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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στην παρούσα έκδοση εκτίθενται το επιµορφωτικό υλικό, οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις του µαθήµατος M@rkus Quests (βασικές θεωρίες και εφαρµογές της εκπαίδευσης ενηλίκων), το οποίο υλοποιήσαµε στην Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
«e-learning ∆∆Ε ∆ράµας», µε χρήση του Ελεύθερου Λογισµικού Moodle. Το σεµινάριο
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε µε βάση
τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ήταν βασισµένο σε ειδικά διαµορφωµένο πολυµορφικό υλικό και στη µέθοδο µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων.
Το µάθηµα M@rkus Quests διατρέχονταν από ένα βασικό µαθησιακό σενάριο, που αφορούσε ένα νέο εκπαιδευτικό, το Μάρκο, ο οποίος δίδασκε για πρώτη φορά σε δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, χωρίς προηγούµενη διδακτική εµπειρία και επιµόρφωση, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει µία σειρά από προβλήµατα. Η διάρκεια του µαθήµατος ήταν 22
εβδοµάδες, ξεκίνησε στις 12 ∆εκεµβρίου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 28 Μαΐου του
2011, ηµέρα κατά την οποία στην Αθήνα ξεκίνησε η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τη
Μετασχηµατίζουσα Μάθηση. Ο Μάρκος, είχε ενηµερωθεί γι’ αυτή, εκδήλωσε ενδιαφέρον να λάβει µέρος και θέλησε έως τότε να αισθάνεται έτοιµος για τη συµµετοχή του. Το
µάθηµα ξεκίνησε µε την παρουσίαση του προβλήµατος, το οποίο οι εκπαιδευόµενοι δεν
ήταν δυνατό να λύσουν χρησιµοποιώντας όσα γνώριζαν. Στη συνέχεια, δόθηκε έµφαση
στο να αναγνωρίσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι ποιες γνώσεις, που συνέβαλαν στην επίλυση του προβλήµατος, στερούνταν και να µάθουν πώς να τις αποκτήσουν.
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1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Στόχος είναι η εξοικείωση µε την πλατφόρµα και η εισαγωγή στις βασικές αρχές του µαθήµατος. Μελετήστε το Study Guide στο οποίο θα βρείτε το Χρονοδιάγραµµα µελέτης. Στη
συνέχεια ακολουθήστε τις παρακάτω δραστηριότητες.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.
ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«Ο Μάρκος, εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ-2, διδάσκει για πρώτη φορά σε ένα σχολείο µε
ενήλικες εκπαιδευόµενους. Χωρίς προηγούµενη διδακτική εµπειρία και επιµόρφωση στην
εκπαίδευση ενηλίκων, ξεκίνησε να διδάσκει. Οι αρχικές του ανησυχίες στο ξεκίνηµα της
νέας του σταδιοδροµίας επικεντρώνονται στις σχέσεις του µε τους εκπαιδευόµενους, σε ζητήµατα ενηµέρωσης γύρω από το αντικείµενο που θα διδάξει, στις διαδικασίες αξιολόγησης
των εκπαιδευοµένων, στις σχέσεις του µε το ∆ιευθυντή και τους συναδέλφους, στο πώς θα
ανταπεξέλθει στις διδακτικές ιδιαιτερότητες του σχολείου. Τα πρώτα σχέδια µαθηµάτων
δεν λειτουργούν, οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι µοιάζουν αδιάφοροι, καθυστερούν να
προσέλθουν στα µαθήµατα και είναι απείθαρχοι, στοιχεία που τον οδηγούν σε µία συναισθηµατική κόπωση και στο άγχος. Πριν από λίγες µέρες ο ∆ιευθυντής του Σχολείου, συζήτησε µαζί του το πρόβληµα και ο Μάρκος αισθάνεται ότι το πρόβληµά του έχει γίνει αντικείµενο συζητήσεων. Απέναντι σ’ αυτή την αντίξοη πραγµατικότητα είναι ορατός ο κίνδυνος να αναπτύξει µία νοοτροπία επιβίωσης. Να γίνει δηλ. συντηρητικός στις µεθόδους διδασκαλίας, να αντιµετωπίζει µηχανιστικά τους εκπαιδευόµενους και να αµύνεται µε κλείσιµο στον εαυτό του – στοιχεία τα οποία δεν ταιριάζουν µε το προφίλ ενός εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο Κώστας, φίλος και συνάδελφος του Μάρκου στο ίδιο σχολείο και µε µεγάλη εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προτείνει στο Μάρκο µία σειρά από λύσεις που σχετίζονται
µε την αυτοµόρφωσή του, όπως µελέτη βιβλίων, επίσκεψη σε σχετικές ισοσελίδες κ.ά. Μεταξύ άλλων στη συζήτηση που κάνουν τον ενηµερώνει µε ενθουσιασµό ότι η επόµενη παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηµατίζουσα Μάθηση θα γίνει στην Αθήνα στις 28 και
29 Μαίου 2011 και του προτείνει να δηλώσει συµµετοχή για να την παρακολουθήσουν µαζί. Ο Μάρκος ακούει προβληµατισµένος τον Κώστα, καθώς θεωρεί ότι έως τότε µάλλον
έχει να καλύψει πολύ βασικές ανάγκες».
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ...Θα επιχειρήσουµε να βγάλουµε τον
Μάρκο από την “νοοτροπία επιβίωσης” την οποία τείνει να αναπτύξει, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή του ενόψει της επικείµενης συµµετοχής του στη Συνδιάσκεψη.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.
Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα στολίστε ένα Χριστου-γεννιάτικο δένδρο ανοίγοντας
το αρχείο "christmas" και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.
∆οκιµάστε το chat room και το forum συζητήσεων. Στο θέµα "Μάρκος" του Forum τι θα
είχατε αρχικά να προτείνετε στο Μάρκο;
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.learning-styles-online.com/ µελετήστε τα µαθησιακά στυλ που αναφέρονται και αν επιθυµείτε κάντε το test "Learning Styles
Questionnaire" που θα βρείτε εκεί. Όσα αποκοµίσετε θα µας φανούν χρήσιµα στη διάρκεια της τρίτης εβδοµάδας, όταν θα κάνουµε "διερεύνηση αναγκών" και θα οργανώσουµε το "Μαθησιακό Συµβόλαιο"
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.
Όπως διαβάσατε στο εισαγωγικό σηµείωµα η επιµόρφωση βασίζεται στη µέθοδο µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων. ∆είτε τι είναι η PBL βλέποντας το βίντεο (PROBLEM
BASED LEARNING) και διαβάζοντας το pdf αρχείο (KARAKOS-KIOULANIS PBL).
Σκεφτείτε, παράλληλα, µπορεί να φανεί χρήσιµη στην καθηµερινή σας διδακτική πρακτική; Γράψτε αν θέλετε την γνώµη σας στο FORUM Συζητήσεων.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.
Ας κλείσουµε την πρώτη εβδοµάδα ακούγοντας το SO THIS IS CHRISTMAS από
τη CELINE DION. Απλά επιλέξτε το αρχείο Merry Christmas.
•
•
•
•
•
•

