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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται το επιµορφωτικό υλικό του Περιβάλλοντος εξ
αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων εκπαιδευτικών eεξ@εθ το οποίο υλοποιήθηκε
στην πλατφόρµα e class του GUnet. http://eclass.gunet.gr (κωδικός Μαθήµατος
SOCGU187) το σχολικό έτος 2005-2006.
Το Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων εκπαιδευτικών eεξ@εθ
υπήρξε ένα καινοτόµο µοντέλο εξ αποστάσεως επιµόρφωσης το οποίο προσέφερε
υπηρεσίες από απόσταση επιµόρφωσης σε διακόσιους περίπου εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε
το έντυπο και ψηφιακό επιµορφωτικό υλικό ήταν η ηλεκτρονική πλατφόρµα «eClass» η οποία υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην
Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλήνιου ∆ιαδικτύου GUnet.
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ
Οι υπηρεσίες του περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης ταξινοµούνται σε τέσσερα θεµατικά πεδία που είναι τα εξής:
α) ∆ιδακτικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις:
Ο περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντα και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής
συµµετοχής των µαθητών στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Η αυτοεκπαίδευση, η συνεργατική µάθηση, οι εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση, η διαθεµατική προσέγγιση της ύλης και τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, αποτελούν τους τοµείς ενασχόλησης του πρώτου
θεµατικού πεδίου.
Η µέθοδος Project, ο Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming), το Παίξιµο ρόλων (Role
playing), η Μελέτη Περίπτωσης, οι Οµάδες Εργασίας (Group Work), η Πρακτική άσκηση, η Μέθοδος Χιονοστιβάδα (Snowballing) αποτελούν τις βασικές εναλλακτικές
µορφές διδασκαλίας που προτείνονται.
Σε ότι αφορά τις διαθεµατικές δραστηριότητες η εξ αποστάσεως µεθοδολογία παρέχει
τη δυνατότητα για πολλαπλές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης µε την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν
µέσα ή έξω από το σχολείο και µπορεί να αφορούν µία διδακτική ενότητα ή έναν αριθµό διδακτικών ενοτήτων.
β) Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της µάθησης:
Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας µπορούν να συµβάλλουν στην
ποιοτική βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας. Με την εισαγωγή τους στη διδασκαλία, το µαθησιακό περιβάλλον γίνεται πιο πλούσιο και οι παραδοσιακές διδακτικές
µέθοδοι αναθεωρούνται. Στο κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον
ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός από απλός και µοναδικός φορέας της γνώσης γίνεται
συνεργάτης σύµβουλος και οργανωτής της στη διαδικασία της µάθησης. Η εφαρµογή
µεθόδων Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης κυριαρχεί σ’ αυτό το θεµατικό
πεδίο.
γ) Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη της µάθησης:
Η γνώση των γνωστικών δυνατοτήτων και γενικότερα της ψυχολογίας των µαθητών
πρέπει να θεωρείται ως µία βασική προϋπόθεση επιτυχίας του διδακτικού έργου. Αυτό σηµαίνει ότι το αναπτυξιακό επίπεδο του µαθητή και ο βαθµός ετοιµότητάς του
συνιστούν το βασικό κριτήριο επιλογής όχι µόνο της ύλης αλλά και των τρόπων µεθόδευσης της διδασκαλίας.
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Ο µαθητής κυριαρχείται από ορισµένες ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες οι οποίες επίµονα ζητούν την πλήρωσή τους. Χαρακτηριστική είναι, η συγκρότηση θετικής και ισορροπηµένης αυτοαντίληψης, καθώς αγωνίζεται να αφοµοιώσει λειτουργικά στο εγώ του τις νέες εµπειρίες, που προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις του µε
το κοινωνικό περιβάλλον και τις ποικίλες ψυχοσωµατικές του αλλαγές. Η επιδίωξη
ακόµη ανεξαρτησίας και αυτονοµίας εκδηλώνεται µε τη µορφή της αµφισβήτησης
και της µαχητικής διαφωνίας µε το υφιστάµενο κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό
περιβάλλον. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει αρχικά να ερµηνεύεται ως ένα φυσιολογικό
φαινόµενο και όχι ως εχθρική στάση (Βασιλόπουλος, 1991).
Οι Ψυχολογικές και γνωστικές δυνατότητες των µαθητών, η επίδραση των σχέσεων
εκπαιδευτικού µαθητών στη διαδικασία της µάθησης, καθώς και η αντιµετώπιση µίας
σειράς µαθησιακών δυσκολιών χαρακτηρίζουν τη θεµατολογία του τρίτου θεµατικού
πεδίου.
δ) Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης:
Η επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης συµβάλλει θετικά στην επίλυση προβληµάτων
άµεσα και αποτελεσµατικά. Η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων, η σχέση των
σχολικών µονάδων µε την οργανωµένη τοπική κοινωνία και άλλους φορείς, η οργανωτική πολυπλοκότητα των σχολικών µονάδων καθιστούν αυξανόµενη την ανάγκη
της επιµόρφωσης σε θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης.
Τα θεµατικά πεδία που προαναφέραµε στρέφονται γύρω από τρεις κύριους άξονες
που είναι η αυτοεκπαίδευση, η συνεργατική µάθηση και η εικονική τάξη. Η αυτοεκπαίδευση αφορά την πρόσβαση σε (έντυπο και ψηφιακό) επιµορφωτικό υλικό. Η συνεργατική µάθηση πλαισιώνεται από µία ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας η οποία παρέχει συνεχή και ολοκληρωµένη επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη από τους
υπεύθυνους των θεµατικών πεδίων, καθώς και από τη συµµετοχή σε θεµατικούς κύκλους συζητήσεων. Η εικονική τάξη αποτελείται από µία σειρά µαθηµάτων σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο στη βάση της εφαρµογής Σύγχρονων και Ασύγχρονων µορφών τηλεκπαίδευσης.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση οι σπουδαστές µελετούν και µαθαίνουν µόνοι τους
και συνεπώς εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό υλικό σε µεγάλο βαθµό. Η σηµασία του
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στην διαδικασία της ΑεξΑΕ οφείλεται στο γεγονός ότι
στην πράξη ο εκπαιδευόµενος καλείται µέσω κυρίως του υλικού αυτού να κατακτήσει
την πρόσβαση στη γνώση. Έτσι το έντυπο υλικό της ΑεξΑΕ οφείλει να ενσωµατώνει
ρόλους και διαδικασίες που, στα πλαίσια των συµβατικών εκπαιδευτικών συστηµάτων, διεκπεραιώνονται από τους διδάσκοντες.
Η συγγραφή του έντυπου επιµορφωτικού υλικού έγινε στη βάση των ιδιαίτερων απαιτήσεων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στην ΑεξΑΕ βασικότερη από τις οποίες
είναι να µπορούν να µαθαίνουν οι σπουδαστές απ’ αυτό µε όσο γίνεται λιγότερη βοήθεια από τους διδάσκοντες (Ματραλής, 1998). Εµπεριέχει δηλαδή τα κατάλληλα
στοιχεία που εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό διδακτικές λειτουργίες όπως η καθοδήγηση του σπουδαστή στη µελέτη του, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µε το υλικό, οι
επεξηγήσεις, η αξιολόγηση και η ενθάρρυνση. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύουν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, στα οποία περιλαµβάνονται ακόµη συµβουλές για τη µελέτη, καθορισµός στόχων στην αρχή και σύνοψη
στο τέλος κάθε ενότητας, παραδείγµατα, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, δραστηριότητες µε στόχο τον προβληµατισµό και την εµβάθυνση, κατατµηµένη παρουσίαση
της ύλης, απλή γλώσσα και φιλικό ύφος.
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Κεφάλαιο

1
1.1. Περιγραφή και Καινοτοµίες

Κ

αλώς ήρθατε στο πρώτο εξ αποστάσεως περιβάλλον επιµόρφωσης θεολόγων καθηγητών. Καθώς θα µελετάτε το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, θα ανακαλύπτετε µια νέα διάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα εξοικειώνεστε
µε εναλλακτικά συστήµατα εκπαίδευσης και εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας. Η ενδεχόµενη εµπειρία σας στο χώρο της εκπαίδευσης θα σας βοηθήσει. Ακόµα
όµως και αν αυτή είναι περιορισµένη δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Το έντυπο υλικό που έχετε µπροστά σας έχει σχεδιαστεί µε βάση τις ιδιαίτερες προδιαγραφές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι οδηγίες που θα
συναντάτε σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της µελέτης σας, σκοπό έχουν να στηρίξουν την
προσπάθειά σας. Όσο µακριά και αν βρίσκεστε, όσα χρόνια υπηρεσίας και αν έχετε,
όποια και αν είναι τα ερωτήµατά σας, πρέπει να θυµόσαστε ότι η οµάδα συντονισµού
και γενικότερα οι υπεύθυνοι της επιµόρφωσης θα είναι κοντά σας, για να σας υποστηρίξουν. Από την άλλη πλευρά, η µάθησή σας θα πρέπει να οργανωθεί από εσάς
τους ίδιους. Το χρονοδιάγραµµα µελέτης, καθώς και οι οδηγίες που θα σας δίνονται
σε κάθε σας βήµα, είναι κάποια από τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν.
Το επιµορφωτικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχετε είναι ουσιαστικά ένα
οργανωµένο περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης το οποίο ως πρωταρχικό
σκοπό έχει την καθηµερινή υποστήριξη της επιστηµονικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή καινοτόµων βάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:
I. Η χρήση Μορφών Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στη διδασκαλία του
µαθήµατος των θρησκευτικών.
II. Η εφαρµογή εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας.
III. Η ανάδειξη των γνωστικών δυνατοτήτων και γενικότερα της ψυχολογίας των µαθητών ως σηµαντικό κριτήριο επιλογής της ύλης αλλά και του τρόπου µεθόδευσης της
διδασκαλίας.
I V . Η επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης µε την προοπτική της επίλυσης προβληµάτων
άµεσα και αποτελεσµατικά.
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1.2. Εικονική τάξη
Ως εικονική τάξη µπορεί να οριστεί ένα επικοινωνιακό σύστηµα που επιτρέπει σε
µια οµάδα ανθρώπων να έρθουν σε επαφή για να µάθουν ένα αντικείµενο που τους ενδιαφέρει ακούγοντας και συζητώντας και να χειριστούν υλικό (κείµενα, φωτογραφίες, διαγράµµατα) που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση. Η εικονική τάξη παρέχει όλες τις
παραπάνω δυνατότητες εκτός από τη φυσική επαφή των ατόµων. Αυτοί συνδέονται µεταξύ τους µέσω των υπολογιστών. Οι περισσότερες εικονικές τάξεις βασίζονται στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web). Έχουν διάφορες µορφές όπως e-mail, πίνακας ανακοινώσεων, τηλεδιάσκεψη, φόρουµ, σύστηµα φωνητικής επικοινωνίας κ.ά.. Χρησιµοποιούν
ένα λογισµικό το οποίο υποστηρίζει µια διαδικασία επικοινωνίας και µάθησης σε µια εξ
αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φοιτητές µιας εικονικής τάξης µοιράζονται τις
σκέψεις τους, τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους και τις αντιδράσεις τους µε τον διδάσκοντα και τους συναδέλφους τους, χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών, εµπλουτισµένο µε το κατάλληλα σχεδιασµένο λογισµικό. Το λογισµικό αυτό δίνει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να στέλνουν και να λαµβάνουν µηνύµατα, να αλληλεπιδρούν µε τους συναδέλφους τους και µε τον διδάσκοντα, να παραλαµβάνουν και να εκτελούν ασκήσεις,
δραστηριότητες, να διαβάζουν και να σχολιάζουν κείµενα. Η διαδικασία αυτή της µάθησης µπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε µέρος στον κόσµο χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή στο πανεπιστήµιο, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει
πρόσβαση σε υπολογιστή συνδεδεµένο στο δίκτυο.
∆ύο είναι οι βασικές κατηγορίες λειτουργίας εικονικής τάξης που συνήθως αναφέρονται. Αυτή που βασίζεται στη σύγχρονη και αυτή που βασίζεται στην ασύγχρονη επικοινωνία.
Σύγχρονη: Όταν όλοι οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής τους είναι συνδεµένοι στο δίκτυο την ίδια χρονική στιγµή και η επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο.
Ασύγχρονη: ∆εν απαιτείται η ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων και του
εκπαιδευτή την ίδια χρονική στιγµή. Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από τη
σύγχρονη και στις µέρες µας χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), τα συστήµατα µε πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin Board Systems, BBS), τις οµάδες συζητήσεων (newsgroups) και τον Παγκόσµιο Ιστό (www)

1.3. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα “e-Class”
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα e-Class η οποία υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλήνιου ∆ιαδίκτυου GUnet
επιλέχθηκε ως ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε το έντυπο και ψηφιακό επιµορφωτικό
υλικό. Στόχος της είναι η παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα
από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να καθορίζει µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται συνήθως στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα, όπως βιβλία και σηµειώσεις, σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το διαδίκτυο.
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Αναλυτικά τα στοιχεία που συνθέτουν το εξ αποστάσεως περιβάλλον επιµόρφωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» είναι:
Η Ατζέντα η οποία παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς τής επιµόρφωσης (µαθήµατα, συναντήσεις, κλπ).
Τα Έγγραφα τα οποία περιέχουν το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα,
εικόνες, παρουσιάσεις).
Οι Ανακοινώσεις από την οµάδα συντονισµού προς τους συµµετέχοντες.
Οι Συζητήσεις σε πραγµατικό χρόνο (chat)
Οι Περιοχές Συζητήσεων σε µη πραγµατικό χρόνο.
Οι Χρήσιµοι Σύνδεσµοι από το Internet.
Οι Ασκήσεις.
Η Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας

1.4. Η Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας
Η Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας αποτελεί µία ειδικά σχεδιασµένη φόρµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσα από την οποία οι υπεύθυνοι κάθε θεµατικού πεδίου θα
διατηρούν µαζί σας µία συνεχή επικοινωνία, παρέχοντας οδηγίες και συνεχή επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη. Στη διάρκεια της µελέτης σας, θα συναντήσετε σηµεία για τα οποία θα έχετε αρκετά ερωτήµατα, απορίες, ίσως και διαφορετικές απόψεις. Στην περίπτωση αυτή κρατήστε σηµειώσεις, επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους των θεµατικών ενοτήτων, συζητήστε µαζί τους και ανταλλάξτε απόψεις.

1.5. Πώς να µελετάτε το έντυπο υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να
ικανοποιεί ορισµένες ιδιαίτερες απαιτήσεις, βασικότερη από τις οποίες είναι να µπορούν να µαθαίνουν οι σπουδαστές απ’ αυτό µε όσο
γίνεται λιγότερη βοήθεια από τους διδάσκοντες.
Οι σπουδαστές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζουν συνήθως ανοµοιογένεια αναφορικά µε τη µέθοδο µε την οποία προσεγγίζουν τα γνωστικά αντικείµενα, το ρυθµό µε τον οποίο µελετούν και τον τρόπο
µε τον οποίο οργανώνουν τις σπουδές τους.
Με βάση τα παραπάνω στη διάρκεια της µελέτης σας θυµηθείτε τις συµβουλές
που σας δίνουµε:
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I.

Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του επιµορφωτικού προγράµµατος που παρακολουθείτε αποτελείται συνολικά από οκτώ (8) κεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν στις οκτώ (8) εβδοµάδες που διαρκεί το πρόγραµµα. Κάθε εβδοµάδα θα προστίθεται στα «Έγγραφα» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «eClass» ένα νέο Κεφάλαιο µε το υλικό που το συνοδεύει (βίντεο, παρουσιάσεις, παράλληλα κείµενα κ.λ.π.).

II.

Σε κάθε κεφάλαιο ακολουθήστε τις οδηγίες που κατευθύνουν τη µελέτη σας. Ιδιαίτερα τις παραποµπές σε παράλληλα κείµενα, σε βιβλιογραφικές αναφορές, σε παρουσιάσεις power point, σε βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα
και βιντεοσκοπηµένες παρουσιάσεις. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε άλλο τρόπο πρόσβασης δεν θα σας αποθαρρύνουµε, αν και πιστεύουµε ότι η ασφαλέστερη οδός είναι αυτή που σας προτείνουµε.

III.

Είναι σηµαντικό στη διάρκεια της µελέτης σας να εκπονήσετε όλες τις
δραστηριότητες που θα σας προτείνουµε. Σκοπό έχουν να σας δώσουν εναύσµατα για σκέψη και δράση.

1.6. Χρονοδιάγραµµα µελέτης
Τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύεται το επιµορφωτικό πρόγραµµα στο οποίο
συµµετέχετε καλύπτουν σε γενικές γραµµές τα τέσσερα (4) θεµατικά πεδία από τα
οποία αποτελείται, και αφορούν τις διδακτικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις
του µαθήµατος των θρησκευτικών, την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης, την ψυχολογική και κοινωνική
υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης, και την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
Παρά το γεγονός ότι τα τέσσερα (4) θεµατικά πεδία δεν θα παρουσιαστούν ως
απόλυτα αυτοτελείς ενότητες, θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια µία ενδεικτική θεµατική ταξινόµηση ανά εβδοµάδα µελέτης.
1η Εβδοµάδα Μελέτης:
2η Εβδοµάδα Μελέτης:
3η Εβδοµάδα Μελέτης:
4η Εβδοµάδα Μελέτης:
5η Εβδοµάδα Μελέτης:
6η Εβδοµάδα Μελέτης:
7η Εβδοµάδα Μελέτης:
8η Εβδοµάδα Μελέτης:

1ο Κεφάλαιο: Ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης.
2ο Κεφάλαιο: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Επιµόρφωση.
3ο Κεφάλαιο: Ψυχολογική υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης.
4ο Κεφάλαιο: Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης.
5ο Κεφάλαιο:. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) – Σχέδια Εργασίας.
6ο Κεφάλαιο: Εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας.
7ο Κεφάλαιο: Ένα παράδειγµα διαθεµατικού σχεδίου
εργασίας.
8ο Κεφάλαιο: Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης.

Στο τέλος της όγδοης εβδοµάδας θα κληθείτε να αξιολογήσετε το επιµορφωτικό
πρόγραµµα στο οποίο παίρνετε µέρος απαντώντας σε ένα ειδικά γι’ αυτό το σκοπό διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο.
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1.7. Ένα εικονικό σχολικό περιβάλλον

Σε όλη τη διάρκεια της επιµόρφωσης θεωρείστε ότι είστε εκπαιδευτικοί
ενός πρότυπου εικονικού σχολικού περιβάλλοντος κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία του οποίου είναι:

•

Η συνεχής συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των καθηγητών από ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον επιµόρφωσης µε στόχο τον εµπλουτισµό της παιδαγωγικής και επιστηµονικής τους κατάρτισης.

•

Η εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας που ενθαρρύνουν τη
µαθησιακή διαδικασία όπως, η µέθοδος project, ο Καταιγισµός ιδεών,
το Παίξιµο ρόλων, η Μελέτη Περίπτωσης, οι Οµάδες Εργασίας, η
Πρακτική άσκηση, η Συζήτηση στην τάξη, η Μέθοδος Χιονοστιβάδα
κ.ά.

•

Η προσέγγιση της ύλης µέσα από ποικίλες διαθεµατικές δραστηριότητες.

•

Η συνεργασία εκπαιδευτικών και ψυχολόγων σε θέµατα που έχουν
σχέση µε την προσαρµογή και τη γενικότερη στάση των µαθητών. Με
τη συνεργασία εκπαιδευτικών και ψυχολόγων σχεδιάζεται η κατάλληλη ψυχολογική παρέµβαση. Σε µαθητές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες
στην απόδοσή τους παρέχεται επιπρόσθετη βοήθεια µε την παρακολούθηση ειδικά σχεδιασµένων µαθηµάτων που ταιριάζουν στον προσωπικό τρόπο µάθησής τους.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1
Στο Χ Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης διορίστηκε ως αναπληρωτής ο κ. Ψ. Η µεγάλη διάρκεια αναµονής διορισµού τον είχε οδηγήσει σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, πράγµα που συνεπάγεται ξεχωριστές προσωπικές και εργασιακές συνήθειες, τις οποίες καλείται πλέον να αλλάξει. Η οικογένειά του
ζει στην Ξάνθη. Η σύζυγός του εργάζεται ως Νηπιαγωγός, ενώ τα παιδιά του
φοιτούν στην Πρώτη και στην Τετάρτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου.
Οι αρχικές του ανησυχίες στο ξεκίνηµα της νέας του σταδιοδροµίας επικεντρώνονται στη διατήρηση της πειθαρχίας µέσα στην τάξη, σε ζητήµατα ενηµέρωσης γύρω από το αναλυτικό πρόγραµµα και τα µαθήµατα που θα διδάξει, στις πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης των µαθητών, στις σχέσεις
του µε τους γονείς, στις σχέσεις του µε το διευθυντή και τους συναδέλφους,
στο πως θα αντεπεξέλθει στο υπερφορτωµένο πρόγραµµα, στο µεγάλο µέγε12

θος της τάξης, στην ανύπαρκτη καθοδήγηση κ.λ.π. Τα πρώτα σχέδια µαθηµάτων δεν λειτουργούν, οι περισσότεροι µαθητές µοιάζουν αδιάφοροι και
απείθαρχοι, στοιχεία που τον οδηγούν σε µία συναισθηµατική κόπωση και
στο άγχος.
Πριν από λίγες µέρες ο ∆ιευθυντής του Σχολείου ο κ. ∆. διασχίζοντας το διάδροµο για να φτάσει στο γραφείο του πρόσεξε την έντονη φασαρία που ακουγόταν από την τάξη, όπου ο νέος συνάδελφος προσπαθούσε να κάνει µάθηµα. Σκέφτηκε πως δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος εκπαιδευτικός που δεν µπορούσε να κάνει µάθηµα. Ωστόσο, θέλησε να ερευνήσει το
θέµα. Άκουσε τη γνώµη κάποιων έµπιστων συναδέλφων και κάλεσε τον
Γιώργο και τον Ανέστη, τους γνωστούς «ταραξίες» µαθητές του Β3 στο
γραφείο του. Οι µαθητές διαµαρτύρονται πως δεν είναι µόνο αυτοί, αλλά όλη
η τάξη που συµµετέχει στη φασαρία. Ο ∆ιευθυντής έχοντας επιτιµήσει έντονα τους δύο µαθητές πιστεύει πως έχει δώσει κάποια λύση στο πρόβληµα. Σε
αντίθεση όµως µε τη δική του αίσθηση η κατάσταση χειροτερεύει. Καλεί το
Σύλλογο διδασκόντων σε έκτακτη συνεδρίαση κάνοντας γενικές συστάσεις
για το πώς πρέπει να χειριζόµαστε τους άτακτους µαθητές, ενώ τονίζει τα
αγαθά της πειθαρχίας και της αυστηρότητας. Ούτε και αυτή η παρέµβαση
όµως φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσµα. Ο ∆ιευθυντής αυτή τη φορά καλεί το νέο εκπαιδευτικό στο γραφείο του και µε αυστηρό τόνο του εφιστά την
προσοχή, ζητώντας του να µην αφήνει περιθώρια δράσης στους µαθητές. Ο
εκπαιδευτικός επιστρέφει στην τάξη ταπεινωµένος. Γνωρίζει ότι το πρόβληµά του είναι αντικείµενο συζητήσεων.
Απέναντι σ’ αυτή την αντίξοη πραγµατικότητα θα καταλήξει ίσως να αναπτύξει µία νοοτροπία επιβίωσης. Θα γίνει συντηρητικός στις µεθόδους διδασκαλίας, θα αντιµετωπίζει µηχανιστικά τους µαθητές και θα αµύνεται µε
κλείσιµο στον εαυτό του.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Προσπαθήστε να καταγράψετε συνοπτικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο νέος
εκπαιδευτικός στη Μελέτη Περίπτωσης που µόλις µελετήσατε, καθώς και τις επιβαρύνσεις που αυτά έχουν στην προσωπικότητα και το έργο του. Στη συνέχεια
σκεφτείτε πόσα από τα προβλήµατα αυτά θα είχαν βρει λύση αν ο νεοδιόριστος
εκπαιδευτικός είχε διοριστεί στο εικονικό σχολείο που περιγράψαµε στη ∆ραστηριότητα 1. Αν δυσκολεύεστε να απαντήσετε µην ανησυχείτε. Κρατήστε όµως στη
µνήµη σας τους πρωταγωνιστές της ιστορίας (τον εκπαιδευτικό, το ∆ιευθυντή, τους
δύο µαθητές) και συνεχίστε τη µελέτη σας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα τους
συναντήσουµε ξανά προσπαθώντας να δούµε τα προβλήµατά τους µέσα από µία
διαφορετική οπτική. Ίσως µάλιστα στο τέλος καταφέρουµε να απελευθερώσουµε
τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό από την ανασφάλεια και τη νοοτροπία αποµόνωσης
που τον διακατέχουν…

13

ΣΥΝΟΨΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε το εξ Αποστάσεως επιµορφωτικό πρόγραµµα στο
οποίο συµµετέχετε και σας δώσαµε ορισµένες χρήσιµες οδηγίες που θα σας κατευθύνουν στη µελέτη σας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα µιλήσουµε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη για τα θέµατα
του 1ου Κεφαλαίου µπορείτε να έχετε στην Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας από τους
υπεύθυνους της επιµόρφωσης.

Ευχόµαστε η συµµετοχή σας στο πρώτο εξ αποστάσεως επιµορφωτικό
πρόγραµµα θεολόγων εκπαιδευτικών να έχει χαρακτήρα δηµιουργικό
και εποικοδοµητικό.

14

Κεφάλαιο

2
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και
Επιµόρφωση.
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η αρχική κατάρτιση του εκπαιδευτικού δεν µπορεί να είναι επαρκής για όλη
την επαγγελµατική του σταδιοδροµία και η συνεχής επιµόρφωση κρίνεται επιβεβληµένη. Οι πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ ατόµων που είναι αποµακρυσµένα, και ίσως αποµονωµένα, επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στον
εµπλουτισµό των γνώσεών τους, στην αναθεώρηση ή και µεταβολή των απόψεών
τους, στη διεύρυνση των γνωστικών τους οριζόντων. Μία κοινωνία που επιθυµεί τη
δια βίου µάθηση και ανάπτυξη των µελών της, θα πρέπει να επενδύει σε µοντέλα επιµόρφωσης που διευκολύνουν τον συνδυασµό της καθηµερινής εργασίας µε τη µάθηση
και ενθαρρύνουν την ολόπλευρη συµµετοχή των εργαζοµένων στις διαδικασίες επιµόρφωσης.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µία σηµαντική κατεύθυνση έρευνας
και ανάπτυξης στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και
λειτουργία προγραµµάτων που αξιοποιούν τις δικτυακές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης σε όλο τον κόσµο, από όπου
µπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενηµερώνονται, να πληροφορούνται, να συµβουλεύονται
ειδικούς για θέµατα που τους απασχολούν. Στα οφέλη που αποκοµίζουν οι εµπλεκόµενοι περιλαµβάνονται: η πλήρης ανεξαρτησία κατά τη διαδικασία της επιµόρφωσης
από τόπο και χρόνο µε ενεργητική και όχι παθητική παρακολούθηση του προγράµµατος, καθώς και το εξαιρετικά πλούσιο και διαδραστικό περιεχόµενο της επιµόρφωσης.
Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητήσουµε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ιδανικό πεδίο για την υποστήριξη της επιµόρφωσης των θεολόγων εκπαιδευτικών, αλλά και την γενικότερη ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών.
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2.1. Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
(ΑεξΑΕ)

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια για εξάπλωση των σύγχρονων τεχνολογιών και για εδραίωση του θεσµού της “δια βίου εκπαίδευσης”1 η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποκτά µια ιδιαίτερη δυναµική. Η Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση2 είναι ένα είδος ελεύθερης εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι δεν απαιτείται να βρίσκονται στον
ίδιο τόπο και η επικοινωνία τους γίνεται µε κάποιο µέσο αµφίδροµης επικοινωνίας.
Ένας από τους βασικούς της στόχους είναι να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα
τα επίπεδα εκπαίδευσης σε άτοµα που δε µπορούν µε άλλους τρόπους να συµµετέχουν σ’ αυτά είτε λόγω γεωγραφικής θέσης είτε λόγω άλλων ειδικών προσωπικών
προβληµάτων.
Αρχικά η ΑεξΑΕ διεξαγόταν µέσω των συστηµάτων της πρώτης γενιάς, δηλαδή δι’
αλληλογραφίας και κάποια στιγµή µε προσωπικές συναντήσεις εκπαιδευτή - εκπαιδευόµενου. Περνώντας αργότερα στα συστήµατα - περιβάλλοντα της δεύτερης γενιάς άρχισαν να χρησιµοποιούνται το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το κασετόφωνο και
το βίντεο. Στις µέρες µας, και πιο συγκεκριµένα µετά τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής περάσαµε στα περιβάλλοντα της τρίτης γενιάς, όπου η αναζήτηση αυτή στράφηκε
στις δυνατότητες επικοινωνίας µέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σχήµα 1).

1

Στόχος της «δια βίου εκπαίδευσης» είναι η διαρκής ανανέωση της γνώσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης
καθώς και η οµαλή και προσοδοφόρα προσαρµογή των εργαζοµένων σε νέες συνθήκες εργασίας
2 Αναλύοντας τους όρους : " η ανοικτή εκπαίδευση " συνιστά µια φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία η µόρφωση
είναι δικαίωµα όλων και η κοινωνία έχει υποχρέωση να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες
στον τοµέα αυτό. "Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση " είναι µεθοδολογία εκπαιδευτική που χρησιµοποιούν τα
ανοικτά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Είναι ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρµογή της ανοικτής εκπαίδευσης.
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Σχήµα 1: Η Εξέλιξη της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυµα στη χώρα µας που εφαρµόζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1992, ενώ ο νόµος 2552/97, βάσει του οποίου λειτουργεί σήµερα ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή το 1997 και τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν.
2817/2000, & από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002. Έκτοτε, όλο και περισσότερα τριτοβάθµια κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύµατα εφαρµόζουν πιλοτικά προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάστηκε ως µια εναλλακτική εκπαιδευτική παρέµβαση, ουσιαστικά να καλύψει κενά και αδυναµίες της συµβατικής εκπαίδευσης και όχι να την αντικαταστήσει. Πρόκειται για µια νέα φιλοσοφία
εκπαίδευσης και εµφανίστηκε τη χρονική στιγµή που οι κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες ήταν ώριµες να τη δεχτούν.
Τις τελευταίες δεκαετίες παράγοντες οικονοµικοί, τεχνολογικοί, επιστηµονικοί και κοινωνικοί ωθούν όλο και περισσότερους ενήλικες στην ανάγκη για συνεχή
επιµόρφωση και µετεκπαίδευση. Εξ αιτίας της συνεχούς εξέλιξης της επιστήµης και
της τεχνολογίας, οι επαγγελµατικές γνώσεις απαξιώνονται γρήγορα. Επιπλέον, οι ίδιες αυτές οικονοµικές και τεχνολογικές µεταβολές οδηγούν σηµαντικό τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού στην ανεργία. Ιδιαίτερα πλήττονται εκείνοι που δεν έχουν επαρκή µορφωτικά εφόδια. Ο ενήλικας πρέπει να είναι σε θέση να εκπαιδευτεί στις νέες
γνώσεις και τεχνικές χωρίς όµως να παραµελεί τις όποιες υποχρεώσεις του.
Παράλληλα, στο κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο συµβαίνουν εξίσου σηµαντικές αλλαγές, που και αυτές µε τη σειρά τους προκαλούν ανάγκες εκπαίδευσης.
Οι µετακινήσεις πληθυσµών συνεπάγονται την ανάγκη προσαρµογής των µεταναστών στις νέες κοινωνίες. Η ένταση του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού,
που αφορά κατηγορίες πληθυσµών όπως οι εθνικές και πολιτισµικές µειονότητες, οι
φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι πρώην χρήστες
ναρκωτικών κ.ά., θέτει το ζήτηµα της επεξεργασίας τρόπων πληρέστερης συµµετοχής
τους στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι. Η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
θέλουν σήµερα να διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε δηµιουργικές ενασχολήσεις µε στόχο την προσωπική καλλιέργεια και την πληρέστερη επαφή µε την τέχνη
και το οικολογικό σύστηµα που µας περιβάλλει.
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2.2. Το Εκπαιδευτικό υλικό στην ΑεξΑΕ
Για να πετύχει ένα σύστηµα εκπαίδευσης από απόσταση, απαιτείται προσεκτική δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να ικανοποιεί ορισµένες προϋποθέσεις, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να µαθαίνουν από αυτό µόνοι τους, σύµφωνα µε τους
δικούς τους ρυθµούς. Το εκπαιδευτικό υλικό εκτός από γραπτό κείµενο και γενικά
έντυπο υλικό περιλαµβάνει και µεγάλη ποικιλία οπτικο-ακουστικού και λογισµικού
υλικού. Η ποικιλία αυτή το καθιστά πιο ελκυστικό και εποµένως πιο αποτελεσµατικό
για τη µάθηση. Η πολυµορφικότητα του εκπαιδευτικού υλικού είναι ενδεικτική της
έµφασης που δίνει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ποιότητα της µάθησης. Το υλικό αυτό διδάσκει, εµψυχώνει και αξιολογεί τον εκπαιδευόµενο. Τον δραστηριοποιεί
και τον οδηγεί στη µάθηση µε ενεργητικό τρόπο.
Για να µπορεί το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες
πρέπει να δηµιουργείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να:
•

Καθοδηγεί στη µελέτη.

•

Προάγει την αλληλεπίδραση εκπαιδευόµενου – µαθησιακού υλικού.

•

Επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες.

•

Αξιολογεί και ενηµερώνει τον εκπαιδευόµενο για την πρόοδό του.

•

Εµψυχώνει και ενθαρρύνει για τη συνέχεια της µελέτης.

•

Επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και χρόνο και ρυθµό της µελέτης του.

2.3. Θεολογικές σπουδές στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Οι θεολογικές σπουδές καλύπτουν σήµερα ένα σηµαντικό κεφάλαιο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
Αποτελούν µία δια βίου διαδικασία που απευθύνεται σε άτοµα και κοινωνικές οµάδες
κάθε ηλικίας. Συνεπώς εµπίπτουν στο ενδιαφέρον µεγάλης µερίδας πληθυσµού που
αποβλέπει είτε στην επαγγελµατική της εξέλιξη είτε στη βαθύτερη ενηµέρωση στα
θεολογικά ζητήµατα και στην υιοθέτηση µιας υπεύθυνης στάσης απέναντι σ’ αυτά.
Αρχή της ΑεξΑΕ είναι η αντίληψη ότι η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων των
ανθρώπων και θα πρέπει σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους να έχουν πρόσβαση
σε σπουδές. Τα ιδρύµατα ΑεξΑΕ απευθύνονται σε µεγάλο αριθµό σπουδαστών, αλλά
και σε ευρύτατο φάσµα ηλικιών ενηλίκων και καλύπτουν κατά ενιαίο τρόπο όλα τα
επίπεδα, από την προπτυχιακή επιµόρφωση ως το διδακτορικό δίπλωµα. Η ΑεξΑΕ
συνεπώς µπορεί να δηµιουργήσει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να εξασφαλίσει την
πρόσβαση στους ενδιαφερόµενους για τη θεολογία, συµβάλλοντας µέσω των παρεχόµενων σπουδών στη διαµόρφωση πολιτών που συµµετέχουν ουσιαστικά στο θεολογικό γίγνεσθαι.
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Το Open University στη Μεγάλη Βρετανία, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, καθώς µε το γενικό τίτλο Religious Studies, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων τα οποία απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Την εισαγωγή στις ανθρωπιστικές σπουδές, η οποία αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο, ακολουθεί στα επόµενα επίπεδα, η διερεύνηση θεµάτων που αναφέρονται σε θέµατα ηθικών επιλογών, στη
θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και στο ρόλο της θρησκείας σήµερα. Στα πλαίσια αυτά µελετώνται τα παραδείγµατα των θρησκευτικών ιδεών, των
πρακτικών και των διδασκαλιών σε όλο τον κόσµο, και τίθεται η θρησκεία στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνιών στις οποίες ενσωµατώνεται. Ο στόχος είναι η αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων της θρησκείας, η εµβάθυνση και κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν οι σύγχρονες ανακατατάξεις στις κοινωνίες στις οποίες παρουσιάζονται.
Τα µαθήµατα σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν στους φοιτητές να επιλέγουν τα θέµατα στα οποία επιθυµούν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους. Υπογραµµίζεται σ’ αυτά η επιρροή των νέων µέσων επικοινωνίας στους τρόπους µε τους
οποίους οι θρησκευτικές παραδόσεις παρουσιάζουν τα µηνύµατά τους, καθώς και η
ανακατανοµή των θρησκειών µέσα από τις νέες γεωγραφικές και κοινωνικές µεταβολές των τελευταίων δεκαετιών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον εµφανίζει ακόµη η εξέταση
των ηθικών και κοινωνικών ζητηµάτων όπως αυτά αποτυπώνονται µέσα σε διαφορετικές κοινωνίες. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι προκλήσεις που συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση, το φυσικό περιβάλλον είναι κεντρικά ζητήµατα σ’ αυτή την ενότητα.
Η λογική αυτή µάλιστα φαίνεται να διέπει τα τµήµατα των περισσοτέρων Πανεπιστηµίων που προσφέρουν µια ευρεία επιλογή εξ αποστάσεως µαθηµάτων. Τα µαθήµατα αυτά αφορούν τις βιβλικές µελέτες, τη θεολογική σκέψη, την ιστορία και την
θρησκειολογία. Τα θρησκευτικά τµήµατα µελετών προσφέρουν σειρές µαθηµάτων
στις ασιατικές και ινδικές θρησκείες, το Ισλάµ, τις θρησκείες της Αφρικής, καθώς
επίσης και σε µερικά σύγχρονα θρησκευτικά θέµατα.
Οι σύγχρονες σειρές µαθηµάτων στη θεολογία εισάγουν τους σπουδαστές όχι
µόνο στην ιστορική θρησκευτική παράδοση, αλλά και σε νέες προσεγγίσεις οι οποίες
έχουν αναπτυχθεί στο σύγχρονο κόσµο. Τα µαθήµατα αυτά βοηθούν τους σπουδαστές να κατανοήσουν τα ιερά κείµενα ως ιστορικά, λογοτεχνικά έγγραφα και να αποτιµήσουν το ρόλο της θρησκείας µέσα σε ένα κοσµικό και πλουραλιστικό πλαίσιο.
Οι θεολογικές σπουδές στον τόπο µας προσφέρονταν επί δεκαετίες αποκλειστικά από τη συµβατική εκπαίδευση. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ειδίκευσης: «Σπουδές
στην Ορθόδοξη Θεολογία», αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σχετικά µε την Ορθοδοξία σε κληρικούς, οµόδοξους και ετερόδοξους πτυχιούχους της Θεολογίας, καθώς και σε πτυχιούχους άλλων κλάδων και τεχνών.
Η διάρθρωση του προγράµµατος περιλαµβάνει για το πρώτο έτος σπουδών τις
θεµατικές ενότητες: Η Ορθοδοξία ως κληρονοµιά (Οι πρώτες ιστορικές καταβολές
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και ∆ύση), και η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα (Η Ορθόδοξη "∆ιασπορά" στη ∆ύση, η Ορθόδοξη Εκκλησία
και η Οικουµενική Κίνηση). Το δεύτερο έτος σπουδών καλύπτεται από τις θεµατικές
ενότητες: Πίστη και Βίωµα της Ορθοδοξίας (∆όγµα, Πνευµατικότητα και ήθος της
Ορθοδοξίας, η λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας) και η Ορθοδοξία ως πολιτισµικό
επίτευγµα και τα προβλήµατα του Σύγχρονου Ανθρώπου (Η Ορθοδοξία ως πολιτισµικό επίτευγµα, η Ορθοδοξία απέναντι σε θέµατα της εποχής µας). Από τη διάρθρωση του προγράµµατος προκύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων τα οποία αφενός καλύπτουν την ορθόδοξη θεολογία ιστορικά, πολιτισµικά, δογµατικά και λατρευτικά,
και αφετέρου εκφράζουν έναν έντονο κοινωνικό προβληµατισµό απέναντι σε ζητήµατα της εποχής µας.
19

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Συλλέξαµε και σας παρουσιάζουµε στη συνέχεια ορισµένα από τα πλέον γνωστά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα
οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχουν συµπεριλάβει στα προγράµµατά τους τις θεολογικές σπουδές.
Μέσα από τις «Συνδέσεις» της ηλεκτρονικής τάξης µπορείτε να επισκεφτείτε το «∆ιεθνές κέντρο για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση», καθώς και την ιστοσελίδα του ΕΑΠ και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση
από απόσταση.
Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι στην επιµόρφωση συµµετέχει και µία οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών του προγράµµατος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» του ΕΑΠ Στην «Περιοχή Συζητήσεων» θα ξεκινήσουµε µία ενδιαφέρουσα συζήτηση µε θέµα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιµόρφωση. Η εµπειρία τους από το χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιµων πορισµάτων. Στην «Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας» µπορείτε
ακόµη να συζητήσετε το ίδιο θέµα µε τους ειδικούς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιστήµονες που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα.

