµό
κατανοητές.
4. Το βιβλίο είναι κάτι το διαφορετικό από τα βιβλία του σχολείου.
7.

ΚΕ, ΣΕ.

Θ.
Θ, ΣΕ.
Θ.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

1. Στη σελίδα 54 αναφέρει αγώγιµο σύρµα χωρίς πριν να έχει
µιλήσεις για αγωγιµότητα.
2. Στη σελίδα 61 η εικόνα δεν συµφωνεί µε τα σχόλια που την
ακολουθούν.
3. Στη σελίδα 87 ο µαθητής καλείται να συµπληρώσει τη λέξη
ηλεκτροµαγνήτης,
ενώ
δεν
έχει
αναφερθεί
καθόλου
προηγουµένως.
4. Στο τέλος κάθε ενότητας θα ήταν χρήσιµο να υπήρχαν
περισσότερες επαναληπτικές ασκήσεις για την καλύτερη
εµπέδωση της ύλης.
5. Πιο καλή κατανοµή της ύλης και εµπλουτισµός µε περισσότερες
εικόνες και φωτογραφίες.
6. Θα ήταν καλό να υπάρχει διαφορετικό βιβλίο για κάθε τάξη, έτσι

Περιοχές
ΚΕ.
ΚΕ.
ΚΕ.

Θ.

Θ.
Θ.
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ώστε να µην επαναλαµβάνεται συνεχώς η ίδια ύλη, αλλά να
συµπληρώνεται µε καινούρια.
7. Σε µερικές ενότητες δε θα έπρεπε να είναι τόσο απλουστευµένη Θ.
και σε άλλες θα έπρεπε να υπάρχει επεξήγηση για κάποιες
φράσεις.
ΣΕ.
8. Να υπάρχουν περισσότερες εικόνες - σκίτσα.
9. Να υπάρχουν ασκήσεις που βασίζονται στην παρατήρηση - ΣΕ.
σύγκριση.
ΣΕ.
10. Να υπάρχουν παντού ερωτήσεις.
11. Να χρησιµοποιούνται παντού απλά παραδείγµατα και να ΣΕ.
γράφονται οι καινούριες λέξεις σε πίνακες.
12. ∆ιαφορετική µορφή και περιεχόµενο έχουν οι ενότητες 6, 7 και 8

ΣΕ.

13. Λείπουν οι πρακτικές ασκήσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ΣΕ.
µαθητών και βοηθούν στην κατανόηση της ύλης.

ΙΙ.3.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Γενικές παρατηρήσεις των µαθητών.
Παρατηρήσεις

1. Το περιεχόµενο της ενότητας ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν
κατανοητό χωρίς δυσκολίες.
2. ∆εν συναντήσαµε δυσκολίες µε το λεξιλόγιο.
3. Ενθουσιαστήκαµε µε την εικονογράφηση του βιβλίου. Ήταν
πλούσια και ευχάριστη. Τα χρώµατα και οι εύστοχες επιλογές
κέντρισαν ιδιαίτερα την προσοχή και το ενδιαφέρον µας.
4. Οι ασκήσεις µας άρεσαν και τις λύσαµε χωρίς δυσκολία. ∆εν ήταν
πολύ διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν και στα σχολικά µας
βιβλία.
5. Μας άρεσε ο τρόπος που ήταν δοµηµένες οι ενότητες.
Παρουσιάζουν τα θέµατα διαφορετικά από το σχολικό βιβλίο.
6. Οι ασκήσεις µπορεί µερικές φορές να κούραζαν, αλλά γενικά µας

Περιοχές
ΚΕ, Θ, ΣΕ.
ΚΕ, Θ.
ΚΕ, Θ, ΣΕ.

ΚΕ, Θ.

ΚΕ, Θ, ΣΕ.
Θ.
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βοηθούν στην εµπέδωση της ύλης.
7. Η θεµατολογία του βιβλίου ήταν πολύ καλή.

Θ, ΣΕ.
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II.4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
α.

Εκτιµήσεις των παρατηρητών.

β.
γ.

Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
Εκτιµήσεις των µαθητών.
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ΙΙ.4.α. Εκτιµήσεις των παρατηρητών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο του µαθήµατος είναι σχετικά εύκολο και Ι, ΧΑ.
κατανοητό. ∆ίνει αφορµή για συζήτηση και συµµετοχή όλων
των παιδιών, αφού τα θέµατα που θίγονται συνδέονται άµεσα
µε την καθηµερινή τους ζωή και τα ενδιαφέροντά τους.
2. Γενικά οι µαθητές ∆εν αντιµετώπισαν πρόβληµα µε το χρόνο Ι, ΧΑ.
για την λύση των προβληµάτων.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Τα παιδιά αντιµετώπισαν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση
του περιεχοµένου των ασκήσεων.
2. Οι λέξεις «σκέψη» και «απάντηση» ξενίζουν κάποιους µαθητές,
οι οποίοι αναρωτιούνται τι πρέπει να γράψουν.
3. Στην ενότητα «αγορά γραφικής ύλης» τους µπέρδεψε ο
τιµοκατάλογος και έλυσαν λάθος την άσκηση.
4. Στην ενότητα «προβλήµατα µε τραπέζια και καρέκλες» τους
µπέρδεψε η λέξη «περισσότερο» για τη λύση του

Ι.
Ι, ΧΑ.
Ι, ΧΑ.
Ι, ΧΑ.