CHRISTMAS! Έγγραφο Λογιστικού Φύλλου Excel
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ CHAT ROOM 1ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Συζήτηση
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 1ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων
PROBLEM BASED LEARNING - VIDEO Αρχείο
ΚΑΡΑΚΟΣ-ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ PBL Έγγραφο Acrobat Reader PDF
MERRY CHRISTMAS Αρχείο

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 19/12. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
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2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Εγγραφές - Εξοικείωση µε την πλατφόρµα - Μελέτη εισαγωγικών κειµένων σχετικά µε
τη χρήση του moodle, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Φτάσαµε, λοιπόν, στη 2η Εβδοµάδα µελέτης, µία εβδοµάδα πριν από τα Χριστούγεννα!
Στη διάρκεια της 2ης Εβδοµάδας, συνεχίζονται οι εγγραφές στο µάθηµα και ο κύριος
στόχος µας είναι να εξοικειωθείτε µε την λειτουργία της πλατφόρµας, συζητώντας µία
σειρά από θέµατα τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο σχέση µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Θα πρότεινα να ξεκινήσουµε στο πνεύµα των ηµερών ακούγοντας το "WE WISH YOU
A MERRY CHRISTMAS". Επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο που θα βρείτε στα επισυναπτόµενα που βρίσκονται στο τέλος των δραστηριοτήτων αυτής της εβδοµάδας και συνεχίζουµε.....
1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σας προτείνουµε να µελετήστε τα άρθρα που ακολουθούν (επισυνάπτονται). Γίνεται
σ' αυτά συζήτηση για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
τα ποσοτικά όσο και ποιοτικά της δεδοµένα και για τους περιορισµούς της.
1. Hillesheim, G. (1998). Distance learning: Barriers and strategies for students and
faculty. The Internet and Higher Education, 1, 31-44.
2. McGorry, S.Y. (2003). Measuring quality in online programs. The Internet and
Higher Education, 6, 159-177.
3. Stokes, S.P. (2001). Satisfaction of college students with the digital learning environment; Do learners’ temperaments make a difference? The Internet and Higher
Education, 4, 31-44.
Μελετώντας τα άρθρα διαπιστώνουµε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (θετικά και αρνητικά) τα οποία από τη φύση τους δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες µάθησης ή εµπόδια και προκαλούν δυσκολίες τόσο στη διδακτική όσο
και στη µαθησιακή διαδικασία. Στο χώρο συζητήσεων της 2ης εβδοµάδας ανοίξαµε ένα
θέµα συζήτησης αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Μπορείτε αν επιθυµείτε να πάρετε µέρος στη συζήτηση. Επίσης σας προτείνουµε να µελετήσετε το αρχείο on line resources. Σ αυτό θα βρείτε ηλεκτρονικές διευθύνσεις οργανισµών, περιοδικών κ.λ.π αναφορικά µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο χώρο συζητήσεων της 2ης εβδοµάδας θα βρείτε και ένα ζήτηµα µε θέµα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ" . Η εναρκτήρια συνάντηση, η διερεύνηση
των αναγκών και η σύναψη του µαθησιακού συµβoλαίου αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα ασχοληθούµε µ' αυτά την επόµενη εβδοµάδα, καθώς ακόµη βρισκόµαστε σε περίοδο εγγραφών. Μπορείτε, όµως, να προβληµατιστείτε
σχετικά απαντώντας στο σχετικό θέµα. Σας προτείνουµε, παράλληλα, να επαναλάβετε τη
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∆ραστηριότητα 4 της προηγούµενης εβδοµάδας. Η άποψη που θα σχηµατίσετε µέσα από
αυτή θα µας φανεί χρήσιµη στη συνέχεια.
3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συµπληρώστε ανώνυµα το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ που επισυνάπτουµε
και στείλτε το στο mail spiros@kioulanis.gr. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαµβάνεται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 3 περίπου εβδοµάδες) καθώς η διερεύνηση και αξιολόγηση των συναισθηµάτων των συµµετεχόντων σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης είναι ένα ζήτηµα ιδιαίτερα σηµαντικό.
4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μελετήστε το κείµενο του M. Knowles "Από δάσκαλος εµψυχωτής" που επισυνάπτουµε
(αρχείο Knowles) και καταθέστε τη δική σας άποψη στο ερώτηµα "δάσκαλος ή εµψυχωτής;" σε ότι αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά -γιατί όχι - και στο τυπικό σύστηµα
εκπαίδευσης.
5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε επτά (7) θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στη διάρκεια της επιµόρφωσης θα έχουµε την ευκαιρία να αναφερθούµε στη βιογραφία
τους, στο έργο τους, αλλά και στις πρακτικές εφαρµογές που ξεκινούν απ' αυτό σε επίπεδο διδασκαλίας κ.λ.π. Στο Νο 3 είναι ο M. Knowles, (εισηγητής της θεωρίας της "ανδραγωγικής") µε το κείµενο του οποίου ασχοληθήκαµε στην προηγούµενη δραστηριότητα.
Γνωρίζετε τους υπόλοιπους; Αν όχι µην ανησυχείτε. Στο τέλος της επιµόρφωσης θα έχουµε µία καλή άποψη για τα πρόσωπα αυτά, τις ιδέες τους και τις θεωρίες τους.