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Atlantic School of Theology Canada, Auckland Park Theological Seminary South Africa, Australian College of Theology Australia, Centre for Christian Spirituality Australia, Chester College of Higher Education United Kingdom, Christian Academy for
Tertiary and Secondary Education South Africa, Coolamon College Australia, Eastern Mennonite University United States, Emory University - United States, Evangelical Reformed Church of Christ Nigeria, Flinders University of South Australia Australia, Hellenic Open University Greece, Home Study International Griggs University United States, International Correspondence Institute Nigeria, Irene Theological
College South Africa, Luther Seminary Australia, Maryvale Institute United Kingdom,
Melbourne College of Divinity Australia, Morling College Australia, Payame Noor
University Iran, Potchefstroom University for Christian Higher Education South Africa, Rosebank Bible College South Africa, Saint Mary of the Woods College United
States, South Africa Theological Seminary South Africa, St Francis Xavier University
Canada, St Stephen's College Canada, Tabor College Adelaide Australia, Taylor
University United States, Theological Education by Extension College (Southern Africa) South Africa, Universidad Catolica de Oriente Colombia, Universidad de la
Sabana Colombia, Universidad de San Buenaventura Colombia, Universidad Estatal
a Distancia Costa Rica, Universidad Mariana Colombia, Universitι de Sherbrooke
Canada, University of Joensuu Finland, University of London King's College United
Kingdom, University of Oslo Norway, University of Otago New Zealand, University
of Oxford United Kingdom, University of Pretoria South Africa, University of South
Africa South Africa, University of Windsor Canada, Uppsala University Sweden, Beirut University Online Lesotho, Carleton University Canada, Citizens' High School
United States, Home Study International Griggs University United States, Home
Study International/AIIAS Philippines, Makerere University Uganda, Open University
United Kingdom, Open Junior Secondary School (SMP Terbuka) Indonesia, Radio
San Gabriel Bolivia, Seton Ho me Study School United States, Statens Skola for
Vuxna Harnosand (National Institute for Distance Education) Sweden, Universidad
Estatal a Distancia Costa Rica, University of Joensuu Finland, University of Oslo
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2.4. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
Η επιµόρφωση είναι ένας θεσµός στρατηγικής σηµασίας τόσο για την συνεχή
επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών όσο και για τον εκσυγχρονισµό και την
ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Είναι µια δραστηριότητα και
µια διαδικασία στην οποία κανείς εντάσσεται σε προσωπικό ή σε συλλογικό επίπεδο.
Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός µε τη µέθοδο της αυτοεπιµόρφωσης δεν είναι δυνατόν να
καλύψει όλες τις επιµορφωτικές του ανάγκες. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να λειτουργεί
συστηµατικά οργανωµένο δίκτυο φορέων και µορφών επιµόρφωσης, µε πρωταρχικό
σκοπό την υποστήριξη της επιστηµονικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού.

2.5.

Βασικές Μορφές και Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών.

H επιµόρφωση διακρίνεται σε υποχρεωτική και προαιρετική, εισαγωγική και
περιοδική, ενδοσχολική ή εξωσχολική, ταχύρρυθµη ή µεγάλης διάρκειας. Η καθιέρωσή της εξαρτάται από το σύνολο των κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών δεδοµένων που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρουσιάζουν ένα σύνολο ειδικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τις διαδικασίες µάθησής τους από τη µάθηση των νεαρών µαθητών. O ενήλικας
αντιµετωπίζεται ως άτοµο που µπορεί να κατευθύνει τη µάθησή του, έχει εµπειρίες
ζωής, οι οποίες είναι πλούσιες πηγές µάθησης, έχει µαθησιακές ανάγκες στενά συνδεδεµένες σε µεταβαλλόµενους κοινωνικούς ρόλους, ενδιαφέρεται για άµεση εφαρµογή των γνώσεων που λαµβάνει και κινητοποιείται για µάθηση περισσότερο από
εσωτερικούς, παρά από εξωτερικούς παράγοντες.
Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν σ’ εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που διαθέτουν συνήθως τη σχετική πληροφόρηση και διατίθενται ευνοϊκά απέναντι στη µάθηση. Αντιλαµβάνονται την επιµόρφωση ως αναπόσπαστο τµήµα της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, γνωρίζουν όµως ότι πρόκειται για µια προσωπική υπόθεση που µπορεί να
συντελεσθεί και άτυπα µε ατοµικές δραστηριότητες όπως η µελέτη βιβλίων ή άρθρων
και η παρακολούθηση σεµιναρίων. Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών αφορούν ένα ευρύ
φάσµα ενδιαφερόντων και αναγκών που σχετίζονται µε όλες τις πλευρές του επαγγελµατικού, κοινωνικού και ιδιωτικού τους βίου. Μπορεί να κυµαίνονται από τη βελτίωση της εργασίας, µέχρι την επαγγελµατική και κοινωνική εξέλιξη.
Αυτές οι παρατηρήσεις θεωρούνται θεµελιώδεις για την προσέγγιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αποδεικνύουν ότι στην διαδικασία της επιµόρφωσης
θα πρέπει να προτιµούνται οι ενεργητικές µέθοδοι διδασκαλίας, που µέσα από τη
δράση και τη σκέψη διευκολύνουν τη µάθηση, εξαλείφουν τα εµπόδια και τις αντιστάσεις και καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα.

2.6. Η Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στη Χώρα
µας.
Οι πρώτες προσπάθειες για επιµόρφωση εκπαιδευτικών στο νεότερο ελληνικό
κράτος αφορούσαν το προσωπικό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι πολιτικές και
οικονοµικές συγκυρίες έστρεψαν την προσοχή της πολιτείας στην ανάγκη πληρέστε21

ρης παιδαγωγικής και επιστηµονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, άρχισε αµυδρά να εντάσσεται στο πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1875 άρχισε να διδάσκεται το µάθηµα της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησε στα πλαίσια του
προγράµµατος της και το «Παιδαγωγικό Φροντιστήριο».
Η πρώτη οργανωµένη επιµορφωτική δραστηριότητα για τους εκπαιδευτικούς
της Μέσης Εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε το 1900, όταν καθηγητές των Ελληνικών
Σχολείων και των Γυµνασίων κλήθηκαν να παρακολουθήσουν στην Αθήνα τµήµατα
παιδαγωγικών µαθηµάτων.
Τα αποτελέσµατα του προβληµατισµού, των ζυµώσεων και των πρώτων -όχι
ακόµα οργανωµένων - προσπαθειών πάνω στο θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έγιναν ορατά λίγα χρόνια αργότερα, όταν το
1910 ιδρύθηκε ο µακροβιότερος επιµορφωτικός θεσµός στην ιστορία της µέσης εκπαίδευσης, το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης.
Το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1910 µε το νόµο ΓΨΙΗ
(Φ.Ε.Κ. 152, 22-4-1910) «Περί παιδαγωγικής µορφώσεως και δοκιµασίας των λειτουργών της µέσης εκπαιδεύσεως». Σκοπός του ήταν σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του
νόµο η συµπλήρωση και συστηµατοποίηση της παιδαγωγικής κατάρτισης των λειτουργών της Μέσης εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο ∆ιδασκαλείο προβλέπονταν υποχρεωτική για όσους πτυχιούχους Φιλολογίας, Θεολογίας, φυσικών ή µαθηµατικών
επιστηµών επιθυµούσαν να διοριστούν ή µετά το διορισµό τους να µονιµοποιηθούν
σε σχολεία µέσης εκπαίδευσης και περιελάµβανε θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Η
διάρκεια της φοίτησης ορίστηκε µε την ίδρυσή του σε ένα ακαδηµαϊκό έτος. Η θεωρητική παιδαγωγική µόρφωση παρέχονταν από τα µαθήµατα: α) Ψυχολογία, β) Ηθική, γ) Στοιχεία Φυσιολογίας και Σχολικής Υγιεινής, δ) Παιδαγωγική, ε) Ιστορία της
Παιδαγωγικής, στ) ∆ιδακτική Γενική και Ειδική, ζ) Ερµηνεία της Νοµοθεσίας της
Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Η Παιδαγωγική Ακαδηµία λειτούργησε για δύο µόνο ακαδηµαϊκά έτη, το
1923-1924 και 1925-1926. Πρόκειται για ίδρυµα που κύριο σκοπό είχε τη στελέχωση
των ∆ιδασκαλείων της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µε ειδικά µετεκπαιδευµένο διδακτικό
προσωπικό. Απευθυνόταν, ωστόσο, σύµφωνα µε το νόµο µε τον οποίο ιδρύθηκε (Ν.
2243 «Περί ιδρύσεως «Παιδαγωγικής Ακαδηµίας», Φ.Ε.Κ. 148/3-7-1920) σε πτυχιούχους φιλολογίας, θεολογίας, µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών, εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σ΄ αυτήν και ηλικία
έως 35 ετών.
Παρά το σύντοµο διάστηµα της λειτουργίας της η Παιδαγωγική Ακαδηµία
κατέκτησε ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της µετεκπαίδευσης των λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης. Αποτέλεσε, µαζί µε το Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο, προορισµένο για
τη µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, την έµπρακτη
απόδειξη του ενδιαφέροντος των δηµοτικιστών, µελών της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
για την παιδαγωγική µόρφωση των εκπαιδευτικών.
Με το νόµο 186/1975 (Φ.Ε.Κ. 214/4-10-1975) ιδρύθηκε ένας νέος θεσµός,
υπαγόµενος απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του ήταν η µελέτη των εκπαιδευτικών θεµάτων και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ονοµάστηκε Κέντρο
Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.). Το Κ.Ε.Μ.Ε. λειτούργησε για δέκα περίπου χρόνια και καταργήθηκε το 1985 µε το Ν. 1566/1985,
σύµφωνα µε τον οποίο τη θέση του πήρε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συγκεκριµένη
αποστολή του στο επίπεδο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν η οργάνωση
και παρακολούθηση της λειτουργίας κέντρων ταχύρρυθµης εκπαίδευσης, σεµιναρίων
και σχολών επιµόρφωσης για το διδακτικό και εποπτικό προσωπικό της εκπαίδευσης
(άρθρα 1 και 2 του Ν. 186/1975).
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Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής αρµοδιότητας του Κ.Ε.Μ.Ε., και κάτω από
την εποπτεία και παρακολούθησή του, ιδρύθηκε δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα µε
το Προεδρικό ∆ιάταγµα 127/1977 (Φ.Ε.Κ. 40/12-2-1977)3 η «Σχολή
Επιµορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως» (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.). Σκοπός της
ορίστηκε η θεωρητική και πρακτική επιµόρφωση των διοριζόµενων και υπηρετούντων λειτουργών της Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο νέος αυτός θεσµός αποσκοπούσε στη συµπλήρωση των επιστηµονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, την
ενηµέρωσή τους στις νέες κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής επιστήµης και των µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και στην προσαρµογή των γνώσεών τους στα δεδοµένα της
εκάστοτε διαµορφούµενης στην Ελλάδα εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
Τα µαθήµατα στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. χωρίζονταν σε κοινά για όλους τους εκπαιδευτικούς και σε µαθήµατα ειδικοτήτων. Στα κοινά διδασκόµενα µαθήµατα
περιλαµβανόταν η Φιλοσοφία, η Γενική και Συγκριτική Παιδαγωγική, η ∆ιδακτική
(ειδική και γενική), η Ψυχολογία, η Οργάνωση - ∆ιοίκηση και Εποπτεία της Εκπαίδευσης, Στοιχεία ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος και Κοινωνιολογίας, καθώς και Στοιχεία Οικονοµικής Επιστήµης. Η παρακολούθηση της επιµόρφωσης στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.
προέβλεπε για τους εκπαιδευτικούς και συµµετοχή σε εξεταστικές δοκιµασίες. Μετά
την επιτυχή περάτωση της επιµόρφωσης προβλέπονταν επίσης η απονοµή ειδικού
τίτλου.
Μετά το 1981, αρχίζει ο διάλογος για τη νέα επιµορφωτική πολιτική, την εισαγωγική επιµόρφωση και τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.ΕΚ.). Ο
θεσµός των Π.Ε.Κ. προτάθηκε το 1981, νοµοθετήθηκε µε το 1985 (Ν. 1566/85) και
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1992. Στο διάστηµα αυτό, οργανώθηκαν σηµαντικά
επιστηµονικά Συνέδρια µε θέµα την επιµόρφωση, έγιναν νοµοθετικές ρυθµίσεις, δόθηκαν στη δηµοσιότητα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων και υπογράφτηκαν προεδρικά διατάγµατα. Τα ΠΕΚ κατά τη µέχρι σήµερα λειτουργία τους προσέφεραν επιµόρφωση σε εκπαιδευτικούς που επρόκειτο στα επόµενα χρόνια να διοριστούν (εισαγωγική επιµόρφωση), αλλά και σε εκπαιδευτικούς που είχαν ήδη διοριστεί.
Επειδή τα προγράµµατα πραγµατοποιούνται κατά τον ελεύθερο χρόνο των
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αποµακρυσµένα σηµεία από τις έδρες των ΠΕΚ αδυνατούν να µετακινηθούν για να τα παρακολουθήσουν. Αλλά και
για τους εκπαιδευτικούς που κατοικούν στις έδρες των ΠΕΚ, κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις λειτουργούν περιοριστικά για τη φυσική τους παρουσία σε καθορισµένες ώρες και µέρες στις αίθουσες διδασκαλίας.

2.7. Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωση
Σήµερα, οι παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης δεν καλύπτουν απόλυτα τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση από
απόσταση υπηρετεί τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στις εκπαιδευτικές ανάγκες
των ατόµων και τις δυνατότητες κάλυψης τους, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση
και επιτυχία σε διάφορες οµάδες του πληθυσµού και για ποικίλα θέµατα.
Η εξ Αποστάσεως Επιµόρφωση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα να ενταχθούν
στην εκπαιδευτική διαδικασία και µάλιστα οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιλέξουν.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό των εκπαιδευτικών που
µπορούν να επιµορφωθούν. Έτσι σε περίπτωση προώθησης καινοτοµιών στην εκπαίδευση µπορούν µε τον τρόπο αυτό να επιµορφωθούν άµεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί µε
µικρό σχετικά κόστος. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά προγράµ3

«Περί οργανώσεως και λειτουργίας παρά τω Κ.Ε.Μ.Ε. Σχολής Επιµορφώσεως Λειτουργών Μέσης
Εκπαιδεύσεως»
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µατα για την ανανέωση και τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους όσο συχνά οι ίδιοι το
επιθυµούν.
Η εφαρµογή της µεθόδου της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν δηµιουργεί
προβλήµατα για την παρακολούθηση των προγραµµάτων σε όσους εκπαιδευτικούς
εργάζονται και ζουν σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν Περιφερειακά Επιµορφωτικά
Κέντρα (Π.Ε.Κ), αφού δεν χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο της εργασίας
τους. Αλλά και για εκείνους, που κοινωνικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν τους
επιτρέπουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας σε συγκεκριµένες ηµέρες και
ώρες, η µέθοδος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, διευκολύνει τη συµµετοχή τους στα
προγράµµατα επιµόρφωσης.
Στην ελληνική εκπαίδευση η εξ αποστάσεως µεθοδολογία εντάσσεται ολοένα
και περισσότερο στις προσπάθειες οργάνωσης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Εκτός από την ίδρυση και ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, κατά
καιρούς λειτούργησαν καινοτόµα προγράµµατα όπως το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
TRENDS και το έργο Ο∆ΥΣΣΕΙΑ.
Σε άλλα κράτη η εξ αποστάσεως µέθοδος εκπαίδευσης χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη Γερµανία τα προγράµµατα οργανώνονται από το Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο του Tubigen, στη Φινλανδία από τη Φινλανδική Ένωση για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στη Γαλλία από τη ∆ιαπανεπιστηµιακή Οµοσπονδία εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Σε άλλες περιπτώσεις Πανεπιστήµια εντάσσονται στους φορείς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Πορτογαλίας και τα Πανεπιστήµια McGill του Καναδά και
Tucuman της Αργεντινής. Το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Μεγάλης Βρετανίας (Open
University), που αποτελεί το σηµαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ανοιχτής εκπαίδευσης, προσφέρει προγράµµατα βασικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών.
Καθώς είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα που να υλοποιούνται σήµερα στη
χώρα µας, το περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων εκπαιδευτικών στο οποίο συµµετέχουµε έρχεται να
καλύψει το κενό αυτό, αποτελώντας ταυτόχρονα µια καινοτοµική πρόταση για την ελληνική εκπαίδευση: ένα σύγχρονο
διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης, µε πολλά νέα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, ευέλικτο και αποτελεσµατικό. Ένα περιβάλλον σύγχρονο και βιώσιµο που µπορεί να λειτουργήσει σε διαρκή βάση, συµπληρωµατικά ως προς τις υπάρχουσες
δοµές.

ΣΥΝΟΨΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Στο Κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαµε µία γενική αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο θα
µας απασχολήσει η ψυχολογική υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης. Περισσότερες πληροφορίες, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη για τα
θέµατα του 2ου Κεφαλαίου µπορείτε να έχετε στην Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας
από τους υπεύθυνους του Θεµατικού Πεδίου 1.

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Στο σηµείο αυτό µπορείτε να διαβάσετε την Εισήγηση, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, του Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου κ. Αντώνη Λιοναράκη µε θέµα: «Για ποια εξ αποστάσεως εκπαίδευση µιλάµε;». Πραγµατεύεται την παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τους νέους ρόλους που λαµβάνει µέσα από τις δυναµικές που ορίζονται
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στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιπλέον, διατυπώνει κάποιους προβληµατισµούς
για τα κριτήρια επιλογών του διδακτικού υλικού, ενώ καταθέτει µία πρόταση για τη
δηµιουργία ενός Εθνικού ∆ικτύου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε σκοπό τον προβληµατισµό, την οριοθέτηση και ανάπτυξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πλήρες κείµενο της Εισήγησης θα το βρείτε στο φάκελο
«παράλληλα κείµενα» του 2ου κεφαλαίου µε την ονοµασία: «Lionarakis».
Μπορείτε ακόµη να διαβάσετε το άρθρο ««Εφαρµογές των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων Η περίπτωση της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», των Β. Ζακόπουλου, Χ. Μουζάκη, Ι. Ψυχογυιού, Κ. Μακρόπουλου. Το
άρθρο επισηµαίνει τη σηµαντική συµβολή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη δια βίου µάθηση και παρουσιάζει τη δραστηριοποίηση και τις εξελίξεις
γύρω από το θέµα αυτό σε άλλες χώρες. Το πλήρες κείµενο θα το βρείτε στο φάκελο «παράλληλα κείµενα» του 2ου κεφαλαίου µε την ονοµασία: «Νέες τεχνολογίες-µάθηση».

Παραθέτουµε στη συνέχεια µία ενδεικτική βιβλιογραφία για ζητήµατα Ανοικτής
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Bork Alfred & Gunnarsdottir (Editors), (2001), ‘Tutorial distance learning – rebuilding our educational system’, Kluwer Academic / Plenum Publishers, ISBN 0-30646644-9
Collis Betty, Moonen Jef, (2002), ‘Flexible learning in a digital world – experiences
and expectations’, Kogan Page, ISBN 0-7494-3371-X
Hillier Yvonne, (2002), ‘Reflective teaching in further and adult education’, Continuum, ISBN 0-8264-5160-8
Laurillard Diana, (2002), ‘Rethinking university teaching – a conversational framework for the effective use of learning technologies’, Routledge – Falmer, ISBN 0415-25679-8
Lockwood Fred and Gooley Anne (Editors), (2001), ‘Innovation in Open and Distance Learning – successful development of online and web-based learning’, Kogan
Page, ISBN 0-7494-3476-7
Melton Reginald F., (2002), ‘Planning and developing open and distance learning – a
quality assurance approach’, Routledge – Falmer, ISBN 0-415-25481-7
Peters Otto, (2001), ‘Learning and teaching in distance education – analysis and interpretations from an international perspective’, Kogan Page, ISBN 0-7494-3594-1
Rudestam, Kjell Erik & Schoenholtz-Read Judith, (Editors), (2002), ‘Handbook of
online learning – innovations in higher education and corporate training’, Sage Publications, ISBN 0-7619-2403-5
Salmon Gilly, (2003), ‘E-tivities – the key to active online learning’, Kogan Page,
ISBN 0-7494-3686-7
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Simpson Ormond, (2002), ‘Supporting students in online, open and distance learning’,
Kogan Page, ISBN 0-7494-3740-5
Tait Alan and Mills Roger, (2003), ‘Rethinking learner support in distance education
– change and continuity in an international context’, Routledge – Falmer, ISBN 0415-30144-0
Usher Robin, Bryant Ian and Johnston Rennie, (2001), ‘Adult Education and the
postmodern challenge – learning beyond the limits’, Routledge, London, ISBN 0-41512021-7

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ)
Λιοναράκης Αντώνης, (2003), (Επιµέλεια), «Πρακτικά εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Επιστηµονική
Εταιρεία «Ελληνικό ∆ίκτυο ΑεξΑΕ», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, ISBN 960-7860-276
Λιοναράκης Αντώνης, (2003), (Επιµέλεια), «Πρακτικά εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ», ΤΟΜΟΣ Α΄, Έκδοση Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ISBN SET 960-538-499-X, ISBN 960-538-500-7
Λιοναράκης Αντώνης, (2003), (Επιµέλεια) «Πρακτικά εισηγήσεων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ», ΤΟΜΟΣ Β΄, Έκδοση Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ISBN SET 960-538-499-X, ISBN 960-538-501-5
Λιοναράκης Αντώνης, (2003), (Επιµέλεια) «Ας τους µάθουµε πώς να µαθαίνουν»,
ΤΟΜΟΙ Α + Β, Έκδοση της Επιστηµονικής Εταιρείας «Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής
& εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», ISBN 960-87597-0-6
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Κεφάλαιο

3
Ψυχολογική υποστήριξη της διαδικασίας της
µάθησης
Σκοπός
Το κεφάλαιο αποσκοπεί στην προσφορά προς τους εκπαιδευτικούς των αναγκαίων
γνώσεων για την παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη των µαθητών και ιδιαίτερα των µαθητών εκείνων που εµφανίζουν δυσκολίες µάθησης και συµπεριφοράς.

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα
Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείτε να:
•

∆ίνετε έναν ορισµό για τον όρο «Μαθησιακές ∆υσκολίες»

•

Αναφέρετε πέντε τουλάχιστον ενδείξεις ύπαρξης Μαθησιακών ∆υσκολιών

•

Προσαρµόζετε τη διδασκαλία σας µε βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν τα άτοµα που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες

•

Αναφέρεστε στις βασικές θεωρίες που σκοπό έχουν να περιγράψουν τη διαδικασία της ηθικής εξέλιξης του παιδιού

•

Εξηγείτε το ρόλο που παίζουν οι φιλίες µεταξύ συνοµηλίκων στην εξέλιξη

Έννοιες Κλειδιά
•

Μαθησιακές ∆υσκολίες

•

Άµεση ∆ιδασκαλία.

•

Γνωστική Μαθητεία.
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•

Καθοδηγούµενη Έρευνα.

•

Παιδαγωγική που βασίζεται στα ενδιαφέροντα.

•

Ηθική εξέλιξη

•

Φιλίες συνοµηλίκων

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η αδυναµία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σχολικού προγράµµατος µπορεί να συναρτάται µε ποικίλους ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Η εµφάνιση, όµως, των προβληµάτων αυτών έχει αρνητικές
επιπτώσεις στη σχολική επίδοση και στη διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας
των µαθητών. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη εκ µέρους
των εκπαιδευτικών, των γονέων ή και άλλων εκπαιδευτικών φορέων και υπηρεσιών.
Η γνώση των γνωστικών δυνατοτήτων και γενικότερα της ψυχολογίας των
µαθητών πρέπει να θεωρείται ως µία βασική προϋπόθεση επιτυχίας του διδακτικού
έργου. Αυτό σηµαίνει ότι το αναπτυξιακό επίπεδο του µαθητή και ο βαθµός ετοιµότητάς του συνιστούν το βασικό κριτήριο επιλογής όχι µόνο της ύλης αλλά και των
τρόπων µεθόδευσης της διδασκαλίας.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1
Ένα βασικό γνώρισµα του εικονικού σχολικού περιβάλλοντος που δηµιουργήσαµε στο Κεφάλαιο 1 είναι η ψυχολογική καθοδήγηση και στήριξη µαθητών και καθηγητών. Στη Μελέτη Περίπτωσης 1 γνωρίσαµε
τους δύο «ταραξίες» µαθητές του Β3, τον Γιώργο και τον Ανέστη. Πήραµε παράλληλα και µία γεύση από τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρούν ο
∆ιευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις (για τους µαθητές αλλά και για
τους καθηγητές). Ας προσπαθήσουµε στη συνέχεια να σκιαγραφήσουµε
ένα πλαίσιο αρχών πάνω στο οποίο θα µπορούσαµε να στηρίξουµε µία
πιο ουσιαστική αλλά και περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση:

•

Η µάθηση αποτελεί µία διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης, στην οποία ο µαθητής συµµετέχει ενεργά και η οποία επηρεάζεται από συγκεκριµένους παράγοντες.

•

Οι µαθητές κυριαρχούνται από ορισµένες ψυχολογικές και κοινωνικές
ανάγκες οι οποίες επίµονα ζητούν την πλήρωσή τους. Χαρακτηριστική
είναι, η συγκρότηση θετικής και ισορροπηµένης αυτοαντίληψης, καθώς αγωνίζονται να αφοµοιώσουν λειτουργικά στο εγώ τους τις νέες
εµπειρίες, που προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις τους µε το κοινωνικό περιβάλλον και τις ποικίλες ψυχοσωµατικές τους αλλαγές.
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•

Η επιδίωξη ανεξαρτησίας και αυτονοµίας εκδηλώνεται µε τη µορφή
της αµφισβήτησης και της µαχητικής διαφωνίας µε το υφιστάµενο
κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει αρχικά να ερµηνεύεται ως ένα φυσιολογικό φαινόµενο και
όχι ως εχθρική στάση.

•

Υπάρχουν βασικές ενδείξεις οι οποίες θα µπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την ύπαρξη µαθησιακών δυσκολιών.

•

Οι µαθητές που αντιµετωπίζουν Μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν
µία σειρά από γνωστικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν την εξέλιξή τους στο σχολείο.

•

Μία σειρά συγκεκριµένων διδακτικών παρεµβάσεων µπορεί να συνεισφέρει θετικά στην άµεση αντιµετώπιση των δυσκολιών ανάλογα µε το
γνωστικό αντικείµενο.

•

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για το περιεχόµενο της
νοµοθεσίας που αφορά τις Μαθησιακές δυσκολίες.

Ένα βασικό στοιχείο στο πλαίσιο αρχών που µόλις σκιαγραφήσαµε αποτελεί ο
όρος «Μαθησιακές δυσκολίες». Οι Μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν µία κατηγορία ειδικών αναγκών οι οποίες απασχολούν σηµαντικό αριθµό µαθητών, γονέων και
εκπαιδευτικών. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες είναι πολλά και αφορούν το γνωστικό, το συναισθηµατικό και τον κοινωνικό τοµέα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εµφανίζουν προβλήµατα στην παρακολούθηση της διδασκαλίας και αυξηµένο άγχος για ενδεχόµενη αποτυχία στις εξετάσεις.
Τα προβλήµατα γίνονται περισσότερο έντονα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
καθώς οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε ένα µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους.

3.1. Μαθησιακές ∆υσκολίες: Ορισµός και περιεχόµενο
Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µία
ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς
στο άτοµο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και
µπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να συνυπάρχουν µε τις Μαθησιακές ∆υσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από µόνα τους Μαθησιακές ∆υσκολίες.
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Σε ένα περισσότερο πρακτικό ορισµό όπως τον διατύπωσε η Annemarie Sullivan Palincsar, καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Michigan, στην εισήγησή της µε
θέµα: «Αποτελεσµατική Παιδαγωγική και Κατάλληλα Μαθησιακά Περιβάλλοντα για
Μαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες» (ηµερίδα µε θέµα: «Οι µαθησιακές δυσκολίες
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Πανεπιστήµιο Μακεδονία 12.06.2005), οι µαθητές
θεωρούνται ότι παρουσιάζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες όταν:
δυσκολεύονται σε διάφορες µαθησιακές δραστηριότητες και οι δυσκολίες
αυτές δεν µπορούν να εξηγηθούν µε όρους ευφυΐας, διδακτικών ευκαιριών, συναισθηµατικής κατάστασης, αισθησιακής οξύτητας (όραση, ακοή), σωµατικής υγείας.

3.2. Ενδείξεις ύπαρξης Μαθησιακών ∆υσκολιών
Οι συµπεριφορές οι οποίες όταν επιµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και είναι
έντονες, παραπέµπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών ∆υσκολιών, είναι όταν ο µαθητής:
•

δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες

•

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο

•

δουλεύει αργά και δεν ελέγχει τον εαυτό του

•

υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνοµηλίκων

•

παρερµηνεύει συχνά τη συµπεριφορά των άλλων

•

δεν δέχεται την κριτική

•

αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει

•

δυσκολεύεται στις αφηρηµένες έννοιες

•

παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο

•

δυσκολεύεται να κάνει περίληψη

•

χαρακτηρίζεται από σηµαντικά προβλήµατα απόδοσης προσοχής στο γνωστικό
έργο µε το οποίο έχει εµπλακεί

•

παρουσιάζει προβλήµατα συµπεριφοράς τα οποία ποικίλουν από επιθετικότητα
µέχρι απάθεια ή εσωστρέφεια

•

επιλέγει την παραβατική συµπεριφορά και τις αντίστοιχες παρέες για να κερδίσει
αναγνώριση εξαιτίας του βιώµατος της σχολικής αποτυχίας και της απόρριψης
από τους συµµαθητές του.

Σύµφωνα µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα (Maag, J. W. & Reid, R. (1994). The
phenomenology of depression among students with and without learning disabilities: More
similar than different. Learning Disabilities Research and Practice, 9 (2), 91-103), υπάρχει
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σαφής σχέση µεταξύ των προβληµάτων συµπεριφοράς και των Μαθησιακών ∆υσκολιών.
Ειδικότερα η ύπαρξη προβληµάτων συµπεριφοράς ποικίλει από επιθετικότητα 54% µέχρι
απάθεια ή εσωστρέφεια 11%, ενώ το 35% δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα συµπεριφοράς
(Γράφηµα 1).

35%

54%

1
2
3

11%

Γράφηµα 1. Σχέση µεταξύ προβληµάτων συµπεριφοράς και Μαθησιακών ∆υσκολιών.

3.3. Λύσεις: Προσαρµογή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών και ειδική µεθόδευση της διδασκαλίας
Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία µε αποτέλεσµα να µην απολαµβάνουν τα αγαθά της
ισότητας των ευκαιριών στο σχολείο. Η πιο ουσιαστική λύση θα ήταν η δηµιουργία ευέλικτων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) τα οποία θα προσαρµόζονται στις
ανάγκες των µαθητών. Η προσαρµογή των Α.Π.Σ., θα πρέπει να αφορά:
•

το περιεχόµενο (ρυθµός κάλυψης της ύλης, απλούστευση των κειµένων)

•

τις στρατηγικές µάθησης (σύνολο τεχνικών και µεθόδων που διευκολύνουν τη µάθηση)

•

το διδακτικό περιβάλλον (οργάνωση της τάξης, οµαδική εργασία)

•

µεθόδους αξιολόγησης (αλλαγές στο χρόνο, χώρο, µορφή απαντήσεων).
Ατοµική αξιολόγηση σε ειδικό χώρο χωρίς χρονικά όρια και µε περιορισµένα ερεθίσµατα ώστε να µειώνεται η πιθανότητα διάσπασης της προσοχής.

Μπορούµε, ωστόσο, να συζητήσουµε και κάποιες πρακτικές µορφές προσαρµογής της διδασκαλίας οι οποίες βοηθούν ιδιαίτερα την κατηγορία των µαθητών που παρουσιάζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες, όπως:
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•

η σαφής διατύπωση των στόχων κάθε διδασκαλίας ώστε η προσοχή τους
να επικεντρωθεί στα σηµεία που είναι σηµαντικά

•

η χρήση οργανογράµµατος στην αρχή της διδασκαλίας ώστε οι µαθητές
να παρακολουθούν οµαλά τη ροή του µαθήµατος

•

η παρουσίαση αφηρηµένων εννοιών µε χειροπιαστά παραδείγµατα

•

η παρουσίαση πληροφοριών µε ποικίλους τρόπους όπως πίνακες, εικόνες,
παρουσιάσεις κ.ά.

•

οι οµαδικές δραστηριότητες κατά την παράδοση του µαθήµατος

•

η σύνοψη των βασικών σηµείων από τους µαθητές

•

η ενθάρρυνση των µαθητών

•

η αύξηση του χρόνου αναµονής των απαντήσεων

3.4. Μία Έρευνα
Έρευνα που πραγµατοποιήσαµε (Κιουλάνης, Μωϋσιάδης, 2002-2003) σε δύο
Ενιαία Λύκεια της ∆ράµας, σε ένα επιλεγµένο δείγµα διακοσίων µαθητών, απέδειξε,
εκείνο το οποίο καθηµερινά η σχολική πράξη επιβεβαιώνει: ότι δηλαδή η ποιότητα
των ανθρώπινων σχέσεων, ασκεί µεγάλη διαµορφωτική επίδραση κατά την όψιµη
εφηβική ηλικία, και επηρεάζει άµεσα τη διαδικασία της αγωγής. Στο γράφηµα που
ακολουθεί (Γράφηµα 2) φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν µεγαλύτερο χρόνο
για την απάντηση των ερωτήσεων που θέτουν στους καλούς µαθητές (Επίδοση: Άριστα, Πολύ καλά), ενώ θα έπρεπε να πράττουν το αντίθετο.

Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

35
30
25
20
15
10
5
0
Ποτέ

Σπάν

Μ.Φορ

Συχν

Π.Συχν

(Γράφηµα 2: ∆ιαφορές συµπεριφοράς εκπαιδευτικών που συνδέονται µε τη σχολική
επίδοση των µαθητών-∆ιάθεση µεγαλύτερου χρόνου απάντησης ερωτήσεων)

Το γεγονός αυτό αποκτά µεγαλύτερη σηµασία, καθώς η ύπαρξη ποιοτικών
σχέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη σχέση του ρόλου στα πλαίσια της επικοινωνίας
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εκπαιδευτικού και µαθητών. Βέβαια, κατά ένα µεγάλο µέρος η λύση του προβλήµατος εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, δεδοµένου ότι αυτός αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαµόρφωσης των ποιοτικών σχέσεων. Οι διαθέσεις άλλωστε του εκπαιδευτικού, πριν ακόµη εκδηλωθούν απερίφραστα, µεταβιβάζονται κατά την επικοινωνία και
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τους µαθητές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εµφανίζει αδικαιολόγητες διαφορές στη συµπεριφορά του
προς τους µαθητές ούτε να χρησιµοποιεί αισθητά διαφορετικές στρατηγικές ελέγχου.
Η σχολική επίδοση βέβαια, συχνά γίνεται αφορµή διαφορετικών στάσεων και
ενεργειών από την πλευρά των εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα συχνά να παρατηρείται
ποιοτικότερη επικοινωνία µε τους µαθητές που συγκεντρώνουν µεγαλύτερη βαθµολογία.
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης πάντως, ο µαθητής δεν έρχεται σε
επικοινωνία µόνο µε τον εκπαιδευτικό, αλλά και µε τους συµµαθητές του, όπως επίσης και µε το διδακτικό εγχειρίδιο. Μέσα από το πολύπλοκο αυτό πλέγµα σχέσεων,
οικοδοµείται η πεποίθηση των µαθητών για την πραγµατικότητα του εξωτερικού κόσµου. Μία γενικότερη οργάνωση λοιπόν της σχολικής πραγµατικότητας µε κριτήριο
τις προσωπικές σχέσεις θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη και εποικοδοµητική. Η χρήση
σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων, και η συλλογική διδασκαλία θα µπορούσαν να
συµβάλλουν θετικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η έρευνα βέβαια έδειξε ότι,
ακόµη και σήµερα η µορφή διδασκαλίας που κυριαρχεί είναι η µετωπική, τη στιγµή
µάλιστα που η πλειοψηφία των µαθητών έχει µικρή εµπειρία από οποιαδήποτε συλλογική µορφή διδασκαλίας.

3.5. Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία
µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες
Στο σηµείο αυτό θα επανέλθουµε στην Annemarie Sullivan Palincsar, και
στην εισήγησή της µε θέµα: «Αποτελεσµατική Παιδαγωγική και Κατάλληλα Μαθησιακά Περιβάλλοντα για Μαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες». Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες τις οποίες προτείνει η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Michigan είναι:
o
o
o
o

Η Άµεση ∆ιδασκαλία.
Η Γνωστική Μαθητεία.
Η Καθοδηγούµενη Έρευνα.
Η Παιδαγωγική που βασίζεται στα ενδιαφέροντα.

3.5.1. Άµεση ∆ιδασκαλία
Η Άµεση ∆ιδασκαλία παρουσιάζεται µε πολύ µεγάλη υποστήριξη από την εκπαιδευτική έρευνα, ωστόσο, είναι χρήσιµη µόνο για τη διδασκαλία συγκεκριµένων
πληροφοριών και λεξιλογίου και όχι για την προαγωγή της κατανόησης και της µάθησης σε βάθος.
Τα γνωρίσµατα της Άµεσης ∆ιδασκαλίας είναι:
• το περιεχόµενο µιας διδακτικής ενότητας χωρίζεται σε επιµέρους τµήµατα
• γίνεται παρουσίαση των πληροφοριών βήµα-βήµα, ενώ ο εκπαιδευτικός δίνει
παραδείγµατα συγκεκριµένων διαδικασιών
• χρησιµοποιείται καθοδηγούµενη πρακτική εξάσκηση
• εάν θεωρηθεί αναγκαίο η διδασκαλία επαναλαµβάνεται
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3.5.2.Γνωστική Μαθητεία
Βασίζεται στη θεωρία ότι η µάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα σε αλληλεπίδραση µε άτοµα που έχουν περισσότερες γνώσεις ή µε συνοµηλίκους.
Τα γνωρίσµατα της Γνωστικής Μαθητείας είναι:
• ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις πιο εξειδικευµένες στρατηγικές που είναι
κατάλληλες για κάποιο συγκεκριµένο έργο
• η δυσκολία των µαθησιακών έργων αντιστοιχεί στη «ζώνη επικείµενης
ανάπτυξης», ακριβώς ένα βήµα πάνω από αυτό που ένας µαθητής
µπορεί να καταφέρει µόνος του
• ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως µοντέλο, επιδεικνύει τη στρατηγική και
καθοδηγεί τους µαθητές
• οι µαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τον τρόπο που συλλογίζονται ή την προσέγγισή τους όταν λύνουν ένα πρόβληµα
• η υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό φθίνει καθώς οι µαθητές σταδιακά
αποκτούν την ικανότητα να ρυθµίζουν µόνοι τη µελέτη τους.