προβλήµατος.
5. Στην ενότητα «προβλήµατα µε τραπουλόχαρτα» οι µαθητές Ι.
δυσκολεύτηκαν στην ερώτηση: «Τι παρατηρείτε σχετικά µε το
µήκος της περιµέτρου και το εµβαδόν των παραπάνω
ορθογωνίων;».
6. Στην ενότητα «προβλήµατα από το εµπόριο» οι έννοιες «τιµή Ι, ΧΑ.
αγοράς» και «τιµή πώλησης» δεν έχουν εµπεδωθεί ακόµη στην
∆΄ τάξη.
7. Στην ενότητα «η σκακιέρα» εντοπίστηκε δυσκολία στη φράση: Ι, ΧΑ.
«Τι µέρος της σκακιέρας είναι η κάθε σειρά;».
8. Στην ενότητα «σχέδιο µε κορνίζα» οι µαθητές αντιµετώπισαν ΧΑ.
δυσκολία στο περιεχόµενο.
9. Στην ενότητα «προβλήµατα από το εµπόριο» οι µαθητές της ∆΄ ΧΑ.
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τάξης δεν µπόρεσαν να κατανοήσουν το περιεχόµενο του
προβλήµατος, διότι υπήρχαν πολλά νούµερα και τελικά
µπέρδεψαν τις δραχµές µε τα κιλά.
10. Στην ενότητα «αγορά γραφικής ύλης» οι µαθητές διατύπωσαν ΧΑ.
απορία στην πρόταση: «Κάθε πακέτο έχει 500 φύλλα και
στοιχίζει 1500 δραχµές».
2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το λεξιλόγιο είναι κατανοητό και προσαρµοσµένο στο γνωστικό Ι, ΧΑ.
επίπεδο των παιδιών και τις ικανότητές τους.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Κάποιοι µαθητές δεν κατάλαβαν τι σηµαίνει Α/Α στον
τιµοκατάλογο καθώς επίσης και την έννοια του γνώµονα.
2. Κάποιοι µαθητές ρώτησαν τι σηµαίνει η λέξη «ταξινόµησε».
3. Στην ενότητα «κινέζικο τετράγωνο» οι µαθητές ρώτησαν τι είναι
το κινέζικο τετράγωνο και γιατί ονοµάζεται έτσι.
4. Στην ενότητα «η Τράπουλα» οι µαθητές δυσκολεύτηκαν µε την
έννοια του πίνακα διπλής εισόδου.

Ι.
Ι.
Ι.
Ι.

5. Στην ενότητα «η σκακιέρα» οι µαθητές διατύπωσαν την απορία Ι.
για το τι είναι σειρά και τι στήλη.
Ι.
6. ∆υσκολεύτηκαν να καταλάβουν τον όρο «γραφική ύλη».
7. ∆υσκολεύτηκαν στο εµβαδόν κάθε σειράς και στήλης καθώς και Ι, ΧΑ.
στους δεκαδικούς.
8. Οι µαθητές της ∆΄ τάξης ρώτησαν τι σηµαίνει «µήκος της ΧΑ.
περιµέτρου».
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το εποπτικό υλικό που υπάρχει είναι ελλιπές. Ωστόσο, Ι, ΧΑ.
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αξιοποιήθηκε

επαρκώς.

Τα

παιδιά

διέθεταν

γεωµετρικά

σχήµατα (διαβήτη, κλπ.).
2. Ιδιαίτερα η ενότητα της τράπουλας είναι διασκεδαστική για τους Ι.
µαθητές. Ακονίζει το µυαλό τους και ενθουσιάστηκαν πολύ από
τα χαρτιά που είναι ζωγραφισµένα στο βιβλίο.
3. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι µαθητές για το κινέζικο Ι.
τετράγωνο, το οποίο και ζωγράφισαν όλοι µε ενθουσιασµό.
4. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι µαθητές και για τη σκακιέρα και Ι.
χρησιµοποίησαν πρόθυµα τα γεωµετρικά τους σχήµατα για να
µετρήσουν το εµβαδόν.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Το εποπτικό υλικό είναι ανεπαρκές. ∆εν υπήρχαν πρόσθετες Ι.
πληροφορίες. Το µάθηµα στηρίχθηκε κυρίως στην παράθεση
προσωπικών εµπειριών των µαθητών.
2. Μερικοί από τους εκπαιδευτικούς δε φρόντισαν να Ι.
προµηθεύσουν στην τάξη τράπουλα ή σκακιέρα. Περιορίστηκαν
µόνο στις εικόνες του βιβλίου.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Σε γενικές γραµµές οι ασκήσεις αξιοποιήθηκαν επαρκώς από Ι, ΧΑ.
τους εκπαιδευτικούς. Ήταν κατανοητές και απλές για όλους
τους µαθητές και έδιναν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε
αυτές όλοι µαζί µε επιτυχία.
2. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί έδιναν και πρόσθετες ασκήσεις για το Ι.
σπίτι.
3. Τα παιδιά συχνά ζητούσαν τα φύλλα των απαντήσεων για να Ι.
δουν περισσότερο τον τρόπο σκέψης για τη λύση των
προβληµάτων παρά τις πράξεις.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στην ενότητα «προβλήµατα µε τραπουλόχαρτα» οι µαθητές Ι, ΧΑ.

200

δυσκολεύτηκαν να ξεχωρίσουν το µήκος και το πλάτος.
5.

Στάση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί, σε γενικές γραµµές, οργάνωσαν και Ι.
σχεδίασαν τη διδασκαλία µε επιτυχία. Συνέδεσαν εύστοχα τις
ήδη αποκτηµένες γνώσεις µε τις καινούριες (ανατροφοδότηση),
προωθούσαν τον διάλογο και αξιοποίησαν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα κείµενα και τις δραστηριότητες του υλικού.
2. Το κλίµα της τάξης πολύ ζεστό, φιλικό και ευχάριστο. Η Ι, ΧΑ.
επικοινωνία µε τους µαθητές πολύ καλή.

• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι εκπαιδευτικοί κυρίως στηρίχτηκαν στα φύλλα εργασίας Ι, ΧΑ.
χωρίς να δίνουν πρόσθετες πληροφορίες.
2. Οι εκπαιδευτικοί, συχνά, προετοίµαζαν τους µαθητές από την Ι.
προηγούµενη ώρα για το φύλλο εργασίας, που θα ακολουθούσε, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να βγάζουν τα αποτελέσµατα και
να κάνουν τις πράξεις χωρίς να έχουν κατανοήσει καλά το
πρόβληµα και κατά συνέπεια να µην µπορούν να διατυπώσουν
σωστά τον τρόπο σκέψης λύσης του προβλήµατος.
3. Σε ορισµένες περιπτώσεις η προετοιµασία των εκπαιδευτικών Ι.
φαινόταν πρόχειρη και γρήγορη, χωρίς να βοηθούν και να
στηρίζουν τους µαθητές στα σηµεία που είχαν απορίες.
4. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ήταν αυστηροί και ειρωνικοί µε τους Ι.
µαθητές, που δεν µπορούσαν να λύσουν τις «γελοίες»
ασκήσεις.
5. Ένας εκπαιδευτικός ήταν αρκετά ειρωνικός µε τους µαθητές, µε Ι.
αποτέλεσµα να προσποιούνται ότι γνωρίζουν ακόµα και αυτά
που δεν κατανοούν.
6. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί έκαναν διακρίσεις, µε αποτέλεσµα τα Ι.
Τσιγγανόπαιδα να νιώθουν άσχηµα από τα ειρωνικά σχόλια
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των δασκάλων.
6.

Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα και ενδιαφέρονται Ι, ΧΑ.
να δουν αν έχουν γράψει σωστά το πρόβληµα.
2. Οι µαθητές έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για την τράπουλα και Ι, ΧΑ.
ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες.
3. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν, επίσης, και για το κινέζικο Ι.
τετράγωνο. Συµµετείχαν στο µάθηµα καθώς τους φάνηκε
ευχάριστο και ξεκούραστο.
4. Παρατηρήθηκε µεγάλη συµµετοχή και ενθουσιασµός των Ι, ΧΑ.
µαθητών κατά τη διδασκαλία της ενότητας «η σκακιέρα».
Ενθουσιάστηκαν από το σχήµα και τα κουτάκια και το
σχεδίασαν ευχάριστα.
5. Οι µαθητές ζητούν πρόσθετες πληροφορίες σε κάποιες ΧΑ.
ενότητες.
6. Οι µαθητές ενθουσιάστηκαν µε την ιδέα ότι θα δηµιουργήσουν ΧΑ.
ένα δικό τους πρόβληµα.
7. Σε γενικές γραµµές οι µαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και Ι, ΧΑ.
συµµετείχαν ενεργά στο µάθηµα, εκθέτοντας τις δικές τους
εµπειρίες και προβληµατισµούς γύρω από τα θέµατα που
διδάχθηκαν.
Ι, ΧΑ.
8. Ζητούσαν συµπληρωµατικές πληροφορίες για αρκετά θέµατα.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Σε ορισµένες περιπτώσεις η κινητικότητα των µαθητών ήταν Ι.
πολύ περιορισµένη. Ήταν καθηλωµένοι στα θρανία τους χωρίς
να εκφράζουν απόψεις και απορίες ή να ζητούν πρόσθετες
πληροφορίες. Ήταν φοβισµένοι και τροµαγµένοι αφού ο
δάσκαλος τους φώναζε και νευρίαζε πολύ εύκολα.
2. Προς το τέλος πολλοί µαθητές κουράστηκαν και άρχισαν να Ι.
βαριούνται από τις συνεχόµενες ασκήσεις.
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7.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Οι µαθητές συζητούν µε τον δάσκαλό τους τα λάθη τους. Οι Ι.
λέξεις «σκέψη» και «απάντηση» είναι πρωτόγνωρες γι’ αυτούς
στην πραγµατοποίηση της άσκησης. Έτσι γίνεται συζήτηση για
τον τρόπο µε τον οποίο θα λύνουν τις ασκήσεις.
2. Οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρµογών Ι, ΧΑ.
παρατηρούσαν τους µαθητές, τους έλυναν τις απορίες και
γενικά έδιναν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
3. Οι εκπαιδευτικοί εκτίµησαν θετικά τις ενότητες που δίδαξαν, Ι.
αφού οι µαθητές έδειξαν ουσιαστική ανταπόκριση κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας.
4. Μερικοί µαθητές έχουν πρόβληµα στο να κάνουν
στοιχειώδεις πράξεις πολλαπλασιασµού και διαίρεσης.

τις Ι.

5. Τα θέµατα είναι παρµένα από την καθηµερινή ζωή, αφορούν Ι.
άµεσα τους µαθητές και κινούν το ενδιαφέρον τους.
6. Τα θέµατα, τα οποία τέθηκαν ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και Ι, ΧΑ.
προκάλεσαν το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των παιδιών στο
µάθηµα.
7. Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις των ενοτήτων λειτούργησαν ως Ι.
επαναληπτικά «τεστ», για τους µαθητές, της ύλης που έχουν
ήδη διδαχθεί.
8. Οι µαθητές ιδιαίτερα ενθουσιάστηκαν µε τις ασκήσεις της Ι, ΧΑ.
τράπουλας, τις οποίες θεώρησαν πολύ πρωτότυπες και
ελκυστικές.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί δε χρησιµοποίησαν καθόλου τον Ι.
πίνακα και περιορίστηκαν µόνο στις πληροφορίες που έδιναν
τα φύλλα εργασίας.
2. Το άχρωµο εποπτικό υλικό κούρασε αρκετά τους µαθητές.

Ι.
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8.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

• Θετικά στοιχεία:
1. Θα έπρεπε να υπάρχουν εικόνες ή σκίτσα στις ενότητες, έτσι Ι.
ώστε το υλικό να µην κουράζει τους µαθητές και το µάθηµα να
είναι λιγότερο µονότονο.
2. Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχουν και ολικά εικονογραφηµένες Ι.
σελίδες που θα προσέλκυαν ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον
των παιδιών αλλά και θα αποτελούσαν αφορµή για διάλογο και
για παραπέρα δραστηριότητες.
3. Ακόµη, η αξιοποίηση των εικόνων για παραπέρα ασκήσεις και Ι.
εργασίες θα τις καθιστούσε πιο λειτουργικές και χρήσιµες στο
µάθηµα.