6η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Και καθώς µιλήσαµε αυτή την εβδοµάδα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω των
ΤΠΕ, ας συζητήσουµε για τη τεχνοφοβία. Οι έρευνες δείχνουν πως ένα ποσοστό µεταξύ
25% και 33% του πληθυσµού του βιοµηχανικού κόσµου είναι τεχνοφοβικοί σε κάποιο
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βαθµό. Οι έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι η τεχνοφοβία δεν περιορίζεται στις µεγάλες ηλικίες (όπως θα περίµενε κανείς), ενώ συνδέεται και µε το φύλο (οι περισσότερες µελέτες
δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο άγχος στη χρήση των Η/Υ). Ας συζητήσουµε
για όλα αυτά στο χώρο συζητήσεων της 2ης εβδοµάδας (θέµα: τεχνοφοβία).
ΚΑΙ Ε∆Ω ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η 2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ - ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ
26 ∆ΕΚ. ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
ΣΤΙΣ 25 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΩΡΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΤΕ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ YOUTUBE ΚΑΙ ΤΩΝ WHAM ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ LAST
CHRISTMAS....
•
•
•
•
•

knowles Έγγραφο Acrobat Reader PDF
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS Αρχείο
Hillesheim Έγγραφο Acrobat Reader PDF
McGorry Έγγραφο Acrobat Reader PDF
Stokes Έγγραφο Acrobat Reader PDF

•
•
•
•

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 2ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Έγγραφο Word
WHAM - LAST CHRISTMAS Αρχείο
ONLINE RESOURCES Έγγραφο Acrobat Reader PDF

Συζητήσεις της 2ης Εβδοµάδας:
Θέµα: «∆άσκαλος ή εµψυχωτής»
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 18 ∆εκέµβριος 2010, 02:26 µµ

Γράφει στο κείµενο που µελετήσατε ο M. Knowles «Στο τέλος βρέθηκα να επιτελώ εντελώς διαφορετικές λειτουργίες που απαιτούσαν διαφορετικές ικανότητες. Αντί να είµαι
σχεδιαστής και µεταδότης γνώσεων, δηλαδή αντί να έχω ρόλο που απαιτεί κατ’ αρχήν
ικανότητες εισήγησης, σχεδίαζα και συντόνιζα τη µαθησιακή διεργασία, λειτουργία που
απαιτούσε ικανότητα δόµησης σχέσεων, διάγνωσης αναγκών, εµπλοκής των σπουδαστών στο σχεδιασµό, διασύνδεσής τους µε τις πηγές της µάθησης και ενθάρρυνση της
πρωτοβουλίας τους. Ποτέ από τότε δεν µπήκα στον πειρασµό να επιστρέψω στο ρόλο
του δασκάλου!» Σχολιάστε την άποψή του και καταθέστε παράλληλα τη δική σας εκτίµηση στο ερώτηµα
•

από ΚΜ - ∆ευτέρα, 20 ∆εκέµβριος 2010, 05:52 µµ

Άποψή µου είναι ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να βρίσκεται κάπου ανάµεσα στους
δύο ρόλους. Τουλάχιστον εγώ αυτό θα ήθελα...
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•

Από ΙΑ - ∆ευτέρα, 20 ∆εκέµβριος 2010, 10:23 µµ

Απαραίτητη είναι η προσαρµογή του ρόλου του εκπαιδευτικού στις ανάγκες των µελών
και της οµάδας. Πιστεύω ότι οι ρόλοι του θα πρέπει να εναλλάσσονται µε τους ρόλους
του αρχηγού, του δασκάλου, του συντονιστή, του εµψυχωτή, του συµβούλου που φέρνει την γνώση, την πείρα και τις δεξιότητες για να επηρεάσει την κατάσταση.
•