3.5.3. Καθοδηγούµενη Έρευνα
Είναι µία πολύπλευρη δραστηριότητα που περιλαµβάνει:
διατύπωση ερωτήσεων, παρατηρήσεις, αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης (internet κ.λ.π.).
διαθεµατικές δραστηριότητες
Τα γνωρίσµατα της Καθοδηγούµενης Έρευνας είναι:
• οι µαθητές βιώνουν τη διαδικασία της µάθησης ως µία επαναλαµβανόµενη διαδικασία, στην οποία η γνώση και η κρίση κάποιου βελτιώνονται συνεχώς
• έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων µέσα από δραστηριότητες
• τους δίνεται οι δυνατότητα να εµπλακούν σε µία κοινότητα µάθησης

3.5.4. Παιδαγωγική που βασίζεται στα ενδιαφέροντα.
Στηρίζεται στο όραµα για το σχεδιασµό πλούσιων διδακτικών πλαισίων που
έχουν νόηµα για τους µαθητές και αντανακλούν τα αληθινά τους ενδιαφέροντα.
Τα γνωρίσµατα της Παιδαγωγικής που βασίζεται στα ενδιαφέροντα είναι:
• οι µαθητές έχουν θετικά συναισθήµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες
• υπάρχουν αυξηµένα επίπεδα ενεργοποίησης κινήτρων
• οι εκπαιδευόµενοι έχουν θετική στάση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχουν δυνατότητα επιλογής και εργάζονται στην περιοχή των ενδιαφερόντων τους.
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3.6. Συµπεράσµατα
∆εν υπάρχει µόνο µία προσέγγιση για τη διδασκαλία µαθητών µε Μαθησιακές
∆υσκολίες.
•

•

•

•

Η Άµεση ∆ιδασκαλία είναι πιο αποτελεσµατική για την εκµάθηση πληροφοριών. Έχει αποτέλεσµα γιατί είναι σαφής, επαναληπτική και οι µαθητές παίρνουν άµεση διορθωτική επανατροφοδότηση.
Η Γνωστική Μαθητεία είναι πιο αποτελεσµατική για τη διδασκαλία διαδικασιών µάθησης ή στρατηγικών. Είναι κατάλληλη γιατί επικεντρώνεται στην
ατοµική υποστήριξη της µάθησης.
Η µάθηση µε Καθοδηγούµενη Έρευνα είναι πιο αποτελεσµατική γιατί σχετίζεται µε πραγµατικά γεγονότα, είναι κυκλικά επαναλαµβανόµενη, στόχος
της είναι οι µαθητές να σκεφτούν σε βάθος ένα θέµα, γίνεται συνεργατικά.
Η Παιδαγωγική που βασίζεται στα ενδιαφέροντα είναι πιο αποτελεσµατική
για την ενίσχυση της εικόνας που έχουν οι µαθητές για τον εαυτό τους. Είναι
θετικό το γεγονός ότι µε αυτή µπορούν να αφυπνιστούν ικανότητες που δεν
είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2.
Στη δραστηριότητα 3.1. σκιαγραφήσαµε ένα πλαίσιο αρχών πάνω στο
οποίο θα µπορούσαµε να στηρίξουµε µία πιο ουσιαστική αλλά και περισσότερο αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος που θέσαµε
στη Μελέτη Περίπτωσης 1. Μία από τις παραµέτρους που θέσαµε ήταν
ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για το περιεχόµενο
της νοµοθεσίας που αφορά τις Μαθησιακές δυσκολίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραθέτουµε στη συνέχεια τους δύο βασικούς νόµους
που αφορούν στην εκπαίδευση των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες.
Συµβουλευτείτε τον πίνακα που ακολουθεί και στη συνέχεια µελετήστε
τους νόµους που θα βρείτε στο φάκελο του 3ου Κεφαλαίου στα «Έγγραφα», µε τις ονοµασίες «1566 άρθρα 32-36» και «ΝΟΜΟΣ 2817». Συζητήστε τους αν επιθυµείτε µε τους υπεύθυνους του θεµατικού πεδίου 3.
Ταυτότητα Εγγράφου
Νόµος 1566, άρθρα 32-36
Νόµος 2817

Θέµα
Ειδική αγωγή
Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες

Στην ενότητα που ακολουθεί θα συζητήσουµε τη σχέση µεταξύ κοινωνικούπολιτισµικού περιβάλλοντος και ηθικής εξέλιξης του παιδιού, κάνοντας µία αναφορά
σε κάποιες από τις πιο βασικές θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί.
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3.7. Κοινωνικό-Πολιτισµικό περιβάλλον και ηθική εξέλιξη του παιδιού
Υπάρχει µία µεγάλη διαµάχη στην εξελικτική ψυχολογία η οποία τροφοδοτείται από διαπολιτισµικά στοιχεία διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά µε την ηθική και
την προσωπικότητα, αλλά και από µελέτες σχετικές µε το κοινωνικό φύλο. Η σύγκρουση υπάρχει µεταξύ αυτών που αναζητούν προσδιοριστικούς παράγοντες της
εξέλιξης µέσα στον ανθρώπινο νου και εκείνων που ανακαλύπτουν τους ίδιους τους
παράγοντες στην αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων.
Μία επίσηµη εγκύκλιος που αφορούσε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία, η αναφορά Plowden, εξήγαγε στη διάρκεια των δεκαετιών 1960 και
70, µία σειρά από συµπεράσµατα όπως το παρακάτω: «Μέχρι το παιδί να είναι έτοιµο
να κάνει ένα ορισµένο βήµα µπροστά, είναι απώλεια χρόνου να προσπαθήσει κανείς
να του δείξει πώς να το κάνει».
Το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της αναφοράς, συνδέεται άµεσα µε τις απόψεις
του Jean Piaget. Ήταν αυτός που µας παρείχε την πιο γνωστή ίσως περιγραφή της
γνωστικής εξέλιξης ως µίας σειράς ξεχωριστών σταδίων. Το κάθε στάδιο ορίζεται
σύµφωνα µε µία ιδιαίτερη γνωστική δοµή και είναι συνδεδεµένο µε µία αναλογία ηλικίας κατά προσέγγιση. Σύµφωνα, µε τις εκτιµήσεις του για την ανάπτυξη της ηθικής
σκέψης, µέχρι και την ηλικία των τεσσάρων χρόνων τα παιδιά βρίσκονται σε µία
προηθική φάση, όπου δεν κατανοούν τους κανόνες και έχουν αφηρηµένες ιδέες για
το σωστό και το λάθος. Έπειτα, µπαίνουν στο στάδιο του ηθικού ρεαλισµού, όπου οι
κανόνες θεωρούνται ιεροί και απαραβίαστοι και η τιµωρία ακολουθεί αναπόφευκτα
την παράβασή τους. Επιπλέον, οι ηθικές κρίσεις βασίζονται στις συνέπειες περισσότερο, παρά στις προθέσεις. Από την ηλικία των εννέα ή δέκα χρόνων, τα παιδιά γίνονται ικανά για ηθικό υποκειµενισµό. Οι κανόνες αντιµετωπίζονται ως θεωρητικοί, η
αποδοχή έµµονης κριτικής είναι λιγότερο εµφανής και η πρόθεση παίζει έναν κύριο
ρόλο στην ηθική κρίση.
O Laurence Kohlberg, αµερικανός εξελικτικός ψυχολόγος, εξήγησε και επεξεργάστηκε τις θέσεις του Piaget για την ηθική κρίση, προτείνοντας µία σειρά τριών
επιπέδων και έξι σταδίων στην εξέλιξη και την έκφρασή της από την παιδική ηλικία
στην εφηβεία (Πίνακας 1).
ΣΤΑ∆ΙΟ

Σ1: Ετερόνοµη σκέψη
Σ2: Ατοµικισµός
χρησιµοθηρικοί
στόχοι
Σ3: Αµοιβαίες διαπροσωπικές προσδοκίες

Σ4: Κοινωνικό σύ-

Τι είναι σωστό;

Λόγοι για τήρηση
του σωστού
ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε1: Προσυµβατικό
Η αποφυγή παραβία- Αποφυγή της
σης των κανό
τιµωρίας.
Ότι είναι δίκαιο. Μία Η εξυπηρέτηση των
ισότιµη συναλλαγή
ατοµικών αναγκών
και συµφερόντων.
ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε2: Συµβατικό
Το να ζει κανείς
Η ανάγκη να είναι
σύµφωνα µε τις
κανείς καλό άτοµο
προσδοκίες του κοι(για τον εαυτό του
νωνικού περιβάλλοκαι για τους άλλους).
ντος. Σωστά κίνητρα, Η φροντίδα για τους
σεβασµός και εντιάλλους. Επιθυµία για
µότητα στις σχέσεις. τήρηση κανόνων.
Ότι συντελεί στην
καλυτέρευση της

Η εύρυθµη λειτουργία των θεσµών.
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Κοινωνική
προοπτική σταδίου
Εγωκεντρική
προοπτική
Συγκεκριµένη
ατοµικιστική
προοπτική
Προοπτική του ατόµου στις σχέσεις του
µε άλλα άτοµα. Συνειδητοποίηση αµοιβαίων αισθηµάτων
που προτάσσονται
του ατοµικού συµφέροντος.
∆ιαφοροποίηση της
κοινωνικής προοπτι-

στηµα και συνείδηση

Σ5: Ηθική κοινωνικού συµβολαίου

Σ6: Καθολικές
ηθικές αρχές

κοινωνίας και των
θεσµών

Αποφυγή διάλυσης
κοινωνικού
συστήµατος.
ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε3: Μετασυµβατικό

Οι περισσότεροι κανόνες είναι σχετικοί
µε την οµάδα στην
οποία ανήκει κανείς.
Πίστη σε καθολικές
αξίες (ζωήελευθερία)
Η από µέρους του
ατόµου επιλογή ηθικών αρχών και η
ρύθµιση της ζωής
του σύµφωνα µε αυτές. Αποδοχή
καθολικών αρχών
δικαιοσύνης.

κής από τη διαπροσωπική συµφωνία.

Συναισθηµατική υποχρέωση απέναντι
στο νόµο, αυτο δέσµευση απέναντι
στην οικογένεια, τη
φιλία κλπ.

Προοπτική ορθολογικά σκεπτόµενου
ατόµου που συνυπολογίζει την ηθική και
νοµική διάσταση µίας άποψης.

Η πεποίθηση του
λογικά σκεπτόµενου
ατόµου στην εγκυρότητα των καθολικών
ηθικών αρχών.

Προοπτική κάθε λογικού ατόµου που
αναγνωρίζει ότι ο
άνθρωπος είναι αυτοσκοπός και εποµένως αξίζει ανάλογη
αντιµετώπιση

Πίνακας 1. Η ηθική εξέλιξη κατά τον Kohlberg Πηγή: ∆. Μαρκουλής, Η εξέλιξη των
ηθικών ιδεών, Νέα Παιδεία, τεύχος 32, σ. 78-80.
Ο Kohlberg βάσισε ουσιαστικά τη µελέτη του στη διάσταση της «κοινωνικής
προοπτικής», στην άποψη δηλ. που έχει το άτοµο για τις σχέσεις του µε το κοινωνικό
σύνολο. Έτσι, λοιπόν, ενώ ο Piaget τονίζει την προοδευτική µετάβαση του ατόµου
από την ετερόνοµη ηθική προς την ηθική αυτονοµία, ο Kohlberg υιοθετεί την άποψη,
ότι η ηθική ανάπτυξη περνά από τη φάση της τυφλής εµπιστοσύνης στους ενήλικες,
στη φάση της αυτοεξάρτησης και δέσµευσης σε ηθικές αρχές που επιλέγει το ίδιο το
άτοµο.
Παράλληλα, ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στην ταξινόµηση των ειδών της ηθικής
κρίσης, που εκφράζονται από άτοµα διαφορετικών ηλικιών, όταν αντιµετωπίζουν υποθετικά διλήµµατα. Το πιο γνωστό «δίληµµα» που χρησιµοποιήθηκε ήταν το εξής:
Ένας πάµπτωχος άνδρας, ο Heinz, χρειαζόταν επειγόντως ένα φάρµακο για να σώσει τη
ζωή της γυναίκας του και το οποίο ο φαρµακοποιός αρνιόταν να δώσει ή να προµηθεύσει
µε πίστωση. Έπρεπε λοιπόν να κλέψει το φάρµακο;

Πολλές σχετικές µε την ηθική κρίση µελέτες, δείχνουν µια έντονη πολιτισµική
διαφοροποίηση. Σε µία µάλιστα απ’ αυτές, ο Iwasa, σύγκρινε τη λογική σχετικά µε το
δίληµµα του Heinz, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. ∆ιαπίστωσε µε τον
τρόπο αυτό ότι οι Αµερικανοί ενδιαφέρονταν να επιµηκύνουν τη ζωή, ενώ οι Ιάπωνες
να την κάνουν πιο αγνή και καθαρή. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία των Αµερικανών
θεώρησε ότι ο Heinz έπρεπε να κλέψει το φάρµακο, ενώ η πλειοψηφία των Ιαπώνων
θεώρησε ότι δεν έπρεπε.
Ένα έντονα αντιλεγόµενο σηµείο που αφορά την εξέλιξη της ηθικής σκέψης,
σχετίζεται µε τις διαφορές της ηθικής ανάπτυξης ανάµεσα στα δύο φύλα.
Σε µία από τις πιο σηµαντικές τοποθετήσεις της η Carol Gilligan, επισήµανε
ότι τα στάδια των Piaget και Kohlberg δεν ταιριάζουν µε την εξέλιξη των γυναικών.
Επεξεργάστηκε µάλιστα τις εκτιµήσεις των αγοριών και των κοριτσιών σχετικά µε το
δίληµµα του Heinz. Στα πλαίσια αυτά τόνισε ότι οι επιφυλάξεις των κοριτσιών και
των γυναικών για να κλέψουν το φάρµακο βασίζονταν σε επιπρόσθετους λόγους συν37

δεδεµένους µε το περιβάλλον, όπως οι συνέπειες για τη γυναίκα αν ο άνδρας φυλακιστεί για το αδίκηµα και η ανησυχία για το ποιος θα τη φροντίσει αν αρρωστήσει ξανά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Gilligan, φαίνεται να συνδέει αυτές τις διαφορετικές θεωρήσεις ηθικής µε τους διαφορετικούς ρόλους που παραδοσιακά αποδίδονται
στους άντρες και στις γυναίκες.
Η εξέλιξη διαµέσου των σταδίων, δεν φαίνεται να προσφέρει οριστικές απαντήσεις στο ζήτηµα της ηθικής εξέλιξης. Έτσι, λοιπόν, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι οι απόψεις των Piaget και Kohlberg βασίζονται σε µία ατοµικιστική
αντίληψη της εξέλιξης, αγνοώντας τον κοινωνικό και πολιτισµικό περίγυρο µέσα
στον οποίο το παιδί αναπτύσσεται.
Η θέση µάλιστα που αντιπαραθέτουν υποστηρίζει, ότι οι αντιλήψεις για την
προσωπικότητα και την ηθική εξαρτώνται από την κοινωνική πρόοδο και διαµορφώνονται µέσω της γλώσσας και του πολιτισµού. Μέσα από συνοµιλίες µε άλλους, το
εξελισσόµενο παιδί µαθαίνει τι είναι ηθικά σηµαντικό και πώς να επικαλείται αξίες
και στόχους για ηθικές λύσεις, συνεπείς προς τις προσδοκίες της κοινωνίας. Επίσης,
µαθαίνει κατάλληλους τρόπους για να σχετίζεται µε τους άλλους και να αντιλαµβάνεται αυτές τις σχέσεις.
Ο Vygotsky, θεώρησε το άτοµο ως ενεργό παράγοντα που δίνει νόηµα και
κατασκευάζει έννοιες µέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.
Σε αντίθεση µε τη θεωρία των σταδίων, στην εναλλακτική προσέγγιση του
Vygotsky η ηθική αντίληψη θεωρείται ως ένα πολιτισµικό σύστηµα γνώσης. Η
µύηση των παιδιών σ’ αυτό συντελείται µέσω της καθηµερινής εµπλοκής τους στα
κοινωνικά και ηθικά διλήµµατα, τους τρόπους της λογικής σκέψης στο οικογενειακό
και σχολικό περιβάλλον, καθώς και διαµέσου της κουλτούρας των συνοµηλίκων και
των µέσων ενηµέρωσης.
Η διαµετρικά αντίθετη, πάντως, προσέγγιση του Vygotsky για την ηθική αντίληψη, δεν φαίνεται να εξαφανίζει κάθε περιθώριο συµφιλίωσης ανάµεσα στις δύο
οπτικές αυτές θεωρήσεις. Άλλωστε, η Helen Haste, φιλοδοξεί να πετύχει ακριβώς αυτό: να συνδυάσει δηλ. τις ατοµοκεντρικές θεωρίες των σταδίων µε την κοινωνιοπολιτισµική θεωρία µέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο παραδέχεται τη σχετικότητα των εννοιών της ηθικής εξέλιξης, τόσο µέσα σε µία κοινωνία όσο και σε όλα τα κοινωνικά
περιβάλλοντα.
Υιοθετώντας, µάλιστα, την έννοια της «λαϊκής κοινωνικής θεωρίας», εφιστά
την προσοχή σε πλευρές ως προς τις οποίες η ηθική σκέψη δεν αποτελεί ένα πρότυπο
που έχει επιτευχθεί παγκοσµίως.
Ένα παράδειγµα που εκφράζει µε τον καλύτερο δυνατό ίσως τρόπο την έννοια
της «λαϊκής κοινωνικής θεωρίας» και χρησιµοποιείται ευρέως στην κοινωνική ψυχολογία, είναι το «σενάριο του εστιατορίου».

Το παράδειγµα ενσωµατώνει µία ακριβή διαδοχή πράξεων και αλληλεπιδράσεων. Το άτοµα καταλήγει να γνωρίζει αυτές τις πράξεις, καθώς και το
κοινωνικό και πολιτισµικό τους νόηµα, µέσα από την προσωπική εµπειρία και
την καθοδήγηση των πεπειραµένων συνδαιτυµόνων, όπως είναι οι γονείς.
Έτσι λοιπόν, η ερώτηση: «τι θέλεις να φας;», υποδηλώνει µία επιλογή η
οποία συνήθως δεν αποτελεί µέρος του οικογενειακού διαιτολογίου. Ακόµη η
φράση: «το ψάρι είναι ακριβό, γιατί δεν παίρνεις κάτι άλλο;», µεταφέρει στην
έννοια της οικονοµίας. Τέλος, σχόλια όπως: «το γκαρσόνι είναι πολύ αργό» ή
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«αυτοί εκεί οι άνθρωποι δεν δείχνουν να είναι συνηθισµένοι τύποι γι’ αυτό το
εστιατόριο», εκφράζουν κανόνες για τη συµπεριφορά των σερβιτόρων και για
τις κοινωνικές τάξεις.
Θεωρείται λοιπόν δεδοµένο ότι µε τα σχόλια τα οποία κάνουν οι δάσκαλοι, οι
γονείς, οι συνοµήλικοι και τα αδέλφια, διατυπώνουν ουσιαστικά αξιώσεις για το ποιοι
είναι οι κατάλληλοι τρόποι να σκέπτεται, να µιλάει κανείς και να ενεργεί. Με την αποκωδικοποίηση µάλιστα αυτών των αξιώσεων, το παιδί µαθαίνει τι λαµβάνεται ως
δεδοµένο, τι υποτίθεται και τι απαιτείται. Ένα παράδειγµα αυτής της διαδικασίας
µπορεί να γίνει αντιληπτό στον ακόλουθο κοινό τύπο ανταλλαγής:
Α: Είναι δέκα η ώρα
Β: Είχα πάει στον οδοντογιατρό
Ο Β αµέσως αποκωδικοποιεί την πρόταση του Α, ότι τον κατηγορεί επειδή άργησε, πράγµα που ήταν πρόθεση του Α. Ο Β απαντά µε µία πρόταση η οποία µεταφέρει µαζί του την κατάσταση του κοινού νοήµατος ότι το να πάει στον οδοντογιατρό
αποτελεί µία αποδεκτή αιτία για να αργήσει.
Τελικά, η µελέτη πάνω στην κοινωνική αλληλεπίδραση αποδεικνύει ότι τα
πλαίσια και τα σχήµατα για την κατανόηση προκύπτουν µέσα από την καθηµερινή
συζήτηση και διαπραγµάτευση των εννοιών µε τους σηµαντικούς για µας ανθρώπους.
Αυτή η συζήτηση λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Πολιτισµικά, τα ιδιαίτερα πλαίσια απεικονίζουν τι είναι διαθέσιµο και τι σηµαντικό για τη
συζήτηση.
Αυτό, βέβαια, σηµαίνει ότι η όλη διαδικασία της ηθικής εξέλιξης, είναι κατά κύριο λόγο διαλεκτική. Περιλαµβάνει πολιτισµικά διαθέσιµα σενάρια, προσδοκίες και επιθυµητούς στόχους που προσεγγίζονται από το άτοµο κυρίως µέσω
µιας διαρκούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Ένα θέµα πάντως το οποίο θα πρέπει κανείς να αντιµετωπίσει σ’ αυτή την περίπτωση, είναι αυτό της πολιτισµικής διαφοροποίησης. Ο συνήθης διαχωρισµός εδώ
βρίσκεται ανάµεσα στην καθολικότητα και τη σχετικότητα. Η πρώτη προσέγγιση υπαινίσσεται ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία στην αντίληψη της προσωπικότητας και του
ηθικού κώδικα. Η δεύτερη αντιπαραθέτει ότι κάθε κοινωνία µπορεί να παράγει διαφορετικούς τρόπους κατάταξης της ανθρώπινης εµπειρίας και εισαγωγής του εξελισσόµενου παιδιού στην κουλτούρα. Όµως υπάρχει και µία τρίτη επιλογή η οποία προχωρεί πέρα από το διχοτοµικό σχήµα της σχετικότητας-καθολικότητας: ο πλουραλισµός.

3.8. Σύνοψη
Συζητώντας τη σχέση µεταξύ κοινωνιοπολιτισµικού περιβάλλοντος και ηθικής εξέλιξης, ως σηµείο εκκίνησης χρησιµοποιήσαµε τη µορφή µιας εξέλιξης, η οποία εκφράζεται σε ποιοτικές διαφορές ή στάδια συλλογισµού, όπως µας την προσέφεραν οι µελέτες του Piaget και οι διευκρινήσεις του Kohlberg. Το συγκεκριµένο µοντέλο εξέλιξης προωθεί την άποψη ότι η πρόοδος κατευθύνεται προς µία αυξανόµενη
πολυπλοκότητα και, κατά συνέπεια, προς µία αυξανόµενη επαρκή κατανόηση.
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Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε µία καθαρά
ατοµικιστική αντίληψη της εξέλιξης, αρκετοί ήταν εκείνοι που αµφισβήτησαν τις θέσεις αυτές, δίνοντας έµφαση στον κοινωνικό και πολιτισµικό περίγυρο µέσα στον οποίο τα παιδί αναπτύσσεται. Η ουσιαστική συµβολή του Vygotsky στο θεωρητικό
αδιέξοδο που δηµιουργείται από την αντιπαράθεση των πιο πάνω απόψεων, έγκειται
στο γεγονός, ότι θεώρησε το άτοµο ως ενεργό παράγοντα που δίνει νόηµα και κατασκευάζει έννοιες µέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Τελικά, υποστήριξε, ότι η γνώση είναι δυνατή µόνο µέσα σε ένα κοινωνικό-ιστορικό ή κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Η διαµετρικά αντίθετη, βέβαια, άποψη του Vygotsky για την
ηθική αντίληψη, δεν αποκλείει κάθε δυνατότητα προσέγγισης ανάµεσα στις διαφορετικές αυτές οπτικές θεωρήσεις. Μάλιστα, η επίδραση της Helen Haste, στον συγκερασµό των ατοµοκεντρικών θεωριών των σταδίων και της κοινωνιοπολιτισµικής άποψης, µόνο ουσιαστική θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί.
Η Haste παραδέχθηκε, ότι η ηθική εξέλιξη µπορεί να περιγραφεί στο επίπεδο
ενός ατόµου που δοµεί την αντίληψή του µέσα από τις αλληλεπιδράσεις του µε τους
άλλους. Τόνισε, µάλιστα, και τη διαδικασία µέσω της οποίας τα παιδιά καθοδηγούνται σε τρόπους σκέψης και συµπεριφοράς, στο περιβάλλον των καθηµερινών αλληλεπιδράσεων, στο σπίτι και στο σχολείο, µε τους δασκάλους, τους γονείς και τους συνοµηλίκους. Καθώς, βέβαια, όλη η διαδικασία της ηθικής εξέλιξης είναι διαλεκτική
και προσεγγίζεται από το άτοµο µέσω µιας διαρκούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
ένα βασικό ερώτηµα αφορά τις διαφορές της ηθικής ανάπτυξης ανάµεσα στα δύο φύλα.
∆ιαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα παρατήρησαν τόσο ο Piaget όσο και ο
Kohlberg. Ο Piaget, εστίασε την προσοχή του κυρίως στην κωδικοποίηση των κανόνων του παιχνιδιού, ενώ ο Kohlberg απέδωσε στις γυναίκες ένα συµβατικό είδος ηθικής κρίσης. Η Carol Gilligan, υποστήριξε ότι οι γυναίκες εστιάζουν την προσοχή
τους σε διαφορετικές όψεις των ηθικών διληµµάτων από ότι οι άνδρες. Ενώ λοιπόν οι
άνδρες δίνουν έµφαση στην ισότητα και τη δικαιοσύνη, οι γυναίκες είναι περισσότερο προσανατολισµένες στην υπευθυνότητα,. την συµπόνια και τη φροντίδα. Τελικά,
όπως φαίνεται, οι διαφορετικές θεωρήσεις της ηθικής στο επίπεδο της διάκρισης των
φύλων, συνδέονται άµεσα µε τους διαφορετικούς ρόλους που παραδοσιακά αποδίδονται στους άνδρες και στις γυναίκες. Οι ρόλοι αυτοί µάλιστα, οι αξίες και οι συµπεριφορές, αναπαράγονται και τελικά διαιωνίζονται, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να διαµορφώνουν από νωρίς µία σειρά από στερεότυπες αντιλήψεις αναφορικά µε τις σχετικές
µε το φύλο τους ηθικές προδιαγραφές. Η διαµόρφωση αυτών των στερεότυπων αντιλήψεων εξαρτάται άµεσα από την οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά
και από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Σηµαντικό ρόλο πάντως στην εξέλιξη του
παιδιού παρουσιάζει και η σύναψη φιλίας η οποία µπορεί να προσφέρει συναισθηµατική ικανοποίηση και πληρότητα στη ζωή, τη στιγµή που η έλλειψη µπορεί να οδηγήσει σε ένα έντονο συναίσθηµα κοινωνικής αποστέρησης, αποξένωσης και µοναξιάς.

3.9. Ο ρόλος που παίζουν οι φιλίες των παιδιών στην
εξέλιξή τους.
Στον πρώτο χρόνο της ζωής υπάρχει ελάχιστη αλληλεπίδραση µε τους συνοµηλίκους. Εµφανίζονται, όµως, τα πρώτα στοιχεία µιας κοινωνικής επικοινωνίας.
Από τον ένατο µήνα, µάλιστα, το παιδί σχετίζεται µε διάφορα αντικείµενα του παιχνιδιού. Στην ηλικία των δεκαεννιά έως και εικοσιπέντε µηνών, τα παιδιά έχουν µεγαλύτερη κοινωνική επαφή και το παιχνίδι γίνεται περισσότερο προσωπικό, συνεργα40

τικό και φιλικό. Οι φιλικές επαφές των παιδιών αυξάνονται ραγδαία µεταξύ του δεύτερου και του πέµπτου έτους. Η κοινωνική ανάπτυξη αυξάνεται ιδιαίτερα στα χρόνια
του νηπιαγωγείου. Στην ηλικία αυτή, υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισµός, τα παιδιά
µαλώνουν συχνά, όµως παρά το γεγονός αυτό, διακρίνονται για τη συνεργασία τους
και τη φιλικότητα που υπάρχει µεταξύ τους. Η φιλία, πάντως, στην ηλικία αυτή είναι,
µάλλον, συµπτωµατική, ασταθής και µεταβαλλόµενη.
Από το όγδοο έτος της ηλικίας, τα µικρά παιδιά σχηµατίζουν οµάδες φιλίας µε
συνοµηλίκους του ίδιου κυρίως φύλου, ενώ εκτός από το φύλο, στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, ρόλο παίζουν και τα αδρά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των
παιδιών, η κοινή γειτονιά, το κοινό σχολείο, το παρόµοιο νοητικό επίπεδο και τα κοινά ενδιαφέροντα.
Τα παιδιά της ηλικίας αυτής αναπτύσσουν γενικά πιο σταθερές αντιλήψεις για
τη φιλία, αγωνίζονται να αποκτήσουν σταθερές ταυτότητες, ενώ η κουλτούρα των
συνοµηλίκων τους παρέχει µία αίσθηση αυτονοµίας από τους ενήλικες. Θέµατα τα
οποία συνδέονται µε την προσωπικότητα, την ταυτότητα και την αυτονοµία από τον
έλεγχο των ενηλίκων, συνδέονται µε αρκετές από τις φυσικές δραστηριότητες των
παιδιών, όπως, παιχνίδια, αστεία, αινίγµατα, τραγούδια κλπ. Η συµµετοχή των παιδιών σε αυτές τις δραστηριότητες επηρεάζει άµεσα τη γνωστική, συναισθηµατική και
κοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ οι συγκρούσεις και οι λογοµαχίες που συχνά εµφανίζονται προωθούν την ανάπτυξη της κοινωνικής ταυτότητας και την οργάνωση της
οµαδικής ζωής, η οποία θα ολοκληρωθεί στην περίοδο της εφηβικής ηλικίας.

3.10. Οι Σχέσεις των Συνοµηλίκων στη ∆ιάρκεια της
Εφηβικής Ηλικίας
Στα χρόνια της εφηβείας, υπάρχουν τέσσερα θέµατα τα οποία, µερικώς, εξηγούν τις λειτουργίες της φιλίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Πρώτον, οι έφηβοι σταδιακά αποδεσµεύονται από τον οικογενειακό κύκλο
και γίνονται πιο ανεξάρτητοι. Όµως, δεν θέλουν να γίνουν µοναχικά άτοµα. Επιδιώκουν να έχουν παρέες µε τις οποίες θα µοιράζονται τις ίδιες δραστηριότητες. Στην
περίπτωση αυτή, οι φίλοι αντικαθιστούν, ως σύντροφοι, µερικώς, τους γονείς και τα
αδέλφια.
∆εύτερον, καθώς οι έφηβοι γίνονται πιο ανεξάρτητοι από τις οικογένειές τους,
είναι ανάγκη να βρουν ένα δικό τους χώρο σ’ ένα καινούργιο και πολύπλοκο κοινωνικό κόσµο. Σε µεγάλο βαθµό, αυτός ο καινούργιος κόσµος αποτελείται από συνοµηλίκους, από εφήβους δηλαδή που έχουν την ίδια ή παρόµοια ηλικία. Έτσι, η δεύτερη
λειτουργία της φιλίας, είναι να δώσει στους εφήβους την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα
κοινωνικό κόσµο, αλλά και να τους προσφέρει συµµάχους, για να ταξιδεύσουν µέσα
σ’ αυτό τον κόσµο.
Τρίτον, οι έφηβοι αρχίζουν να διαµορφώνουν τη δική τους ταυτότητα, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο ιδεών για το ποιοι είναι και τι µπορούν να κάνουν
στη ζωή τους.. Οι αλληλεπιδράσεις µε τους φίλους µπορούν να παίξουν σηµαντικό
ρόλο στη διαµόρφωση της ταυτότητας. Από τη µία πλευρά, η υποστήριξη από τους
φίλους µπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να διαµορφώσουν θετική ταυτότητα. Από
την άλλη πλευρά, οι φίλοι µπορούν να προκαλέσουν την υπό διαµόρφωση ταυτότητα
του εφήβου. Οι έφηβοι συχνά συγκρίνουν την απόδοσή τους στο σχολείο, στα αθλήµατα ή σε άλλες δραστηριότητες µε εκείνες των φίλων τους. Αυτές οι συγκρίσεις
µπορούν να οδηγήσουν σε αντιζηλίες και ανταγωνισµό. Η ένταση αυτής της αντιζη41

λίας και του ανταγωνισµού, µπορεί να επηρεάσει τους εφήβους ως προς την αντίληψη
που έχουν για τον εαυτό τους και την κοινωνική τους συµπεριφορά.
Τέταρτον, οι έφηβοι είναι ανάγκη να µάθουν όχι µόνο για τους εαυτούς τους,
αλλά επίσης και για την ευρύτερη κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσουν σταδιακά ιδέες και γνώµες για άλλους ανθρώπους, κοινωνικές οργανώσεις, νοµικά και πολιτικά συστήµατα.. Οι ιδέες αυτές και οι γνώµες, σε ένα µεγάλο βαθµό, διαµορφώνονται από τις συζητήσεις µε φίλους.
Συνήθως, οι έφηβοι γίνονται φίλοι µε συνοµηλίκους που τους µοιάζουν. Οι
φιλίες συχνά δηµιουργούνται ανάµεσα σε εφήβους που είναι όµοιοι σε ηλικία, φύλο,
φυλή, εθνικότητα και κοινωνική τάξη. Η οµοιότητα των φύλων σε αυτά τα χαρακτηριστικά καθρεφτίζει εν µέρει τη δοµή του κοινωνικού τους κόσµου. Είναι γεγονός, ότι
οι έφηβοι προτιµούν φίλους µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν δραστηριότητες. Τα αγόρια και τα κορίτσια, όµως, παρουσιάζουν διαφορές στις προτιµήσεις των
δραστηριοτήτων τους. Φιλίες µεταξύ παιδιών αντιθέτου φίλου είναι πιο συνηθισµένες
προς το τέλος της εφηβείας. Όµως, αυτές οι φιλίες σπάνια µοιάζουν µε τις φιλίες των
παιδιών ίδιου φύλου, όπως των νεαρότερων εφήβων. Αντίθετα, οι φιλίες µε το άλλο
φύλο συχνά αντιπροσωπεύουν τη διαµόρφωση µιας ροµαντικής φιλίας.
Οι προτιµήσεις σε δραστηριότητες επηρεάζουν επίσης τις επιλογές φίλων του
ίδιου φύλου. Έτσι, λοιπόν, οι έφηβοι που είναι µέλη σε νεανικές οργανώσεις, όπως οι
Πρόσκοποι, συχνά γίνονται φίλοι µε άλλους εφήβους της οργάνωσης, όπως και οι
έφηβοι που ανήκουν σε µία αθλητική οµάδα.
Μία ιδιαίτερα σηµαντική βάση για να δηµιουργηθούν φιλίες είναι η οµοιότητα στη σχολική επίδοση. Η οµοιότητα των φίλων στην επίδοση έχει πολλές πηγές.
Συνήθως, είναι µαθητές στην ίδια τάξη, ενώ τείνουν να έχουν οµοιότητα και στις
προτιµήσεις των δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά αναφέρουν περισσότερους καλούς φίλους απ’ ότι οι έφηβοι, και οι
έφηβοι περισσότερους απ’ ότι οι ενήλικοι. Συχνά, µάλιστα, τα µικρά παιδιά θεωρούν
πως σχεδόν όλοι οι συµµαθητές τους είναι οι καλύτεροι φίλοι τους. Καθώς τα παιδιά
µεγαλώνουν, αρχίζουν να διακρίνουν ανάµεσα στις λιγότερο και στις περισσότερο
σηµαντικές φιλίες. Όταν µάλιστα, µπαίνουν στην εφηβεία, διαχωρίζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις καλύτερες φιλίες από τις άλλες.
Οι οµοιότητες είναι σηµαντικές για τη δηµιουργία µίας φιλίας, όχι µόνο στην
εφηβεία, αλλά και στην παιδική ηλικία και στη ενηλικίωση. Όµως, υπάρχουν αλλαγές
ως προς το είδος των οµοιοτήτων που επηρεάζουν περισσότερο τη δηµιουργία µίας
φιλίας. Στην αρχή της εφηβείας, οι φίλοι είναι πιο όµοιοι σε αντικειµενικά χαρακτηριστικά, όπως σε ποιο σχολείο πηγαίνουν. Στα µέσα και στο τέλος της εφηβείας, οι
οµοιότητες σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά είναι πιο έντονα συναρτηµένες µε τη δηµιουργία µιας φιλίας.
Στη διάρκεια ιδιαίτερων συζητήσεων, οι καλύτεροι φίλοι παρέχουν πρακτικές
συµβουλές και συναισθηµατική στήριξη ο ένας στον άλλον. Η υποστήριξη των φίλων
ανεβάζει την αυτοεκτίµηση των εφήβων και βελτιώνει την ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν καταστάσεις ψυχικής έντασης. Οι εµπιστευτικές συζητήσεις, κατά τις οποίες ένας φίλος µοιράζεται προσωπικές πληροφορίες, δίνουν επίσης στον έφηβο την
ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση του άλλου, καθώς και µία διευρυµένη προοπτική
του κόσµου.
Η οικειότητα, όµως, δεν είναι το µόνο σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας υποστηρικτικής φιλίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η προκοινωνική συµπεριφορά, η
οποία περιλαµβάνει βοήθεια, συµµετοχή και στήριξη του άλλου. Επίσης, µέρος µιας
καλής φιλίας είναι και η τόνωση της αυτοεκτίµησης. Οι φίλοι τονώνουν την αυτοεκτίµηση των εφήβων, επαινώντας τους για τις επιτυχίες τους ή ενθαρρύνοντάς τους,
όταν αισθάνονται άσχηµα για κάτι. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι ιδιαίτε42

ρα σηµαντικά για τους εφήβους, καθώς διαµορφώνουν την ταυτότητά τους και αναπτύσσουν µια ξεχωριστή αντίληψη για τους εαυτούς τους.
Ένα χαρακτηριστικό της υποστηρικτικής φιλίας είναι και η αφοσίωση. Ανεπίσηµα, οι έφηβοι περιµένουν τους φίλους τους να φέρονται ως φίλοι, όταν έχουν γύρω
τους άλλους ανθρώπους. Να τους υποστηρίζουν όταν µαλώνουν µε συνοµηλίκους,
και να µη τους εγκαταλείπουν.
Τα χαρακτηριστικά της υποστηρικτικής φιλίας εξηγούν γιατί αυτές οι φιλίες
είναι τόσο σηµαντικές για τους εφήβους. Η εξέλιξη των εφήβων πρέπει να ενισχύεται
από φίλους που µιλούν µε αυτούς για τις χαρές και τις λύπες τους, που τους βοηθούν
όταν έχουν ανάγκη, που τους ενθαρρύνουν και είναι πιστοί.
Οι έφηβοι που έχουν φιλίες υποστήριξης έχουν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση,
καλύτερη ψυχική υγεία, και λιγότερα συναισθηµατικά προβλήµατα. Στις σχέσεις τους
µε τους άλλους είναι πιο γενναιόδωροι και περισσότερο εξυπηρετικοί. Έχουν, επίσης,
πιο θετική στάση απέναντι στο σχολείο και υψηλότερα επίπεδα σχολικής επιτυχίας.