Περιοχές
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ΙΙ.4.α. Εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων είναι άµεσα κατανοητό και δεν Ι, ΧΑ.
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.
2. Η ύλη των ενοτήτων κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί Ι, ΧΑ.
τα προβλήµατα είναι παρµένα από την καθηµερινή ζωή και
µάλιστα πολλά από αυτά σχετίζονται µε τα παιχνίδια τους.
3. Πολλές ασκήσεις είναι καινούριες και πρωτότυπες και αυτό Ι, ΧΑ.
κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών. (Π.χ.: η
σκακιέρα, η τράπουλα, το κινέζικο τετράγωνο, κλπ.).
• Αρνητικά στοιχεία:
1. ∆υσκολίες υπήρξαν στα προβλήµατα µε τα τραπουλόχαρτα.
2. Στο κινέζικο τετράγωνο οι δυσκολίες προήλθαν κυρίως από το
ότι οι διαστάσεις δεν ήταν ακριβείς.
3. Στη διατύπωση και στην έκφραση των προβληµάτων υπάρχει
δυσκολία κατανόησης και αφοµοίωσης από τους µαθητές µε
ιδιαιτερότητες (κυρίως Τσιγγανόπαιδες).
4. ∆υσκολία επισηµάνθηκε στη χρήση του τιµοκαταλόγου.
5. Η εικονογράφηση των σχηµάτων θα έπρεπε να είναι ακριβής
και όχι συµβολική.
6. Η ύπαρξη εποπτικού υλικού θα βοηθούσε στην ακόµα

Ι.
Ι.
Ι.

Ι.
Ι.
Ι.

καλύτερη και γρηγορότερη κατανόηση των κειµένων.
7. Ο χρόνος καθώς και το πλήθος της ύλης είναι εµπόδιο στην ΧΑ.
καλλιέργεια της µαθηµατικής σκέψης, ειδικά στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων, τα οποία δυσκόλεψαν και τους µαθητές.
2.

Το λεξιλόγιο των κειµένων.
Παρατηρήσεις

• Θετικά στοιχεία:

Περιοχές
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1. Στο λεξιλόγιο δεν υπήρξαν δυσκολίες. Είναι απλό, κατανοητό Ι, ΧΑ.
και προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των µαθητών.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Πρέπει να γίνει ανάλυση των λέξεων: αγοραπωλησία - στήλη - Ι.
σειρά - τιµοκατάλογος - τιµή.
2. Έπρεπε να γίνει ανάλυση για την κατανόηση της έννοιας του Ι.
πίνακα διπλής εισόδου, επειδή ο όρος συναντάται για πρώτη
φορά.
3.

Το εποπτικό υλικό των κειµένων.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
Ι.
1. Η εικονογράφηση είναι επαρκής.
2. Τα σχόλια των φωτογραφιών είναι επαρκή στοιχεία και δίνεται Ι, ΧΑ.
αφορµή για συζήτηση.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Περισσότερες διαστάσεις στα γεωµετρικά σχήµατα και πιο Ι.
ακριβής εικονογράφηση θα βοηθούσε στην κατανόηση.
2. Η εικονογράφηση δεν ήταν επαρκής. Οι περισσότερες εικόνες
θα δηµιουργούσαν διάθεση διαφορετική και θα οδηγούσαν ευ- Ι, ΧΑ.
κολότερα και γρηγορότερα στη κατανόηση των προβληµάτων.
3. Στην ενότητα µε τα τραπουλόχαρτα παρατηρήθηκε δυσκολία ΧΑ.
στα παιδιά και πρότειναν να είναι έγχρωµα.
4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Τα φύλλα απαντήσεων δεν περιορίζουν τις πρωτοβουλίες του Ι, ΧΑ.
εκπαιδευτικού, αλλά του προσφέρουν κι ένα άλλο τρόπο
επίλυσης των προβληµάτων, που ίσως αυτός να µη γνώριζε.
2. Είναι βοηθητικά, αλλά στο δάσκαλο επαφίεται να βρει και Ι, ΧΑ.
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άλλους τρόπους και διαδικασίες.
3. Είναι βοηθητικά, γιατί δίδεται η ευκαιρία εξαγωγής συµπερα- Ι.
σµάτων για την κατανόηση της ενότητας από τους µαθητές.
4. Τα παιδιά ζητούν τα φύλλα των απαντήσεων για να δουν
περισσότερο τον τρόπο σκέψης για τη λύση των προβληµάτων ΧΑ.
παρά τις πράξεις.
5.