Από ΙΠ - Τρίτη, 21 ∆εκέµβριος 2010, 10:49 πµ

Συµφωνώ και εγώ µε τον Γιάννη άνωθεν. Είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτής να µπορεί να
κινηθεί ανάµεσα σε διαφορετικούς τύπους διδασκαλίας. Είναι εύκολο να είσαι εµψυχωτής σε µία οµάδα µε πολλά κίνητρα και θέληση, αλλά τα πράγµατα δεν είναι πάντα έτσι.
Το ίδιο πιστεύω και για τις διάφορες µεθοδολογίες διδασκαλίας (π.χ. επικοινωνιακή, οπτικοακουστική κτλ., στις ξένες γλώσσες). ∆εν υπάρχει καλή και κακή (που συνήθως
σηµαίνει νέα-παλιότερη) και το µάθηµα δεν πρέπει να είναι µέθοδο (θεωρητικο) κεντρικό, αλλά ευπροσάρµοστο.
•

Από ΑΜ - Τρίτη, 21 ∆εκέµβριος 2010, 09:38 µµ

Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτής, αν έχει επίγνωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, µπορεί ταυτόχρονα να είναι και δάσκαλος και εµψυχωτής, επειδή πρέπει να
είναι και τα δυο. Στη σηµερινή εποχή ειδικά όπου έχουµε έµφαση στη δια βίου µάθηση
πρέπει οπωσδήποτε και οι εκπαιδευτές να έχουν και τις δυο παραπάνω ιδιότητες.
•

από ΚΧ - Τετάρτη, 22 ∆εκέµβριος 2010, 01:38 µµ

Θεωρώ την προσαρµογή του εκπαιδευτικού στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και της
οµάδας απαραίτητη. Ο ρόλος του θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα του εµψυχωτή, του δασκάλου, του συντονιστή, που µεταδίδει την γνώση, τις δεξιότητες και συµβάλει τα µέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία
•

από ΜΑ . - Πέµπτη, 23 ∆εκέµβριος 2010, 09:39 πµ

Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτής δε θα πρέπει να αναλαµβάνει το ρόλο του «µεταφορέα γνώσεων» διότι θα δηµιουργεί αρνητικά στοιχεία στο επίπεδο των σχέσεων του µε τους εκπαιδευοµένους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία, να δηµιουργεί ένα
κλίµα αποδοχής στην οµάδα, να ακούει µε προσοχή τις απόψεις των εκπαιδευοµένων και
στη συνέχεια και προχωρεί στην ανατροφοδότησή τους.
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 23 ∆εκέµβριος 2010, 06:53 µµ

Νοµίζω ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα. Σίγουρα όµως ο ρόλος του εκπαιδευτή σε µια τάξη ποικίλλει. Αρχικά πρέπει να είναι ευέλικτος και προσαρµόσιµος στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων του. Εποµένως, χρειάζεται να είναι και ο µε-
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ταδότης γνώσεων αλλά και ο συντονιστής και παράλληλα ο εµψυχωτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
•

από ΧΠ - Τρίτη, 28 ∆εκέµβριος 2010, 11:53 πµ

Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ώστε ο δάσκαλος να µην χάνει τον ρόλο του,
καθώς στόχος του είναι να µεταδώσει γνώσεις. Όµως πρέπει να είναι και προσεκτικός για να µην ακολουθήσει το δρόµο της στείρας γνώσης. Βέβαια από την άλλη πλευρά
πρέπει να προσαρµοστεί ως ένα σηµείο στις ανάγκες των µαθητών του. Φυσικά οφείλει
να είναι εµψυχωτής και να παρακινεί, ώστε το µάθηµα να αποκτά ενδιαφέρον.
•

από ΑΤ - Παρασκευή, 24 ∆εκέµβριος 2010, 10:11 πµ.

Ο δάσκαλος επιτελεί σίγουρα πολλαπλούς ρόλους. Είναι εκείνος που συντονίζει, που
παρουσιάζει το υλικό µάθησης, που συζητάει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους να
συζητήσουν και να συµµετάσχουν στη µαθησιακή διαδικασία. Είναι εκείνος που εµψυχώνει και ανατροφοδοτεί, εκείνος που βρίσκει τον τρόπο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον
των µαθητών του, που τους ωθεί να σκεφτούν κάτι που ίσως πριν δεν είχαν σκεφτεί. Ο
δάσκαλος είναι σίγουρα και φορέας και µεταδότης γνώσεων αλλά όχι µε το στείρο τρόπο της διδασκαλίας-διάλεξης (του τύπου: «Θαυµάστε µε, τι καλά που τα ξέρω!!») αλλά
µέσω της συνεργασίας , του διαλόγου και της ενθάρρυνσης.
•

από ΚΧ - Παρασκευή, 24 ∆εκέµβριος 2010, 11:09 πµ

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τα έχει και τα δυο. ∆εν µπορείς να είσαι απλά εµψυχωτής.
Είσαι δάσκαλος και εµψυχωτής. Στο Σ∆Ε ∆ράµας το 2008, στην κοινωνική εκπαίδευση
πέρα από να εµψυχώνω το τµήµα, έπρεπε να δώσω και γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτή
είναι µεγάλο πακέτο και εµπεριέχει πολλούς ρόλους όπως του καθοδηγητή, του εµψυχωτή, του δασκάλου , του διαχειριστή ισορροπιών ακόµα και του προτύπου για τους εκπαιδευοµένους.
•