3.11. Η Αλληλεπίδραση των Συνοµηλίκων στα Πλαίσια
της Σχολικής Πραγµατικότητας: Η ∆ιδασκαλία και το
∆ιάλειµµα.
Η εξέλιξη του παιδιού στη σχολική τάξη, µέσα από τη συνεργασία µε τους
συνοµηλίκους, είναι ένα θέµα που σχετικά πρόσφατα άρχισε να ερευνάται. Οι αναλύσεις ως τώρα είχαν επικεντρωθεί στη µάθηση δια µέσου των ασύµµετρων σχέσεων,
δηλαδή αυτών µεταξύ δασκάλου και µαθητών. Η συνεργατική όµως µάθηση αποτελεί
αναµφισβήτητα ένα σπουδαίο παράγοντα στη διαδικασία της αγωγής.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα στην πλειονότητά τους δεν έχουν ενσωµατώσει
αυτή τη συνεργασία και το διάλογο των µαθητών, ως ξεχωριστή διεργασία της καθηµερινής πρακτικής στις σχολικές αίθουσες.
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σκεφτούµε σοβαρά το γεγονός, ότι οι οµάδες
των παιδιών στην εξωσχολική τους ζωή, ικανοποιούν µε φυσικό τρόπο την ανάγκη
τους για δράση και την περιέργειά τους. Κάνουν σχέδια, παίρνουν αποφάσεις, αναζητούν µέσα και µεθόδους για να τις πραγµατοποιήσουν.
Η επιδίωξη τέτοιων στόχων απαιτεί φιλικές και ποιοτικές σχέσεις ανάµεσα
στα µέλη της οµάδας. Από τις ατοµικές, µάλιστα, προϋποθέσεις προκύπτουν στη συνέχεια κανόνες οµαδικής συµπεριφοράς.
Παρέχοντας, λοιπόν, το σχολείο, τη δυνατότητα αυτή κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέρει στους µαθητές δυνατότητες, ώστε να κατανοούν καλύτερα τα συναισθήµατα των άλλων. Τους καθιστά, τέλος, περισσότερο έτοιµους να αποδέχονται µεταβολές, ενώ τους βοηθά σηµαντικά στο να µειώνουν τις
ρατσιστικές προκαταλήψεις.
Η εξέλιξη της συζήτησης, λοιπόν, δείχνει καθαρά, πως η διδασκαλία κατά
µικρές οµάδες υπερέχει σηµαντικά όχι µόνο ως προς την αναπαραγωγή των γνώσεων, αλλά και ως προς την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων, και τη δραστηριότητα µέσα στα πλαίσια της οµάδας.
Ευκαιρία για αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων όµως προσφέρει και η
σχολική αυλή, ιδιαίτερα κατά την ώρα του διαλείµµατος.
Οι περιγραφές που υπάρχουν δείχνουν την τόλµη και την εµπλοκή που φαίνεται στο παιχνίδι στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας κατά το διαλείµµατα. Η αυθόρµητη συµπεριφορά µεταξύ των παιδιών και τα παιχνίδια µε κανόνες, όπως το πο43

δόσφαιρο, καθώς και τα παρορµητικά και χωρίς κανόνες παιχνίδια είναι οι συνήθεις
δραστηριότητες.
Η ενεργή φύση των διαλειµµάτων, κατά την πρώτη σχολική περίοδο, έρχεται
σε αντίθεση µε τις πιο συγκαλυµµένες και µερικές φορές προφανώς µη εστιασµένες
δραστηριότητες των τελευταίων ετών στο σχολείο. Θα πρέπει, βέβαια, κανείς να είναι
προσεκτικός, ώστε να µη καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα διαλείµµατα στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες είναι µικρότερης αξίας. Καθώς οι µαθητές προχωρούν σε
ανώτερες σχολικές βαθµίδες, η κοινωνική ζωή τους γίνεται πιο σηµαντική µε νέους
και ουσιαστικότερους προσανατολισµούς. Κατά συνέπεια, τα κοινωνικά ενδιαφέροντα δεν είναι τόσο δεµένα µε τον τόπο και τη δραστηριότητα, ούτε ιδιαίτερα ορατά.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο χώρος του διαλείµµατος είναι ένα περιβάλλον
που µπορεί να παρατηρηθεί επιθετικότητα και σύγκρουση µεταξύ των µαθητών. Η
φιλονικία, όµως, η σύγκρουση, καθώς και το πείραγµα, θεωρούνται ως φυσιολογικά
µέρη των κοινωνικών σχέσεων συµπεριλαµβανοµένων και των σχέσεων µεταξύ των
συνοµηλίκων. Μια λειτουργία του διαλείµµατος, εποµένως, είναι το να επιτρέψει
στους µαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιµετώπιση των δυσκολιών.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.3.
Θα επανέλθουµε στην Μελέτη Περίπτωσης 1. Μπορείτε να θυµηθείτε
τον Γιώργο και τον Ανέστη; Τους γνωστούς «ταραξίες» µαθητές του Β3;
Συλλέξαµε γι’ αυτούς κάποιες πληροφορίες:
Ο Γιώργος τα τελευταία δύο χρόνια ζει µε τον παππού και τη γιαγιά. Οι
γονείς του βρίσκονται σε διάσταση. Έχει έναν µεγαλύτερο αδελφό ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. Οι συµµαθητές του λένε πως
στο Γυµνάσιο ήταν ένας άριστος µαθητής. Εδώ και ένα χρόνο όµως η
συµπεριφορά του έχει αλλάξει. ∆εν φαίνεται να έχει πλέον φίλους και τον
χαρακτηρίζουν η αµφισβήτηση και η µαχητική διαφωνία µε το υφιστάµενο κοινωνικό, πολιτικό και κυρίως θρησκευτικό περιβάλλον. Η σχολική του απόδοση έχει πέσει κατακόρυφα, ενώ κινδυνεύει να χάσει τη χρονιά λόγω απουσιών. Η συνηθισµένη δικαιολογία που προβάλει είναι πως
αργεί γιατί δεν µπορεί να ξυπνήσει το πρωί καθώς εργάζεται έως αργά
το βράδυ. Ο Ανέστης ζει µε τους γονείς του και τον µικρό του αδελφό.
Πάντα παρουσίαζε σοβαρά προβλήµατα στο σχολείο και φέτος εξακολουθεί να είναι ένας ιδιαίτερα µέτριος µαθητής. Οι καθηγητές του ισχυρίζονται πως δύσκολα θα περάσει την τάξη. Αποφεύγει να διαβάσει και
να γράψει, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο, υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνοµηλίκων του, ενώ παρουσιάζει προβλήµατα συµπεριφοράς µε στοιχεία επιθετικότητας. Φέτος φαίνεται να επηρεάζεται
ιδιαίτερα από τον Γιώργο. Η Φιλόλογος της τάξης από την αρχή της
χρονιάς τους έβαλε να καθίσουν σε διαφορετικά θρανία χωρίς όµως το
πρόβληµα να λυθεί. Ακόµα και η επίπληξη από το ∆ιευθυντή, όπως είδαµε στη Μελέτη Περίπτωσης 1 δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Μπορείτε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήµατος; Τι σκέφτεστε σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο για την περίπτωση των δύο µαθητών µε βάση την εµπειρία σας αλλά και όσα µελετήσατε σ’ αυτό το κεφάλαιο. Συζητήστε τις ψυχολογικές παραµέτρους
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του προβλήµατος µε τους υπεύθυνους του θεµατικού πεδίου 3 και οργανώστε κάποιο σχέδιο δράσης.
Εµείς θα σας τονίσουµε απλά ότι το πρόβληµα δεν σταµατά εδώ. Μία
σειρά από θέµατα όπως η συνεργασία του σχολείου µε τους γονείς, ο
σύλλογος διδασκόντων, ο διευθυντής, η διοίκηση και η γενικότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού οργανισµού, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αυτά όµως είναι θέµατα που θα
τα δούµε αναλυτικά στο επόµενο Κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο

4
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

4.1. ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών οργανισµών: Ορισµός
και χαρακτηριστικά
Ο Εκπαιδευτικός οργανισµός είναι µία οµάδα ανθρώπων που εργάζονται για
την παροχή εκπαίδευσης, σύµφωνα µε κάποιες καθιερωµένες σχέσεις. Σκοπός δηλαδή ενός εκπαιδευτικού οργανισµού είναι η παροχή εκπαίδευσης. Ο όρος «εκπαίδευση» βέβαια περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους όπως η παροχή γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η µετάδοση ηθικών αξιών, η κοινωνικοποίηση, η παραγωγή κατάλληλου δυναµικού για τις ανάγκες της κοινωνίας. ∆ιοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού είναι η διαδικασία του συντονισµού ανθρώπων (µαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων µέσων για την παροχή εκπαίδευσης µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο.

4.2. Μοντέλα διοίκησης
Η πρώτη προσπάθεια συστηµατοποίησης των γνώσεων και της εµπειρίας στο
χώρο της διοίκησης έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Frederick W. Teylor, τον
εισηγητή της επιστηµονικής διοίκησης. Ο Teylor ήταν ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να χρησιµοποιήσει επιστηµονικές γνώσεις και δεδοµένα για να αυξήσει την παραγωγικότητα της εταιρείας στην οποία δούλευε. Στη βάση της θεωρίας του Teylor
αναπτύχθηκαν στη συνέχεια όλες οι κλασικές προσεγγίσεις της διοίκησης και του επιστηµονικού management. Αντίθετα, οι διοικητικές προσεγγίσεις οι οποίες στηρίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις στοχεύουν να οδηγήσουν τους εργαζοµένους σε επιθυµητές συµπεριφορές µέσα από τη κατανόηση των αναγκών τους.
Οι αναζητήσεις για την αποτελεσµατικότερη άσκηση της διοίκησης όµως δεν
σταµατούν. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι διαφοροποιηµένες απαιτήσεις
της αγοράς, αλλά και οι τόσες κοινωνικές και κυρίως οικονοµικές αλλαγές της δεκαετίας του 1990 επηρέασαν τόσο τη θεωρητική σκέψη όσο και την πρακτική της διοίκησης. Μέσα απ’ αυτή την αναζήτηση και την παρατήρηση επιτυχηµένων µοντέλων
και τρόπων διοίκησης, προέκυψε η «διοίκηση ολικής ποιότητας», η οποία εισήγαγε
µία ευρύτερη διάσταση στη διοικητική σκέψη.
Κύριοι άξονες της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι:
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1. Η διοίκηση που είναι βασισµένη σε στοιχεία και επιστηµονικές αναλύσεις
2. Η συνεχής βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας
3. Η συµµετοχή αλλά και η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση των εµπλεκοµένων στη διαδικασία της διοίκησης, προκειµένου να είναι ικανοί
να συµµετέχουν στις διαδικασίες διοίκησης και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Όταν η διοίκηση είναι βασισµένη σε στοιχεία και αναλύσεις από διάφορες επιστήµες όπως, παιδαγωγική, ψυχολογία κ.ά. µπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική. Η συµµετοχή των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες λήψης ουσιαστικών αποφάσεων µπορεί να δώσει ένα διαφορετικό και περισσότερο δηµοκρατικό χαρακτήρα
στον εκπαιδευτικό οργανισµό.
Η συνεχής βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη καθώς
οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί δεν φαίνεται να έχουν πλέον άλλη επιλογή
από τη συνεχή προσαρµογή τους σε νέες µεθόδους διδασκαλίας, στις νέες τεχνολογίες κ.λ.π.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1.
Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας στη θέση του ∆ιευθυντή
που συναντήσαµε στη Μελέτη Περίπτωσης 1 (Κεφάλαιο 1), σκεφτείτε
και απαντήστε στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ πώς θα αντιµετωπίζατε το ζήτηµα του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού µε βάση τις θεωρίες του
επιστηµονικού management, τη θεωρία της ολικής ποιότητας και τη
θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων; Ποια αντιµετώπιση θεωρείτε ως την
πιο κατάλληλη; ∆ιαβάστε στη συνέχεια τα δικά µας σχόλια που ακολουθούν.

Οι κλασικές προσεγγίσεις της διοίκησης και του επιστηµονικού management
έχουν ως βασική προτεραιότητα την αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισµού.
Με βάση την προσέγγιση αυτή και από την θέση του διευθυντή ενός εκπαιδευτικού
οργανισµού θα µπορούσατε να επισηµάνετε στον εκπαιδευτικό ότι µε τη στάση του
αυτή µειώνει την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας. Σε µία ιδιωτική επιχείρηση θα µπορούσαµε να συζητήσουµε ακόµη και για την αποµάκρυνση του εκπαιδευτικού.
Με βάση την διοικητική προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων θα µπορούσατε να διερευνήσετε τα αίτια της συµπεριφοράς του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, να
κατανοήσετε τις αντιδράσεις του και τις ανάγκες του, ευελπιστώντας πως αυτή η
προσέγγιση είναι ικανή να τον οδηγήσει σε µία επιθυµητή για σας συµπεριφορά. Όπως, βέβαια, καταλαβαίνετε ανάµεσα στις δύο προσεγγίσεις θα προτείναµε τη δεύτερη.
Η θεωρία της ολικής ποιότητας αποτελεί µία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία η
οποία κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί να αποβεί ουσιαστική και αποτελεσµατική. Αρχικά το γεγονός ότι είναι βασισµένη σε στοιχεία και επιστηµονικές αναλύσεις
σηµαίνει ότι λαµβάνει υπόψη µία σειρά από χρήσιµα επιστηµονικά πορίσµατα που
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πρωτίστως αφορούν την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς όπως είδαµε στο 3ο κεφάλαιο η εξατοµικευµένη αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης όχι µόνο είναι απαραίτητη αλλά µάλλον επιβάλλεται.
Η συνεχής βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας η οποία χαρακτηρίζει την
θεωρία της ολικής ποιότητας είναι ένα ακόµη ισχυρό επιχείρηµα για την επιλογή της.
Η αναπροσαρµογή του προγράµµατος µε την εφαρµογή νέων µεθόδων διδασκαλίας
µε σκοπό την προσέγγιση των µαθητών που παρουσιάζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες
µοιάζει ικανή να προσφέρει ένα διαφορετικό κλίµα στη µαθησιακή διαδικασία.
Καθώς, βέβαια, συζητάµε για εξειδικευµένες µεθόδους διδασκαλίας προέχει η
συµµετοχή αλλά και η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση των εµπλεκοµένων στη
µαθησιακή διαδικασία, προκειµένου να είναι ικανοί να συµβάλλουν στη βελτίωση
των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η θεωρία της ολικής ποιότητας και στο σηµείο αυτό παρουσιάζει σηµεία υπεροχής.
Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες διοίκησης, την οποία επίσης
υποστηρίζει η θεωρία της ολικής ποιότητας, είναι µία σύνθετη διαδικασία, η οποία
όµως αν προωθηθεί κατάλληλα µπορεί να αποβεί χρήσιµη και ουσιαστική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της πλέον κατάλληλης «συµβουλευτικής διαδικασίας» είναι η θεσµική οργάνωση µιας παρόµοιας υπηρεσίας, αλλά και η επιµόρφωση
όσων (∆ιευθυντών, Συµβούλων) αναλαµβάνουν αυτό το έργο.

4.3. Η διοίκηση στις εκπαιδευτικές µονάδες
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό
σύστηµα, στο οποίο ελάχιστες είναι οι ουσιαστικές αρµοδιότητες που έχουν µεταφερθεί σε τοπικό επίπεδο. Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός συγκεντρωτικού
εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ότι µία κεντρική υπηρεσία (το Υπουργείο Παιδείας)
αποφασίζει, µε αποτέλεσµα οι ενδιάµεσες εξουσίες να εκτελούν, χωρίς να αναλαµβάνουν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες.
Ο ρόλος του διευθυντή σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι
περιορισµένος, καθώς έχει κυρίως εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι διοικητικές του
αρµοδιότητες περιορίζονται στο επίπεδο της καθηµερινής λειτουργίας του σχολείου
και έχουν σχέση πρωτίστως µε τον έλεγχο των λειτουργιών του σχολείου.
Τα σχολεία στον τόπο µας δεν έχουν µεγάλες δυνατότητες να διαµορφώσουν
τη δική τους στρατηγική. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν να έχουν στρατηγικούς
στόχους (αλλαγή αναλυτικού προγράµµατος, µείωση αριθµού µαθητών ανά τµήµα,
κ.λ.π.).
Οι εκπαιδευτικές αποφάσεις λαµβάνονται σε εθνικό σε νοµαρχιακό και σε
τοπικό επίπεδο. Η σχολική µονάδα εντάσσεται στο τοπικό επίπεδο. Μέσα σε µία
σχολική µονάδα µπορούµε να διακρίνουµε τα διοικητικά όργανα (διευθυντής, υποδιευθυντής, σύλλογος διδασκόντων), τα διαχειριστικά (π.χ. σχολική επιτροπή) και τα
υποστηρικτικά (π.χ. σχολικό συµβούλιο, σύλλογος γονέων, µαθητικές κοινότητες).
Τα όργανα διοίκησης διαιρούνται σε κεντρικά και σε περιφερειακά. Κεντρικά είναι
τα όργανα που η αρµοδιότητά τους επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια (Υπουργός
Παιδείας). Αντίθετα τα περιφερειακά διοικητικά όργανα είναι αυτά που η αρµοδιότητά τους περιορίζεται µέσα σε µια ορισµένη διοικητική περιφέρεια (π.χ. ∆ιευθυντής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).
Η λήψη µιας εκπαιδευτικής απόφασης µπορεί να γίνει µε τέσσερις τρόπους:
•

Αυταρχικός τρόπος: Το στέλεχος της εκπαίδευσης αποκλείει από τη διαδικασία τους συνεργάτες του.
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•
•
•

Πειστικός τρόπος: Ασκεί επιρροή για να υιοθετήσουν και οι άλλοι την απόφαση που ο ίδιος έχει ήδη πάρει.
Συµβουλευτικός τρόπος: Συµβουλεύεται πριν πάρει την απόφαση.
∆ηµοκρατικός τρόπος: Ορίζει συνυπεύθυνους της όλης διαδικασίας.

4.4. Η Συµβουλευτική διαδικασία και η Συνεργασία
ως µέσα στήριξης των εκπαιδευτικών - Οµάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (Ο.Σ.Ε.).
Με τον όρο Συµβουλευτική θα ορίσουµε τη διαδικασία κατά την οποία ένας
ειδικός, συνεργάζεται µε ένα άτοµο για θέµατα που το απασχολούν προσπαθώντας να
διευκολύνει την επίλυσή τους. Σηµαντικά θέµατα που µπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή είναι:
•
•
•
•
•
•

Η επίλυση προβληµάτων.
Η πληροφόρηση.
Η λήψη αποφάσεων.
Η ψυχολογική στήριξη.
Η απόκτηση δεξιοτήτων.
Η επικοινωνία.

Όλα αυτά τα θέµατα µπορούν να προσφέρονται σωστά όταν εφαρµόζονται
από κάποιους επαγγελµατίες οι οποίοι θα στηρίζουν ολόκληρο το ανθρώπινο δυναµικό (εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους) ενός οργανισµού εκπαίδευσης.
Στον τόπο µας µέχρι σήµερα, στο χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται µε αποτέλεσµα η στήριξη του
εκπαιδευτικού προσωπικού συχνά να µένει µετέωρη. Μία υποδειγµατική, ωστόσο,
εφαρµογή της Συµβουλευτικής έχουµε τη δυνατότητα να συναντήσουµε στα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Οργάνωση και
Λειτουργία των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» Φ.Ε.Κ. 1003/22.07.2003, ορίζονται
Σύµβουλοι εκπαίδευσης, Σύµβουλοι σταδιοδροµίας και Ψυχολόγοι, έργο των οποίων
είναι:
• η επιστηµονική στήριξη του σχολείου,
• η παιδαγωγική στήριξη και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
• η συµβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευοµένων, και
• η αντιµετώπιση συναφών προβληµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων των Σ∆Ε.
Η στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού διαµορφώνεται πάντα µε βάση τις
ανάγκες του, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στους παρακάτω τοµείς:
• ενίσχυση του εκπαιδευτικού,
• τόνωση της αυτοπεποίθησής του,
• συνεργασία σε θέµατα διδασκαλίας,
• ενηµέρωση,
• διαπροσωπικές σχέσεις,
• επικοινωνία,
• συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.
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Ο διευθυντής, όσο ικανός και αν είναι δύσκολα µπορεί να στηρίξει µόνος του
τους εκπαιδευτικούς στα θέµατα που προαναφέραµε. Μέσα στις πρωτοβουλίες πάντως που θα µπορούσε να αναπτύξει θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τη συνεργασία
του µε τους Σχολικούς Συµβούλους, αλλά και την προώθηση της συνεργατικής δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας που διοικεί.
Η συµµετοχική δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών, βελτιώνει σηµαντικά
την απόδοσή τους και οδηγεί στην οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισµού.
Η ιδέα των Οµάδων Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (Ο.Σ.Ε.) βασίζεται στην ιδέα
ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν µια άριστη πηγή για επαγγελµατική ανάπτυξη. Με την έννοια αυτή µέσα από τις Ο.Σ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να:
•
•
•
•

αναζητούν εναλλακτικές οδούς για τις καθιερωµένες µεθόδους διδασκαλίας,
προτείνουν, αναπτύσσουν και δοκιµάζουν προτάσεις µε σκοπό την βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης,
ανταλλάσσουν και εφαρµόζουν καινούργιες ιδέες,
αναλύουν προβλήµατα και να ασκούν κριτική.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2.
Από όσα αναφέραµε φαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτική µονάδα έχει ορισµένα µόνο περιθώρια αυτονοµίας. Παρά το γεγονός αυτό πολλοί είναι
σήµερα εκείνοι που ισχυρίζονται ότι κάθε εκπαιδευτική µονάδα µπορεί
να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να αναλάβει την ευθύνη άσκησης µιας «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αξιοποιώντας την εµπειρία σας επιχειρήστε να προτείνετε µία σειρά από
θέµατα στα οποία µία εκπαιδευτική µονάδα µπορεί να παρεµβαίνει διαµορφώνοντας ουσιαστικά τη δική της πολιτική; Μπορείτε αν θέλετε να
λάβετε υπόψη τα ερωτήµατα που ακολουθούν:

•

•

•

•

Αναλυτικό Πρόγραµµα: Υπάρχει δυνατότητα να προσαρµοστούν τα µαθήµατα και η ύλη µε βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
στην οποία ζείτε; (π.χ. εισαγωγή θεµάτων τοπικής ιστορίας, διαµόρφωση της
ύλης στις ιδιαιτερότητες των µαθητών κ.λ.π.).
∆ιδασκαλία: Μπορεί µία σχολική µονάδα να παίρνει αποφάσεις που να αναφέρονται στα µέσα και τις µεθόδους διδασκαλίας; Σκεφτείτε τον εαυτό σας ως
εκπαιδευτικό, µε τους συγκεκριµένους µαθητές που διδάσκετε κάτω από τις
ιδιαίτερες συνθήκες της εκπαιδευτικής µονάδας που διδάσκετε.
Εξουσία - Οµάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών: Υπάρχει η δυνατότητα να
γίνει κατανοµή των εξουσιών µέσα στη σχολική µονάδα στην οποία βρίσκεστε, ώστε όλοι να µετέχουν σε κάποιο όργανο ή σε κάποια οµάδα εργασίας;
Πόσες οµάδες εργασίας και µε ποια θέµατα θα προτείνατε;
Ανθρώπινο δυναµικό: Τι θα είχατε να προτείνετε για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του σχολείου σας (εκπαιδευτικοί, µαθητές, βοηθητικό
προσωπικό).
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•

•

Υλικά – Οικονοµικά: Ποιες οι προτάσεις σας για θέµατα που αναφέρονται
στην αξιοποίηση χώρων, κατανοµή και αξιοποίηση του προϋπολογισµού της
σχολικής σας µονάδας;
Σχέσεις Σχολείου – Γονέων: Υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της εµπλοκής
των γονέων στα δρώµενα του σχολείου; (Καθιέρωση συναντήσεων όπου θα
δίνεται η ευκαιρία συζήτησης σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή.
∆ηµιουργία συνδέσµου µεταξύ σχολείου και οικογένειας από εξειδικευµένους
καθηγητές. Ίδρυση και λειτουργία Σχολών γονέων µε στόχο την προσφορά
προς τους γονείς επιστηµονικής βοήθειας για τη σωστή αντιµετώπιση της αγωγής των παιδιών).

ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4).
Εάν θέλετε να έχετε µία πιο εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη άποψη για τα
θέµατα που συζητήσαµε σ’ αυτό το Κεφάλαιο µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο Ν.1566 «∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» µε αριθµό
και ηµεροµηνία Φ.Ε.Κ. 167/30.09.1985, που θα βρείτε στο φάκελο του 4ου Κεφ.
µε την ονοµασία: 1566

ΣΥΝΟΨΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Στο Κεφάλαιο αυτό εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας σε θέµατα οργάνωσης και
διοίκησης της εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη για τα θέµατα του Κεφαλαίου που µελετήσατε µπορείτε
να έχετε στην Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας από τους υπεύθυνους του Θεµατικού Πεδίου 4.
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Κεφάλαιο

5
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων
Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) – Σχέδια Εργασίας
(projects).

5.1. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ)
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ) εκσυγχρονίζουν το περιεχόµενο σπουδών της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εισάγουν αρκετές καινοτοµίες για τα δεδοµένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι σπουδαιότερες από τις καινοτοµίες που διαφοροποιούν
το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. από τα ισχύοντα Προγράµµατα Σπουδών και αναβαθµίζουν
την ποιότητα της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
κ. Αλαχιώτη, είναι οι εξής:
1. Καθιερώνουν τη διαθεµατική προσέγγιση στη σχολική γνώση, επιλογή που είναι σύµφωνη µε τις σύγχρονες επιστηµολογικές, ψυχολογικές και διδακτικές θεωρίες.
2. ∆εν αρκούνται στην απλή παράθεση της «διδακτέας ύλης», αλλά αντιστοιχίζουν
στόχους – περιεχόµενο – διδακτικές δραστηριότητες στο επίπεδο κάθε διδακτικής
ενότητας. Έτσι, βοηθούν τους συγγραφείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς της τάξης να εφαρµόσουν ποικίλες διδακτικές εναλλακτικές προσεγγίσεις.
3. Καθιερώνουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) στα πλαίσια όλων των
µαθηµάτων µε αποτέλεσµα να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για προωθηµένες
διαθεµατικές προσεγγίσεις.
4. Συνδέουν οργανικά την αξιολόγηση µε τις υπόλοιπες διαδικασίες της διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες µορφές και τεχνικές αξιολόγησης.
5. Παραθέτουν τις παραµέτρους για τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων, ώστε να
διασφαλιστούν οι προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη βιβλιογραφία.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1.
Πριν προχωρήσετε στη µελέτη σας συµβουλευτείτε το ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ που θα βρείτε στα έγγραφα µε όνοµα diathematiko. Προσέξτε τις ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που
προτείνονται. Σκεφτείτε: µε τις γνωστές συµβατικές µορφές διδασκαλίας είναι δυνατή η
ενασχόληση µε όλες αυτές τις δραστηριότητες; (Προσέξτε ιδιαίτερα όσα αναφέρονται
στις σελ. 181-182 µε θέµα: «Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις».

5.2. Μορφές διδασκαλίας
Όπως ίσως θα διαπιστώσατε, οι ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες που
προτείνονται στο διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών δύσκολα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τις γνωστές συµβατικές µορφές διδασκαλίας. Οι µέθοδοι διδασκαλίας
που θα συζητήσουµε στη συνέχεια µπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις, τόσο
στην εκπόνηση των συγκεκριµένων εργασιών, όσο και στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρόµοιων διαθεµατικών δραστηριοτήτων.
∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, είναι η εξέταση ενός θέµατος από πολλές
οπτικές (επιστηµονικές) γωνίες και η συνεπακόλουθη καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών µέσα από τη θεώρηση της µάθησης όχι ως προϊόντος αλλά
και ως διαδικασίας αυτενέργειας και ανακάλυψης. Η διαθεµατική προσέγγιση της
γνώσης ενισχύει το σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον µε την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας, της φαντασίας, µε την ανάπτυξη στους µαθητές της κριτικής σκέψης,
της συλλογικής προσπάθειας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. ∆ιαδικασίες που διευκολύνονται µέσα από τα ποικίλα σχέδια εργασίας (projects)
και τις διερευνητικές µορφές διδασκαλίας και συµβάλλουν στην αρµονική ένταξη των
µαθητών στην κοινωνία των ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών.

5.3. Σχέδια Εργασίας (Μέθοδος
Project)
Πρόκειται για µία µέθοδο η οποία προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας, την
ερευνητική µάθηση, την οµαδική εργασία, την εξατοµίκευση της διδασκαλίας, τη συνέχεια της εργασίας σε περισσότερη από µία σχολική ώρα, την τελική της παρουσίαση, την
αλλαγή του ρόλου του καθηγητή από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εµψυχωτή της
εργασίας.
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Μία διδακτική ενότητα – δράση το αντικείµενο της οποίας συναποφάσισε η οµάδα στην οποία συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι (καθηγητές και µαθητές) µε σκοπό να φτάσουν σε ένα αποτέλεσµα που
προαποφάσισαν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
Καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας
Εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή

5.4. Η τεχνική της µεθόδου Project
1. ΘΕΜΑ

•

Επιλογή θέµατος
µε ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τα µέλη µιας οµάδας
όλοι έχουν δικαίωµα να προτείνουν θέµατα
οι µαθητές καταλήγουν σε ένα από αυτά
µπορεί να γίνει και µε ανάθεση από τον εκπαιδευτικό
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•

Επιλογή Συντονιστή
είναι ο συντονιστής των οµάδων
φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και ο χρόνος
προλαβαίνει τυχόν συγκρούσεις
ανακοινώνει τα πορίσµατα

•

∆ιατύπωση του στόχου
προσδιορίζεται ύστερα από κοινή συζήτηση και γράφεται στον πίνακα από
τον συντονιστή
κάθε ενέργεια πρέπει να υπακούει στο στόχο που έχει θέσει η οµάδα
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

•

Κατανοµή σε οµάδες
µε βάση τα ενδιαφέροντα των µαθητών
µε βάση τις φιλικές σχέσεις των µαθητών
η ανάθεση καθηκόντων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες δεξιότητες των µαθητών
οι οµάδες επιλέγουν γραµµατέα
καθορίζουν τον στόχο τους
καταστρώνουν πλάνο εργασίας
καταγράφουν λεπτοµερώς τις κινήσεις και τα αποτελέσµατα της εργασίας
τους

•

∆ιαµόρφωση του πλαισίου δράσης
ανάθεση αρµοδιοτήτων στα µέλη µε βάση τα ταλέντα, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης του κάθε µέλους στους προτεινόµενους χώρους
αποφάσεις για το είδος του υλικού που θα συγκεντρωθεί, τους χώρους από
τους οποίους θα γίνει η συγκέντρωση.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

•

Συγκέντρωση και ταξινόµηση του υλικού (από κάθε οµάδα χωριστά)

•

Παρουσίαση των προϊόντων του Project
ανάγνωση πορισµάτων από το γραµµατέα κάθε οµάδας
παρουσίαση του υλικού µε ανάρτηση σε ταµπλό ή χρήση power point
για µεγάλα projects παρουσίαση µε την παρακολούθηση ίσως ολόκληρου του
σχολείου.

•

Συµπεράσµατα – Αξιολόγηση (γίνεται από τον εκπαιδευτικό µε βάση την ποιότητα του αποδεικτικού υλικού, την ποικιλία του υλικού και την παρουσίαση).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η µελέτη περίπτωσης που ακολουθεί αποτελεί µία χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής της µεθόδου project. ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ όπως:
ο Καταιγισµός ιδεών,
το Παίξιµο ρόλων,
η Μελέτη Περίπτωσης,
οι Οµάδες Εργασίας,
η Πρακτική άσκηση,
η Συζήτηση στην τάξη, και
η Μέθοδος Χιονοστιβάδα.
Σκοπός είναι να έρθουµε σε µία πρώτη επαφή µε την εφαρµογή αυτών των µεθόδων διδασκαλίας. Στο επόµενο Κεφάλαιο θα περιγράψουµε αναλυτικά αυτές τις µεθόδους και
θα συζητήσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Παράλληλα προσέξτε και
κρατήστε στη µνήµη σας την πορεία της παρουσίασης και τα στάδια στα οποία βασίζεται
η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού. Είναι ένας τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να παρουσιάσουµε συγγραφικά ένα σχέδιο εργασίας (Project).
Στόχοι
Μέσα
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Υλικά
∆ιάρκεια
Επίπεδο
Είδη ∆ραστηριοτήτων
Οργάνωση Τάξης
∆ιαδικασία
Αξιολόγηση
Σχόλια
Παρατηρήσεις
Επέκταση ∆ιδασκαλίας
Παράρτηµα.
Project
ΘΕΜΑ:
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
(CAFÉ MILA NO)
Αναστασία Παναγιωτίδου
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ράµας

Στόχοι:
Μέσα σε ένα κλίµα αυτενέργειας, πρωτοβουλιών και πειραµατισµών να αποκτήσουν
οι εκπαιδευόµενοι τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς:
Να διεκπεραιώσουν µία παραγγελία στην Αγγλική γλώσσα
Να ασκηθούν στο σχετικό διάλογο κάτω από πραγµατικές συνθήκες.
Να χρησιµοποιήσουν τις φράσεις: what would you like? – I’d like…
Μέσα - Υλικά:
Λεξικό
Φύλλα εργασίας µε σκοπό την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευοµένων
Πίνακας µε σκοπό την καταγραφή σχετικού λεξιλογίου, διαλόγων και πορισµάτων
Βίντεο µε στόχο την προβολή ολιγόλεπτης ταινίας
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τη δηµιουργία ειδικού καταλόγου
Φωτογραφική µηχανή για την κάλυψη της επίσκεψης.
∆ιάρκεια:
8 διδακτικές ώρες
Επίπεδο:
Η διδασκαλία προορίζεται για τον πρώτο κύκλο σπουδών
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Είδη δραστηριοτήτων:
Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming), Παίξιµο ρόλων (Role playing), Μελέτη Περίπτωσης, Οµάδες Εργασίας (Group Work), Πρακτική άσκηση, Συζήτηση στην τάξη,
Μέθοδος Χιονοστιβάδα (Snowballing).
Οργάνωση τάξης:
Εργασία σε οµάδες
∆ιαδικασία:
Επιλογή του θέµατος: Η επιλογή του θέµατος έγινε µέσα από την εφαρµογή της µεθόδου του «καταιγισµού ιδεών» (Brainstorming). Η τεχνική αυτή συνίσταται στην
πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήµατος ή µίας κεντρικής έννοιας µέσα από την υποκίνηση των διδασκοµένων να προβούν σε µια ελεύθερη και αυθόρµητη έκφραση ιδεών.
Η κεντρική έννοια αφορούσε την άσκηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας υπό
πραγµατικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόµενοι κλήθηκαν να συµβάλλουν στην εξέταση
του ζητήµατος µε οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση έστω και αν αυτή έµοιαζε φανταστική
ή απραγµατοποίητη. Οι απόψεις τους καταγράφονταν στον πίνακα, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε σχολιασµός. Μέσα από την αποκάλυψη πολλαπλών πτυχών του ζητήµατος επιλέχθηκε ως τρόπος άσκησης στη χρήση της αγγλικής γλώσσας υπό πραγµατικές συνθήκες, η διαπραγµάτευση του θέµατος µέσα σε µία καφετέρια.
Εκµάθηση σχετικής Ορολογίας: Επιλέχθηκαν οι µέθοδοι α) «Οµάδες Εργασίας»,
β) «Παίξιµο ρόλων». Α) Οι εκπαιδευόµενοι χωρίστηκαν σε οµάδες των 3-4 ατόµων
και ανέλαβαν µε τη βοήθεια λεξικού να αναζητήσουν και να καταγράψουν τα είδη
εκείνα που θα προτιµούσαν να παραγγείλουν σε µία καφετέρια.. Έγινε µεταφορά του
λεξιλογίου στον πίνακα, ενώ στη συνέχεια οι οµάδες των εκπαιδευοµένων ανέλαβαν
να τα ταξινοµήσουν σε κατηγορίες. Β) Η εκπαιδεύτρια δηµιουργεί ένα υποθετικό σενάριο που αντανακλά την πραγµατικότητα (επίσκεψη στην καφετέρια). Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επιλέξουν ποιους ρόλους θα παίξουν (σερβιτόροι, πελάτες)
και στη συνέχεια υποδύονται τα πρόσωπα της ιστορίας. Η εκπαιδεύτρια σε όλη τη
διαδικασία εποπτεύει τη δράση. Επεµβαίνει στα σηµεία που νοµίζει πως είναι αναγκαίο, µε σκοπό να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Στο τελευταίο στάδιο, οι συµµετέχοντες «βγαίνουν» από τους ρόλους τους και συζητούν την εµπειρία τους. Η εκπαιδεύτρια σχολιάζει, συνοψίζει, αναγράφει τα κύρια σηµεία των διαλόγων στον πίνακα, τα οποία οι εκπαιδευόµενοι µεταφέρουν στις σηµειώσεις τους.
Εµπέδωση σχετικής Ορολογίας: Επιλέχθηκε η µέθοδος «Μελέτη Περίπτωσης». Η
µέθοδος χρησιµοποιήθηκε µε στόχο να γίνει εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που
έχουν αποκτηθεί, αλλά και να υποκινηθούν οι εκπαιδευόµενοι σε µια ευρετική πορεία προς τη µάθηση ολοκληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις απαιτούµενες γνώσεις
τους. Η εκπαιδεύτρια παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους την προς µελέτη περίπτωση (ταξίδι σε µια ξένη χώρα – στάση για καφέ) µε τη µορφή προφορικού λόγου και
βίντεο. Παρέχει στους εκπαιδευόµενους τις απαραίτητες διευκρινίσεις: για ποιο σκοπό µελετάται η περίπτωση, ποια αποτελέσµατα αναµένονται. Απαντά σε τυχόν απορίες και ορίζει το χρόνο για την εκπόνηση της άσκησης. Οι εκπαιδευόµενοι εκτελούν
την άσκηση. Χρησιµοποιούν την εµπειρία τους από το «Παίξιµο ρόλων», καθώς και
τις γνώσεις τους από τη µελέτη των σηµειώσεων µε το σχετικό λεξιλόγιο. Η εκπαιδεύτρια συνδέει τα όσα έµαθαν οι εκπαιδευόµενοι από το «Παίξιµο ρόλων» και τη
«Μελέτη Περίπτωσης» µε όσα πρέπει ή πρόκειται να µάθουν στη συνέχεια.
Προπαρασκευαστικό στάδιο εφαρµογής: Επιλέχθηκε η µέθοδος «Οµάδες Εργασίας». Αντικείµενο της εργασίας των εκπαιδευοµένων είναι η µετάφραση ενός Καταλόγου από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και η δηµιουργία καταλόγου στην αγγλική
γλώσσα. Αρχικά έγινε η επιλογή ενός καταστήµατος (café Milano) το οποίο ανήκει
σε εκπαιδευόµενο του Σ∆Ε ∆ράµας και βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης. Μία
οµάδα εκπαιδευοµένων επεξεργάστηκε τον κατάλογο παραγγελιών της καφετέριας
και προχώρησε στη µετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα. Μία
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δεύτερη οµάδα µέσα στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης Αγγλικού και Πληροφορικού Γραµµατισµού, δηµιούργησε ένα νέο κατάλογο παραγγελιών της καφετέριας αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
Στάδιο εφαρµογής: Επιλέχθηκε η µέθοδος «Πρακτική άσκηση». Πρόκειται για µια
συλλογική εργασία η οποία συνίσταται στη επίσκεψη στο café Milano µε στόχο οι
εκπαιδευόµενοι να οδηγηθούν σε δράση υπό πραγµατικές συνθήκες. Ως γλώσσα επικοινωνίας συµφωνήθηκε µόνο η αγγλική. Για το σκοπό αυτό οι παραγγελίες δόθηκαν
σε καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας Λυκείου της ∆ράµας η οποία προσφέρθηκε ευγενικά να πάρει µέρος στο Project χρησιµοποιώντας ως µόνη γλώσσα επικοινωνίας µε
τους εκπαιδευόµενους τα Αγγλικά.
Στάδιο εξαγωγής συµπερασµάτων: Επιλέχθηκαν οι µέθοδοι της «Συζήτησης» και
της «Χιονοστιβάδας» (Snowballing). Μέσα από τη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων µέσα στην εκπαιδευτική οµάδα γύρω από το θέµα µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων. Με τη µέθοδο της χιονοστιβάδας κάθε εκπαιδευόµενος, ατοµικά, σχολίασε γραπτά την εµπειρία του για 3-4 λεπτά. Σύγκρινε, στη συνέχεια, τα σχόλιά του
µε ένα άλλο εκπαιδευόµενο, για 8-10 λεπτά, εντοπίζοντας κοινά σηµεία και διαφορές.
Οι απόψεις των οµάδων παρουσιάσθηκαν στην ολοµέλεια, όπου έγινε σύνθεση και
εξαγωγή συµπερασµάτων.
Αξιολόγηση:
Σε γενικές γραµµές σε όλη τη διαδικασία εφαρµογής παρατηρήθηκε αυξηµένη συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φιλικό κλίµα, αλλά και µια
φιλότιµη προσπάθεια γενικότερης επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα
για τις τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκαν έχουµε να παρατηρήσουµε τα
εξής:
Ο «Καταιγισµός ιδεών» στην επιλογή του θέµατος προσέφερε υψηλό βαθµό συµµετοχής, ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας.
Ως µειονέκτηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε το γεγονός ότι ορισµένοι εκπαιδευόµενοι παρουσίασαν µειωµένη συµµετοχή.
Η εκµάθηση της σχετικής Ορολογίας µε τις µεθόδους: «Οµάδες Εργασίας», και
«Παίξιµο ρόλων», συνέβαλε στην πλήρη ενεργοποίηση των συµµετεχόντων, καθώς
και στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας. Ιδιαίτερα προβλήµατα ή
µειονεκτήµατα δεν παρατηρήθηκαν, ίσως γιατί η διάθεση και η δηµιουργικότητα των
εµπλεκοµένων στη διαδικασία διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.
Η εµπέδωση της σχετικής ορολογίας µε τη µέθοδο «Μελέτη Περίπτωσης», προσέφερε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν την σχετική ορολογία µέσα από τη συµµετοχή και όχι απλά την ακρόαση. Παρουσιάζει ιδιαίτερα παιδαγωγικά
πλεονεκτήµατα, αν και απαιτεί ίσως σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από το διδάσκοντα.
Οι «Οµάδες Εργασίας», εξασφάλισαν την ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Η
έκφραση γνώµης ήταν περισσότερο ελεύθερη, ενώ η συλλογικότητα στην εργασία
φαίνεται να απελευθέρωσε τους εκπαιδευόµενους από το άγχος της αποτυχίας.
Η «Πρακτική άσκηση» κατά το στάδιο εφαρµογής, σύνδεσε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη θεωρία µε την πράξη, προώθησε την ενεργή συµµετοχή, την υπευθυνότητα
και την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευοµένων. Τα όποια µειονεκτήµατα ή προβλήµατα
µπορούν να αντιµετωπισθούν µέσα από την προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία
της διαδικασίας.
Στο στάδιο εξαγωγής συµπερασµάτων οι µέθοδοι της «Συζήτησης» και της «Χιονοστιβάδας», ανέδειξαν την αυτενέργεια των εκπαιδευοµένων, τους παρακίνησαν σε
σκέψη, ενώ καλλιέργησαν ένα κλίµα επικοινωνίας και συµµετοχής. Αναπτύχθηκε σε
µεγάλο βαθµό η κριτική ικανότητα, η αυτοπεποίθηση, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας των διδασκοµένων ως προς την αντιµετώπιση ποικίλων ζητηµάτων.
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Σχόλια – Παρατηρήσεις:
Στο στάδιο εξαγωγής συµπερασµάτων µέσα από τις µεθόδους της «Συζήτησης» και
της «Χιονοστιβάδας», ζητήθηκε ουσιαστικά η άποψη των εκπαιδευοµένων, µε σκοπό
την ανάλυση και την εξαγωγή χρήσιµων πορισµάτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή
κατέστη σαφές ότι η εφαρµογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην διαδικασία της µάθησης παρουσιάζει µία σειρά από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ωστόσο, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ανάλογα µε τις συνθήκες και
τις απαιτήσεις που παρουσιάζει κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα και να µη χάνουν οι συµµετέχοντες
το ενδιαφέρον τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι θετικό το γεγονός της ενεργοποίησης της σκέψης αλλά και της δράσης των συµµετεχόντων.
Επέκταση διδασκαλίας:
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα παρουσίασε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στη διαδικασία της µάθησης. Ως εκ τούτου θα µπορούσε να επαναληφθεί ή να χρησιµοποιηθεί µε
διάφορους τρόπους. Σε ότι αφορά την εκµάθηση ειδικής ορολογίας στα πλαίσια του
αγγλικού γραµµατισµού όπως αυτός διδάσκεται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, θα
είχε πολλά να προσφέρει µέσα από την επίσκεψη και χρήση της αγγλικής γλώσσας σε
ποικίλους χώρους. Με δεδοµένο πάντως το γεγονός ότι παρουσιάζει µία σειρά και
από παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα, η άσκηση υπό πραγµατικές συνθήκες και σε άλλα
θεµατικά πεδία. µόνο θετικά θα µπορούσε να εκληφθεί.