Γενικές παρατηρήσεις για την όλη ενότητα.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Γίνεται µια εισαγωγή στο χώρο των µαθηµατικών µε καινούρια Ι, ΧΑ.
στοιχεία, όπως π.χ. η τράπουλα, η σκακιέρα, για τα οποία τα
παιδιά έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον και αναπτύσσουν λογικοµαθηµατικές σκέψεις µε τη µορφή παιχνιδιών, κατασκευών, κλπ.
2. Τα προβλήµατα είναι παρµένα από την καθηµερινή ζωή των Ι.
µαθητών και έτσι κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους.
3. Γίνεται εµπέδωση των διδαχθέντων και δίνεται η ευκαιρία στο Ι.
µαθητή να αυτενεργήσει.
4. Οι ασκήσεις είναι αξιόλογες και ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, Ι.
γιατί εξασκείται η µαθηµατική τους σκέψη.
5. Η ενότητα της σκακιέρας και το φύλλο σε συνδυασµό µε τον ΧΑ.
τρόπο σκέψης για τη λύση του προβλήµατος ήταν καλή
επινόηση.
6. Το θετικό στοιχείο είναι οι απλές πράξεις καθώς και το ότι σε ΧΑ.
κάποια προβλήµατα χρειάζεται να έχει το παιδί γενικότερη
γνώση των Μαθηµατικών. Με άλλα λόγια τα προβλήµατα
αναφέρονται σε περισσότερες ενότητες του σχολικού τους
βιβλίου και όχι σε µία κάθε φορά.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Στο σηµείο που χρειάζεται οι µαθητές να γράψουν τη σκέψη για Ι.
τη λύση των προβληµάτων δε δαπανούν αρκετό χρόνο.
2. ∆υσκολία αντιµετωπίζουν οι µαθητές στο να γράψουν δικά τους Ι.
προβλήµατα.
Ι.
3. Πολλά παιδιά δεν µπορούν να διατυπώσουν τη σκέψη τους.
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4. ∆εν είναι όλοι οι µαθητές εξοικειωµένοι µε το είδος των Ι.
θεµάτων που εδόθησαν.
5. Μερικά προβλήµατα π.χ. εµπορίου, θα
ακολουθήσουν µια αύξουσα πορεία δυσκολίας.

έπρεπε

να Ι.

6. Η ενότητα µε τα τραπουλόχαρτα δυσκόλεψε, γιατί τα περισσό- ΧΑ.
τερα παιδιά δεν είχαν εµπειρία από αυτά. Αν ήταν κάρτες από
κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, θα ήταν πιο κοντά στην εµπειρία
των παιδιών.
7. Τα παιδιά εξασκούνται περισσότερο στην εκτέλεση των πρά- ΧΑ.
ξεων - στις πιο δύσκολες - παρά στην χρησιµοποίηση ή στο
συνδυασµό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια. Γενικότερα
είναι ένας τοµέας που θέλει και απαιτεί αρκετή εκπαίδευση,
χρόνο και προετοιµασία.
6.

Γενική εκτίµηση του βιβλίου.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων είναι γενικά κατανοητό και Ι.
βοηθάει πολύ την µαθηµατική σκέψη των παιδιών.
2. Οι ενότητες γενικά παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί Ι.
πολλές από αυτές είναι πρωτόγνωρες για τα παιδιά.
3. Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εισαχθούν και στην Ι.
καθηµερινή διδασκαλία, γιατί θα έχουν θετικά αποτελέσµατα
για τα παιδιά.
• Αρνητικά στοιχεία:
1. Οι ενότητες παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόησή Ι.
τους, που απορρέουν είτε από την πολυπλοκότητα των
προβληµάτων, είτε από δύσκολες λέξεις, είτε από κάποια
πρωτόγνωρα αντικείµενα.
2. Χρειάζεται η παρέµβαση του δασκάλου για την κατανόηση των Ι.
προβληµάτων, αλλά και να διδαχθούν παρόµοια προβλήµατα
για την κατανόηση του µηχανισµού επίλυσής τους.
3. Οι ενότητες βρίσκονται σε αντίθεση µε την ύλη του σχολικού ΧΑ.
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βιβλίου. Οι αριθµοί είναι µικροί, οι πράξεις τελειώνουν σύντοµα,
ενώ η σκέψη του προβλήµατος είναι πιο πολύπλοκη.
7.

Προτάσεις για βελτίωση.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

1. Για να υπήρχε ένα καλύτερο αποτέλεσµα στις λύσεις των Ι.
προβληµάτων θα έπρεπε να γίνουν δύο πράγµατα: α). Να είχε
τελειώσει η ύλη των µαθηµατικών της ∆΄ τάξης, επειδή υπήρχαν
προβλήµατα µε κλάσµατα, τα οποία τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί.
β). Να γίνει αρχικά µια ενηµέρωση των µαθητών σε κάποια

2.
3.
4.
5.
6.

επιµέρους θέµατα (π.χ. στους πίνακες διπλής εισόδου), τα οποία
συναντούν για πρώτη φορά.
Θα έπρεπε τα δεδοµένα των προβληµάτων να είναι µικρότερα σε
έκταση και απλούστερα στη διατύπωσή τους.
Να υπάρχουν περισσότερες εικόνες και έγχρωµες.
Να ακολουθηθεί προοδευτική δυσκολία στα προβλήµατα.
Ο χρόνος των οκτώ ωρών είναι υπερβολικά λίγες για τις εργασίες
που έγιναν.
Να υπάρχουν περισσότερες δύσκολες πράξεις.

Ι.
Ι, ΧΑ.
Ι.
Ι.
ΧΑ.

ΙΙ.4.γ. Εκτιµήσεις των µαθητών.
1.

Γενικές παρατηρήσεις των µαθητών.
Παρατηρήσεις

Περιοχές

• Θετικά στοιχεία:
1. Το περιεχόµενο των ενοτήτων και οι ασκήσεις, σε γενικές Ι, ΧΑ.
γραµµές, ήταν εύκολες και ευχάριστες.
2. Το περιεχόµενο των ενοτήτων ήταν απλό, γιατί ήταν κάτι Ι.
διαφορετικό από αυτά που έχουµε κάνει. Είναι πιο
ενδιαφέροντα τα προβλήµατα από αυτά του σχολικού βιβλίου.
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3. Η µορφή του υλικού, δηλαδή να δίνεται κάθε φύλλο ξεχωριστά Ι.
και όλα µαζί σ’ ένα φάκελο ήταν πολύ καλή σκέψη.
4. Μας ενθουσίασε πολύ η ενότητα για την σκακιέρα, καθώς και Ι.
αυτή µε το κινέζικο τετράγωνο.
Ι, ΧΑ.
5. Μας άρεσαν πολύ οι ασκήσεις της τράπουλας.
6. Θα προτιµούσαµε τα σχήµατα να είναι έγχρωµα. Π.χ. στην Ι.
ενότητα της τράπουλας θα θέλαµε να υπάρχουν χρώµατα για
να ξεχωρίζουν πιο εύκολα τα σύµβολα της τράπουλας, αφού οι
ασκήσεις το απαιτούσαν.
7. Θα προτιµούσαµε να υπάρχουν και κάποια σκίτσα ή εικόνες και Ι.
όχι µόνο ασκήσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α