από ΝΓ - Παρασκευή, 24 ∆εκέµβριος 2010, 05:16 µµ

Προσωπική µου άποψη είναι ότι το να είσαι εµψυχωτής είναι πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό απ’ το να είσαι δάσκαλος. Θα ήθελα πολύ να µπορώ να επιτελώ αυτό τον ρόλο, αλλά δεν νιώθω έτοιµη και ικανή ακόµα για κάτι τέτοιο. Ελπίζω, ωστόσο, ότι µε
συνεχή προσπάθεια, µε απόκτηση εµπειρίας και επιπλέον γνώσεων θα µπορέσω ως ένα
βαθµό να ανταπεξέλθω. Για µένα ο εµψυχωτής υπερέχει του δασκάλου και τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας επίσης. Στην εκπαίδευση ενηλίκων, ίσως, το να
επιτελείς µε επιτυχία το ρόλο του εµψυχωτή είναι πιο εύκολο στην υλοποίηση, λόγω της
ωριµότητας των εκπαιδευοµένων και δεδοµένου ότι γνωρίζουν τις ανάγκες τους, οι οποίες είναι περισσότερο συγκεκριµένες. Στο τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης, θα ήταν άκρως ανατρεπτικό, αλλά ίσως θα µας γλίτωνε απ’ αυτή την στείρα γνώση και θα φτάναµε πιο κοντά στην ουσία!
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•

από ΠΓ - Παρασκευή, 24 ∆εκέµβριος 2010, 05:29 µµ

Θεωρώ πως ο εκπαιδευτής πρέπει να αναλαµβάνει και τους δύο ρόλους. Η στείρα µετάδοση των γνώσεων που προστάζει το κοινωνικό πρότυπο είναι απαραίτητες στους µαθητές, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές οµάδες. Παρ' όλα αυτά
η αναζήτηση, η διεύρυνση των οριζόντων και η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι προσωπική ανάγκη για ουσιαστική µόρφωση που δίνει δίοδο διαφυγής από τις "αναµασηµένες"
πληροφορίες των σχολικών βιβλίων.
•

από ∆Μ - Κυριακή, 26 ∆εκέµβριος 2010, 08:26 πµ

Στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως και στην τυπική εκπαίδευση που παρέχεται στα δηµόσια σχολεία προέχει , όσον αφορά το διδάσκοντα, ο ρόλος του εµψυχωτή. "Είναι καλύτερο να µάθεις σε κάποιον πώς να ψαρεύει, παρά να του δώσεις στο πιάτο τρία ψάρια" λέει
η κινέζικη παροιµία. ∆υστυχώς, στη χώρα µας ακόµη αναζητούµε το αυτονόητο. Θα
συµφωνήσω στο ότι, όσον αφορά τους ενηλίκους, είναι πιο εύκολο για το διδάσκοντα να
υιοθετήσει (κατακτήσει) το ρόλο του εµψυχωτή. Νοµίζω πως το µυστικό της επιτυχίας
βρίσκεται στις "ενότητες προς διερεύνηση", καθώς µ' αυτόν τον τρόπο ωθεί ο εκπαιδευτής προς τη βιωµατική κατάκτηση της γνώσης πράγµα που ελκύει πολύ περισσότερο τον
ενήλικο. Πιστεύω πως και µε το µαθητή της τυπικής εκπαίδευσης συµβαίνει το ίδιο.
Τουλάχιστον, αυτό µου δείχνει η εµπειρία µου, η οποία προέρχεται βέβαια από ηµιτυπικές κυρίως µορφές εκπαίδευσης (προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεµάτων κλπ). Εάν λοιπόν, ένα σχέδιο µαθήµατος δεν προσπαθεί να µεταδώσει έτοιµη τη γνώση, αλλά δείχνει κυρίως τον τρόπο αναζήτησης της γνώσης, µε βάση αυτό
τότε ο διδάσκων µπορεί πρώτα να γίνει εµψυχωτής κι έπειτα δάσκαλος.
•

από ΝΜ - ∆ευτέρα, 27 ∆εκέµβριος 2010, 10:16 µµ

Θεωρώ ότι γενικότερα ένας καθηγητής πρέπει να είναι ευέλικτος Η δική µου άποψη είναι κάπου ενδιάµεσα. Στην εκπαίδευση ενηλίκων θα έλεγα βέβαια ότι κυριαρχεί ο ρόλος
του εµψυχωτή. Οι ενήλικες ειδικότερα όταν βιώνουν µια προσωπική κατάσταση και αλληλεπιδρούν σε οµάδα νιώθουν εν µέρει ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους για ουσιαστική µόρφωση . Πρέπει να τους κάνουµε να νιώθουνε χρήσιµοι και ικανοί και αυτό
µπορούµε να το πετύχουµε µόνο όταν κατασκευάζουν οι ίδιοι οι ενήλικες τη γνώση µε
την δική µας καθοδήγηση . Από την άλλη, πρέπει να παίρνεις τον ρόλο του δασκάλου
όταν αυτό καταστεί απαραίτητο για παράδειγµα όταν θα πρέπει να "µαζέψεις" τα συµπεράσµατα ή για παράδειγµα πρέπει να επέµβεις όταν βλέπεις ότι µια οµάδα προσανατολίζεται σε άλλη κατεύθυνση και χάνεται ο στόχος.
•