Αν το Project που µόλις µελετήσατε σας έδωσε την εντύπωση µιας χρονοβόρας και δύσκολης διαδικασίας µην ανησυχείτε. Επιλέχτηκε γιατί συγκεντρώνει µία σειρά από τις µορφές διδασκαλίας που θέλουµε να σας παρουσιάσουµε.
Αυτό βέβαια δε σηµαίνει πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κανείς να κάνει χρήση όλων αυτών των µεθόδων. Μπορούµε κάλλιστα να προχωρήσουµε στην υλοποίηση ενός µικρού Project διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, ή στην υλοποίηση
ενός µεγαλύτερου Project διάρκειας µίας περίπου εβδοµάδας. Υπάρχει βέβαια
πάντα και η δυνατότητα του συντονισµού και της υλοποίησης ενός µεγαλύτερου
ποσοτικά και πιο σύνθετου ποιοτικά Project όπως αυτό που παρακολουθήσατε.
Στο Κεφάλαιο 6 θα περιγράψουµε τις µεθόδους που συναντήσαµε στη Μελέτη
Περίπτωσης και θα συζητήσουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2.
Στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ στις ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Κεφάλαιο 5), ανοίξαµε ένα θέµα που αφορά τις ∆ραστηριότητες του 5ου Κεφαλαίου.
Επισκεφτείτε την περιοχή και συζητήστε τα θέµατα που µελετήσατε σ’ αυτό το κεφάλαιο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα των Θεολόγων και του Σχολικού Συµβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη διεύθυνση:
http://www.theologika.gr
Περιηγηθείτε σ’ αυτή, αναζητήστε και µελετήσετε τα παρακάτω κείµενα:
•

Αντώνιος Χατζόπουλος, Παραδείγµατα ∆ιαθεµατικής προσέγγισης διδακτικών ενοτήτων
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•

Σταύρος Γιαγκάζογλου, ΠΙ, Αθήνα, Θεολογία της ετερότητας
και θρησκευτικό µάθηµα.

•

Φρανσουά Λουµπάλα Καµπασελέ, Κονγκό, Χριστιανισµός
και Αφρική: µία αµοιβαία ευκαιρία
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Κεφάλαιο

6
Εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας.
Σκοπός
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος και καταγράφονται τα βασικά τους πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα
Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείτε να:
•

Απαριθµείτε οκτώ εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.

•

Περιγράφετε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατά τους.

•

Περιγράφετε τον τρόπο αποτελεσµατικής εφαρµογής τους.

•

Επιλέγετε και εφαρµόζετε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, ανάλογα µε το θέµα
που διαπραγµατεύεστε.

Έννοιες Κλειδιά
•

Καταιγισµός ιδεών

•

Παίξιµο ρόλων

•

Μελέτη Περίπτωσης

•

Οµάδες Εργασίας

•

Πρακτική άσκηση
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•

Συζήτηση στην τάξη

•

∆οµηµένη συζήτηση

•

Μέθοδος Χιονοστιβάδα

6.1. Καταιγισµός ιδεών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εξέταση ενός ζητήµατος µέσα από την υποκίνηση των διδασκοµένων να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρµητη έκφραση ιδεών. Ανεξάρτητα
από το αν γνωρίζουν το θέµα, το ζητούµενο είναι να συµβάλουν στην
εξέταση του ζητήµατος µε όποια ιδέα ή πρόταση έρχεται στο µυαλό
τους, έστω και αν αυτή µοιάζει φανταστική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
Καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας
Εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας
Αξιοποίηση των εµπειριών των διδασκοµένων

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ορισµένοι διδασκόµενοι µπορεί να µη συµµετέχουν
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή
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6.2. Παίξιµο ρόλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διδασκόµενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται µε µία εξεταζόµενη κατάσταση, µε στόχο µέσα από το βίωµα να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντί της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Προκαλείται η πλήρης ενεργοποίηση των συµµετεχόντων
Ευνοείται η αλλαγή στάσεων των διδασκοµένων
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας
Εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή, ο οποίος χρειάζεται να γνωρίζει καλά τις αρχές
της επικοινωνίας και της δυναµικής της οµάδας.

6.3. Μελέτη Περίπτωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα πραγµατική ή υποθετικό σενάριο, αντανακλά µία ευρύτερη κατάσταση. Παρουσιάζεται στους διδασκόµενους µε σκοπό να αναλυθεί σε
βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα προβλήµατα
που αναδύονται.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων οι οποίοι αντιλαµβάνονται ένα θέµα µέσα από τη συµµετοχή και
όχι την ακρόαση.
Καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος και της ικανότητας των
διδασκοµένων να επιλύουν προβλήµατα.
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή
Είναι δύσκολη η αναγωγή από το επιµέρους στο όλο.

6.4. Οµάδες Εργασίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διδασκόµενοι, χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, ανταλλάσσουν εµπειρίες ή εκπονούν ασκήσεις µε σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία
της διδακτέας ύλης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
Καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας
Εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή

6.5. Πρακτική άσκηση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ατοµική ή συλλογική εργασία, η οποία µπορεί να πάρει
ποικίλες µορφές. Συνίσταται στην επεξεργασία ενός ζητήµατος κάτω
από την επίβλεψη του διδάσκοντα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
Συνδέεται η θεωρία µε την πράξη
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας, αύξηση αυτοπεποίθησης
των διδασκοµένων
Εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή
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6.6. Συζήτηση στην τάξη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλαγή απόψεων µέσα στην εκπαιδευτική οµάδα γύρω από ένα
θέµα ή πρόβληµα µε στόχο να προκύψουν εναλλακτικές λύσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
Καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος
Καλλιέργεια δηµιουργικότητας
Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή
Στηρίζεται στο λόγο και όχι στην πράξη

6.7. ∆οµηµένη Συζήτηση - Debate
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρουσίαση ενός θέµατος-Ορισµός τριµελούς επιτροπής των µαθητών για τη διαχείριση της συζήτησης-∆ηµιουργία δύο οµάδων µαθητών µε αντίθετες απόψεις-Ορισµός γραµµατέα και συντονιστή για κάθε
οµάδα-∆ιεξαγωγή της συζήτησης – Σύνοψη - Αξιολόγηση της εργασίας από την τριµελή επιτροπή. Η µέθοδος παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Συζήτησης στην τάξη (4.6.)
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6.8. Μέθοδος Χιονοστιβάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε διδασκόµενος σχολιάζει ατοµικά για 5 λεπτά ένα ζήτηµα. Συγκρίνει τα σχόλιά του µε έναν άλλο διδασκόµενο για 10 λεπτά, εντοπίζοντας κοινά σηµεία και διαφορές. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
σε οµάδες των τεσσάρων (δύο οµάδες που συνεργάστηκαν στο προηγούµενο στάδιο). Οι απόψεις των οµάδων παρουσιάζονται στην ολοµέλεια όπου εξάγονται συµπεράσµατα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων
∆εν απαιτείται πολύς χρόνος
Βασίζεται τόσο στο λόγο όσο και στην πράξη

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Απαιτείται προσεκτική προετοιµασία και εποπτεία από το
διδάσκοντα
Απαιτείται σηµαντική εκπαιδευτική εµπειρία από τον καθηγητή

6.9. Συζήτηση
Όπως διαπιστώσαµε, όλες οι εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας που συναντήσαµε παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις που έχει κάθε
µάθηµα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Καλό είναι
επίσης να δίνεται έµφαση στις τεχνικές εκείνες που ευνοούν την ενεργοποίηση των
διδασκοµένων και τη µεταξύ τους συνεργασία. Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία της
µάθησης έχει ακόµη και η εµπειρία που αποκτάται µέσα από την πράξη. Η διαδικασία
αυτή φέρνει το διδασκόµενο αντιµέτωπο µε πραγµατικά προβλήµατα. Το γεγονός αυτό τον ωθεί σε µία δραστηριοποίηση προκειµένου να αντιµετωπίσει τις νέες καταστάσεις, γεγονός που τον βοηθά να διεισδύει πληρέστερα στον κύκλο της µάθησης.
Είναι όµως πάντα εφικτή η απόκτηση και αξιοποίηση των εµπειριών, όποιο
και αν είναι το αντικείµενο της µάθησης; Τι θα συµβεί αν σε ένα γνωστικό τοµέα οι
διδασκόµενοι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν εµπειρίες µέσα από τη δράση; Η µόνη λύση είναι η Εισήγηση; Στο σηµείο αυτό ας δούµε ένα παράδειγµα από το βιβλίο
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, των Κόκκου, Λιοναράκη (1998), τόµος Β΄,
Πάτρα, ΕΑΠ.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Ένα θέµα Ιστορίας που τοποθετείται στις αρχές του αιώνα, δεν είναι ανάγκη να
προσεγγιστεί µόνο µέσα από παραθέσεις γεγονότων, αναλύσεις αιτίων κ.ά. Οι διδασκόµενοι µπορούν να αποκτήσουν γνώση της εποχής µέσα από την πρακτική άσκηση, που συνίσταται σε συλλογή και επεξεργασία αντικειµένων της εποχής. επίσης, µπορούν να ακούσουν τραγούδια της εποχής, να δουν ντοκιµαντέρ και στη συνέχεια να σχολιάσουν.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Θα παρακολουθήσουµε στη συνέχεια την πορεία ενός σχεδίου εργασίας µε
θέµα: «Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΦΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ». Πραγµατοποιήθηκε στο Σ∆Ε ∆ράµας κατά το
σχολικό έτος 2004-2005 µε υπεύθυνους εκπαιδευτές την κ. Αναστασία Παναγιωτίδου
και τον κ. Αριστείδη Μωϋσιάδη. Αποτελεί ουσιαστικά µία µορφή συνεργατικής µάθησης των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ράµας και Κοµοτηνής. Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση των ιερών θρησκευτικών κειµένων του Χριστιανισµού και του
Ισλάµ, µε σκοπό την κατάδειξη των σηµείων εκείνων που οριοθετούν τη στάση τους
απέναντι στο ζήτηµα της ισότητας των δύο φύλων.
«Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΦΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ».

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η διερεύνηση του θέµατος βασίστηκε στις αρχές της συνεργατικής µάθησης.
Οµάδες εκπαιδευόµενων του Σ.∆.Ε ∆ράµας ανέλαβαν να µελετήσουν συγκεκριµένα
τµήµατα των ιερών θρησκευτικών κειµένων του Χριστιανισµού και του Ισλάµ µε
σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων και την καταγραφή τους µετά από συζήτηση
στην τάξη.
Αναλυτικότερα, η διαπραγµάτευση του θέµατος θεµελιώθηκε στη βάση των
πιο κάτω διδακτικών δράσεων και παρεµβάσεων:
i.

ii.

Υλοποίηση ∆ιδακτικής Παρέµβασης µε αντικείµενο διαπραγµάτευσης
τη στάση του Ισλάµ απέναντι στη γυναίκα. Η παρέµβαση περιελάµβανε την αναζήτηση υλικού, την ταξινόµησή του και την δηµιουργία ερωτηµατολογίου µε σκοπό την διενέργεια συνέντευξης στα πλαίσια
διδακτικής δράσης.
∆ιδακτική δράση µετά από επίσκεψη µε σκοπό την πραγµατοποίηση
συνεργατικής διδασκαλίας στο Σ.∆.Ε Κοµοτηνής. Στη διδασκαλία πήραν µέρος χριστιανοί και µουσουλµάνοι µαθητές, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους καθηγητές τους και την υπεύθυνη για τα δικαιώµατα
των γυναικών στην Ανατολική Θράκη Μαχµούτ Μπερίν, επεξεργά69

iii.

στηκαν τις ερωτήσεις του ειδικά σχεδιασµένου για το σκοπό αυτό ερωτηµατολογίου.
∆ιδακτική Παρέµβαση µε στόχο τη διερεύνηση της θέσης του Χριστιανισµού απέναντι στη γυναίκα. Μετά την αναζήτηση σχετικών στοιχείων από τα ιερά κείµενα του χριστιανισµού, ακολούθησε συζήτηση
στην τάξη και καταγραφή των σχετικών πορισµάτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α. Υλοποίηση διδακτικής παρέµβασης
Αντικείµενο της διδακτικής παρέµβασης ήταν η διαπραγµάτευσης της στάσης
του Ισλάµ απέναντι στη γυναίκα. Οι εκπαιδευόµενοι του Σ.∆.Ε αφού αναζήτησαν
σχετικό υλικό στο διαδίκτυο καθώς και στα ιερά κείµενα του Ισλάµ (Κοράνι, Σαρία)
κατέληξαν στη δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα: Το Ερωτηµατολόγιο)
µε σκοπό την διενέργεια συνέντευξης στα πλαίσια της διδακτικής δράσης που ακολούθησε.

β. ∆ιδακτική δράση: Συνεργατική διδασκαλία στο Σ.∆.Ε Κοµοτηνής
Στη διδασκαλία που πραγµατοποιήθηκε στο Σ.∆.Ε Κοµοτηνής πήραν µέρος
χριστιανοί και µουσουλµάνοι µαθητές, οι οποίοι σε συνεργασία µε τους καθηγητές
τους και την υπεύθυνη για τα δικαιώµατα των γυναικών στην Ανατολική Θράκη
Μαχµούτ Μπερίν, συζήτησαν τις ερωτήσεις του ειδικά σχεδιασµένου για το σκοπό
αυτό ερωτηµατολογίου.

Από τη διαπραγµάτευση του θέµατος προέκυψε ότι οι περισσότερες γυναίκες
που ζουν κάτω από την επίδραση του Ισλάµ στερούνται ελευθερίες και δικαιώµατα,
τα οποία θεωρούνται δεδοµένα στις δυτικές κοινωνίες. Αν και η µόρφωση παίζει
σηµαντικό ρόλο είναι γεγονός ότι το Κοράνι επιδρά καταλυτικά στη διάκριση των
δύο φύλων.
γ. ∆ιδακτική παρέµβαση: Χριστιανισµός και γυναίκα
Στα πλαίσια της διδακτικής παρέµβασης µε στόχο τη διερεύνηση της θέσης
του Χριστιανισµού απέναντι στη γυναίκα, οι εκπαιδευόµενοι αναζήτησαν στοιχεία
από τα ιερά κείµενα του χριστιανισµού, καθώς και από το διαδίκτυο. Ακολούθησε
συζήτηση στην τάξη και καταγραφή των σχετικών πορισµάτων.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η αντιπαράθεση µε την κοινωνική πραγµατικότητα, όπως αυτή παρουσιάζεται
στην εποχή µας, µέσα από καθηµερινές βίαιες και επιθετικές ενέργειες, προβληµατίζει και ευαισθητοποιεί όλους εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται να ζήσουν σε ένα κό70

σµο απαλλαγµένο από εχθρότητες που καλλιεργούνται συστηµατικά, µέσω πολιτικών
και θρησκευτικών προκαταλήψεων.
Η στροφή του ανθρώπου προς τον άνθρωπο θα πραγµατοποιηθεί όταν γίνει
κατανοητό πως η εφαρµογή της βίας και της επιθετικής συµπεριφοράς στο συνάνθρωπο, ως µέσο επίλυσης προβληµάτων, υποβαθµίζει σηµαντικά τον άνθρωπο και
συµβάλλει στη διατήρηση ενός παγκόσµιου επιθετικού κλίµατος.
Στα περισσότερα ιερά κείµενα του χριστιανισµού, αλλά και σε αρκετά του Ισλάµ τονίζεται ότι η γυναίκα και ο άνδρας είναι δύο κοµµάτια που αλληλοσυµπληρώνονται. Ωστόσο, ένας µεγάλος αριθµός γυναικών πλήττεται από τη στέρηση βασικών
δικαιωµάτων. Οι λόγοι όµως µοιάζουν να είναι περισσότερο ιστορικοί και κοινωνικοί
παρά φυλετικοί και θεολογικοί.
Η ουσιαστική και ποιοτική ενασχόληση εκπαιδευτικών και µαθητών µε παρεµβατικά προγράµµατα που στόχο έχουν τη διερεύνηση αλλά και την προώθηση της
ισότητας των δύο φύλων µπορεί να διασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
µια ελεύθερη αναδίπλωση της προσωπικότητας του µαθητή. Η εκπαίδευση ως η βασικότερη διαδικασία διαµόρφωσης του χαρακτήρα, των στάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου, είναι ίσως το καταλληλότερο εργαλείο διαχείρισης αυτής της πραγµατικότητας της ελληνικής κοινωνίας.
Βιβλιογραφία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Σε Ηµερίδα που έγινε τον Μάρτιο στο Ξενοδοχείο Ζήτα Palace της Ξάνθης µε θέµα
τη Μουσουλµάνα γυναίκα, η Ψυχολόγος Σεβκάν Ταβίνογλου µιλώντας για την ψυχοκοινωνική θέση της γυναίκας στην µειονότητα διαπίστωσε ότι αρκετές είναι οι γυναίκες
σήµερα στη Θράκη οι οποίες πάσχουν από ψυχολογικά προβλήµατα. Παραδέχθηκε, µάλιστα, ότι η κυριότερη αιτία του φαινοµένου αυτού είναι η µη αποδοχή της συµπεριφοράς των γυναικών εκ µέρους των ανδρών. Τελικά οι γυναίκες στη Θράκη έχουν να διανύσουν πολύ δρόµο ακόµη για να γευθούν την ισότιµη συµπεριφορά και την ελευθερία;

2. Θα µείνουµε στην ίδια εκδήλωση, καθώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η Εισήγηση της
Θεολόγου Τζαχιδέ Χασεκή, η οποία υποστήριξε ότι η θέση της γυναίκας στο Ισλάµ αποτελεί ένα πολυδιάστατο ζήτηµα και αποτέλεσε πεδίο παρερµηνεύσεων και παρεξηγήσε-
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ων, για να καταλήξει µε την διαβεβαίωση ότι η ορθή ενασχόληση µε την θρησκεία του
Ισλάµ κάθε άλλο παρά περιορισµούς επιβάλλει στις γυναίκες.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα µάλιστα ανέφερε την πρώτη αποκάλυψη του κορανίου
που αναφέρει την λέξη ikra δηλαδή «διάβασε» κάτι που προτρέπει όλους τους πιστούς
ανεξαρτήτως φύλου να µελετήσουν το κοράνι. Στο ίδιο το κοράνι όµως διαβάζουµε:
«Οι άνδρες εξουσιάζουν τις γυναίκες επειδή ο Αλλάχ τους έκανε ανώτερους από τις γυναίκες και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. Οι καλές γυναίκες
είναι υπάκουες. Αυτές που φοβάστε πως είναι ανυπάκουες, να τις συµβουλεύετε και να
τις χτυπάτε». Μήπως, τελικά, η θρησκεία του Ισλάµ είναι εκείνη η οποία θέτει τους βασικούς περιορισµούς και δεν επιτρέπει στη γυναίκα να κοινωνικοποιηθεί και να συµµετάσχει σε ότι συµβαίνει γύρω της;
3. Όσο κι’ αν θέλει πάντως κάποιος να δεχθεί πως το κοράνι δεν µεροληπτεί υπέρ του
άνδρα, πόσο εύκολο είναι αυτό µέσα από αναφορές σαν αυτή που ακολουθεί:
«Αν κάποια από τις γυναίκες σας διαπράξει µοιχεία, καλέστε τέσσερις µάρτυρες από το
λαό σας εναντίον τους, αν αυτοί µαρτυρήσουν για την ενοχή τους να τις περιορίσετε µέσα στα σπίτια τους µέχρι να πεθάνουν ή µέχρι να βρει ο Αλλάχ κάποια άλλη λύση γι’
αυτές.
Αν δύο άνδρες από το λαό σας ασελγήσουν να τους τιµωρήσετε. Αν όµως µετανοήσουν
να τους αφήσετε. Ο Αλλάχ είναι επιεικής και ελεήµονας».
4. Μία σειρά γυναικείες οργανώσεις, στις εργασίες του ευρωπαϊκού Συνεδρίου που έγινε στη Στοκχόλµη τον Οκτώβρη του 2004, κατήγγειλαν Το «ειδικό καθεστώς», που διέπει τις σχέσεις των µουσουλµάνων συζύγων στην περιοχή της Θράκης.
Οι οργανώσεις κατήγγειλαν ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ισχύει "ο ιερός µουσουλµανικός νόµος". Το αναχρονιστικό αυτό καθεστώς έχει επισηµανθεί από διεθνείς οργανισµούς, όπως τόνισαν χωρίς αποτέλεσµα.
Εξακολουθούν σήµερα οι µουσουλµάνοι που κατοικούν στη Θράκη να υπόκεινται στην
εξουσία του διορισµένου µουφτή; Αν ναι, αυτό δεν είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί
προβλήµατα στις προσωπικές, κληρονοµικές σχέσεις των συζύγων, τη λύση του γάµου,
την επιµέλεια των παιδιών και σε άλλα θέµατα;
5. Οι προσωπικές σας θέσεις απέναντι στα θέµατα της κληρονοµιάς, του γάµου ή της
λύσης του γάµου, ταυτίζονται απόλυτα µε όσα το κοράνι διακηρύσσει ή έχετε κάποια
διαφορετική άποψη; (Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το ιερό βιβλίο του Ισλάµ το
αγόρι πρέπει να κληρονοµεί τα διπλάσια από το κορίτσι, ενώ η λύση του γάµου επέρχεται µε µονοµερή δήλωση του συζύγου και έχει το χαρακτήρα της «αποποµπής» της συζύγου από την οικογενειακή στέγη. Η γυναίκα µε βάση το θεσµό του «τεφρίκ» µπορεί
και' εξαίρεση να προσφύγει στο Μουφτή και να ζητήσει τη νοµιµοποιό µεσολάβησή του,
για να αποπεµφθεί από το σύζυγό της. Το «τίµηµα» για την εξαγορά της αποποµπής της
είναι η απώλεια των πενιχρών δικαιωµάτων διατροφής, που της αναγνωρίζει ο σύζυγός
της).

6. Υφίσταται ένας ιδιότυπος θεσµός προίκας στο Ισλάµ. Ο άνδρας καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό στη γυναίκα πριν από το γάµο. Αυτό αρχικά ακούγεται καλά µε βάση τουλάχιστον το καθεστώς της πολυγαµίας και της ευκολίας διάλυσης του γάµου από την
πλευρά του άνδρα. Είναι γεγονός όµως ότι στην πορεία εξελίχθηκε σε αιτία εκµετάλλευσης, καθώς ο πατέρας ή ο αδελφός «παραχωρούσε» την κόρη του ή την αδελφή του
σε όποιον πρόσφερε τα περισσότερα χρήµατα; Εξακολουθεί αυτό το φαινόµενο να εµφανίζεται σήµερα στην περιοχή της Θράκης;
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7. Είναι γεγονός ότι προσφυγή των µουσουλµάνων γυναικών στα τακτικά ελληνικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ιδίως στις οικογενειακής φύσης υποθέσεις, γιατί αυτό κατά την αντίληψή τους αντίκειται στην ‹‹κατανοµή» των κοινωνικών ρόλων που προβλέπει η θρησκεία τους;

8. Στις 22 Μαρτίου «Τα Νέα» έγραψαν για την Αµίνα Ουαντούντ, µια µουσουλµάνα που
ανέλαβε να κάνει χρέη ιµάµη σε µια ισλαµική θρησκευτική τελετή που έγινε στο Μανχάταν, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα στόχος µιας καταδικαστικής απόφασης η οποία
εκδόθηκε στο Ντουµπάι από τον ηγέτη της µουσουλµανικής αδελφότητας, ο οποίος κατηγορεί την Ουαντούντ ότι παραβίασε όλους τους ιερούς κανόνες του Κορανίου.
H Ουαντούντ, καθηγήτρια της Ιστορίας του Ισλάµ στο Πανεπιστήµιο Βιρτζίνια Κόµονγουελθ της Ουάσιγκτον, κρίθηκε «ένοχη» επειδή τέθηκε επικεφαλής στις προσευχές της
Παρασκευής ενώπιον περίπου εκατό πιστών. Η καταδικαστική απόφαση δείχνει την
οργή που προκάλεσε η πράξη της τολµηρής µουσουλµάνας στους παραδοσιακούς µουσουλµάνους, επισηµαίνοντας πως υπάρχει κίνδυνος να σπείρει τη διχόνοια στις ισλαµικές κοινότητες της Αµερικής. Θα θέλατε να σχολιάσετε το περιστατικό;
9. Με αφορµή το παραπάνω γεγονός το CNN µετέδωσε ότι σύµφωνα µε τους θρησκευτικούς ηγέτες του τζαµιού Αλ Αζάι του Καΐρου το Κοράνι επιτρέπει στις γυναίκες την
πνευµατική καθοδήγηση γυναικών αλλά όχι και των ανδρών. Σε συνέντευξή της στο
αµερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Ιβόν Χαντάντ, καθηγήτρια της Ιστορίας του Ισλάµ
στο Πανεπιστήµιο Τζορτζτάουν, δήλωσε ότι ενώ στον αραβικό κόσµο εξαπλώνεται µία
ολοένα και πιο αυστηρή εκδοχή του Ισλάµ, στην Αµερική αναδύεται µία αντίθετη τάση.
Μήπως θα πρέπει να αρχίσουµε να µιλάµε για κάποιο µουσουλµανικό σχίσµα;

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο 6ο αλλά και στο 5ο Κεφάλαιο, συναντήσαµε µερικές εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας (Καταιγισµός ιδεών, Παίξιµο ρόλων, Μελέτη Περίπτωσης, Οµάδες Εργασίας, Πρακτική άσκηση, Συζήτηση στην τάξη, ∆οµηµένη συζήτηση, Μέθοδος Χιονοστιβάδα). Ποια είναι κατά την προσωπική σας άποψη τα βασικά τους πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία του µαθήµατος των
θρησκευτικών; Αν θέλετε µπορείτε να κάνετε και κάποια πρόταση εφαρµογής (π.χ
τάξη Γ΄ Γυµνασίου, µάθηµα 5, µέθοδος project µε θέµα: χ). ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ –∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6).

ΣΥΝΟΨΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε τις µεθόδους: «Καταιγισµός ιδεών, Παίξιµο
ρόλων, Μελέτη Περίπτωσης, Οµάδες Εργασίας, Πρακτική άσκηση, Συζήτηση
στην τάξη, ∆οµηµένη συζήτηση, Μέθοδος Χιονοστιβάδα» και συζητήσαµε τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Στο επόµενο Κεφάλαιο θα κάνουµε
µία διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος: «Θρησκεία και Φυσικό Περιβάλλον».
Περισσότερες πληροφορίες, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη για τα
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θέµατα της Ενότητας µπορείτε να έχετε στην Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας από
τους υπεύθυνους του Θεµατικού Πεδίου 1.
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Κεφάλαιο

7
Ένα παράδειγµα διαθεµατικού σχεδίου εργασίας
Σκοπός
Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε ένα διαθεµατικό σχέδιο εργασίας µε σκοπό να εµπεδώσουµε
τις γνώσεις που αποκτήσαµε στα κεφάλαια 3 και 4. ∆ιαπραγµατεύεται τη σχέση θρησκείας και
φυσικού περιβάλλοντος.

Περιγραφή
Η διαθεµατική δραστηριότητα µε θέµα: Θρησκεία και Φυσικό Περιβάλλον
εκπονήθηκε στη διάρκεια του Σχολικού έτους 2003-2004 από οµάδες εργασίας µαθητών της Α΄ Β΄ και Γ΄ Λυκείου του 4ου Ενιαίου Λυκείου ∆ράµας µε
επιβλέποντα καθηγητή τον Σπύρο Κιουλάνη.

Αποτελεί µέρος διπλωµατικής εργασίας µε θέµα: Σ. Κιουλάνης «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», Πάτρα, ΕΑΠ
1. ΘΕΜΑ

•

Επιλογή θέµατος (µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών)

•

Επιλογή Συντονιστών

•

∆ιατύπωση του στόχου (η διερεύνηση της σχέσης θρησκείας και φυσικού περιβάλλοντος, συζητώντας και αξιολογώντας τις θέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας, αλλά και τις
απόψεις των σηµαντικότερων θρησκειών, όπως αυτές διαφαίνονται µέσα στην ιερή τους
παράδοση.)
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

•

Κατανοµή σε οµάδες (µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες γνώσεις και
δεξιότητες των µαθητών)

•

∆ιαµόρφωση του πλαισίου δράσης (ανάθεση αρµοδιοτήτων στα µέληαποφάσεις για το είδος του υλικού που έπρεπε να συγκεντρωθεί)
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

•

Συγκέντρωση και ταξινόµηση του υλικού (από κάθε οµάδα χωριστά)

•

Παρουσίαση των προϊόντων του Project (ανάγνωση πορισµάτων από το γραµµατέα κάθε οµάδας-παρουσίαση του υλικού µε χρήση power point στους µαθητές
και σε θεολογικές ηµερίδες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

•

Συµπεράσµατα – Αξιολόγηση (η ενασχόληση µε διαθεµατικά σχέδια εργασίας
µπορεί να οδηγήσει µε ασφάλεια τους µαθητές στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας)

Οι διαθεµατικές δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν οι οµάδες
εργασίας των µαθητών ήταν:

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
i.

Οι έννοιες περιβάλλον και περιβαλλοντικό πρόβληµα

2. ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
i.

Η σχέση ανθρώπου και κτίσης στην Παλαιά ∆ιαθήκη

ii.

Άνθρωπος και κτίση στα Ποιητικά και Προφητικά βιβλία της Παλαιάς
∆ιαθήκης

iii.

Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη Σοφιολογική και την Αποκαλυπτική γραµµατεία

iv.

Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στην Καινή ∆ιαθήκη

v.

Η κτίση και ο άνθρωπος στη διδασκαλία του Χριστού

vi.

Το Φυσικό Περιβάλλον στα Θαύµατα και στις Παραβολές του Χριστού

vii.

Ο άνθρωπος και το Φυσικό Περιβάλλον στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου
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viii.
ix.

Η Οικολογική κρίση στην Αποκάλυψη του Ιωάννη
Η προοπτική της σχέσης ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος
στα συγγράµµατα των Πατέρων της Εκκλησίας

x.

Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη βυζαντινή τέχνη

xi.

Η Λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος

xii.

Η Ευχαριστιακή θεώρηση της κτίσης

xiii.

Η ανακαίνιση της κτίσης στην Ορθόδοξη εικονογραφία

xiv.

Η Ασκητική παράδοση και το Φυσικό Περιβάλλον

xv.

Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στα όρια της ∆ηµώδους Γραµµατείας

xvi.

Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

3. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
i.

∆ιηγήσεις σχετικά µε τον άνθρωπο και την κτίση στις αρχαιοελληνικές θρησκευτικές πεποιθήσεις

ii.

Η υπεροχή του ανθρώπου για τη σωτηρία του οικοσυστήµατος στην
Ιουδαϊκή παράδοση

iii.

Η ευθύνη του ανθρώπου για το Φυσικό Περιβάλλον στην Ισλαµική
Θεολογία

iv.

Η συνολική θεώρηση της κτίσης στην Ινδουιστική σκέψη

v.

Το Φυσικό Περιβάλλον στη Βουδδιστική φιλοσοφία

vi.

Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στις θρησκευτικές
παραδόσεις της Κίνας: Κοµφουκιανισµός, Ταοϊσµός

vii.

Οι Ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις για το Φυσικό Περιβάλλον: Ο Σιντοϊσµός
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος καθηγητής: Σπύρος Κιουλάνης

Μια µέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι έµπαινε η µυρωδιά από µια ανθισµένη µανταρινιά στο αντικρινό σπίτι. Το µυαλό µας είχε γίνει κι
αυτό ανθισµένη µανταρινιά και δεν µπορούσαµε πια ν’ ακούµε για οξείες και περισπωµένες. Κι ίσια ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σκολειού και κελαηδούσε. Τότε πια ένας µαθητής, χλωµός, κοκκινοµάλλης, πούχε έρθει εφέτο από το
χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάκτυλο:
- Σώπα, δάσκαλε, φώναξε, σώπα δάσκαλε, ν’ ακούσουµε το πουλί!
«Αναφορά στο Γκρέκο»
Ν. Καζαντζάκης

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

«Ολέθρια η επιστήµη χωρίς φιλοσοφία»
Αποσπάσµατα από τη συνέντευξη ενός εκ των πρωτοπόρων της Οικολογικής τεχνολογίας, του Γερµανού καθηγητή Ραϊνχολντ Κίκουτ, στην εφηµερίδα «Καθηµερινή»
στις 19.08.2001
- Kύριε Kίκουτ έχω την εντύπωση ότι ζούµε στην εποχή της αποθέωσης της επιστήµης και της τεχνολογίας. Αν κάτι τέτοιο ισχύει φαντάζοµαι ότι και οι ευθύνες που βαραίνουν τους επιστήµονες είναι µεγάλες…..
- Θα ήθελα να µιλήσω για τις φυσικές επιστήµες, που είναι ο δικός µου χώρος. ∆υστυχώς τα τελευταία 120 χρόνια, εγκατέλειψαν τη φιλοσοφία µε την οποία µέχρι τότε
βάδιζαν χέρι µε χέρι. Αυτό πιστεύω ότι είναι ολέθριο. Ξέρετε επιστήµη χωρίς σκέψη,
επιστήµη που προχωρά βασισµένη µόνο στην τεχνική και την ανακάλυψη δεν υπάρχει! ….. Οι επιστήµονες του εργαστηρίου, µπορεί συχνά να κερδίζουν χρήµα και φή78

µη αλλά χάνουν κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα. Ερευνούν το µέρος και αδιαφορούν για το όλο. ∆ουλεύουν για τη γεωργία παραδείγµατος χάριν, αλλά δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται µε τη γεωργία. ∆ουλεύουν απλώς πάνω σε µία χηµική ουσία. Για
πολλούς επιστήµονες, µια µύγα έχει απλώς έξι πόδια. Αυτό αληθεύει, αλλά είναι µόνο
µία από τις αλήθειες αυτού του πλάσµατος της φύσης.......Υπάρχουν φυσικά επιστήµονες µε συνείδηση, υπάρχουν και σηµαντικές εξελίξεις για το καλό της ανθρωπότητας, όµως ο συνολικός δρόµος της επιστήµης είναι λαθεµένος…….Όταν τον 18ο
αιώνα οι άνθρωποι πίστεψαν ότι µε την τεχνολογική επανάσταση θα έλυναν όλα τους
τα προβλήµατα, εγκατέλειψαν την πίστη ότι είµαστε δηµιουργήµατα του Θεού ή της
φύσης, έγινε µια στροφή στον φιλοσοφικό υλισµό και η ανθρωπότητα ανακάλυψε µια
νέα πίστη: την τεχνολογία.......Ο άνθρωπος, ήρθε στη γη µε την κατάρα να πρέπει να
τα κάνει όλα µε τα χέρια του. Η τεχνολογική επανάσταση ήταν µια ανάγκη και η εξέλιξη του πολιτισµού έχει να κάνει µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Φτάσαµε όµως στο
σηµείο να απειλείται ο πολιτισµός µας, να καταστρέφεται η γη. Η τεχνολογία από ελευθερώτρια έγινε δυνάστης.
- Οι ζοφερές ειδήσεις πληθαίνουν. ∆ιατροφικά σκάνδαλα, φαινόµενο θερµοκηπίου,
µόλυνση των νερών. Υπάρχει χρόνος;
- Είναι οξύµωρο, αλλά από τη µία αισθάνοµαι ότι πρέπει να βιαστούµε κι από την
άλλη χρειάζεται υποµονή..... Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής δηµιουργήθηκαν µε τη συµµετοχή όλων µας και χρειάζονται τον καθέναν από
µας για να αναστραφούν. Πρέπει ο καθένας να κοιτάξει τη δική του καµινάδα, τη δική του εξάτµιση.....
- Ναι, αλλά το πρόβληµα είναι παγκόσµιο.
- Με αποφάσεις κορυφής δεν θα λυθεί το πρόβληµα……Εάν δεν αλλάξουµε φιλοσοφία, νοοτροπία, λύση δεν θα υπάρξει.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Στην επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα: «Οικολογική κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (15-16 ∆εκεµβρίου 2001), ο
καθηγητής της Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μαντζαρίδης αναπτύσσοντας το
θέµα: «Μεταοικολογική θεώρηση της οικολογικής κρίσεως», µεταξύ άλλων τόνισε:
«Αν η µόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αντιµετωπισθούν στο νου του
ανθρώπου, δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους
στο οικολογικό επίπεδο. Αν ο νους του ανθρώπου παραµένει µολυσµένος και απειρόκαλος, δεν µπορεί να µην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Σηµαντικές είναι βέβαια και οι
προσπάθειες αντιµετωπίσεως της οικολογικής κρίσεως στις επιµέρους περιοχές της
δραστηριότητας του ανθρώπου: στην επιστήµη, την τέχνη, την οικονοµία, την πολιτική.
Επειδή µάλιστα η κρίση αυτή δεν αφορά συγκεκριµένες χώρες και περιοχές της γης αλλά ολόκληρη τη γη, απαιτείται παγκόσµια συνεργασία και συντονισµός προσπαθειών....∆εν είναι δυνατόν να έχουµε καθαρό περιβάλλον, όταν συστηµατικά µολύνουµε
το νου και τη φαντασία µας µε τους πολύµορφους ρύπους». (Περ. Πεµπτουσία (9), σ.
46-49).
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