ΙΙΙ:

Πρωτόκολλα καταγραφής παρατηρήσεων από τις πιλοτικές εφαρµογές.
III.1 Πρωτόκολλα συνεργατών πρώτης και δεύτερης περιόδου.
III.2 Πρωτόκολλο εκπαιδευτικών.
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Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Κ ΑΤ ΑΓ Ρ ΑΦΗ Σ Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν
ΑΠ Ο ΤΗ ∆ Ι ∆ΑΣ Κ ΑΛ Ι Α Σ ΤΟ Μ ΑΘΗ Μ Α
………………….……………………….
I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ∆ιδαχθείσα ενότητα (τίτλος ενότητας): …………….…………….
2. ∆ιδάσκων: ………..…………………….…………………………..
3. Σχολείο: ……..……………….…………………..………………...
4. Τάξη: …..…………………….……………………………..……....
5. Αριθµός µαθητών στην τάξη: ……………………………………..
6. Αριθµός Τσιγγανόπουλων στην τάξη: ……………………………
7. Αριθµός µαθητών στο σχολείο: …………………………………..
8. Αριθµός Τσιγγανόπουλων στο σχολείο: ………………………...
9. Ηµεροµηνία διδασκαλίας: ………………………………………...

II. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απόψεις και εκτιµήσεις του παρατηρητή.
α.

Ποια ήταν, κατά την εκτίµησή σας, τα θετικά στοιχεία
της συγκεκριµένης διδασκαλίας (π.χ. η καλή προετοιµασία
του διδάσκοντα, ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων, η
πλήρης αξιοποίηση των καινοτοµιών του βιβλίου (χάρτες, εικόνες,
σχεδιαγράµµατα, ερωτήσεις), το κλίµα της τάξης, η καλή
επικοινωνία µε τους µαθητές κτλ.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………

212

………………………………………………………………………………
β.

……………………………………………………………………
Ποια, κατά την εκτίµησή σας, ήταν τα αρνητικά στοιχεία
της συγκεκριµένης διδασκαλίας (π.χ. η κακή ή η πρόχειρη
προετοιµασία του διδάσκοντα, ο επεξεργασµένος λόγος του, που
δεν ήταν κατανοητός από τους µαθητές, η κακή οργάνωση των
ερωτήσεων, το αυστηρό ύφος του, το “βαρύ” κλίµα µέσα στην τάξη,
η απώλεια του ελέγχου της τάξης, ο βερµπαλισµός του
εκπαιδευτικού, η κακή χρήση των πληροφοριών του βιβλίου, οι
υπερβολικές απαντήσεις του διδάσκοντα κτλ.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………

γ.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού
κατά τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας:
•

Θετικές, διότι:

(π.χ. αξιοποίησαν αποτελεσµατικά τις πληροφορίες του βιβλίου,
κέντρισαν το ενδιαφέρον των µαθητών, µε βάση τις πληροφορίες της ενότητας έδιναν πρόσθετες πληροφορίες, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………
• Αρνητικές, διότι:
(π.χ. αγνοούσαν τις πληροφορίες του βιβλίου και έλεγαν δικές
τους απόψεις, δίδασκαν άκεφα, έδειχναν αδιάφοροι για το περιεχόµενο, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………
δ.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αντιδράσεις των µαθητών κατά
τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας:
•

Θετικές, διότι:

(συµµετείχαν όλοι ενεργά στο µάθηµα, ανταποκρινόταν µε επιτυχία στα ερωτήµατα του εκπαιδευτικού, σχολιάζαν ευνοϊκά την
ενότητα, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
•

Αρνητικές, διότι:

(αδιαφορούσαν για το µάθηµα, δεν πρόσεχαν, σχολίαζαν
αρνητικά το περιεχόµενο, κτλ.).
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ε.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή τη συγκεκριµένη διδακτική
προσπάθεια:
•
•

Πολύ επιτυχή
Επιτυχή

•
•

Μέτρια επιτυχή
Ανεπιτυχή

και γιατί;

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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ΒΑΣΙΚΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ

ΓΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕ

ΤΟΥΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ.
Μετά το τέλος κάθε διδακτικής προσπάθειας σε µία τάξη, χρήσιµο
είναι να συζητήσετε µε τους εκπαιδευτικούς και να ζητήσετε τις δικές τους
παρατηρήσεις και κρίσεις σχετικά µε τους ακόλουθους τοµείς:
α.

Πώς είδατε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης ενότητας
από τη σκοπιά σας και γιατί;
(πολύ καλό, διότι …., αρκετά καλό, διότι …, καλό, διότι …, µέτριο,
διότι …, κτλ.).
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

β.

Ποιες θεωρείτε ως τις σηµαντικότερες δυσκολίες της ενότητας και γιατί;
(γλωσσικό επίπεδο, οπτικό υλικό (χάρτες, σχεδιαγράµµατα,
εικόνες), λίγες πληροφορίες, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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γ.

…………………………………………………………………………
Ποια θεωρείτε τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της ενότητας
και γιατί (κατανοητή γλώσσα, εύληπτο περιεχόµενο, ελκυστικός
τρόπος παρουσίασης της ύλης, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

δ.

Ποιες δυσκολίες, νοµίζετε, ότι προκαλεί στους µαθητές η
ενότητα αυτή και γιατί;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ε.