από ΓΚ - Πέµπτη, 30 ∆εκέµβριος 2010, 11:44 πµ
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Νοµίζω ότι στο ερώτηµα δάσκαλος ή εµψυχωτής η απάντηση είναι κάπου στην µέση.
Σίγουρα στην εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να είσαι πιο πολύ εµψυχωτής παρά δάσκαλος. Το πόσο πιο πολύ εξαρτάται βέβαια από την συγκεκριµένη οµάδα προς εκπαίδευση,
τις ανάγκες της και τις δυνατότητες της. Στο τυπικό όµως σύστηµα εκπαίδευσης νοµίζω
ότι τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Τα παιδιά σε θέλουν (έχουν µάθει, συνηθίσει έτσι)
πιο πολύ δάσκαλο παρά εµψυχωτή. Μόνο σε κάποια προγράµµατα όπου η ύλη δεν είναι
συγκεκριµένη (περιβαλλοντικά κλπ.) θα µπορούσες να λειτουργήσεις ως εµψυχωτής και
µάλιστα µε πολύ καλά αποτελέσµατα.
•

Από ΠΤ - Πέµπτη, 30 ∆εκέµβριος 2010, 01:21 µµ

Και όµως οι µαθητές θέλουν το δάσκαλό πρώτα εµψυχωτή και µετά δάσκαλο και αυτό
αποδεικνύεται καθηµερινώς µέσα στο σχολικό περιβάλλον.
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 31 ∆εκέµβριος 2010, 12:50 πµ

Ο ρόλος του δασκάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ενήλικους, θα πρέπει να είναι κυρίως
εµψυχωτικός. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι συνδηµιουργός. Να συντονίζει αλλά
να µην κατευθύνει. Η φαντασία, η εφευρετικότητα, η ικανότητα αξιοποίησης του τυχαίου είναι τα σηµαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένας καλός δάσκαλος,
πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι κυρίως εµψυχωτής. Και η χαρά της δηµιουργίας, της ανακάλυψης και κατά συνέπεια η αυτοεκτίµηση αποτελούν φυσικά τα συστατικά για να νιώσουν οι ενήλικοι µαθητευόµενοι οτι αυτά που έµαθαν... είναι "κτήµα
τους"
•

από ΠΣ - Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2011, 11:07 πµ

Είδα ότι ειπώθηκαν πολλά και δεν νοµίζω ότι θα διαφωνήσω. Σίγουρα το ένα δεν µπορεί
να αποκλείει το άλλο, αλλά γενικότερα έχει να κάνει µε το πώς διαχειρίζεσαι το κοινό
σου. Πώς χρησιµοποιείς τις ευκαιρίες που σου δίνει, πώς εκµεταλλεύεσαι µία άποψη που
θα ακουστεί ή µία προσωπική εµπειρία που θα καταθέσει κάποιος. Αυτό απαιτεί και ευρύτητα σκέψης και πνεύµατος καθώς και δυνατότητα να προκαλείς το ενδιαφέρον για τη
συνέχεια.
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, απλά απαιτείται προσαρµοστικότητα. Και µεγαλύτερη
εµπιστοσύνη σε αυτούς που συµµετέχουν µαζί µας σε κάποιο σεµινάριο είτε ως ενήλικοι
είτε ως µαθητές. Καθώς οι σκέψεις τους και οι διαπιστώσεις τους αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για να διεκπεραιώσουµε τους στόχους που έχουµε θέσει από την αρχή.
Με λίγα λόγια, τίποτα από ότι λέγεται ή διαπιστώνεται µέσα σε µία τάξη δεν πρέπει να
πηγαίνει χαµένο. Και ο κατάλληλος δάσκαλος ή επιµορφωτής ή εµψυχωτής πρέπει να
µπορεί να διαχειρίζεται κατάλληλα και το κλίµα που δηµιουργείται. Χωρίς κατάλληλη
διαχείριση του πλαισίου µέσα στο οποίο γίνεται η διδασκαλία ή η επιµόρφωση όλα µπορούν να καταρρεύσουν πολύ εύκολα.
•

από ΘΖ - Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2011, 10:35 µµ
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Θεωρώ ότι ο "ικανός" εκπαιδευτής" πρέπει να συνδυάζει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό
το ρόλο του δασκάλου και του εµψυχωτή. Στην τυπική εκπαίδευση συχνά ο ρόλος του
δασκάλου υπερισχύει (λόγω ύλης, αναλυτικού προγράµµατος, λόγω...) αλλά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων πιστεύω ότι εµψυχωτής και δάσκαλος συνυπάρχουν τις περισσότερες
φορές!
Άλλωστε και οι εκπαιδευόµενοι -νοµίζω- θέλουν και τα δύο!!!
•

από ΝΜ - Πέµπτη, 6 Ιανουάριος 2011, 03:05 µµ

Θεωρώ ότι γενικότερα ένας καθηγητής πρέπει να είναι ευέλικτος. Η δική µου άποψη είναι κάπου ενδιάµεσα. Στην εκπαίδευση ενηλίκων θα έλεγα βέβαια ότι κυριαρχεί ο ρόλος
του εµψυχωτή. Οι ενήλικες ειδικότερα όταν βιώνουν µια προσωπική κατάσταση και αλληλεπιδρούν σε οµάδα νιώθουν εν µέρει ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους για ουσιαστική µόρφωση . Πρέπει να τους κάνουµε να νιώθουνε χρήσιµοι και ικανοί και αυτό
µπορούµε να το πετύχουµε µόνο όταν κατασκευάζουνε οι ίδιοι οι ενήλικες την γνώση µε
την δική µας καθοδήγηση. Από την άλλη πρέπει να παίρνεις τον ρόλο του δασκάλου όταν αυτό καταστεί απαραίτητο για παράδειγµα όταν θα πρέπει να "µαζέψεις" τα συµπεράσµατα των οµάδων και να τους βοηθήσεις µε καθοδήγηση σε αυτό που θες να τους
µάθεις ή για παράδειγµα πρέπει να επέµβεις όταν βλέπεις µια οµάδα ότι προσανατολίζεται σε άλλη κατεύθυνση και χάνεται ο στόχος
•