∆ιευκρίνιση βασικών εννοιών
Πολλές είναι οι χρήσεις αλλά και οι σηµασίες οι οποίες συνοδεύουν τους όρους περιβάλλον και περιβαλλοντικό πρόβληµα. Ανάλογα µε τον οµιλητή ή το συγγραφέα αποδίδεται και µια άλλη σηµασία, από την πιο γενική έως την πιο ειδική, η
οποία τελικά δεν γίνεται κατανοητή παρά µόνο σε σχέση µε το συλλογισµό από τον
οποίο πηγάζει ή τον οποίο στηρίζει. Το γεγονός µάλιστα ότι το περιβαλλοντικό πρόβληµα στην εποχή µας εξέλαβε παγκόσµιες διαστάσεις αλλά και µεταφυσικές προεκτάσεις, ενέτεινε τον προβληµατισµό. Μια σειρά από οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές και πνευµατικές διαστάσεις ήταν αρκετές για να δηµιουργήσουν νέα επιστηµονικά πεδία µε σκοπό τη µελέτη αλλά και την επίλυση των προβληµάτων του
περιβάλλοντος.
Η έννοια του Περιβάλλοντος
Όταν προσπαθούµε να οριοθετήσουµε την έννοια του περιβάλλοντος, χρησιµοποιούµε µια σειρά από προσδιορισµούς όπως φυσικό, ανθρώπινο, ανθρωπογενές,
τεχνητό, κοινωνικό. Συχνά τού αποδίδουµε και κάποιες ιδιότητες όπως καθαρό, υγιεινό, επικίνδυνο. Στις µέρες µας µάλιστα έχει φορτιστεί και µε την έννοια του οικολογικού, του κοινωνικού και του πολιτισµικού προβλήµατος. Μ’ αυτή την έννοια σκεφτόµαστε ότι το περιβάλλον κινδυνεύει, υποφέρει, καταστρέφεται ή εκδικείται. Γι’
αυτό το λόγο πρέπει να το προστατεύσουµε, να το διατηρήσουµε και να το σεβαστούµε. Ένας γενικά αποδεκτός ορισµός για το περιβάλλον θα µπορούσε να είναι:
Περιβάλλον είναι: Το σύνολο όλων των εξωτερικών συνθηκών που περιβάλλουν
ένα σύστηµα, έναν οργανισµό, µια κοινότητα ή ένα αντικείµενο.
Το περιβάλλον λοιπόν αντιπροσωπεύει µια δυναµική πραγµατικότητα, στην
οποία ο κάθε οργανισµός αφοµοιώνεται στο περιβάλλον, αλλά και συµµετέχει στη
διαµόρφωση αυτού του περιβάλλοντος. Καθώς µάλιστα κανένας οργανισµός δε µπορεί να θεωρηθεί εκτός περιβάλλοντος, ο άνθρωπος δε θα µπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση. Όµως ο άνθρωπος διαχωρίζεται ριζικά από όλους τους άλλους οργανισµούς
µέσω του πολιτισµού που είναι ικανός να αναπτύσσει. Συζητώντας, συνεπώς, για το
περιβάλλον και θεωρώντας αναπόφευκτα τον άνθρωπο ως ένα στοιχείο του συνολικού περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µια συνδυασµένη δράση
και αλληλεπίδραση παραγόντων που δεν είναι µόνο φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί,
αλλά και πολιτισµικοί. Με τα πολιτισµικά σχήµατα που έχουν αναπτύξει οι ανθρώπινες κοινωνίες, αφενός µεν διαφοροποιούν το φυσικό περιβάλλον, αφετέρου δε δηµιουργούν τεχνητά συστήµατα τα οποία δεν υποκύπτουν στους νόµους της φύσης. Η
έντονη παρουσία των τεχνητών στοιχείων στο περιβάλλον οδηγεί σε διαχωρισµούς
του συνολικού περιβάλλοντος του ανθρώπου σε κατηγορίες όπως: φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Φυσικό είναι το περιβάλλον εκείνο το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστήµατα, το φυσικό κόσµο, τα φυτά, τα ζώα, ενώ Ανθρωπογενές εκείνο το οποίο συγκροτείται από συστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την ανθρώπινη παρέµβαση.
Σκοπός εδώ είναι η διαµόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος µε βάση τα µέσα που
διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά και τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Ο διαχωρισµός
αυτός, βέβαια, δε διευκολύνει ιδιαίτερα την κατανόηση της έννοιας του περιβάλλοντος καθώς διαχωρίζει απόλυτα τον άνθρωπο από τη φύση και µάς αποµακρύνει από
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µια σφαιρική αντίληψη της πραγµατικότητας την οποία εκφράζει η έννοια του συνολικού περιβάλλοντος. Θεωρώντας τα φυσικά συστήµατα σε αντιδιαστολή µε τα ανθρωπογενή υπονοούµε εκ των πραγµάτων ότι η φύση αντιπροσωπεύει µια κατάσταση
στην οποία δεν έχει παρέµβει ο άνθρωπος. Μια τέτοια όµως φύση ουσιαστικά είναι
ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα ο διαχωρισµός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος να µοιάζει αυθαίρετος. Προκειµένου να αποφύγουµε αυτή την αβεβαιότητα
µπορούµε να καταφύγουµε σε µια περισσότερο λειτουργική διάκριση χρησιµοποιώντας τις µορφές ενέργειας που τροφοδοτούν τα αντίστοιχα συστήµατα. Με αυτό τον
τρόπο το περιβάλλον διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: το κατασκευασµένο, το προσαρµοσµένο και το φυσικό.
Το κατασκευασµένο περιβάλλον περιλαµβάνει πόλεις, βιοµηχανικά συγκροτήµατα και συστήµατα µεταφοράς τα οποία τροφοδοτούνται ενεργειακά από ορυκτά
καύσιµα. Το προσαρµοσµένο περιβάλλον περιλαµβάνει αγροτικές και δασικές εκτάσεις, τεχνητές λίµνες, καλλιεργούµενα φυτά και κατοικίδια ζώα και τροφοδοτείται
ενεργειακά από τον ήλιο και από τα καύσιµα. Τέλος, το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως αυτοσυντηρούµενο, καθώς λειτουργεί χωρίς ενεργειακές ή οικονοµικές
εισροές ρυθµιζόµενες από τον άνθρωπο. Συγκροτείται από βιοσυστήµατα τα οποία
τροφοδοτούνται µόνο από την ηλιακή ενέργεια και αντιστοιχούν σε δάση, ποτάµια,
λίµνες, θάλασσες, ωκεανούς. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει πως δε χρησιµοποιούνται από
τον άνθρωπο ή ότι ο άνθρωπος δεν αναπτύσσει δραστηριότητες σ’ αυτά.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ward, B., Dubos, R. (1974) “Only one Earth-The Care and Maintenance of a Small
Planet” London, Penguin.
«Ο άνθρωπος κατοικεί δύο κόσµους. Ο ένας είναι ο φυσικός κόσµος των φυτών και
των ζώων, των εδαφών και των νερών, που έχουν προηγηθεί του ανθρώπου κατά εκατοµµύρια χρόνια και του οποίου αποτελεί µέρος. Ο άλλος είναι ο κόσµος των κοινωνικών θεσµών και των αντικειµένων που κατασκευάζει χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του
και τις µηχανές του, τη γνώση και τα όνειρά του µε σκοπό να διαµορφώσει ένα περιβάλλον συµβατό µε τα µέσα που διαθέτει και τους στόχους που επιδιώκει»
Το Περιβαλλοντικό πρόβληµα και η Θρησκεία
Το The Genocides (Disch, 1965) είναι από τα ελάχιστα µυθιστορήµατα στα
οποία το τέλος ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής είναι τόσο απόλυτο, τόσο βέβαιο,
τόσο αµετάκλητο: Οι Γενοκτόνοι δεν είναι παρά οι καινούριοι κύριοι της Γης. Οι ιθαγενείς προσπαθούν να επιβιώσουν σ' ένα φυσικό περιβάλλον που κυριαρχείται από τη
µονοκαλλιέργεια γιγαντιαίων δέντρων. Οι έσχατες απόπειρές τους να εξεγερθούν συντρίβονται και οι εξωγήινοι τους εξοντώνουν ως ζιζάνια.
Το κίνηµα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη
θεσµικών µέτρων για την προστασία διαφόρων ειδών πουλιών, ζώων, συγκεκριµένων
περιοχών και φυσικών πόρων. Παράλληλα δηµιουργήθηκαν εταιρείες µε σκοπό την
προστασία της πανίδας, της χλωρίδας, των νερών, των τοπίων. Στο σύγχρονο κόσµο ο
όρος περιβαλλοντικό πρόβληµα έχει µια ιδιαίτερη έννοια. Συνήθως ως περιβαλλοντικά προβλήµατα εννοούµε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από εσφαλµένες διαχειριστικές πρακτικές και παρεµβάσεις του ανθρώπου στη φύση. Με τον τρόπο αυτό,
βέβαια, κοινωνικά θέµατα όπως ο ρατσισµός, ή φυσικά φαινόµενα όπως, σεισµοί ή
εκρήξεις ηφαιστείων, που προκαλούν µερικές φορές σοβαρά προβλήµατα, δεν καλύπτονται από τον ορισµό αυτό.
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Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δηµιουργούνται κυρίως από την υποτίµηση
των άλλων µορφών ζωής µέσα στην κτίση, τα οποία καταντούν απλά άψυχα υλικά
για εκµετάλλευση και υπάρχουν µόνο για την υλική ευµάρεια του ανθρώπου. Η µόλυνση των ποταµών, των θαλασσών και της ατµόσφαιρας, η καταστροφή των δασών
και η µετατροπή τους σε σεληνιακά τοπία, η συσσώρευση ραδιενεργών καταλοίπων
και τόσα άλλα φαινόµενα, οµολογούν τη συντελούµενη σήµερα παράχρηση της φύσης από τον άνθρωπο.
Οι µεγαλύτερες θρησκείες στον κόσµο σήµερα µε σκοπό την έξοδο από την
κρίση προτείνουν την υπευθυνότητα του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Το περιβάλλον σύµφωνα µ’ αυτές έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα, τον οποίο αποτελούν διάφορες
φυσικές, βιολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνιστώσες της λειτουργίας του. Οι άνθρωποι είµαστε ένα αναπόσπαστο µέρος του περιβάλλοντος. Η
ηθική του περιβάλλοντος την οποία προτείνουν τελικά φέρεται να εκφράζει ένα κώδικα συµπεριφοράς και δράσεων των ανθρώπων µεταξύ τους και προς το περιβάλλον
γενικότερα.
Μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «κτίση»
Στην Αγία Γραφή αλλά και γενικότερα στην Παράδοση της Εκκλησίας η έννοια της δηµιουργίας αποδίδεται συχνά µε τον όρο «κτίση». Ο όρος αναφέρεται στο
σύνολο της δηµιουργίας, δηλαδή:
• Στην ορατή κτίση.
• Στην αόρατη κτίση.
Αρκετές φορές όµως δηλώνει:
• Ένα µέρος των δηµιουργηµάτων.
• Την αρµονία του σύµπαντος.
• Το σύνολο των ανθρώπων.
• Ολόκληρη την οικουµένη.
Στα πλαίσια αυτής της µελέτης ο όρος «κτίση» θα µας απασχολήσει µε την
έννοια της ορατής κτίσης. Αυτή δηλαδή που συγκροτεί το φυσικό περιβάλλον, µε το
οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε άµεση σχέση και εξάρτηση.
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ήρθε κάποτε στον Άγιο Αντώνιο, στην έρηµο, ένας από τους σοφούς της εποχής και
είπε: «Πάτερ πώς µπορείς και αντέχεις να ζεις εδώ, στερηµένος απ΄ όλη την παρηγοριά
των βιβλίων». Ο Αντώνιος απάντησε: « Το βιβλίο µου, φιλόσοφε, είναι η φύση των δηµιουργηµάτων, και οποτεδήποτε επιθυµήσω, µπορώ να διαβάσω µέσα σ' αυτήν τα έργα
του Θεού».
Ευάγριος ο Ποντικός
(Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου)
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
«ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
“Ucbenik za II razred osnovne skole” Βιβλίο θρησκευτικών της Β΄τάξης του ∆ηµοτικού, στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο”.
Η Μίλιτσα γύρισε από την εκκλησία µε την µαµά τον µπαµπά και τον αδελφό,
και αφηγείται στη γιαγιά, η οποία δεν πήγε στην εκκλησία επειδή ήταν άρρωστη, όσα
είδε εκεί:
─ «Η λειτουργία στην εκκλησία µοιάζει σαν ένα σοβαρό αλλά ευχάριστο παιχνίδι.
Πρώτα ο επίσκοπος, µετά οι ιερείς και οι διάκονοι, ήταν παράξενα ντυµένοι. ∆εν ήταν
ντυµένοι όπως εµείς, αλλά ούτε και εµείς ήµασταν ντυµένοι όπως τις καθηµερινές, αφού ο καθένας από εµάς φορούσε τα καλύτερα ρούχα του και τα καλύτερα παπούτσια
του. Και σαν ήµασταν εκεί ο επίσκοπος και εµείς µαζί του, συνοµιλήσαµε µε το Θεό, ο
οποίος ήταν εκεί, αλλά εµείς δεν µπορούσαµε να τον δούµε. Αυτή η συνοµιλία γινόταν
µε ψαλµωδίες. Παρακαλέσαµε το Θεό να έχουµε ειρήνη να µη γίνει πόλεµος, να ζούµε
ο ένας µε τον άλλο µονιασµένα και µε αγάπη, να γίνουµε όλοι στον κόσµο ένα, να κάνει
καλά τους αρρώστους, να έχουµε ήπιο κλίµα, να µας δίνει φρούτα, σιτάρι, καλαµπόκι,
τα πουλιά να είναι ευτυχισµένα, τα ζώα ειρηνικά. Και κάναµε κάτι το οποίο δεν κάνουµε καθηµερινά και γενικά δεν κάνουµε έξω. Φάγαµε από το ίδιο ψωµί και ήπιαµε από
το ίδιο ποτήρι. Όσο ήµασταν εκεί όλα µου φαίνονταν σοβαρά και ό,τι ζητήσαµε θα γίνει. Όλα ήταν όµορφα και διαφορετικά από την καθηµερινή µας ζωή και δεν έχω λόγια
να το περιγράψω. Μου φάνηκε γιαγιά, ότι µοιάζει µε τα παιχνίδια που παίζω µε τις φίλες µου και ενώ σε µάς µοιάζει να είναι σοβαρό σε σάς τους µεγάλους φαίνεται µόνο
παιχνίδι».
Η γιαγιά αφού άκουσε τη Μίλιτσα τής λέει:
─ «Βλέπεις! Έτσι είναι εγγονούλα µου! Αυτό που ειλικρινά κάνουµε από αγάπη µάς
φαίνεται σαν να είναι πραγµατικό αν και δεν είναι ακόµη ολοκληρωµένο για να το δουν
όλοι. Για παράδειγµα, όταν εσύ παίζεις µε τις φίλες σου κάνοντας το γιατρό, εσύ εκείνη
τη στιγµή είσαι αυτό που θέλεις να γίνεις όταν µεγαλώσεις. Φυσικά αν το επιθυµείς
πραγµατικά να γίνεις! Στην εκκλησία την ώρα της λατρείας παρουσιάζεται η ζωή µας,
πως θα είναι στο µέλλον σε σχέση πάντοτε µε τις δωρεές του θεού. Με την προϋπόθεση
να πιστεύουµε ότι αυτό θα γίνει επιθυµώντας το δυνατά».
Η Μίλιτσα ακούει προσεχτικά τη γιαγιά και τής λέει:
─ «Θέλω πολύ να γίνω γιατρός και πιστεύω ότι θα το καταφέρω».
─ «Το πιστεύω κι’ εγώ», απάντησε η γιαγιά! Έτσι ακριβώς πιστεύουµε και εµείς στην
εκκλησία ότι στο τέλος θα έλθει η βασιλεία του θεού όπου δεν θα υπάρχει θάνατος και
πόνος και όπου θα είµαστε ευτυχισµένοι µαζί µε το Χριστό. Αυτή την πίστη εκφράζουµε
µέσα από τη λειτουργία, αλλά και στην καθηµερινή µας ζωή µέσα από την αγάπη µας
για τους άλλους και την φροντίδα µας για την φύση την οποία µας χάρισε ο θεός».
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Η Θεία λειτουργία είναι ένα µοναδικό γεγονός το οποίο δεν είναι ίδιο µε την
υπόλοιπη καθηµερινή µας ζωή. Στην πραγµατικότητα είναι η ίδια η καθηµερινή µας
ζωή αλλά και κάτι περισσότερο. Κάτι το οποίο θα πετύχουµε στη βασιλεία του Θεού.
Γι αυτό και είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Με την έννοια αυτή η Θεία λειτουργία διδάσκει ότι η ζωή µας πρέπει να είναι ίδια µε τη µέλλουσα ζωή. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να προσέχουµε την ενότητα µας µε το Θεό και τους ανθρώπους και να φροντίζουµε τη φύση η οποία µας περιβάλλει. Άλλωστε και αυτή δηµιουργήθηκε για να γίνει συµµέτοχος στη βασιλεία του Θεού.
Την αλήθεια αυτή η οποία χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Θεολογία, καθώς διέπει τόσο την Αγία Γραφή όσο και την Παράδοση της Εκκλησίας θα επιχειρήσουµε
στη συνέχεια να την προσεγγίσουµε, αλλά και να την αναδείξουµε ως µία ιδανική
διέξοδο στα περιβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής µας.
Η σχέση ανθρώπου και κτίσης στην Παλαιά ∆ιαθήκη
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, κυριαρχεί η άποψη ότι ο κόσµος είναι έργο του Θεού
και δηµιουργήθηκε από το µηδέν. Ο άνθρωπος έχει προνοµιούχο θέση µέσα στην
κτίση και για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιεί σωστά τις δυνατότητες που έχει να
κυριαρχεί σ’ αυτή. Οι διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη δηµιουργία τοποθετούν
από την πρώτη στιγµή σε άµεση σχέση την κτίση και τον άνθρωπο.
∆ύο διηγήσεις για τη δηµιουργία
Στο βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης υπάρχουν δύο διηγήσεις για τη
δηµιουργία. Οι διηγήσεις αυτές απέχουν χρονικά µεταξύ τους περίπου 500 χρόνια και
είναι η διήγηση Γεν 1,1-2,4 και Γεν 2,4-25. Η πρώτη συµβολίζεται µε το γράµµα (P),
ενώ η δεύτερη που είναι και η αρχαιότερη µε το (J). Από τις δύο διηγήσεις της Γένεσης προκύπτουν δύο σηµαντικά στοιχεία:
α) Η κτίση χωρίς την παρουσία σ’ αυτή του ανθρώπου µε τις αρµοδιότητες
που τού έδωσε ο Θεός θα ήταν ατελής και άσκοπη,
β) Η ζωή του ανθρώπου, η ηθικοπνευµατική του τελείωση και οι σχέσεις του
µε το ∆ηµιουργό του εξαρτώνται από το περιβάλλον, στο οποίο ζει, και από τη συµπεριφορά του προς αυτό.
Σύµφωνα µε την πρώτη διήγηση (P) το έργο της δηµιουργίας ολοκληρώνεται
σε έξι ηµέρες, ενώ η έβδοµη είναι η ηµέρα της ανάπαυσης του ∆ηµιουργού. Η διήγηση (J) δεν ακολουθεί τη σειρά της προηγούµενης. ∆εν αναφέρεται στα ίδια δηµιουργήµατα και δεν είναι τόσο εκτενής στις περιγραφές της. Εξαίρεση σ’ αυτό παρουσιάζει το τµήµα της διήγησης, που αναφέρεται στη δηµιουργία του ανθρώπου. Παρά τις
επιµέρους διαφορές, οι δύο διηγήσεις έχουν όλα σχεδόν τα βασικά σηµεία κοινά και
συµπίπτουν ακόµη και στους θεολογικούς στόχους, οι οποίοι είναι:
α) Το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος πρωταγωνιστεί και δηµιουργεί τον κόσµο
από το µηδέν.
β) Η ξεχωριστή θέση που έχει στη δηµιουργία ο άνθρωπος.
Η δηµιουργία του ανθρώπου τονίζεται ιδιαίτερα και στις δύο διηγήσεις. Ο άνθρωπος πλάστηκε τελευταίος και µάλιστα «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση» του Θεού.
Ο Θεός τον ευλόγησε και τον έταξε να εξουσιάζει και να χρησιµοποιεί για τη δική
του ωφέλεια ό,τι δηµιούργησε πάνω στη γη. Η ιδιότητα αυτή του κυρίαρχου και εξουσιαστή της κτίσης συνεπάγεται την υποχρέωση και την ευθύνη του ανθρώπου για
τη σωστή κυριαρχία και τη συνεχή προστασία της κτίσης.
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Σύµφωνα µε τη διήγηση (J) ο Θεός φύτεψε για τον άνθρωπο έναν Παράδεισο
ανατολικά της Εδέµ, 4 και επί πλέον «ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον
ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν ».5 Με τα λόγια αυτά προσδιορίζεται η διπλή υπηρεσία που προσφέρει στον άνθρωπο ο φυσικός κόσµος:
α) Ικανοποιεί την όρασή του.
β) Τον τρέφει.
Το πρώτο έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί αναφέρεται στην πνευµατική πλευρά
του ανθρώπου. Η θέα της κτίσης διεγείρει και ενεργοποιεί τη σκέψη του και την οδηγεί στη διερεύνηση και την αξιολόγηση του µεγαλείου της δηµιουργίας και στην αναγνώριση της κυριαρχίας του Θεού. Εποµένως, η κτίση δεν προσφέρει µόνο τα απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου υλικά αγαθά, αλλά τον βοηθά ακόµη να κατανοήσει την ύπαρξή του και να αξιολογήσει σωστά τη σχέση του µε το ∆ηµιουργό.
Η υποχρέωση του ανθρώπου στον «παράδεισο» είναι «ἐργάζεσθαι αὐτὸν
καὶ φυλάσσειν».6 ∆ύο χαρακτηριστικές λέξεις που τονίζουν ιδιαίτερα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει, δηλαδή τη σωστή εκµετάλλευσή του και την προστασία. Το στοιχείο αυτό της κυριαρχίας του ανθρώπου στην κτίση εξαίρεται και στις δύο διηγήσεις της Γένεσης. Τόσο στη διήγηση
P: 1,28, όσο και στη J: 2,19, όταν αναφέρεται πιο πολύ στην κυριαρχία του ανθρώπου
στο ζωϊκό κόσµο.
Η ονοµατοδοσία είναι µία πράξη που στην Παλαιά ∆ιαθήκη σηµαίνει κυριαρχία. Στο παραπάνω λοιπόν χωρίο ο άνθρωπος καλείται να δώσει ονόµατα στα διάφορα έµβια όντα, πράγµα που τον εξυψώνει από τα άλλα δηµιουργήµατα και τον κάνει κυρίαρχό τους και κατά συνέπεια κυρίαρχο και της υπόλοιπης κτίσης. Αυτό το
γεγονός που πολύ όµορφα απεικινίζεται στην εικονογραφία, έχει επηρεάσει και το
χώρο της µουσικής. Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι του συνθέτη και µουσικού
Bob Dylan “Man Gave Names to all the Animals”, το οποίο στηρίζεται στο χωρίο Γένεσις: 19 της Παλαιάς ∆ιαθήκης όπου γίνεται η αναφορά στην ονοµατοδοσία των
ζώων από τον Αδάµ.
Άνθρωπος και κτίση στα Ποιητικά και Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης
Οι δύο διηγήσεις που γνωρίσαµε είναι οι µοναδικές ολοκληρωµένες διηγήσεις
της Παλαιάς ∆ιαθήκης, στις οποίες γίνεται αναφορά στα επιµέρους έργα της δηµιουργίας και τονίζεται µε σαφήνεια η στενή σχέση ανθρώπου και κτίσης. Στην υπόλοιπη Παλαιά ∆ιαθήκη όταν γίνεται λόγος για τη δηµιουργία, σκοπός είναι να τονιστεί η παντοδυναµία του ∆ηµιουργού.
Στα Ποιητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης και ιδιαίτερα στους Ψαλµούς, τονίζεται η απόλυτη κυριαρχία του Θεού, αλλά και η αναγκαιότητα να συναισθανθεί ο
άνθρωπος ότι εξαρτάται διαρκώς από το Θεό. Στον Ψαλµό 103 η θέα της κτίσης γεµίζει τον άνθρωπο µε θαυµασµό γιατί µέσα στην τελειότητά της βλέπει την αποκάλυψη του Θεού και διακρίνει τη δύναµη και τη σοφία Του. Στον 8ο Ψαλµό παρουσιάζεται µια ιδανική σχέση Θεού-ανθρώπου και κτίσης, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή συµπεριφορά του ανθρώπου προς το Θεό.

Η δηµιουργία του κόσµου και η σχέση του ανθρώπου µε το Θεό και την κτίση
αποτελούν βασικά θέµατα και στα Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι
4

Γεν 2,7.
Γεν 2,9.
6
Γεν 2,15.
5
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Προφήτες, πάντως, δεν αναφέρονται µόνο στο σύνολο της κτίσης αλλά και σε επιµέρους κτίσµατα. Αυτό γίνεται για να θυµίσουν στον άνθρωπο την καθηµερινή του επικοινωνία µε την κτίση και να τον φέρουν έτσι πιο κοντά στο ∆ηµιουργό της.
Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη Σοφιολογική και την Αποκαλυπτική
γραµµατεία
Η αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε την κτίση εξαρτάται αποκλειστικά
από τον άνθρωπο. Η ευσέβεια ή η αµαρτωλότητά του αντανακλούν και στην κτίση. Ο
ευσεβής ζει αρµονικά µαζί της και την αντιµετωπίζει ως βοηθό και σύµµαχο. Αντίθετα ο ασεβής συµπεριφέρεται εχθρικά προς την κτίση και ενεργεί καταστρεπτικά.7 Η
Παλαιά ∆ιαθήκη πάντως από τα παλαιότερα µέχρι και τα νεώτερα βιβλία της επιµένει
στις βασικές θέσεις της Γένεσης. Σύµφωνα µ’ αυτές ο κόσµος δηµιουργήθηκε από το
µηδέν, ο άνθρωπος έχει προνοµιούχο θέση µέσα στην κτίση και γι’ αυτό πρέπει να
αξιοποιεί ορθολογικά τις δυνατότητες που έχει να κυριαρχεί σ’ αυτή.
Στο τελευταίο προφητικό βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης και πιο συγκεκριµένα
στο δεύτερο µέρος, το αποκαλυπτικό, περιέχονται πολυσύνθετα οράµατα, τα οποία
είδε ο ∆ανιήλ κατά τη διάρκεια της αιχµαλωσίας του. Η ατµόσφαιρα στην οποία ζει ο
συγγραφέας του βιβλίου του ∆ανιήλ είναι καταθλιπτική αλλά ο σκοπός του σαφής.
Τονίζοντας την παντοδυναµία και την παρουσία του Θεού στην ιστορία του κόσµου,
θέλει να παρηγορήσει, αλλά και να ενθαρρύνει το λαό ώστε να προσβλέπει µε εµπιστοσύνη στο µέλλον. Η ουσιαστική αλλαγή των οικολογικών προβληµάτων θα συντελεστεί µε την παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Ο «εκλεκτός λαός του
Θεού» αδυνατεί να επαναφέρει τα πράγµατα στη φυσιολογική τους πορεία και µόνο η
άµεση επέµβαση του Θεού µοιάζει ικανή να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.
Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στην Καινή ∆ιαθήκη
Η Καινή ∆ιαθήκη αναφέρεται συχνά στο γεγονός της δηµιουργίας και χρησιµοποιεί γι’ αυτό την ορολογία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι δύο γνωστές διηγήσεις της
Γένεσης (J και P), φαίνεται να επηρέασαν σηµαντικά τους συγγραφείς της Καινής
∆ιαθήκης. Το νέο στοιχείο στην Καινή ∆ιαθήκη είναι ότι επεκτείνει τις θέσεις της
Παλαιάς ∆ιαθήκης και τις εντάσσει στη δική της θεολογία.
Η κτίση και ο άνθρωπος στη διδασκαλία του Χριστού
Ο Χριστός εκφράζεται µε θαυµασµό για το έργο της δηµιουργίας, τονίζοντας,
συνάµα, το µεγαλείο και τη δόξα του Θεού που προβάλλονται στη φύση. Συχνά προτρέπει τον άνθρωπο να µιµηθεί την αρµονία και την τάξη του σύµπαντος, αλλά να µη
περιοριστεί στις υλικές διαστάσεις του. Παράλληλα τονίζει τη διαρκή πρόνοια του
Θεού για όλα τα δηµιουργήµατά του και εξαίρει µέσα σ’ αυτά την προνοµιούχο θέση
του ανθρώπου και κατά συνέπεια την ιδιαίτερη φροντίδα του γι’ αυτόν.
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Το φυσικό περιβάλλον στα Θαύµατα και στις Παραβολές του Χριστού
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι διάχυτη η πίστη ότι το µεγαλύτερο θαύµα του
Θεού είναι το έργο της δηµιουργίας. Η θαυµατουργική δραστηριότητά Του όµως δε
σταµατά εκεί. Για να βοηθήσει τον εκλεκτό λαό Του, επεµβαίνει πολλές φορές στην
κτίση και µεταβάλλει τις λειτουργίες της. Οι αιτίες που προκαλούσαν τη θαυµατουργική επέµβαση του Χριστού ήταν πολλές. Σκοπός ήταν να γίνει πεποίθηση το γεγονός
ότι είχε αρχίσει η αναδηµιουργία του κόσµου. Στις διηγήσεις των θαυµάτων τονίζεται
η κυριαρχία του Χριστού στην κτίση, ενώ εδραιώνεται η πεποίθηση πως στο πρόσωπο του Χριστού εγκαινιάζεται ένας καινούριος κόσµος.
Στις Παραβολές του Χριστού συναντά κανείς πολλές εικόνες από την καθηµερινή ζωή και το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου.
Στην παραβολή του «σπορέα» γίνεται λόγος για ένα µεγάλο µέρος της ορατής κτίσης που συνεργάζεται θετικά ή αρνητικά µαζί του. Είναι ο ήλιος, τα πτηνά, ο
σπόρος που βλαστάνει, τα αγκάθια που τον καταπνίγουν. Στην παραβολή του «καλού
σπόρου και των ζιζανίων», παρουσιάζεται ένα στοιχείο της κτίσης να ενεργεί εναντίον κάποιου άλλου. Τα ζιζάνια, όταν φυτρώνουν ανάµεσα στο σιτάρι, παρεµβαίνουν
στη φυσική λειτουργία του και εµποδίζουν την ανάπτυξη του σπόρου. Η παρέµβαση
όµως δεν οφείλεται στα ίδια τα ζιζάνια αλλά στην επέµβαση του ανθρώπου. Το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από αυτές τις παραβολές είναι ότι η φύση δεν έχει
προορισµό να λειτουργεί σε βάρος του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος τη χρησιµοποιεί αρνητικά σε βάρος του εαυτού του, του συνανθρώπου του αλλά και σε βάρος
της ίδιας. Σε µία θετική διατύπωση των παραβολών προκύπτει η ιδανική σχέση του
πιστού µε το Θεό και την κτίση µέσα στα πλαίσια της βασιλείας του Θεού στον κόσµο.
Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου
Αναπτύσσοντας το θέµα Θεός - άνθρωπος - κτίση, ο Απόστολος Παύλος, αφήνει να εννοηθεί ότι ο κόσµος είναι έργο του Θεού.8 Η πίστη ότι ο Θεός δηµιούργησε
τα πάντα είναι πολύ έκδηλη στην πρώτη εκκλησία και αποκτά από πολύ νωρίς οµολογιακό χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται από πολλές σύντοµες και επιγραµµατικές εκφράσεις που υπάρχουν κυρίως στις επιστολές του Παύλου.9 Η σχέση όµως του ανθρώπου
µε την κτίση δεν πρέπει να είναι σχέση λατρείας. ∆εν πρέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος να
λατρεύει την κτίση αλλά τον «κτίσαντα».10 Η κτίση δεν προσφέρει τη σωτηρία όπως
πίστευαν οι ειδωλολάτρες, αλλά µέσα από την τελειότητά της βοηθά τον άνθρωπο να
κατανοήσει τον πραγµατικό Θεό. Για τον Απόστολο Παύλο, άνθρωπος και κτίση κινούνται µέσα στον ίδιο χρόνο και έχουν κοινή ιστορία, καθώς η κτίση ακολουθεί τον
άνθρωπο από τα πρώτα του βήµατα (Ρωµ 8,18-21).
Αυτό είναι το µοναδικό χωρίο στην Καινή ∆ιαθήκη στο οποίο γίνεται λόγος
για την πτώση της κτίσης και το µοναδικό σηµείο, στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι
κτίση και άνθρωπος βρίσκονται σε στενή σχέση και αλληλεπίδραση σε όλη τους την
πορεία µέσα στο χρόνο και την ιστορία. Για να τονίσει, µάλιστα, την τραγικότητα
στην οποία έφτασε η κτίση εξαιτίας της αµαρτωλότητας του ανθρώπου, χρησιµοποιεί
το ρήµα «ὑπετάγη». Άλλωστε, ο άνθρωπος ευθύνεται για τη δική της συµπεριφορά,
αφού εκείνος την εξανάγκασε να υπηρετεί τη δική του µαταιότητα. Η συνύπαρξη και
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η συµπόρευση ανθρώπου και κτίσης απασχολούν ιδιαίτερα τον Παύλο. Το κεντρικό
σηµείο της διδασκαλίας, το οποίο αποτελεί και το σκοπό του ανθρώπου και της κτίσης είναι η «µέλλουσα δόξα», η οποία αναµένεται να αποκαλυφθεί στους πιστούς.
Είναι το σηµείο, το οποίο συνδέει άµεσα άνθρωπο και κτίση κατά την πορεία τους
από το παρελθόν προς το µέλλον.
Μετά την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στο παρελθόν της κτίσης, που είναι η υποταγή της στη µαταιότητα, ακολουθεί η αναφορά στο µέλλον της, που είναι η
απελευθέρωσή της από τη δουλεία της φθοράς. Ένα γεγονός το οποίο θα συµβεί κατά την τελική Ανάσταση.
Η Οικολογική κρίση στην Αποκάλυψη του Ιωάννη
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Οι επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο»
Του Χρήστου Ζερεφού, Καθηγητή του Α.Π.Θ.
Εισήγηση στην Επιστηµονική Ηµερίδα «Οικολογική Κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» Αθήνα, 15-16 ∆εκεµβρίου 2001.
«Ο ενδεχόµενος τρίτος παγκόσµιος-πυρηνικός πόλεµος θα οδηγούσε σε πυρηνικό χειµώνα, δηλ. σε µια παρατεταµένη περίοδο σκότους και θα είχε ως αποτέλεσµα
την απώλεια του ενός τρίτου του πληθυσµού της γης. Ανάλογα γεγονότα περιγράφει και
στην Αποκάλυψη ο άγιος Ιωάννης χωρίς να γνωρίζει για την ατµοσφαιρική χηµεία, τη
συµπεριφορά της ατµόσφαιρας, τα πυρηνικά όπλα και τις κεφαλές, όπως γνωρίζουµε
εµείς σήµερα. Κατέληγε όµως στο ίδιο συµπέρασµα».
Η σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον είναι αµφίδροµη. Όταν ο
άνθρωπος το καταστρέφει ουσιαστικά αυτοκαταστρέφεται χωρίς αυτό να γίνεται άµεσα αντιληπτό. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα των τελευταίων ετών τα οποία αποτελούν δείγµα της «εκδίκησης» της φύσης, µάς δίνουν συχνά την ευκαιρία να συνδέσουµε την Αποκάλυψη του Ιωάννη µε τα σηµερινά και µελλοντικά προβλήµατα του
περιβάλλοντος. Το πλήθος βέβαια των εικόνων, των συµβολικών αριθµών και γενικά
η φύση του βιβλίου της Αποκάλυψης του Ιωάννη κάνουν δύσκολη την ερµηνεία του.
Χαρακτηριστικό µάλιστα είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν όρισε να διαβάζονται
περικοπές από την Αποκάλυψη κατά τη θεία λατρεία θεωρώντας ουσιαστικά το βιβλίο ανερµήνευτο. Σε κάθε περίπτωση πάντως εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τη σχέση ανθρώπου και κτίσης είναι το αισιόδοξο µήνυµα της Αποκάλυψης. Σύµφωνα µε αυτό παρά τις δαιµονικές δυνάµεις που δρουν µέσα στην κτίση
απόλυτος κυρίαρχος της ιστορίας είναι ο Θεός, ο οποίος την κατευθύνει προς την τελική νίκη. Μπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να κυριαρχεί µια καταθλιπτική ατµόσφαιρα επαπειλούµενων καταστροφών και δεινών, παντού όµως υπάρχει η ελπίδα της
νίκης και της ανακαίνισης ολόκληρης της κτίσης.
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Η προοπτική της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στα συγγράµµατα των Πατέρων της Εκκλησίας
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Μίσος και αγάπη προς τον κόσµο». Φιλοκαλική προσέγγιση του οικολογικού προβλήµατος.
Του Πρωτοπρεσβύτερου Constantin Coman, Αναπλ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής
τουΠανεπιστηµίου του Βουκουρεστίου.
Εισήγηση στην Επιστηµονική Ηµερίδα «Οικολογική Κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» Αθήνα, 15-16 ∆εκεµβρίου 2001.
«Η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου είναι η λύση που οι Πατέρες της Εκκλησίας
προσφέρουν στην οικολογική κρίση. Στην ευχαριστιακή πράξη, ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως δώρο του Θεού….Οι αγωνιστές του οικολογικού κινήµατος
κηρύττουν ως λύση την αγάπη του κόσµου. Η λύση για τους Πατέρες δεν είναι η αγάπη του κόσµου αλλά η αγάπη του Θεού, την οποία κατορθώνει κανείς αφού πρώτα
µισήσει τον κόσµο. Το παράδοξο είναι ότι οι Πατέρες µάς διδάσκουν να µισήσουµε
τον κόσµο όχι επειδή είναι κακός, αλλά επειδή είναι καλός. Και αυτό γιατί υπάρχει
κάτι ασύγκριτα καλύτερο από αυτόν τον κόσµο. Η προσπάθειά µας πρέπει να αποβλέπει στη σωτηρία του κόσµου. Σώζοντας τον άνθρωπο είναι δυνατόν να σωθεί και
ο κόσµος, όχι όµως και αντίστροφα».
Η λύση του οικολογικού προβλήµατος σύµφωνα µε την άποψη που διατυπώνει στο παραπάνω κείµενο ο Πρωτοπρεσβύτερος Constantin Coman, είναι θεολογική.
Πέρα από τα όποια µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο ύπαρξης του σύγχρονου ανθρώπου που αφορά τη σχέση του µε το Θεό. Αυτή την αλλαγή που η χριστιανική Εκκλησία την ονοµάζει µετάνοια, προτείνουν ως λύση του οικολογικού προβλήµατος οι
Πατέρες της Εκκλησίας.
Ο κόσµος στη σκέψη των Πατέρων συµπεριλαµβάνει όλα τα κτίσµατα, όλες
τις υπάρξεις, τα φαινόµενα και τις κινήσεις που ανήκουν σ’ αυτές. Με τη θεώρηση
αυτή το περιβάλλον νοείται ως φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό. Κανένα όµως από
αυτά δεν µπορεί να εξεταστεί αυτόνοµα, γιατί κάθε µονοµερής έξαρση µιας πλευράς
του θέµατος αλλοιώνει τις προϋποθέσεις που θα διασφάλιζαν τη σωστή αντιµετώπιση
και συνολική επίλυση του προβλήµατος. Τη συνολική εξέταση του προβλήµατος εγγυάται η ανθρωποκεντρική του βάση που έχει σχέση µε τον προορισµό του ανθρώπου. Το περιβάλλον δεν είναι αδιαµόρφωτο σύνολο από καταστάσεις. Με την παρουσία του ανθρώπου συσχετίζονται και ενοποιούνται τα ανεξάρτητα φαινόµενα σε µία
αδιάκοπη σειρά από γεγονότα, που διαποτίζουν, συσχετίζουν, ενοποιούν και ερµηνεύουν την ποικιλία της ιστορίας και ταυτόχρονα προσδιορίζουν την ευθύνη της παρουσίας του ανθρώπου στο χώρο.
Κοινή και θεµελιώδης θέση στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο κόσµος ως δηµιούργηµα του Θεού έχει την αιτία και το σκοπό της ύπαρξής
του στο Θεό και κατ’ αναλογία στον άνθρωπο, που είναι εικόνα του ∆ηµιουργού. Γι’
αυτό το γήινο περιβάλλον δεν µπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και
το Θεό, ούτε πάλι µπορεί να ερµηνευτεί χωρίς να έχουµε για γνώµονα τον ανθρώπινο
προορισµό. Στη σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας η Κοσµολογία και η Ανθρωπο-
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λογία περιχωρούνται και αλληλοερµηνεύονται µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της θεολογίας.11
Κοινή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο κόσµος δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά έχει την αιτία και το σκοπό της ύπαρξής του στο Θεό. Η ανασύνδεση του ανθρώπου µε το Θεό τον επαναφέρει στη φυσική του κατάσταση και τού
δηµιουργεί ένα αίσθηµα ασφάλειας. Για να φτάσει όµως ο άνθρωπος σ’ αυτό το τέλος
πρέπει να περάσει από τη συγκεκριµένη ιστορική πραγµατικότητα. Την πραγµατικότητα αυτή την προσδιορίζει η χρονικότητα, ενώ το τέλος της είναι η αιωνιότητα. Το
περιβάλλον ως το πεδίο στο οποίο πραγµατοποιείται η µεταµορφωτική και ανοδική
πορεία προς την πληρότητα, χωρίς να είναι αυτοαξία, έχει θετικό νόηµα. Η λύτρωση
του ανθρώπου από τα δεσµά της φθοράς θα έχει ως συνέπεια την εξηµέρωση του περιβάλλοντος. Η φυσική πραγµατικότητα και η ανθρώπινη φύση θα συµφιλιωθούν ολοκληρωτικά και δηµιουργικά. Η προσδοκία αυτή, η οποία φλόγισε και τη σκέψη των
προφητών της Παλαιάς ∆ιαθήκης, είναι στη σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας η
«όγδοη ηµέρα». Μία νέα, αληθινή κατάσταση πραγµάτων, που διαδέχεται τις επτά
ηµέρες της δηµιουργίας.
Ο Άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής, υποστηρίζει πως ο άνθρωπος είναι ενάρετος
ή φαύλος, ανάλογα µα την έλλογη ή αλόγιστη σχέση του µε την κτίση12. Οι Πατέρες
της Εκκλησίας, πολλούς αιώνες πριν από τα σηµερινά περιβαλλοντικά προβλήµατα,
επισήµαναν ότι το οικολογικό πρόβληµα είναι κατά κύριο λόγο ένα πρόβληµα ηθικό.
Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη βυζαντινή τέχνη
Η αλήθεια της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, όπως τη γνωρίσαµε έως
τώρα στην Αγία Γραφή και την Πατερική σκέψη, δεν αποτελεί µια αφηρηµένη θεωρητική θέση, ούτε µια δογµατική ερµηνεία της πραγµατικότητας, αλλά ένα τρόπο
ζωής, µια σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο που τον περιβάλλει. Η σχέση αυτή µάλιστα συχνά γίνεται έκφραση τέχνης και τεχνικής, διέπεται από έναν ιδιαίτερο σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος και χαρακτηρίζει έντονα τόσο τη βυζαντινή, όσο και
τη µεταβυζαντινή περίοδο του Ελληνισµού. Η λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η ανακαίνιση της κτίσης στην
Oρθόδοξη εικονογραφία αρκούν για να διακρίνει κανείς το ήθος αυτού του πολιτισµού.
Η αλήθεια της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, όπως αυτή καταγράφεται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση, δεν αποτελεί µια αφηρηµένη θεωρητική θέση, ούτε µια δογµατική ερµηνεία της πραγµατικότητας, αλλά ένα τρόπο ζωής, ένα
επίτευγµα σχέσης του ανθρώπου µε τον κόσµο που τον περιβάλλει. Η σχέση αυτή
που γίνεται έκφραση τέχνης και τεχνικής, διέπεται από έναν ιδιαίτερο σεβασµό του
φυσικού περιβάλλοντος και χαρακτηρίζει έντονα τόσο τη βυζαντινή, όσο και τη µεταβυζαντινή περίοδο του Ελληνισµού. Η αρχιτεκτονική µιας βυζαντινής εκκλησίας
αρκεί για να διακρίνει κανείς το ήθος αυτού του πολιτισµού, το πώς ο άνθρωπος σέβεται και χρησιµοποιεί τα υλικά του κόσµου. Η θέση των υλικών στοιχείων µέσα στο
σύνολο παρουσιάζει µια διάταξη λιτή, αυστηρή, προκαθορισµένη. Η λιτότητα δεν
είναι ζήτηµα αριθµού χρωµάτων, σχηµάτων ή λέξεων. Είναι ζήτηµα κατάλληλου χειρισµού. Η τέχνη άλλωστε βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει µε πληρότητα µέσα στο ελάχιστο. Στα πλαίσια αυτά η πίστη στο Θεό τοποθετεί και προσανατολίζει σωστά τον άνθρωπο απέναντι στον κόσµο και την ύλη.
Βασιλείου Καισαρείας, Οµιλίαι εις την εξαήµερον, PG 29, 4-208. Ευσεβίου Καισαρείας, Υποµνήµατα εις
τους Ψαλµούς (Ψαλµ 103), PG 23, 1272-1296
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Όµως και στις άλλες µορφές της χριστιανικής τέχνης προβάλλονται οι δυνατότητες που προσφέρουν το φυσικό περιβάλλον και η κτίση. Ο ήχος του βυζαντινού
τροπαρίου, οι κινήσεις στη λατρεία, οι πέτρες και τα κεραµίδια του ναού, οι ψηφίδες
του µωσαϊκού, είναι ύλη που έχει αποκτήσει έκφραση και φωνή και µετέχει στη δοξολογία του Θεού.
Η Λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος
Στο κείµενο του Πρωτοπρεσβύτερου Constantin Coman που διαβάσαµε, η
ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου προσφέρεται ως λύση στην οικολογική κρίση της
εποχής µας. Στην ευχαριστιακή πράξη ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο ως
δώρο του Θεού και προσεύχεται στο Θεό υπέρ της προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος. Η ευχαριστιακή πράξη όµως µάς αποκαλύπτει και µια άλλη διάσταση: τη
διάθεση του προσφεροµένου. Μέσα από ένα πρόσφορο ο άνθρωπος µπορεί να δώσει
ολόκληρο τον εαυτό του. Η φύση είναι παρούσα ως σύσταση απόλυτης επικοινωνίας,
ως πράξη αληθινής ζωής.
Στη θεία λατρεία, η Εκκλησία εύχεται για την τροφή µας και µε ειδικές ευχές
ευλογεί τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και τα επαγγέλµατα που ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου. Στην ακολουθία του Αγιασµού, οι ευχές που
διαβάζονται αναφέρουν πως ο Χριστός βαπτίστηκε, για να αγιάσει τη φύση των υδάτων. Η σηµασία του Αγιασµού είναι µεγάλη, γιατί φανερώνει την αντίληψη που έχει
η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη φύση και την υλική δηµιουργία. Με τον Αγιασµό όλη η
κτίση ανακαινίζεται και αγιάζεται µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος.
Από τη λειτουργική εµπειρία της αρχαίας Εκκλησίας σύµφωνα µε τον Ι. Ζηζιούλα, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε τα ακόλουθα:
• Όλες οι αρχαίες λειτουργίες, ιδιαίτερα στην Ανατολή, περιλαµβάνουν καθαγιασµό της ύλης και του χώρου. Εκτός από τον άρτο και τον οίνο η αρχαία λειτουργία προσπαθούσε να απευθυνθεί σε όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου:
στην όραση µε τις εικόνες και τα άµφια, στην ακοή µε τους ύµνους και τις
ψαλµωδίες, στην όσφρηση µε την οσµή του λιβανιού. Και επί πλέον οι προσευχές «υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης…», τοποθετούν τη Λειτουργία στην καρδιά της δηµιουργίας.
• Όλες οι αρχαίες λειτουργίες έχουν ως κέντρο τους την «αναφορά» των δώρων
στο ∆ηµιουργό. Το γεγονός αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην πράξη του
ανθρώπου ως ιερέα της κτίσης και εκπροσώπου ολόκληρης της δηµιουργίας.
Ευχολόγιο
Σε ένα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, το Ευχολόγιο, µπορεί κανείς να
βρει πολλές ακολουθίες και ευχές, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή
των ανθρώπων µέσα σ’ αυτό. Οι ευχές αυτές, σύµφωνα µε τον Α. Κεσελόπουλο, αποβλέπουν στον εξαγιασµό της κτίσης, έτσι ώστε να γίνει βοηθός και σύµµαχος του
ανθρώπου στην καθηµερινή του ζωή.
Μερικές από αυτές τις ευχές και ακολουθίες είναι: Η ευχή του αγιασµού, οι
ευχές που διαβάζονται: «επί σκεύους µιανθέτος», «επί σπόρου», «επί άλατος», «επί
άλωνος», «εις φύτευµα αµπελώνος», «επί τρυγής αµπέλου», επί ευλογήσει οίνου»,
«επί ανοµβρίας και εξαλλαγής ανέµων», επί εγκαινίοις αρδευτικών έργων» κ.λπ.
_____________________________________________________________________
Η Ευχαριστιακή θεώρηση της κτίσης
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Η πρόσληψη ολόκληρης της φύσης είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο
κορυφώνεται στην Εκκλησία µε τη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και ο οίνος, το ψωµί
και το κρασί, ως τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία της υλικής φύσης, γίνονται το σώµα
και το αίµα του ∆ηµιουργού της κτίσης. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος καλείται να
γίνει ιερουργός της κτίσης. Ζώντας ευχαριστιακά δέχεται από το Θεό τον κόσµο ως
ευλογία και τον αντιπροσφέρει ως ευχαριστία. Αυτή η ευχαριστιακή διάσταση στη
χρήση της φύσης δεν αποτελεί λεπτοµέρεια για την Εκκλησία και την ορθόδοξη θεολογία. Είναι ένα συστατικό στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει σε µια διαφορετική προσέγγιση και θεώρηση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.
Θα ήταν αντιφατικό να υποθέσουµε, τονίζει ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης Ζηζιούλας, ότι ο Θεός προίκισε τον κόσµο µε φυσική δυνατότητα σωτηρίας,
δηλαδή µια δυνατότητα που ανάγεται στη φύση του κόσµου, γιατί µια τέτοια προϋπόθεση θα υπονοούσε ότι ανάµεσα στο Θεό και τον κόσµο υπάρχει µια φυσική συγγένεια. Κάθε όµως φυσική συγγένεια ανάµεσα στο Θεό και τον κόσµο, θα έκανε τις
δύο πραγµατικότητες µία. Η χριστιανική πίστη προσφέρει ως λύση στο πρόβληµα τη
θέση του ανθρώπου στη δηµιουργία. Ο άνθρωπος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο Θεό και τον κόσµο. Στο πρόσωπο µάλιστα του Ιησού Χριστού ο κόσµος
αποκτά τον κατεξοχήν ιερέα της κτίσης, το πρότυπο της σωστής σχέσης του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον.
Με βάση αυτή την πίστη, οι χριστιανοί συνιστούµε µία κοινότητα, η οποία
παίρνει από την κτίση ορισµένα στοιχεία (τον άρτο και τον οίνο), τα οποία προσφέρει
στο Θεό µε την εκφώνηση «Τα σα εκ των Σων Σοι προσφέροµεν κατά πάντα και δια
πάντα». Αναγνωρίζουµε µε τον τρόπο αυτό ότι η κτίση δεν ανήκει σε µάς, αλλά στο
Θεό, ο οποίος είναι ο µόνος ιδιοκτήτης της. Ενεργώντας έτσι φέρνουµε την κτίση σε
κοινωνία µε το Θεό. Και όχι µόνο τη βλέπουµε να ελευθερώνεται από τους φυσικούς
περιορισµούς της και να µετατρέπεται σε φορέα ζωής, αλλά και αναγνωρίζουµε την
ιερότητά της και τη µεταχειριζόµαστε µε σεβασµό που αρµόζει σε κάτι που ανήκει
στο Θεό.
Η ανακαίνιση της κτίσης στην Ορθόδοξη εικονογραφία
Η Εικονογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει µε ιδιαίτερο τρόπο το στενό σύνδεσµο του ανθρώπου µε την κτίση και υπογραµµίζει την πίστη στην τελική µεταµόρφωση και ανακαίνιση του κόσµου. Στη βυζαντινή εικόνα της Μεταµόρφωσης
του Χριστού διακρίνει κανείς τη µεταµόρφωση όλου του κόσµου και της δηµιουργίας. Το χρυσό χρώµα του όρους Θαβώρ, σε αντίθεση µε τα γύρω όρη τα οποία διατηρούν το φυσικό τους χρώµα, δηλώνει χαρακτηριστικά τη µεταµόρφωση όλης της κτίσης. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ως κορωνίδα της δηµιουργίας, προβάλλεται ιδιαίτερα τη στιγµή που η υπόλοιπη κτίση τοποθετείται ως περίγυρος, φανερώνει την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω σ' αυτή αλλά και την ευθύνη που έχει να την προστατεύει.
Την ίδια στιγµή, ο τελικός θρίαµβος της χάρης του Θεού, πάνω στα στοιχεία που συσκοτίζουν την κτίση, προαναγγέλλει την αποκατάσταση της αληθινής τάξης στη δηµιουργία.
Η θέση των υλικών στοιχείων µέσα στο σύνολο παρουσιάζει µια διάταξη λιτή,
αυστηρή, προκαθορισµένη. Η λιτότητα δεν είναι ζήτηµα αριθµού χρωµάτων, σχηµάτων ή λέξεων. Είναι ζήτηµα κατάλληλου χειρισµού. Η τέχνη, άλλωστε, βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει
µε πληρότητα µέσα στο ελάχιστο. Στα πλαίσια αυτά η πίστη στο Θεό τοποθετεί και
προσανατολίζει σωστά τον άνθρωπο απέναντι στον κόσµο και την ύλη.
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Η Ασκητική παράδοση και το Φυσικό Περιβάλλον
Άσκηση δε σηµαίνει περιφρόνηση του Φυσικού Κόσµου, αλλά αγωνιστική
προσπάθεια για καθοδήγηση της φύσης προς το Θεό. Ο Ασκητής µεταφέρει την αγάπη του Θεού προς τα πλάσµατά Του. Μεταχειρίζεται µε σύνεση και σεβασµό το Περιβάλλον και το χρησιµοποιεί χωρίς να το τραυµατίζει. Επικοινωνεί µε τη φύση ενώ
προσεύχεται για όλη τη δηµιουργία. Αυτός ο σεβασµός προς το Φυσικό Περιβάλλον,
η αυτάρκεια και η ολιγάρκεια χαρακτήριζε τον Όσιο Σεραφείµ του Σάρωφ (17591833), του οποίου ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούσε η απέραντη αγάπη που έτρεφε για όλα τα πλάσµατα του Θεού.
Ο Αγιος Φραγκίσκος της Ασίζης επίσης, που η κατοικία του έγινε η έδρα σηµαντικής διαθρησκευτικής συνάντησης, αναφέρεται πως ήταν περικυκλωµένος από
όλα τα πλάσµατα εξετάζοντας προσεκτικά την πλάση. Μερικοί σύγχρονοι βιογράφοι
τονίζουν πως ο άγιος Φραγκίσκος συνιστά ένα ξέσπασµα θετικής θρησκευτικής αντίδρασης προς τη φύση. Κάποιοι άλλοι µιλούν για συναισθηµατική ροµαντική αντιµετώπιση της ζωής. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία µοιάζει να
είναι το γεγονός ότι ο σεβασµός του αγίου προς τον κτιστό κόσµο είχε τις ρίζες του
στο πιο αυστηρό είδος ασκητισµού. ∆οκίµασε πρώτα τη ζωή του σε κοινωνία µε τους
φτωχούς και σύνδεσε την κοινωνία προς τους ανθρώπους µε την κοινωνία προς τη
φύση. Άλλωστε πολλοί ασκητές των πρωτοχριστιανικών χρόνων, απογοητευµένοι
από µία εξουσιαστική εκκλησία που όλο και περισσότερο πλούτιζε, κατέφευγαν στην
έρηµο για να σωθούν, και εκεί, παραδόξως, ανακάλυπταν κάποιο είδος συγγένειας µε
τη φύση, ζωντανή ή νεκρή, ένα είδος συναδέλφωσης µε την υπόλοιπη κτίση.
Ο Άγιος Συµεών ο Νέος Θεολόγος13 τονίζει ότι η µέθεξη στα υλικά αγαθά
πρέπει να γίνεται όχι µόνο µε ευχαριστία προς το Θεό αλλά και µε εγκράτεια και αποφυγή του κορεσµού και της υπερβολής. Με την ασκητική χρήση του κόσµου ο άνθρωπος παραιτείται από τον εγωκεντρισµό του και την απαίτηση να υποτάσσει τα
πάντα στο ατοµικό του συµφέρον.
Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στα όρια της ∆ηµώδους Γραµµατείας.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Μέγα, Γ., (1963)
“Ελληνικά Παραµύθια: Ο Κυρ-Σιµιγδαλένιος”
Σειρά ∆εύτερη,
Αθήνα, Εστία
Η Αρετή, µια νεαρή βοσκοπούλα η οποία αρνείται να υποκύψει στα στερεότυπα
της εποχής της αποφασίζει να κατασκευάσει µόνη της τον άνδρα των ονείρων της. Η
συνταγή είναι δικής της έµπνευσης και τα υλικά, στοιχεία της φύσης (αµύγδαλα, ζάχαρη
και σιµιγδάλι). Όµως δεν φτάνει µόνο αυτό. Το Φυσικό Περιβάλλον αποκτά ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο µέσα από τη θρησκευτική αναφορά.
Η βασιλοπούλα προσεύχεται σαράντα µέρες κι σαράντα νύχτες µέχρι ο Θεός να
δώσει ζωή στο ζυµάρι. Έτσι γεννιέται ο Κυρ-Σιµιγδαλένιος που έχει όλες τις χάρες που
ονειρεύτηκε η Αρετή. Το κακό αναπόφευκτο στον κόσµο των παραµυθιών, έρχεται µε τη
µορφή της µοχθηρής βασίλισσας που αρπάζει και φυλακίζει τον κυρ-Σιµιγδαλένιο. Η
Αρετή δε χάνει το θάρρος και την αποφασιστικότητά της και λιώνει τρία ζευγάρια σιδερένια παπούτσια αναζητώντας τη χαµένη της αγάπη. Η αναζήτησή της την οδηγεί στην
13