Πώς σχολιάζετε τη διαθεµατική
Γεωγραφίας και Ιστορίας και γιατί;

προσέγγιση

της

ύλης

(το θεωρείτε θετικό ή αρνητικό στοιχείο, θετικό µόνο για τα
Τσιγγανόπουλα και τους µαθητές µε δυσκολίες µάθησης και
αρνητικό για τους άλλους, κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
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………………………………………………………………………………

στ.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να υπάρχουν σε µία
ενότητα, όπως αυτή και γιατί;
(π.χ. περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες ή λιγότερες εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράµµατα, περισσότερες ασκήσεις,
κτλ.).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
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3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ.
α.

Τι δυσκολίες συναντήσατε στο κείµενο, που διδαχτήκατε
και γιατί;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

β.

Τι σας άρεσε, ιδιαίτερα, από τον τρόπο που δίνονται οι
πληροφορίες, σ’ αυτή την ενότητα και γιατί;
(π.χ. λίγες πληροφορίες - χάρτες - ασκήσεις - φωτογραφίες).
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

γ.

Θα θέλατε να είναι µαζί το µάθηµα της Γεωγραφίας και της
Ιστορίας και γιατί;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

δ.

Σας άρεσε η ύλη (των άλλων µαθηµάτων) έτσι όπως Παρουσιάζεται και γιατί;
(Η ερώτηση αυτή θα αναφέρεται σε κάθε µάθηµα χωριστά).
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Κ ΑΤ ΑΓ Ρ ΑΦΗ Σ Π ΑΡ ΑΤ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν
ΑΠΟ Σ ΥΝ Ε Ρ ΓΑΤΕ Σ Σ ΤΟ Μ ΑΘΗ Μ Α
............................................

Οι υπεύθυνοι των πιλοτικών εφαρµογών και οι συνεργάτες τους
παρακαλούνται να παρακολουθούν συστηµατικά τη διδασκαλία κάθε διδακτικής
ενότητας σε όλο το διάστηµα των πιλοτικών εφαρµογών και να καταγράφουν
καθηµερινά τις παρατηρήσεις από κάθε διδασκαλία. Στο τέλος να συντάξουν
συνολικά ένα πρωτόκολλο µε όλες τις παρατηρήσεις - προτάσεις τους.
Οι παρατηρήσεις των συνεργατών θα θέλαµε να στρέφονται γύρω από
τους ακόλουθους άξονες:
1.

Περιεχόµενο του µαθήµατος: Είναι κατανοητό από τους µαθητές;

Υπάρχουν δυσκολίες και αν ναι, σε ποιους τοµείς;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.……………………………………………………………
2.

Λεξιλόγιο: Είναι αυτό προσαρµοσµένο στο επίπεδο των συγκεκριµένων

µαθητών που διδάσκεται η ύλη; Αν όχι, πού εντοπίζονται οι δυσκολίες;
Καταβάλλεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς να αρθούν οι δύσκολες
λέξεις, φράσεις, νοήµατα ή οι µαθητές αφήνονται αβοήθητοι;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
...............…………………………………………………….
3.
Εποπτικό υλικό: Αξιοποιούνται επαρκώς

οι

φωτογραφίες,

τα

σχεδιαγράµµατα, τα σκίτσα, οι χάρτες κλπ. των κειµένων από τους
εκπαιδευτικούς;

Παρέχονται

πρόσθετες

πληροφορίες; Κεντρίζεται

το

ενδιαφέρον των µαθητών από το εποπτικό υλικό και προωθείται ο
διάλογος; Αν όχι, τι νοµίζετε ότι φταίει; Είναι αισθητή η ανάγκη και για άλλο
εποπτικό υλικό ή αυτό είναι επαρκές, κλπ.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................………………………………………………
4.

Ασκήσεις - δραστηριότητες: Αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς οι

υπάρχουσες ασκήσεις στο τέλος των διδακτικών ενοτήτων και σε ποιο
βαθµό; Είναι αυτές κατανοητές στους µαθητές; ∆ίνουν επιπλέον ασκήσεις
και δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί; Κεντρίζουν αυτές το ενδιαφέρον των
µαθητών;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................………………………………………………
5.

Θετικά στοιχεία της ενότητας: Ποια θεωρείτε ως θετικά στοιχεία της

ενότητας, έτσι όπως προέκυψαν από την πιλοτική εφαρµογή;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............…………………………………………………….
6.

Αδυναµίες, που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρµογή.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.……………………………………………………………
7.

Στάση

του

εκπαιδευτικού

κατά

τη

διδασκαλία

της

ενότητας:

Προετοιµασία του εκπαιδευτικού, αξιοποίηση πληροφοριών βιβλίου,
πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνία µε µαθητές, το κλίµα της τάξης, κλπ.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.……………………………………………………………
8.

Στάση των µαθητών κατά τη διδασκαλία της ενότητας: Έδειχναν

ενδιαφέρον, ρωτούσαν, ζητούσαν πρόσθετες πληροφορίες, συµµετείχαν
στο µάθηµα, κλπ.;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.……………………………………………………………

9.

Γενική εκτίµηση για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...............................................……………….

10. Προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................................................……….
11. Παρακαλείστε, επίσης, κατά τα διαλείµµατα ή σε χρόνο που εσείς
θεωρείτε κατάλληλο, να συζητάτε µε τους µαθητές, σε καθηµερινή
βάση, για:
1.
Το περιεχόµενο της ενότητας:
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................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2.

........................................................………
Το λεξιλόγιο:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................……..

3.

Το εποπτικό υλικό:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..............................................................……..

4.

Ασκήσεις και δραστηριότητες:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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................................................................................................................
....................................................................…….
5.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
...................................................................…….
Να καταγράφετε αυτές τις εµπειρίες και στο τέλος, µε µορφή ενός
πρωτοκόλλου, να µας τις στείλετε συνολικά.
12. Τέλος, παρακαλείστε στα πρωτόκολλά σας να υπάρχουν και οι
ακόλουθες πληροφορίες:
−

Αριθµός µαθητών σε κάθε τάξη ή τµήµα που διδάσκεται η κάθε
ενότητα.
...................................................................................................
...................................................................................................