από ΚΣ - Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2011, 03:30 µµ

Οι ενήλικοι µέσα από την κοινωνία, την οικογένεια, την εργασία, την καθηµερινή τους
εµπειρία έχουν αποκτήσει µια πληθώρα γνώσεων. Σε µια οργανωµένη δοµή, όπως είναι
το σχολείο, θα πρέπει αυτές οι γνώσεις να αξιολογηθούν, να επικαιροποιηθούν και να
επαυξηθούν. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς δάσκαλο πλέον και µετά
την ολοκλήρωση των σπουδών τους, εφόσον στην εποχή µας που οι γνώσεις αυξάνονται
µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς παγκοσµίως, είναι ανάγκη η δια βίου µάθηση. Γι’ αυτό πιστεύω
ότι η µεγάλη ευκαιρία του σχολείου είναι να µάθει στους σπουδαστές πως να µαθαίνουν,
κι αυτό δεν µπορεί να γίνει από τον δάσκαλο - αυθεντία, παρά µόνο από τον εµψυχωτή
µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.
•

από ∆Γ - Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011, 01:15 πµ

Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πρώτα εµψυχωτής. Πρέπει να βοηθάει τον εκπαιδευόµενο να αναζητά τη γνώση και όχι να του την παρέχει έτοιµη. ∆εν πρέπει να αντιµετωπίζει τους εκπαιδευόµενους ως παθητικούς δέκτες γνώσεων αλλά να ενθαρρύνει
την πρωτοβουλία τους. Αφού εντοπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις κάθε εκπαιδευόµενου, οφείλει να χαράξει τα κατάλληλα µονοπάτια από τα οποία οι εκπαιδευόµενοι
θα οδηγηθούν στη γνώση.
•

από ΠΣ - Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011, 11:10 πµ
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Συµφωνώ απόλυτα µαζί σου.
•

από ΑΚ - Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 11:46 πµ

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, τις συνθήκες και το αντικείµενο του µαθήµατος, ο εκπαιδευτής πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετεί και τους δύο αυτούς ρόλους, δηλαδή να είναι στην
επικοινωνία και σχέση του µε τους εκπαιδευόµενους άλλοτε δάσκαλος από την άποψη
του συντονιστή και του µεταδότη γνώσεων, και άλλοτε εµψυχωτής εφαρµόζοντας µάλιστα το µοντέλο µάθησης "Problem Based Learning" που συζητήθηκε παραπάνω. Επιπλέον συµφωνώ µε τον κ.Αρναούτη και την κ.Τζούµα ότι η επιθυµία να είσαι εµψυχωτής είναι η κινητήρια δύναµη για να γίνεις καλός δάσκαλος αλλά και ότι άλλο ονειρεύεσαι.
•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011, 12:23 πµ

συµφωνώ µε τον κ.Αρναούτη κ την κ.Τζουµα ο εµψυχωτής είναι η κινητήρια δύναµη για
να γίνεις καλός δάσκαλος αλλά και ότι άλλο ονειρεύεσαι.
•

από ΚΑ - ∆ευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011, 10:01 µµ

∆εν είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι το "εµψυχωτής" ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο µε τον
οποίο επέλεξε να εργαστεί ο Knowles µε τους σπουδαστές του.
Κατά την ταπεινή µου άποψη το πιο κοντινό στο "εµψυχωτής" του Knowles είναι ο
Facilitator (δε µπόρεσα να βρω στα Ελληνικά που να αποδίδει ικανοποιητικά τον όρο).
Και µιας το θέµα του σεµιναρίου είναι η εξ αποστάσεως µάθηση, επισυνάπτω ένα άρθρο
του Scot Headley, "Five roles I play in an online course", οριοθετώντας το ρόλο του εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική µάθηση. Κατά την ταπεινή µου άποψη πολλά από αυτά αντικατοπτρίζουν τη θέση του Knowles και την επεκτείνουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
µάθησης. Οι πρώτες 5 σελίδες έχουν το "ζουµί"
•

από ΤΚ - Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011, 01:17 µµ

Θα συµφωνήσω µε όλους τους άλλους φίλους. Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο εκπαιδευτής
πρέπει να είναι και δάσκαλος και εκπαιδευτής και να αυξοµιεώνει το ποσοστό από το
καθένα ανάλογα µε την πρόοδο των εκπαιδευοµένων του. Από την εµπειρία µου στην
εκπαίδευση ενηλίκων και στην κλίµακα της επιµόρφωσης των ενηλίκων (όχι της παροχής πανεπιστηµιακής µόρφωσης) πιστεύω ότι οι ενήλικες δεν είναι τόσο διαθέσιµοι να
αναλάβουν µόνοι τους τον κόπο της επιµόρφωσής τους. Πολλά πράγµατα τα ζητάνε έτοιµα από τον εκπαιδευτή. Βλέπω ότι η πιο συνηθισµένη εφαρµογή της εµψύχωσης από
τη µεριά του εκπαιδευτή αφορά στο να µην εγκαταλείψουν οι εκπαιδευόµενοι το πρόγραµµα.
•