Κατηχήσεις 26, SC 113, σ. 82.
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άκρη του κόσµου, όπου συναντά τη µητέρα του φεγγαριού, τη µητέρα του ήλιου και τη
µητέρα των αστεριών. Τα ουράνια σώµατα µε τη στοργική τους βοήθεια και καθοδήγηση βοηθούν την Αρετή να ξανακερδίσει τον αγαπηµένο της.
Η γοητευτική αυτή και διασκεδαστική ιστορία µε τη σύγχρονη φεµινιστική
προοπτική παρουσιάζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βαθιά σχέση ανθρώπου και
φυσικού περιβάλλοντος, µια σχέση που καθοδηγείται δηµιουργικά από την παρουσία
του Θεού.
Το παραµύθι συνδέεται στενά µε το περιβάλλον και τη θρησκεία. Μέσα στα
παραµύθια συναντά κανείς ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τον περιβάλλοντα
χώρο των ανθρώπων της καθηµερινής ζωής. Στοιχεία που συνδέονται µε την κατοικία
την ενδυµασία, τις ασχολίες, τις συνήθειες και τη νοοτροπία. Την ίδια στιγµή βασικές
θρησκευτικές αρχές διαπνέουν ολόκληρη τη δοµή των παραµυθιών. Η επιθυµία της
επικράτησης του καλού, η τιµωρία της αδικίας, η αναζήτηση της αλήθειας και η λαχτάρα της λύτρωσης των ηρώων είναι καταστάσεις που ξεχωρίζουν.
Σε αντίθεση µε το ανατολίτικο παραµύθι, που κατά βάση στηρίζεται σ' ένα
µαγικό κόσµο, το ελληνικό παραµύθι εντάσσει όλα τα υπερφυσικά και µεταφυσικά
στοιχεία του µέσα σε παραδόσεις και δοξασίες του τόπου µας, οι οποίες είναι άµεσα
επηρεασµένες από την Ορθόδοξη παράδοση. Ο Θεός παρουσιάζεται συχνά στους ανθρώπους, παρεµβαίνει στη ζωή τους, συνεργάζεται µαζί τους και δίνει ένα ξεχωριστό
νόηµα στη σχέση τους µε την υπόλοιπη κτίση. Οι ήρωες των παραµυθιών επικοινωνούν µε το Θεό αλλά και µε ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον. Καταλαβαίνουν τη
γλώσσα των πουλιών και των ζώων, συνδιαλέγονται µε τις προσωποποιήσεις των ανέµων, του ουρανού, του ήλιου, της θάλασσας και της σελήνης.
Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΚΕΙΜΕΝΟ
Από τον «Εσπερινό» του Γ. ∆ροσίνη
«Στο ρηµαγµένο παρακκλήσι της Άνοιξης το θείο κοντύλι εικόνες έχει ζωγραφίσει µε
τ' αγριολούλουδα τ' Απρίλη. Ό ήλιος, γέρνοντας στη δύση, µπροστά στου ιερού την
πύλη µπαίνει δειλά να προσκυνήση κι ανάφτει υπέρλαµπρο καντίλι. Σκορπάει γλυκειά µοσκοβολιά δάφνη στον τοίχο ριζωµένη θυµίαµα που καίει η Πίστις και µια χελιδονοφωλιά, ψηλά στο νάρθηκα χτισµένη, ψάλλει το ∆όξα εν Υψίστοις».
Το απόσπασµα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα στο οποίο µπορεί να διακρίνει κανείς
τη στενή σχέση ανθρώπου και φύσης, µέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης παράδοσης.
Άλλα παραδείγµατα από τη Νεοελληνική Λογοτεχνία που να αναδεικνύουν αυτή τη
σχέση είναι: Το όνειρο στο κύµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, το Άξιον Εστί του
Οδυσσέα Ελύτη, τα Ερηµοκλήσια του Λάµπρου Πορφύρα κ.α.
_____________________________________________________________________
Πολλές φορές, η σχέση µε τη φύση δεν περιορίζεται στην περιγραφή του ειδυλλιακού τοπίου ή του φυσικού περιβάλλοντος. Πηγαίνει πολύ µακριά στις αρχέγονες ρίζες, τότε που άνθρωπος και φύση ήταν αδιαίρετοι. Ο Οδυσσέας Ελύτης, περιγράφει δυο τρόπους να παρατηρεί κανείς τη φύση: «Κι’ αν τα αισθήµατα που εµπνέει
αυτή δεν είναι γι’ άλλους, παρά χαρές και γιορτάσια, για µερικούς βεβαιότητα συνιστούν µιαν, άκρας περισυλλογής, θρησκεία, ικανή να υπαγορεύσει σε µιαν ύπαρξη
την κατεύθυνσή της, τη στάση της το βαθύτερο νόηµά της». Οι βράχοι και τα βουνά
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οι κρηµνώδεις ακτές και τα φαράγγια, µαρτυρούν την παρουσία του Θεού. Η φύση
φροντίζει απλόχερα για τον άνθρωπο, είναι πηγή ζωής κι’ ελπίδας. ∆εν είναι απλά
ένα καταφύγιο, µια παρηγοριά, µια ανακούφιση. Ούτε είναι µια δύναµη σκοτεινή.
Είναι µια διαρκής εγγύηση γι’ αυτό που είµαστε ή γι’ αυτό που µπορούµε να είµαστε.
Στις πιο γαλήνιες, αλλά και στις πιο άγριες στιγµές της η θάλασσα είναι κάποιος συγγενής µας, δύστροπος, εχθρικός ίσως, όµως δικός µας. Και τα περιβόλια, οι ρεµατιές,
καθηµερινοί σύντροφοι από γενιά σε γενιά φτασµένοι στο πλάι µας, φρουροί της πορείας µας µέσα στο άγνωστο.
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ

∆ιηγήσεις σχετικά µε τον άνθρωπο και την κτίση.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Jamieson D., “Indigenous persectives” Στο A Companion to Environmental Philosophy. Blackwell (2001, First Edition) Σελ. 3-4
Μερικά χρόνια πριν οι Cherokee πρόβαλαν ισχυρή αντίσταση στην κατασκευή του
φράγµατος Tellico και στην επακόλουθη πληµµύρα της κοιλάδας του Tennessee. Ο
Ammoneta Sequayah ένας «γιατρός» Ινδιάνων που µάζευε θεραπευτικά φυτά στην κοιλάδα εξήγησε πως οι άνθρωποι της φυλής του πιστεύουν πως οτιδήποτε γνωρίζει ένας
άνθρωπος τοποθετείται στη γη µαζί µ’ αυτό το άτοµο τη στιγµή της ταφής. Έτσι αν
πληµµύριζε η κοιλάδα ή αν έσκαβαν τους ινδιάνικους τάφους θα κατέστρεφαν τη γνώση
και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων που είναι θαµµένοι εκεί. Επίσης θα κατέστρεφαν ότι
αυτοί είχαν διδαχθεί, µε αποτέλεσµα και ο ίδιος να χάσει τις γνώσεις της ιατρικής.
Στο Παράδειγµα που διαβάσατε κυριαρχεί η αντίληψη πως η γνώση και η γη
είναι στενά συνδεδεµένες. Μία άποψη η οποία φαίνεται να κυριαρχεί στις γηγενείς
φυλές και να οδηγεί τελικά προς την πεποίθηση ότι ο φυσικός κόσµος είναι ζωντανός.
Μία παρόµοια αντίληψη εκφράζει πολύ χαρακτηριστικά και ο Αφρικανικός µύθος
που παραθέτει ο Ninian Smart στο “The Religious Experience of Mankind, 1980. σ.
60.
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν:
Υπάρχουν µέσα στη σκιά που γίνεται όλο και παχύτερη.
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη:
υπάρχουν στο δέντρο που θροΐζει, υπάρχουν στο δάσος που βογκά, υπάρχουν στο νερό που τρέχει, υπάρχουν στο νερό που κοιµάται,
υπάρχουν στην καλύβα, υπάρχουν µέσα στο πλήθος.
Οι νεκροί δεν είναι νεκροί.
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν, υπάρχουν στο στήθος της γυναίκας,
υπάρχουν στο παιδί που στριγκλίζει και στο δαυλό που φλέγεται.
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη,
είναι στη φωτιά που σβήνει, είναι στα χόρτα που κλαίνε,
είναι στους βράχους που θρηνούν, είναι στο δάσος είναι στο σπίτι
οι νεκροί δεν είναι νεκροί.
Οι περισσότερες διηγήσεις σχετικά µε την κτίση και τον άνθρωπο, έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα και είναι εµπλουτισµένες µε άφθονα µυθικά στοιχεία. Οι Βαβυ95