−

Αριθµός Τσιγγανοπαίδων σε κάθε τάξη ή τµήµα.
...................................................................................................
...................................................................................................

−

∆ιάρκεια που χρειάστηκε για τη διδασκαλία (σε ώρες).
...................................................................................................
...................................................................................................

−

Αριθµός εκπαιδευτικών που δίδαξαν σε κάθε τάξη ή τµήµα και ώρες
διδασκαλίας.
...................................................................................................
...................................................................................................
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
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Με πολλούς φιλικούς χαιρετισµούς
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Επιστηµονικός υπεύθυνος για τις
πιλοτικές εφαρµογές.
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Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Κ ΑΤ ΑΓ Ρ ΑΦΗ Σ Π ΑΡ ΑΤΗ Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΑΠ Ο Τ Ο Υ Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ Μ ΑΘΗΜ Α
............................................
Αγαπητέ φίλε / φίλη.
Τα κείµενα που έχετε στα χέρια σας είναι µέρος µιας ευρύτερης ενότητας
µε το ίδιο περιεχόµενο, που ετοιµάζουµε στο πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Στη φάση
αυτή της πιλοτικής εφαρµογής θέλουµε να διαπιστώσουµε αν το υλικό αυτό
ανταποκρίνεται στο επίπεδο των µαθητών, για τους οποίους προορίζεται (∆΄ - Ε΄
- ΣΤ΄ τάξεις).
Ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων για τη συµµετοχή σας. Από την
εφαρµογή αυτή περιµένουµε να προκύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οι
οποίες θα µας βοηθήσουν στη βελτίωση της προσπάθειάς µας. Το πόσες
σελίδες θα διδάσκετε, σε κάθε διδακτική ώρα, είναι στη δική σας διακριτική
ευχέρεια, ανάλογα µε το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των µαθητών
σας. Ευχής έργο θα ήταν να διδάσκονταν όλες οι σελίδες, ώστε να έχουµε µια
πρώτη ενηµέρωση από όλα τα κείµενα.
Παρακαλείστε θερµά να καταγράφετε τις παρατηρήσεις σας από τη
διδασκαλία σε καθηµερινή βάση και στο τέλος να µας τις στείλετε σ’ ένα εκτενές
κείµενο.
Για να διευκολυνθείτε, ίσως, στη σύνταξη του τελικού κειµένου, σας
προτείνουµε τα ακόλουθα ερωτήµατα καθώς και άλλα, τα οποία εσείς θεωρείτε
χρήσιµα, στα οποία οι πληροφορίες σας θα δίνουν εκτενείς απαντήσεις.
1.

Το περιεχόµενο του µαθήµατος:
Είναι το περιεχόµενο αυτών των ενοτήτων άµεσα κατανοητό από τους
µαθητές; Αν δεν είναι, σε ποιους συγκεκριµένους τοµείς, κατά την εκτίµησή
σας, χρειάζονται βελτιώσεις;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Το λεξιλόγιο του µαθήµατος:
Το λεξιλόγιο του κειµένου είναι προσαρµοσµένο στο γλωσσικό επίπεδο των
µαθητών της τάξης σας; Αν όχι, ποιες λέξεις ή φράσεις νοµίζετε ότι
χρειάζονται αντικατάσταση; κλπ.
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2.

Το εποπτικό υλικό:

Θεωρείτε επαρκές το εποπτικό υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, σκίτσα,
σχεδιαγράµµατα); Αν όχι, τι άλλο υλικό νοµίζετε ότι θα ήταν χρήσιµο στο
συγκεκριµένο κείµενο; Κεντρίζει το εποπτικό υλικό το ενδιαφέρον των
µαθητών για τη διδασκαλία και γιατί; Προωθεί το εποπτικό υλικό τον
διάλογο στην τάξη; κ.ο.κ.
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................………………..
3.

Ασκήσεις και δραστηριότητες:

Θεωρείτε τις ασκήσεις στο τέλος των ενοτήτων ως βοηθητικές για τον διδάσκοντα
ή νοµίζετε ότι δεσµεύουν τις πρωτοβουλίες του και γιατί; Είναι αυτές
κατανοητές από τους µαθητές; Κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών στο
µάθηµα;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................
............................................................................................................................
Θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρµογή:
Ποια θεωρείτε, κατά την άποψή σας, ως τα πιο θετικά στοιχεία αυτής της
ενότητας, που προκύπτουν από την πιλοτική διδασκαλία και γιατί;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

229

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................
...................................................................................................................

4.

Αδυναµίες που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρµογή:

Ποια θεωρείτε, κατά την άποψή σας, ως τα πιο «αδύνατα» στοιχεία αυτής της
ενότητας, που προκύπτουν από την πιλοτική διδασκαλία και γιατί;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5.

Γενική εκτίµηση της διδασκαλίας:

Ποια είναι η γενική εκτίµησή σας για τις ενότητες αυτές που διδάξατε, σε σχέση
πάντα και µε το βαθµό κατανόησης από τους µαθητές;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................

6.

Προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση:

Τι θα είχατε να προτείνετε για την καλύτερη βελτίωση αυτών των ενοτήτων και
στη µορφή και στο περιεχόµενό τους;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................
7.

Παρακαλούµε, επίσης, να µας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
−

Αριθµός µαθητών σε κάθε τάξη ή τµήµα, που διδάξατε τη
συγκεκριµένη ενότητα (Τσιγγανόπαιδες - µη Τσιγγανόπαιδες).
................................................................................................................
....................................................................................................

−

∆ιάρκεια που χρειάστηκε να διδαχθεί η συγκεκριµένη ύλη (σε ώρες
διδασκαλίας).
................................................................................................................
....................................................................................................
Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συµµετοχή σας και τη συµβολή σας.
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ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υπεύθυνος των πιλοτικών εφαρµογών.
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