λώνιοι φαντάστηκαν τη δηµιουργία ως αποτέλεσµα µιας πάλης ανάµεσα στους θεούς
µε επικεφαλής τον Marduk και των δαιµονικών δυνάµεων του χάους µε επικεφαλής
τον Tiamat. Η πάλη αυτή των δύο εχθρικών δυνάµεων επεκτείνεται σε όλη τη θρησκευτική ζωή και τις εκδηλώσεις των Ανατολικών λαών.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Σουµέριοι αντίθετα δε δίνουν τέτοιο δραµατικό
χαρακτήρα στη δηµιουργία, γιατί σ’ αυτούς δεν υπάρχουν έντονες δυαρχικές αντιλήψεις. Κατά τους Σουµέριους τα µεγαλύτερα γεγονότα της δηµιουργίας είναι ο χωρισµός της γης από τον ουρανό και η γέννηση των ανθρώπων. Ουρανός, γη, θεοί και
άνθρωποι βρίσκονται σε µια αρµονική σχέση και συνύπαρξη.
Ο φυσικός κόσµος αποκτά το πραγµατικό του νόηµα µόνο ως το αποκλειστικό
πεδίο όπου ο άνθρωπος, οικοδοµεί ένα ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο συντηρεί, προστατεύει και εξελίσσει την προσωπική και συλλογική του ζωή, επιβάλλοντας
τα πρότυπά του σε όλα τα υπόλοιπα ζωντανά όντα. Τα πρώτα ίχνη προστασίας τής
φύσης ήταν τα ταµπού των φυλών, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τις τοπικές και
χρονικές συνθήκες και µεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά. Αυτά µαρτυρούν µια
πρώτη συνειδητοποίηση της άποψης ότι η παρουσία των ανθρώπων στη γη άρχισε να
συνιστά κάποιο είδος απειλής για ορισµένα είδη ζώων και φυτών.
Ανάµεσα στα πρώτα µέτρα για τη διατήρηση των πόρων ήταν εκείνα που ελήφθησαν στην αρχαία Αίγυπτο. Ορισµένα ζώα είχαν ιδιαίτερη σηµασία, µε αποτέλεσµα τα περισσότερα άγρια ζώα να προστατεύονται. Όταν µάλιστα το κυνήγι προσέλαβε ανησυχητικές διαστάσεις εξέδωσαν τα περίφηµα «εισιτήρια για τα έλη», τα
οποία πιθανώς να αποτέλεσαν τον πρόδροµο των κυνηγετικών αδειών. Το ίδιο πνεύµα διατήρησης των φυσικών πόρων διέκρινε και τους Ασσύριους, αφού εκφράστηκε
µε την κατασκευή µεγάλων και πλούσιων πάρκων αναψυχής. Αυτά αποτελούσαν
κλειστές περιοχές µε δένδρα και θάµνους, γεµάτες µε κάθε είδους άγρια πτηνά και
θηλαστικά. Παράλληλα αναφέρονται και αυστηροί νόµοι που αφορούσαν το κυνήγι,
µε βάση τους οποίους επιβάλλονταν βαριές ποινές στους παραβάτες. Σύµφωνα µε το
Μωσαϊκό Νόµο, όπως αυτός εκφράζεται στο ∆ευτερονόµιο,14 επιτρεπόταν η λήψη
αυγών και µικρών πουλιών από τις φωλιές τους, τα ενήλικα θηλυκά όµως έπρεπε να
αφήνονται ανέγγιχτα. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επίσηµη αναγνώριση της αξίας της διατήρησης του αναπαραγώγιµου αποθέµατος της άγριας
ζωής.
Η έννοια της διατήρησης των φυσικών πόρων εµφανίστηκε νωρίς και κατά
την ανάπτυξη του ινδικού αλλά και του κινέζικου πολιτισµού. Από το 12ο π.Χ. αιώνα,
στην Ινδία, κυριάρχησε η έννοια «αχίµσα», δηλαδή η µη βία για όλα τα ζωντανά είδη.
Οι Κινέζοι ανέπτυξαν πρακτικές προστασίας πολύ πριν αυτές καταγραφούν. Αφορούσαν κυρίως ηθικές πρακτικές, όπως η απαγόρευση του ψαρέµατος µε δίχτυ και η
βολή κατά των ορνίθων που κούρνιαζαν και χρονολογούνται από την εποχή του
Κοµφούκιου (551-479 π.Χ.).
Στην αρχαία Ελλάδα οι νόµοι προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είχαν
άµεση σχέση µε το κυνήγι και το ψάρεµα που αποτελούσαν για τους προγόνους µας
µία ευχάριστη και προσφιλή ενασχόληση. Στην εποχή του Πλάτωνα, οι νόµοι απαγόρευαν το ψάρεµα µε δίχτυ και απόχη. Οι κυνηγοί πουλιών επίσης δεν επιτρεπόταν να
κυνηγούν σε καλλιεργηµένα ή ιερά εδάφη, ενώ οι ψαράδες µε καλάµι αποκλείονταν
από λιµάνια, ιερούς τόπους και λίµνες.
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Θεωρήσεις της κοσµικής πραγµατικότητας στις αρχαιοελληνικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις.
Στα κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µπορούν να προσδιοριστούν
τρεις διαφορετικοί τρόποι ερµηνείας της προέλευσης του κόσµου οι οποίοι ενδεικτικά
συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Αποδοχή της αυθυπαρξίας και της αυτονοµίας του κόσµου.
2. Θεοποίηση των στοιχείων και των νόµων του φυσικού σύµπαντος.
3. Αναφορά της αιτίας του κόσµου σε κάποιο Θεό.
Ο πρώτος τρόπος προσπαθεί να αιτιολογήσει το πώς του κόσµου, υιοθετώντας
την τέλεια αυτοτέλειά του. Ο δεύτερος τρόπος ερµηνεύει τη γέννηση του κόσµου µε
τον ίδιο σχεδόν τρόπο µε µόνη διαφορά ότι αποδίδει στον κόσµο ιδιότητες οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως θείες. Τέλος, ο τρίτος, ορίζεται από την αναγωγή της αιτίας του
κόσµου σε µία υπέρτατη θεία αρχή.
Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, όπως το αγαθό είναι το πρωταρχικό θεµέλιο του
«είναι» και ο βασικός όρος του «γινώσκειν» έτσι και ο ∆ηµιουργός έχει δώσει την
ύπαρξη στον κόσµο, και όλα τα έπλασε και τα τακτοποίησε µε αιώνια πρότυπα και
ιδέες. Επίσης, όπως το αγαθό είναι η σύνθεση και ολοκλήρωση όλων των σκοπών και
αξιών, έτσι και ο ∆ηµιουργός οργάνωσε και διαµόρφωσε το σύµπαν µε σοφή σκοπιµότητα, ώστε το σύνολο να παρουσιάζει ένα τέλειο, άριστα τακτοποιηµένο και ωραιότατο κόσµο.
Η σχέση του ανθρώπου µε την κτίση είναι µια γενική πραγµατικότητα και πηγάζει από την αναγκαστική συνύπαρξη και αλληλεπίδρασή τους. Για το θέµα αυτό η
φιλοσοφία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων έχει αρκετά να πει καθώς η
γλώσσα και αρχαιοελληνική σκέψη δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Έτσι, σύµφωνα µε
την ελληνική φιλοσοφική σκέψη, η σχέση ανθρώπου και κτίσης είναι πολύ στενή.
Στηρίζεται στην αρχή της γενικής τάξης και αρµονίας του σύµπαντος, στο οποίο είναι
και αυτός ενταγµένος. Αποτελεί και ο ίδιος, είτε ως άτοµο είτε ως κοινωνικό σύνολο,
ένα αρµονικό κόσµο, ο οποίος είναι κατασκευασµένος να συγκροτεί µαζί µε ολόκληρη τη δηµιουργία την παγκόσµια τάξη.
Μέσα στη γενική αρµονία και την τάξη του σύµπαντος τοποθετούν τη σχέση
ανθρώπου – κτίσης και οι Στωϊκοί. Ο κόσµος είναι γι’ αυτούς ένας ενιαίος οργανισµός. Όλα έχουν κάποιο σκοπό, ένα προορισµό: να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων και των θεών.15 Ιδιαίτερη συµπάθεια δείχνουν στα ουράνια σώµατα, τα οποία θεωρούν πρότυπα ηρεµίας και γαλήνης και προτρέπουν τους ανθρώπους να τα
µιµηθούν.16
Εκτός από τη θεωρητική διατύπωση της σχέσης του ανθρώπου µε το φυσικό
περιβάλλον υπάρχει και η καθηµερινή πρακτική στα κατώτερα συνήθως κοινωνικά
στρώµατα, αλλά ορισµένες φορές και στην αριστοκρατία του πνεύµατος. Η αντίληψη
του κοινού ανθρώπου για την κτίση και τη σχέση του µαζί της εκδηλώνεται στην αστρολογία, στη µαγεία και στις σύνθετες τελετές των µυστηρίων. Η πρακτική αυτή
δείχνει ότι ο άνθρωπος αντιµετωπίζει την κτίση µε φόβο και πολλές φορές αισθάνεται
αιχµάλωτος και αδύναµος µπροστά της, γι’ αυτό τη µυθοποιεί.17
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Κικέρων., de Fin. III, 20,27. de natura deorum II,55
Μαρκ Αυρ. Των εις εαυτών Χ, 13 και IV,45
17
Πλάτωνος Νόµοι Χ, 886a
16
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Μία κοινή δήλωση για τη διατήρηση του βίου.
Η ιδέα ότι η αγάπη του Θεού είναι το θεµέλιο της ζωής χαρακτηρίζει τα ιερά
κείµενα των περισσοτέρων θρησκειών. Εκείνοι οι οποίοι συµµετείχαν στο συνέδριο
Assisi Interfaith, που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 1986 ως αντιπρόσωποι
των πέντε µεγαλύτερων θρησκειών του κόσµου, δήλωσαν οµόφωνα πως η πίστη ήταν
εκείνη η οποία τους οδήγησε στην πεποίθηση της διατήρησης του βίου.
Η στενή σχέση του ανθρώπου µε την κτίση η οποία όπως είδαµε τονίζεται στο
χριστιανισµό, περικλείει ως πρωταρχικό στοιχείο το σεβασµό. Ο άνθρωπος σέβεται
τον κόσµο, όταν συναισθάνεται ότι ο κόσµος είναι δηµιούργηµα του Θεού µε ένα συγκεκριµένο σκοπό, που προϋπάρχει από αυτόν. Το Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο θεωρεί καθήκον του τη συνέχιση και τη διατήρηση του νοήµατος της ζωής στον
πλανήτη µας. Τονίζει ακόµα, σ' αυτό το γενικό περιβαλλοντικό πλαίσιο, την µοναδικότητα κάθε ανθρώπινου όντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει το σεβασµό του βίου, την παρατήρηση και µελέτη τού µεγαλείου του θεωρώντας κάθε µικρό πλάσµα ως
παρουσία του ∆ηµιουργού. Με την έννοια αυτή κάθε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο αποτελεί προσβολή κατά του ∆ηµιουργού και προξενεί
θλίψη.
Ο Αλλάχ είναι ο δηµιουργός των φυτών και των ζώων συµπληρώνει ο Ισλαµισµός. Μόνο το ανθρώπινο είδος όµως δηµιουργήθηκε µε σκοπό να σκέφτεται, αλλά
και µε τη δυνατότητα να στρέφεται εναντίον του ∆ηµιουργού του. Με την έννοια αυτή ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να φτάσει ψηλότερα από τους αγγέλους, µπορεί
όµως να περιπέσει και χαµηλότερα από τα θηρία. Οι Μουσουλµάνοι βλέπουν ολόκληρο το Σύµπαν ως δηµιουργία του Θεού. Το ανθρώπινο είδος είναι ο έµπιστος του
Θεού στη γη χαλίφης. ∆εν είµαστε οι δηµιουργοί της γης, είµαστε οι αντιπρόσωποι
του Θεού. Το καθήκον µας είναι να διατηρήσουµε την ειρήνη και να υποταχθούµε
στο θέληµα του Θεού. Η Μουσουλµανική θρησκεία θεωρεί τον άνθρωπο υπεύθυνο
για ολόκληρο τον κόσµο και ιδιαίτερα για το περιβάλλον.
Όταν ο άνθρωπος δείχνει ενδιαφέρον για τη δηµιουργία θα ανταµειφθεί από
το Θεό τονίζει το Ταλµούδ για λογαριασµό του Ιουδαϊσµού. Αρκεί να ενεργεί µε
γνώµονα το κοινό καλό και όχι το ατοµικό συµφέρον. Βασισµένη στην Παλαιά ∆ιαθήκη η Ιουδαϊκή φιλοσοφία δηλώνει, ότι ο Αδάµ είχε ορκιστεί να ζει αρµονικά µε
όλα τα πλάσµατα του Θεού. Έτσι, στην αρχή του χρόνου, ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος αποδέχτηκε την ευθύνη για όλα τα πλάσµατα. Οποιοσδήποτε είναι σπλαχνικός σε όλα τα πλάσµατα είναι απόγονος του Αβραάµ. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν
στον Ιουδαϊσµό πρέπει να ασχολούνται µε δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και προώθηση του βίου.
Η κυριαρχία του ανθρώπου, όπως προσθέτει ο Ινδουισµός, δε συνδέεται µε
την καταστροφή και τη σπατάλη αλλά µε την οµαλή συµβίωση µε όλα τα άλλα δηµιουργήµατα. Σύµφωνα µε τα ιερά ινδουιστικά κείµενα, πρέπει να µεταχειριζόµαστε τα
ζώα, όπως και τα παιδιά. Πρέπει επίσης να λατρεύονται ως ιερά, καθώς κάθε θεότητα
συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο ζώο ή παιδί. Τα κείµενα του Vaishnava τονίζουν τους
πνευµατικούς δεσµούς ανάµεσα στα ανθρώπινα όντα και τα ζώα τα οποία έχουν καθιερωθεί ως αποτέλεσµα µίας σειράς µετενσαρκώσεων. Η αυταπόδεικτη συνέχεια
των σταδίων της εξέλιξης έχει ως εξής: ψάρια, αµφίβια, θηλαστικά, άνθρωπος. Αυτές
οι απόψεις προδιαγράφουν την έννοια της σύγχρονης θεωρίας της εξέλιξης. Οι παραδόσεις του Zainist και Vaishnava δίνουν έµφαση στο νόµο της µη πρόκλησης βλάβης,
«ahimsa», ο οποίος εφαρµόζεται στα ζώα. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να σκοτώνει
ζώα. Ακόµη και τα δάση και τα άλση θεωρούνται ιερά. Έτσι κάθε ζωή γίνεται σεβαστή µε πνευµατική ευλάβεια.
Το γεγονός αυτό διδάσκεται και στη Βουδδιστική φιλοσοφία όπου η αγάπη, η
κατανόηση, η συµπόνια και η µη βία, είναι οι αρχές που υπόσχονται τη διαφύλαξη
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και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Η στάση των ανθρώπων προς τα άλλα ζωντανά όντα πρέπει να βασίζεται σ' αυτά τα συναισθήµατα αφού όλες οι µορφές ζωής
συνδέονται στενά µεταξύ τους. Τα ζώα θεωρούνται ευαίσθητα όντα. Και αυτά, όπως
ακριβώς και ο άνθρωπος, αναζητούν πρώτιστα την ευτυχία και προσπαθούν να µην
υποφέρουν. Σύµφωνα µε τον παγκόσµιο νόµο του κάρµα, ο οποίος εφαρµόζεται και
στα ζώα, µία θετική (καλή) ενέργεια οδηγεί τελικά στην ευτυχία, ενώ µία αρνητική
(λανθασµένη ή κακή) ενέργεια οδηγεί στον πόνο.
Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να θεωρηθούν ως το αποτέλεσµα αρνητικών ανθρώπινων ενεργειών και µπορούν να ξεπεραστούν εάν γίνουν
θετικές ενέργειες χωρίς καθυστέρηση. Σύµφωνα µε τον ∆αλάι Λάµα, η ασέβεια των
ανθρώπων για τη φυσική κληρονοµιά δηµιούργησε τον κίνδυνο που απειλεί τώρα την
ειρήνη του κόσµου καθώς και τις ελπίδες για επιβίωση των ειδών που τελούν υπό εξαφάνιση.
Η υπεροχή του ανθρώπου για τη σωτηρία του οικοσυστήµατος στην Ιουδαϊκή
παράδοση.
Οι διδασκαλίες του Ιουδαϊσµού για το φυσικό περιβάλλον προκύπτουν από
δύο στίχους του βιβλίου «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Στο στίχο 1:28 ο Θεός ευλογεί τους πρόσφατα δηµιουργηµένους ανθρώπους, δίνοντάς τους το δικαίωµα να
κυριεύσουν τη γη, ενώ στο στίχο 2:15 τοποθετεί τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέµ,
για να τoν καλλιεργήσει και να τoν φρουρήσει.
Το σύνολο της Ιουδαϊκής φιλολογίας ξεκινά από το γεγονός ότι ο άνθρωπος
είναι το τελειότερο δηµιούργηµα του Θεού, και σκοπός της είναι να τον φέρει σε µια
σωστή σχέση µε το ∆ηµιουργό του. Αυτή η σχέση δεν είναι ανεξάρτητη από την ειρηνική και αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε τα δηµιουργήµατα του Θεού. Ο
κόσµος δηµιουργήθηκε για χάρη του ανθρώπου, έγινε για να τον υπηρετεί και γι’ αυτό είναι ο κύριος της δηµιουργίας. Στο βιβλίο του Ενώχ18 γίνεται λόγος για τη γη την
ευλογηµένη µε τα ωραία δένδρα, καθώς και για το καταραµένο φαράγγι που είναι η
γέενα. Η πρώτη προορίζεται για τους ευσεβείς και το δεύτερο για τους ασεβείς. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει και να προστατεύει την κτίση. Η αντίθετη
συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως ασέβεια και τιµωρείται από το Θεό.19
Τα ίδια θέµατα απασχολούν την εποχή αυτή και την κοινότητα του Qumran,
όπως φαίνεται στα οµώνυµα χειρόγραφα. Ο Θεός είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων20
και ο κυρίαρχος όλης της κτίσης.21 Με τη θέλησή του έγινε ο κόσµος και µε τη θέλησή του διατηρείται. Η αρµονία και το µεγαλείο που επικρατούν στον κόσµο, µαρτυρούν τη δύναµη και τη δόξα του ∆ηµιουργού.22
Στην ίδια γραµµή κινείται και η ελληνιστική ιουδαϊκή φιλολογία. Σύµφωνα µε
το Φίλωνα,23 ο άνθρωπος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει και να προστατεύει την
κτίση, αλλά αυτό δεν πρέπει να εκδηλώνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο.
Βασισµένη στην Παλαιά ∆ιαθήκη η ιουδαϊκή φιλοσοφία, δηλώνει ότι ο Αδάµ
είχε ορκιστεί να ζει αρµονικά µε όλα τα πλάσµατα της γης. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αποδέχθηκε την ευθύνη για όλα τα πλάσµατα και την υποχρέωση τής ενασχόλησης µε όλες τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση και
την προώθηση του βίο. Από τα βαθύτερα µηνύµατα του ιουδαϊσµού, όπως αποκαλύ18
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πτεται και στην περίπτωση της κιβωτού του Νώε, είναι η έννοια της διαφύλαξης της
βιοποικιλότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός παρήγγειλε στο Νώε να διαφυλάξει στην κιβωτό ζεύγη από όλα τα είδη, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά τους στο
ανθρώπινο είδος.
Σε ένα καθαρά συµβολικό επίπεδο, το ανθρώπινο δικαίωµα να χρησιµοποιηθεί η φύση περιγράφεται σοβαρά στη Βίβλο. Ένα από τα πιο ουσιαστικά θρησκευτικά
καθήκοντα του εβραϊκού πολιτισµού είναι η αργία του Σαββάτου. Ο κεντρικός χαρακτήρας του εβραϊκού Σαββάτου διαµορφώνεται από τη βιβλική απαγόρευση ενάντια
στην εργασία. Η εβραϊκή παράδοση επιµένει ότι η έννοια της απαγόρευσης δεν αφορά τη φυσική προσπάθεια που χρησιµοποιείται, ούτε απλώς το δηµιουργικό αποτέλεσµα της συµπεριφοράς. Μάλλον, οι ραβίνοι επιµένουν ότι η απαγόρευση απευθύνεται
στην προσπάθεια να αποτραπεί ο παραγωγικός µετασχηµατισµός των αντικειµένων,
είτε φυσικών είτε προκαλούµενων από τον άνθρωπο. Εποµένως, ενώ µπορεί να είναι
επιτρεπτό να ρυθµιστούν εκ νέου τα έπιπλα µέσα στο σπίτι κάποιου, δεν θα ήταν επιτρεπτό να οδηγηθεί ένα αυτοκίνητο. Η ουσία της απαγόρευσης ενάντια στην παραγωγική εργασία του Σαββάτου πρόκειται να διδάξει ότι ο παραγωγικός χειρισµός του
περιβάλλοντος δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωµα.
Η ευθύνη του ανθρώπου για το φυσικό περιβάλλον στην Ισλαµική θεολογία
ΚΕΙΜΕΝΟ
«Το Κοράνι», Μετάφραση Λ. Μιλίλη, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1980, σελ. 237.
«∆εν βλέπετε πώς ο Αλλάχ υµνείται από αυτούς που βρίσκονται στον ουρανό
και τη γη; Και τα πουλιά ακόµη τον υµνούν καθώς ανοίγουν τα φτερά τους. Αυτός λαµβάνει υπόψη του τις προσευχές και τους ύµνους όλων των πλασµάτων του και γνωρίζει
όλες τους τις πράξεις. Στον Αλλάχ ανήκει το βασίλειο του ουρανού και της γης. Σ’ αυτον θα επιστρέψουν όλα τα πράγµατα».
Ως µέρος της φύσης και µάλιστα υπεύθυνο για ολόκληρη την κτίση βλέπει
τον άνθρωπο ο ισλαµισµός.24 Όπως τονίζεται στο Κοράνι δεν είµαστε οι δηµιουργοί
της γης αλλά οι αντιπρόσωποι του Θεού σ’ αυτή. Καθήκον µας είναι να διατηρήσουµε την ειρήνη και να υποταχθούµε στο θέληµα του Αλλάχ. Η αναστάτωση στο έδαφος και τη θάλασσα επιβάλλεται από την ανθρώπινη αλόγιστη παρέµβαση. Ωστόσο ο
Αλλάχ δηµιούργησε τον άνθρωπο µε σκοπό τη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά µε την περιβαλλοντική ηθική του Ισλάµ
πρέπει, αναπόφευκτα, να αρχίσει µε µια έκθεση της έννοιας του tawhid. Ως ηθικός
κανόνας το tawhid υπαγορεύει την αποδοχή του Θεού ως µόνη πηγή όλων των πραγµάτων. Η άρνηση του Θεού θα οδηγήσει στο shirk, την άρνηση του tawhid, η οποία
είναι η βασική αµαρτία στο Ισλάµ. Από το tawhid προέκυψαν οι έννοιες του khilafah
και του amana.
Ολόκληρη η λογική µιας ισλαµικής περιβαλλοντικής ηθικής είναι βασισµένη
στην έννοια του Κορανίου khilafah. Σύµφωνα µε αυτή ο άνθρωπος είναι ο επίτροπος
που έχει την ευθύνη για το έργο τής δηµιουργίας του Θεού. Μπορεί να χρησιµοποιήσει τη δηµιουργία επωφελεία του αλλά δεν έχει κανένα απόλυτο δικαίωµα σε τίποτα.
Η δηµιουργία πρέπει να συντηρηθεί και να επιστρέψει στο νόµιµο ιδιοκτήτη της. Ο
άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την κακή χρήση του περιβάλλοντος.
Το ισλαµικό περιβάλλον ελέγχεται από δύο έννοιες: Την έννοια halal (αυτός
24
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που είναι ευεργετικός) και haram (αυτός που είναι επιβλαβής). Ο σεβασµός της φύσης, η αναγνώριση της ενότητας της δηµιουργίας και η αδελφοσύνη όλων των όντων
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε λογικής έρευνας, αναφορικά µε τη
σχέση ισλαµισµού και φυσικού περιβάλλοντος.
Η συνολική θεώρηση της κτίσης στην Ινδουιστική σκέψη
Σύµφωνα µε την Ινδουιστική σκέψη όλα µέσα στη φύση αλληλεξαρτώνται,
όλα είναι το ίδιο ιερά, τίποτε δεν είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο. Η οικολογική
αυτή άποψη µάς βοηθά να δούµε τη ζωή ως κάτι συνολικό και αφορά γενικότερα τις
σχετικές µε τον κόσµο αντιλήψεις που συναντάµε στα ανατολικά θρησκεύµατα.
Η πίστη στη samsara, τον κύκλο της ζωής, το θάνατο, και την αναγέννηση
καλύπτει την έννοια της ανακύκλισης των υπάρξεων. Κάθε είδος συνεχίζει την samsara έως ότου πετύχει τη moksha, την απελευθέρωση. Ο ινδουιστικός θρησκευτικός
στόχος της moksha δεν είναι η σωτηρία, και δεν απαιτεί τη συγχώρεση, αλλά την αποσύνδεση από τον υλικό κόσµο. Αν και κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι
ένας τέτοιος στόχος απορρίπτει στην ουσία το φυσικό κόσµο, το ζητούµενο µοιάζει
να είναι η απελευθέρωση από την παραίσθηση του υλικού κόσµου.25
ΚΕΙΜΕΝΟ
Μια συνολική θεώρηση της κτίσης: Κάρµα και Σαµσάρα
Μπαγκαβάντ Γκιτά, κεφ. 14, στχ. 16
«Οι πράξεις που γεννιούνται από την άγνοια, προκαλούν δυστυχία, και έχουν
σαν αποτέλεσµα την πτώση της ψυχής σ' ένα σώµα ζώου. Τα ζώα υπό την επίδραση της
παραπλανητικής ενέργειας της Μάγια, δεν έχουν συνείδηση της κατάστασής τους. Η
σφαγή των ζώων είναι αποτέλεσµα της άγνοιας. Οι άνθρωποι που παίρνουν µέρος σ'
αυτές τις σφαγές αγνοούν ότι, σε µια µελλοντική ζωή, αυτά τα ίδια τα ζώα που τώρα
φονεύουν θα πάρουν ένα σώµα που θα τους επιτρέψει µε τη σειρά τους να σκοτώσουν
τους δολοφόνους τους. Αυτός είναι ο νόµος της φύσης. Εξ αιτίας της άγνοιάς τους οι
άνθρωποι δεν µπορούν να καταλάβουν ότι ολόκληρο το υλικό σύµπαν αποτελεί ένα µεγάλο κράτος, του οποίου άρχοντας είναι ο Υπέρτατος Κύριος που δεν ανέχεται τη θανάτωση ούτε ενός µυρµηγκιού. Μεταξύ όλων των σφαγών των ζώων χειρότερη είναι εκείνη της αγελάδας. Η σφαγή της είναι πράξη της πιο σκοτεινής άγνοιας. Στο σύγχρονο
κόσµο η πνευµατική διαπαιδαγώγηση παραµελείται και ενθαρρύνεται η σφαγή των αγελάδων. Είναι εύκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς την
καταστροφή. Ένας πολιτισµός που οδηγεί τους πολίτες να ξαναγεννηθούν στην επόµενη
ζωή τους µεταξύ των ζώων, δεν αξίζει ασφαλώς να ονοµάζεται ανθρώπινος».
Στις Ουπανισάδες ο κόσµος είναι αιώνιος, ταυτόσηµος µε την απόλυτη αρχή
του παντός από την ουσία της οποίας απορρέει µε µια εσωτερική διεργασία εξωτερίκευσης. Στην εξωτερική του µορφή όµως ο κόσµος είναι τρεπτός και ασταθής, και γι’
αυτό, για εκείνον που θέλει να στηρίξει τις ελπίδες του σ’ αυτόν είναι κοσµική πλάνη
που τον τυφλώνει. Πρόκειται δηλαδή για έναν κόσµο που κάνει το άτοµο να παραδίδεται στις χαρές του, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι είναι εφήµερος και κατά βάθος οδυνηρός. Στα πλαίσια αυτού του κόσµου ο άνθρωπος δεν αποτελεί την κορωνίδα της
δηµιουργίας. Βλέπει περισσότερο τον εαυτό του ως ένα εξάρτηµα της δηµιουργίας,
ως ένα στοιχείο όπως όλα τα άλλα. Το µόνο προνόµιό του είναι, ότι υπάρχει µέσα του
25
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ο πόθος της απολύτρωσης, την οποία µπορεί να κατορθώσει ύστερα από πολλές ανακυκλήσεις και µετενσαρκώσεις.
Από τη στιγµή που τα έµβια όντα σκεπάζονται από την υλική ενέργεια, δε θα
µπορέσουν ποτέ από µόνα τους να ξεπεράσουν την επίδρασή της. ∆ιαθέτοντας θεϊκή
φύση η υλική και η πνευµατική ενέργεια είναι και οι δύο αιώνιες γι’ αυτό και η ψευδαίσθηση των περιορισµένων από την ύλη όντων θα είναι αιώνια. Έχοντας τα χέρια
και τα πόδια δεµένα, ο αιχµάλωτος δεν µπορεί να ελπίζει ότι θα ελευθερωθεί από µόνος του και, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να προσδοκά σε καµία βοήθεια από τους συντρόφους του που βρίσκονται στην ίδια µ’ αυτόν κατάσταση, θα µπορέσει να ελευθερωθεί µόνο από κάποιον άλλο, από έναν ελεύθερο άνθρωπο. Χωρίς καµία ανώτερη
βοήθεια, κανείς δε µπορεί να διαρρήξει τα δεσµά που τον κρατούν αιχµάλωτο της
ύλης. Για να έχει κανείς αυτή τη βοήθεια, σύµφωνα µε τη Μπαγκαβάντ Γκιτά, αρκεί
να υιοθετήσει τη συνείδηση του Κρίσνα. Ο Κρίσνα, ο κύριος της παραπλανητικής
ενέργειας, της Μάγια, ωθούµενος από αγάπη για το ζωντανό ον, που αρχικά ήταν το
αγαπηµένο παιδί του, και από άπειρο έλεος προς την εγκαταλειµµένη σ’ αυτόν ψυχή,
µπορεί να διατάξει αυτήν την ακαταµάχητη δύναµη, να χαλαρώσει τα δεσµά και να
ξαναδώσει στην ψυχή την ελευθερία της.26
Η ένωση πάντως του ανθρώπου µε το θεϊκό στοιχείο που εµφωλεύει σ’ αυτόν
και συνεπώς η απελευθέρωσή του από τα δεσµά του υλικού κόσµου, φαίνεται να είναι ένα στοιχείο το οποίο στον Ινδουισµό εκφράζεται µε ποικίλους τρόπους. Η ένωση
του νου µε τη θεία και υπερβατική πραγµατικότητα στην τεχνική της γιόγκα αποκτά
οπωσδήποτε µία ιδιάζουσα µορφή. Στην Κσούρικα Ουπανισάντ, Κεφ.1, στχ. 10 διαβάζουµε: «Όπως ένα πουλί φυλακισµένο σ’ ένα δίχτυ θα πετάξει προς τον ουρανό
µόλις αυτό κοπεί έτσι και η ψυχή του ασκούµενου απελευθερωµένη από τα δεσµά της
επιθυµίας µε το µαχαίρι της γιόγκα, ξεφεύγει για πάντα από τη φυλακή της samsara».
Στην αρχή της δηµιουργίας ο Κύριος όλων των πλασµάτων αφού έβαλε στο
σύµπαν ανθρώπους και ντέβα27 τους ευλόγησε λέγοντας: «Να είστε ευτυχισµένοι µε
τις θυσίες γιατί η εκτέλεσή τους θα σας αποφέρει όλα τα αγαθά που επιθυµείτε. Ο
Κύριος δηµιούργησε τον υλικό κόσµο προκειµένου να µάθουν οι περιορισµένες από
την ύλη ψυχές να κάνουν θυσίες για να ικανοποιήσουν τον Βισνού. Έτσι, χωρίς να
ανησυχούν υπερβολικά για τις υλικές τους ανάγκες κατά την παραµονή τους σ’ αυτόν
τον κόσµο, θα µπορέσουν να ζήσουν ήσυχα και να φθάσουν στο βασίλειο του Θεού,
αφού αφήσουν το υλικό τους σώµα». 28
Κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να δηµιουργήσει αυτά που έχει ανάγκη. Η
τροφή εκείνων που οδηγούνται από την αγαθότητα (σιτηρά, φρούτα, λαχανικά) και
εκείνη όσων κυριεύονται από το πάθος (κρέας, αυγά, ψάρια), δεν µπορεί να δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο, όπως ακριβώς και η ζέστη, το φως, ο αέρας, το νερό. Χωρίς
καµία αµφιβολία η ζωή µας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία του Κυρίου. Αν λησµονήσουµε τον προορισµό της ανθρώπινης ζωής και χρησιµοποιήσουµε τα
αγαθά που µας προσφέρουν οι ντέβα µόνο για να ικανοποιήσουµε τις αισθήσεις µας
τότε θα βυθιστούµε όλο και πιο πολύ στην υλική ύπαρξη. Με τον τρόπο αυτό θα τιµωρηθούµε από τους νόµους της φύσης. ∆ε θα συναντήσουµε ποτέ την ευτυχία, καθώς θα λησµονούµε τον τελικό προορισµό της ζωής.
Το Φυσικό Περιβάλλον στη Βουδδιστική φιλοσοφία
Η συνέχιση και η διατήρηση του νοήµατος της ζωής είναι δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη βουδιστική φιλοσοφία, η οποία θεµελιώνεται στην αγάπη,
26
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την κατανόηση και την ευσπλαχνία. Η στάση των ανθρώπων προς τα άλλα ζωντανά
όντα πρέπει να βασίζεται σ’ αυτά τα συναισθήµατα αφού όλες οι µορφές ζωής συνδέονται στενά µεταξύ τους. Ως προϋπόθεση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος θεωρείται η επιστροφή του ανθρώπου σε µία κατάσταση αθωότητας και αλήθειας.
Ο Βουδδισµός δέχεται, ωστόσο, ότι η σφαίρα της ύπαρξης διαιρείται σε τρία
στρώµατα: Ο κόσµος της επιθυµίας, ο οποίος υποδιαιρείται κατά κατιούσα γραµµή σε
κόσµους όπου κατοικούν τα πνεύµατα, οι άνθρωποι και οι κατώτεροι θεοί, είναι το
πρώτο στρώµα. Πάνω απ’ αυτόν υπάρχει η σφαίρα των καθαρών µορφών, δηλαδή
ένας λεπτότερος κόσµος, όπου κατοικούν τα όντα τα απαλλαγµένα από τα πάθη. Τον
ανώτερο πνευµατικό κόσµο αποτελεί η σφαίρα του Dharma, του αιώνιου κόσµου που
αποκάλυψε η διδασκαλία του Βούδδα. Αυτός είναι ο κόσµος, όπου πρέπει να φτάσει
κανείς για να ξεφύγει από την κατάσταση της φθοράς. Στα κατώτερα στρώµατα τα
πάντα κινούνται συνεχώς µέσα στον κυκλικό χώρο, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται
και δεν γνωρίζουµε πότε άρχισαν και πότε θα φύγουν από αυτή την αιώνια ανακύκληση των πάντων. Η samsara είναι ο αιώνιος κύκλος της ζωής, που κλείνει συνεχώς
όλα τα όντα και τον κόσµο ολόκληρο στο χώρο του συµβατού. Το ύψιστο ιδανικό
κάθε περιπλανώµενης ύπαρξης είναι µία κατάσταση ανέκφραστης µακαριότητας: η
Νιρβάνα, η οποία φαίνεται να αποτελεί τη µοναδική διέξοδο από αυτή την ύπαρξη, τη
γεννηµένη, τη δηµιουργηµένη, την υποκείµενη στην ανάγκη και τη φθορά.
Ο Βουδδισµός γενικά αναγνωρίζει την απόλυτη ανεπάρκεια αυτού του κόσµου, όπου το κάθε τι είναι αιτία του πόνου. Ακολουθώντας το δρόµο, που ανοίγει το
Dharma, βαδίζει κανείς στη συνεχή κένωση από τα στρώµατα της άγνοιας, των επιθυµιών για τον κόσµο, των άχρηστων πόθων που τον δένει στην αλυσίδα των µετενσαρκώσεων. Το ιδεώδες λοιπόν του Βουδδισµού µοιάζει να είναι η κατάκτηση της
Νιρβάνα, η απαλοιφή από κάθε τι που θεωρείται ως υπαρξιακή κατάσταση.
Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στις θρησκευτικές παραδόσεις
της Κίνας: Κοµφουκιανισµός και Ταοϊσµός
Περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα παρά µια θρησκεία ο Κοµφουκιανισµός αναφέρεται σε ένα δυναµικό κοσµολογικό πλαίσιο για την προώθηση της αρµονίας και της τάξης. Ολόκληρη η κοινωνία από τη µικρότερη µονάδα της-την οικογένεια-ως εκείνη µιας ολόκληρης χώρας είναι µια ιεραρχηµένη πυραµίδα, της οποίας
τα κατώτερα µέλη σέβονται και υπακούουν τα ανώτερα.
Μέσα λοιπόν σ’ ένα τεράστιο σύστηµα ηθικής και δεοντολογίας µπορούµε να
διακρίνουµε τη µεγάλη τριάδα του ουρανού (µια κινητήρια δύναµη), της γης (φύση),
και των ανθρώπων. Αυτή η ιδέα είναι κεντρική στην κοµφουκιανική σκέψη από τις
πιο πρόωρες εκφράσεις της στα κλασσικά κείµενα έως τις πιο πρόσφατες εκφάνσεις
του Κοµφουκιανισµού. Από την άποψη αυτή θεωρείται πως όλα αλληλεπιδρούν και
έχουν επιπτώσεις σε όλα τα άλλα. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι είναι ηθικά όντα
που ζουν σε έναν κόσµο σύνθετων σχέσεων. Η καλλιέργεια του εδάφους θεωρείται
ως διαδικασία που απαιτεί την προσοχή, την περίθαλψη, και τη σταθερή επαγρύπνηση. Οι αρετές περιγράφονται ως σπόροι που βλαστάνουν µέσω της ηθικής πρακτικής
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για πολλούς πιστούς του Κοµφουκιανισµού αυτό σήµανε όχι µόνο την αµοιβαιότητα µε τα σχέδια της φύσης αλλά και την ευθύνη για την
υγεία της φύσης γενικότερα.
Ο ουρανός, η γη, και οι άνθρωποι είναι η βάση όλων των πλασµάτων. Ο ουρανός γεννά, η γη τρέφει, και οι άνθρωποι οδηγούν στην ολοκλήρωση. Με την κοµφουκιανική έµφαση στη συνοχή της οικογένειας υπάρχει µια ισχυρή ηθική της υποχρέωσης στις προηγούµενες γενεές και τις υποχρεώσεις στους απογόνους. Μέσα σε
αυτό το ηθικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα για να δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα ευθύνης προς την περιβαλλοντική ευηµερία των µελλοντικών γενεών. Με άλλα λόγια, η
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κοµφουκιανική έµφαση στην καταγωγή-που εξασφαλίζει συνοχή από τους προγόνους
στους κληρονόµους-µπορεί να µετασχηµατιστεί σε µια άλλη ηθική προοπτική, για τη
διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι η απεριόριστη ανάπτυξη ή η άµετρη και αχαλίνωτη κατανάλωση
πρέπει να περιοριστεί. Το ιεραρχικό κοινωνικό σύστηµα του κοµφουκιανισµού µπορεί επίσης να επεκταθεί για να τοποθετήσει τους ανθρώπους σε σχέση µε τη βιολογική καταγωγή της ζωής στο φυσικό κόσµο. Από αυτή την άποψη η πίστη στους υπερήλικες και τους δασκάλους µπορεί να διευρυνθεί για να περιλάβει το σεβασµό των
σύνθετων οικοσυστηµάτων και των µορφών ζωής που έχουν προηγηθεί των ανθρώπων. Κατά συνέπεια η βιοποικιλότητα µπορεί να εκτιµηθεί.
Ο βασικός όρος για µια ταοϊστική προσέγγιση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος είναι η αρχή του “wu wei”. Αυτό σηµαίνει τη "µη-δράση", αλλά
δε σηµαίνει τη συνολική αδράνεια. Μάλλον είναι δράση που αναλαµβάνεται σε δύο
αρχές: καµία προσπάθεια δεν πρόκειται να σπαταληθεί, και τίποτα δεν πρέπει να γίνει
ενάντια στη φύση. Η αρχή της µη δράσης µπορεί να µεταφραστεί ως η "αυθόρµητη"
ή "φυσική" δράση. Είναι το είδος της δράσης που γίνεται διαισθητικά, όχι ως αποτέλεσµα της προµελέτης. Επιδεικνύει τις δεξιότητες ενός παιδιού, που θα δει και θα ενεργήσει αρκετά φυσικά, χωρίς δόσιµο της σκέψης στην καταλληλότητα των συνεπειών αυτού που κάνει.
Οι Ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις για το φυσικό περιβάλλον: Ο Σιντοϊσµός
Οι πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού και η στάση του απέναντι στη φύση συνδέονται άµεσα µε τη στενή σχέση µεταξύ της φύσης, των θεοτήτων (kami), και των ανθρώπινων όντων. Οι θεότητες της θάλασσας, των βουνών, του κεραυνού, του ήλιου,
της σελήνης, της γης, του ανέµου και των δένδρων, µαρτυρούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βαθιά σχέση θρησκείας και φυσικού περιβάλλοντος. Στο Σιντοϊσµό και
στις ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις γενικότερα τα φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα
είναι αλληλένδετα.
Στα «Χρονικά Κοτζίκι» τονίζεται ιδιαίτερα η εξάρτηση του κόσµου από τη
θεά του ήλιου. Έτσι όταν ο Σουσάνοουο, θεός της καταιγίδας και αδελφός της Αµατεράσου, θεάς του ήλιου, προκαλεί διάφορες καταστροφές, η θεά του ήλιου επεµβαίνει µε αποτέλεσµα η κεντρική χώρα των Καλαµιώνων να λάµψει από φως.
Σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού η φύση δε θεωρείται ως «άγρια
φύση», αλλά ως «εξανθρωπισµένη» ή «πολιτισµένη φύση». Στην Ιαπωνία η φύση
καλλιεργείται από τον πολιτισµό. Η τοπική θρησκεία της Ιαπωνίας και ο προσανατολισµός της στον κόσµο είναι πράγµατα συνδεδεµένα µε τη φύση και υπόσχονται να
προσφέρουν πολλά στη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
ΣΥΝΟΨΗ
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που απειλούν έντονα τον πλανήτη µας
δηµιούργησαν ένα ισχυρό ενδιαφέρον για το περιβάλλον το οποίο εκφράζεται µε
ποικίλους τρόπους. Η ένταση και το µέγεθος του περιβαλλοντικού προβληµατισµού δηµιούργησε νέες επιστηµονικές περιοχές µε σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων.
Το ενδιαφέρον της θρησκείας για τα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι
έντονο. Στην Ορθόδοξη Θεολογία η κτίση είναι έργο του Θεού και ο άνθρωπος
αποτελεί το επιστέγασµα της δηµιουργίας. Ο κόσµος ως κτίση του Θεού προβάλλεται από όλες τις µορφές της βυζαντινής τέχνης και βιώνεται στην ασκητική
ζωή καθηµερινά και έµπρακτα µε τρόπο απτό και ορατό.
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Η προστασία και η φροντίδα του ανθρώπου για κάθε είδος της δηµιουργίας αποτελεί βασική αρχή στη διδασκαλία των µεγαλύτερων θρησκειών, τις οποίες διακρίνει µία έντονη οικολογική ευαισθησία.
Η οικολογική αυτή ευαισθησία µπορεί να φανεί χρήσιµη για την επίλυση
των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων που απασχολούν σήµερα το σύγχρονο άνθρωπο. Αρκεί αυτός να κρατήσει µια υπεύθυνη στάση ζωής, συµβάλλοντας ενεργά στην επίλυση αυτών των προβληµάτων.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στην Περιοχή Συζητήσεων µπορείτε να συζητήσετε µία σειρά από θέµατα που αφορούν τη σχέση Θρησκείας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
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Κεφάλαιο

8
Η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης
Σκοπός
Κύριος σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτηµάτων που προσθέτει η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης.

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα
Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείτε να:
•

Αναφέρετε τους τρόπους κατασκευής λογισµικού πολυµέσων

•

Περιγράφετε τα πλεονεκτήµατά της χρήσης των πολυµέσων στην εκπαίδευση

•

Επιλέγετε και εφαρµόζετε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, ανάλογα µε το
θέµα που διαπραγµατεύεστε

•

Εξηγείτε την έννοια «ηλεκτρονική µάθηση»

•

Περιγράφετε τους τρόπους της ηλεκτρονικής µάθησης

•

Εξηγείτε τα βασικά πλεονεκτήµατα από τη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης

Έννοιες Κλειδιά
•

Λογισµικό πολυµέσων

•

Ηλεκτρονική µάθηση
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•

∆ιαδίκτυο

•

Εκπαίδευση στηριζόµενη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

8.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Έως τώρα µελετήσαµε το νέο διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών, καθώς και µία σειρά από εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας οι οποίες υπόσχονται
να προσφέρουν µία νέα διάσταση στην εκπαίδευση. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούµε κατά
πόσο οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορούν να συµβάλλουν στην
ποιοτική βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας. Θα επιχειρήσουµε να αποδείξουµε ότι µε
την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία, το µαθησιακό περιβάλλον γίνεται πιο πλούσιο
και οι παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι αναθεωρούνται. Στο κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός από απλός και µοναδικός φορέας της γνώσης γίνεται συνεργάτης σύµβουλος και οργανωτής της στη διαδικασία της
µάθησης.

8.2. Εφαρµογές Πολυµέσων στην εκπαίδευση
Οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες µε τις τεράστιες δυνατότητες που
προσφέρουν για άµεση επικοινωνία και πρόσβαση σε ανεξάντλητες πηγές γνώσης και
πληροφόρησης δίνουν τη δυνατότητα για την αναζήτηση και την ανάπτυξη νέων
µορφών εκπαίδευσης. Ο υπολογιστής φαίνεται να αποτελεί πια βασικό στοιχείο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που είτε χρησιµοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού λογισµικού σε CD-ROM, είτε
µέσω του ∆ιαδικτύου, που φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο µέσο για υλοποίηση
προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση.
Μία εξελικτική ολοκλήρωση των παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας αποτελούν σήµερα τα Πολυµέσα (κείµενο, ήχος, εικόνα, κινούµενα σχέδια). Η διαδικασία
µάθησης µέσω του συνδυασµού αυτών των µορφών αλλάζει την διδακτική πρακτική.
Είναι γεγονός ότι τα εποπτικά µέσα µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά και να
κινητοποιήσουν τις αισθήσεις. Στην εκπαίδευση οι εικόνες, οι ήχοι και η κίνηση είναι
απαραίτητα. Με την χρήση τους συντοµεύεται ο χρόνος κατανόησης δύσκολων εννοιών και ωριµάζει πιο άµεσα η νέα γνώση, κυρίως λόγω της επιστράτευσης των αισθήσεων και της δηµιουργίας έντονων εντυπώσεων. Η γνώση µέσα από παρόµοιες
προσεγγίσεις γίνεται βιωµατική.
Η παρουσίαση µιας πληροφορίας στην εκπαίδευση µπορεί να γίνει µέσα από διαφορετικές συσκευές και εποπτικά µέσα διδασκαλίας, όπως ο προβολέας εικόνων και διαφανειών, το βίντεο, η τηλεόραση κ.ά. Ο όρος πολυµέσα δηλώνει την παρουσίαση µιας
πληροφορίας µε περισσότερους από έναν τρόπους. Ουσιαστικά εννοούµε το συνδυασµό
κειµένου, ήχου, µουσικής γραφικών, κίνησης, σταθερής και κινούµενης εικόνας για την
παρουσίαση πληροφοριών. Η ισχύς των πολυµέσων προέρχεται από τη συνένωση των
δυνατοτήτων όλων των προηγούµενων µέσων.
Το λογισµικό πολυµέσων κατασκευάζεται συνήθως µε τη βοήθεια Γλωσσών
Προγραµµατισµού ή µε τη βοήθεια πακέτων παρουσίασης. Μία σηµαντική γλώσσα
προγραµµατισµού η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή λογισµικού πολυµέσων είναι η Visual Basic. ∆ιακρίνεται από την µεγάλη ελαστικότητα στο χειρισµό
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της και αποτελεί ένα αρκετά διαδεδοµένο εργαλείο. Λόγω της µεγάλης µάλιστα διάδοσής
της ο προγραµµατιστής µπορεί να αναζητήσει και να βρει εύκολα κάποια συµπληρωµατικά στοιχεία σε σχετική βιβλιογραφία προκειµένου να δηµιουργήσει αρτιότερα το πρόγραµµα που επιθυµεί. Σε αντίθεση µε τη Visual Basic οι εκδόσεις της Γλώσσας Προγραµµατισµού C οι οποίες υποστηρίζουν προγραµµατισµό προσανατολισµένο σε αντικείµενα δεν παρουσιάζουν µεγάλη ελαστικότητα στην κατασκευή του κώδικα και απαιτούν πιο σαφή και αυστηρό προγραµµατισµό. Γλώσσες Προγραµµατισµού C είναι οι (C
+ +, Visual C + +, Turbo C + +, Borland Delphi Pascal). Τέλος, οι εφαρµογές πολυµέσων
µέσω πακέτων παρουσίασης κατασκευάζονται συνήθως µε υλικό που εντάσσεται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
•

Πακέτα απλής παρουσίασης (π.χ. Microsoft Power Point)

•

Προγράµµατα υπερµέσων (π.χ. Asymetrix Toolbook)

•

Συστήµατα συγγραφής (π.χ. Macromedia Authorware η Macromedia Director

Για να χρησιµοποιηθούν τα πακέτα παρουσίασης δεν απαιτούνται γνώσεις προγραµµατισµού. Απλώς, αυτός που θα τα χρησιµοποιήσει πρέπει να γνωρίζει µηχανικά τον
τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ενσωµατώσει διάφορα «µέσα» στην εφαρµογή που θα
κατασκευάσει. Ο χειρισµός τους είναι πολύ πιο εύκολος απ’ ό,τι ο προγραµµατισµός.

8.3. Εκπαίδευση στηριζόµενη σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Η τεχνολογία λειτουργεί ως µέσο ανύψωσης του επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση αναδείχθηκε ο
όρος CBE (Computer Based Education) δηλώνοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση µε οποιονδήποτε τρόπο.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως µέσο υποβοήθησης της µελέτης, ως επικοινωνιακό µέσο, ως µέσο αναζήτησης βιβλιογραφίας, ως µέσο υποβοήθησης της µάθησης για µαθητές µε
ειδικές ανάγκες κ.λ.π.
Είναι γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο που
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία µια καινούργια διάσταση
και δυναµική. Συζητήσαµε σ’ αυτό το κεφάλαιο τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των πολυµέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μη ξεχνάτε ακόµη ότι συµµετέχετε ήδη σε µία
εικονική τάξη µε σκοπό την παρακολούθηση ενός εξ αποστάσεως επιµορφωτικού προγράµµατος. Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να εξηγήσουµε τον όρο «ηλεκτρονική µάθηση», να αναδείξουµε τα βασικά πλεονεκτήµατά της και να γνωρίσουµε µερικούς από τους
πλέον βασικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί η ηλεκτρονική µάθηση.

8.4. Ηλεκτρονική µάθηση
Ο όρος ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρµογών και διαδικασιών, που περιλαµβάνει τα µαθήµατα µέσω υπολογιστή µε τη χρήση
ειδικών προγραµµάτων εκπαιδευτικού λογισµικού, τη µάθηση από απόσταση µέσω
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του ∆ιαδικτύου, τις «εικονικές τάξεις» µε τη χρήση εργαλείων τηλε-συνδιάσκεψης,
τη συνεργατική µάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά µέσα, κλπ.

8.5. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής µάθησης
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είναι παντού και πάντα διαθέσιµη.
∆εν απαιτεί οργανωµένους χώρους εκπαίδευσης.
Επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να επιλέξει ο ίδιος το χρόνο µελέτης και το
ρυθµό µε τον οποίο µαθαίνει.
Είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική.
∆ιαθέτει εξαιρετικά προηγµένο τρόπο παρουσίασης µε πολυµέσα: βίντεο, ήχο,
κείµενα, εικόνες, γραφήµατα, οµιλία, διαλογική συνεργασία.
Παραδίδεται µε πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιµήσεις του εκπαιδευοµένου: (αυτοδιδασκαλία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία).
Υπάρχει δυνατότητα συνεχούς και εύκολης βελτίωσης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε ελάχιστο κόστος.
Χαρακτηρίζεται από δυναµικό τρόπο µάθησης (δυνατότητα διασύνδεσης µε
άλλες πηγές µε στόχο την ενίσχυση της µαθησιακής εµπειρίας.
∆ηµιουργεί περιβάλλον ενεργητικής και συνεργατικής µάθησης.
Παρέχει εργαλεία διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
∆ιαθέτει εργαλεία διαχείρισης της µαθησιακής διαδικασίας.
Μετρά την αποτελεσµατικότητα της µάθησης και εποµένως του αποτελέσµατος της επένδυσης.
Παρέχει δυνατότητα συµµετοχής σε µεγάλο αριθµό εκπαιδευόµενων.
Παρέχει δυνατότητα δηµιουργίας ατοµικών προγραµµάτων εκπαίδευσης.
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης διαδικασίας πιστοποίησης δεξιοτήτων και
γνώσεων.
Ελαχιστοποιεί το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

8.6. Τρόποι ηλεκτρονικής µάθησης
•

•
•
•
•
•
•

Συνοµιλίες µέσα από φόρουµ συζητήσεων (οι χρήστες µπορούν να λαµβάνουν µέρος σε µια ή και περισσότερες συζητήσεις, ο κάθε χρήστης µπορεί να
συµµετέχει από τον τόπο και σε χρόνο που επιθυµεί, µπορούν να ανταλλάσσονται απόψεις στα θέµατα που έχουν τεθεί από άλλους ή να ανοίγουν θέµατα
που τους ενδιαφέρουν για συζήτηση, όποιος θέλει µπορεί απλά να παρακολουθήσει µια συζήτηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να συµµετέχει ενεργά σε
αυτήν)
Γραπτή συνοµιλία πραγµατικού χρόνου (Chat)
Άµεση συνοµιλία µε ήχο και γραπτό κείµενο
Ανταλλαγή αρχείων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Εικονική Τάξη
Ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι
Τηλεδιάσκεψη (Η σηµερινή τεχνολογία µας επιτρέπει να βλέπουµε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα στην οθόνη µας ενώ συνοµιλούµε µαζί τους, ανεξάρ112

τητα αν αυτά βρίσκονται στο διπλανό δωµάτιο ή σε µία χώρα στην άλλη άκρη
του πλανήτη µας).

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14
Στο επιµορφωτικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχετε έχετε γνωρίσει
έως τώρα (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) αρκετούς από τους παραπάνω τρόπους ηλεκτρονικής µάθησης. Πριν συνεχίσετε τη µελέτη σας καταθέστε τις δικές σας σκέψεις σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα που πιθανόν
αυτή έχει. Σκεφτείτε: θα µπορούσαν κάποιοι από αυτούς να υποκαταστήσουν αξιόπιστα ορισµένες παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας; Θα
µπορούσαν ίσως να συνδυαστούν; Πως θα ανταποκρίνονταν κατά τη
γνώµη σας οι διδασκόµενοι; Ποια µαθησιακά αποτελέσµατα θα προέκυπταν;

ΣΥΝΟΨΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Στο Κεφάλαιο αυτό εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας στα βασικά χαρακτηριστικά
καθώς και στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Περισσότερες πληροφορίες, επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη για τα θέµατα του Κεφαλαίου που µελετήσατε µπορείτε να έχετε στην Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας από
τους υπεύθυνους του Θεµατικού Πεδίου 2.
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