από ΓΚ - Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2011, 01:43 µµ

Και 'γώ από τη µεριά µου θα έλεγα πως και οι 2 ρόλοι, αυτός του δασκάλου αλλά και
εκείνος του εµψυχωτή, είναι εξίσου σηµαντικοί. Πιστεύω όµως ότι η µέθοδος διδασκαλίας µε τον εκπαιδευτικό να λειτουργεί περισσότερο ως ''εµψυχωτής'' και λιγότερο ως
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δάσκαλος µπορεί να εφαρµοστεί κυρίως στους ενήλικες µαθητές, και αυτό γιατί φυσικά
το σύστηµα εκπαίδευσης δεν βοηθά να υπάρξει το µοντέλο του εµψυχωτή-εκπαιδευτικού
στα τυπικά σχολεία. Με ορισµένες διαθεµατικές εργασίες που γίνονται στα τυπικά σχολεία και εφόσον µείνει χρόνος, δε θα µπορούσε να πει κανείς πως ακολουθείται αυτή η
εναλλακτική µέθοδος διδασκαλίας.... Και όµως πόσο πολύ την επιζητούν οι µαθητές!
Αναλογίζοµαι λοιπόν πόσο σηµαντικό και αναγκαίο είναι να εφαρµόζεται στους ενήλικες
µαθητές!
•

Από ΘΡ - Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2011, 08:38 µµ

Καλησπέρα!
Συµφωνώ µε όλα τα παραπάνω. Απλά θα ήθελα να πω πως πραγµατικά και οι δυο ρόλοι
έχουν εξίσου σηµαντική βαρύτητα στους ενηλίκους σπουδαστές πιστεύω πως η ζυγαριά
κλείνει προς το ρόλο του εµψυχωτή αρχικά. η άποψη µου αυτή βασίζεται στο ότι η εµπειρία µού έχει δείξει πως οι ενήλικες έχουν σωστή πληροφόρηση σε πάρα πολλά θέµατα γνώσεων µέσω των προσωπικών τους εµπειριών. Αυτό που ίσως χρειάζονται οι ενήλικες είναι συντονισµό και οργάνωση των πληροφοριών αυτών, για το λόγο ότι βρίσκονται
µπερδεµένες και πάρα πολλές πληροφορίες µαζί. σε αυτό το σηµείο µπαίνει ο ρόλος του
δασκάλου.
•

από ΜΙ - Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011, 11:06 πµ

Η διδασκαλία είναι "κατάθεση ψυχής" από τον εκπαιδευτικό προς τους εκπαιδευόµενους.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι συνδυασµός της µετάδοσης γνώσεων και της επεξεργασίας
των αποθεµάτων που κατατίθενται στις ψυχές των εκπαιδευόµενων. Ο δάσκαλος µπορεί
να ανυψώσει ή να κατακρηµνίσει τον ψυχικό κόσµο των εκπαιδευοµένων του. Η δύναµή
του είναι τεράστια και η αντίδραση µε τους εκπαιδευοµένους του αµφίδροµη.
•

από ΑΤ - Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 04:30 µµ

Όπως αναρωτιόµασταν και στο χώρο της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ηγέτης ή µάνατζερ;
Όπως εκεί, έτσι και στον χώρο της ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (ή τάξης) θεωρώ πως το
ιδανικό είναι κάπου στη µέση.
•

από ΠΦ - Σάββατο, 7 Μάιος 2011, 11:30 µµ

Από την προσωπική µου εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα ήθελα να πω πως υπήρξαν στιγµές κατά το παρελθόν που έκλινα περισσότερο στον ρόλο του δασκάλου και
στιγµές που έκλινα στον ρόλο του εµψυχωτή...Και αυτό γιατί κατ' εµέ ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αφουγκράζεται τη χωροθεσία πράξεων, στάσεων και ρόλων κάθε στιγµή µέσα στην οµάδα που εκπαιδεύει κάθε φορά, καθώς .είναι ποικίλες οι ανάγκες
των εκπαιδευοµένων και άρα και η θέση του εκπαιδευτή, αλλά και για ένα άλλο λόγο :
προσέρχονται στο Σ.∆.Ε. οι 45χρονοι πρώην εργαζόµενοι και για άλλο λόγο οι επαγγελµατίες τουριστικών µονάδων που θέλουν για παράδειγµα να µάθουν γερµανική µε έµφα-
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ση στον τουρισµό...Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι εκεί σε κάθε περίπτωση για να επαναπροσδιορίσει την σχέση των εκπαιδευοµένων µε την ανανέωση της γνώσης...και την πιθανή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας .
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 04:59 µµ

∆άσκαλος η εµψυχωτής; Φυσικά και τα δυο. αλλά πάνω απ’ όλα "άνθρωπος"!
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3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Εγγραφές - Εξοικείωση µε την πλατφόρµα ∆ιερεύνηση αναγκών συµµετεχόντων - Μαθησιακό Συµβόλαιο.
Καλώς Ορίσατε στην 3η εβδοµάδα µελέτης. Ευτυχισµένα Χριστούγεννα και ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ σε όλους και όλες. Στη διάρκεια της 3ης εβδοµάδας θα ασχοληθούµε, µε τη
"∆ιερεύνηση των Μαθησιακών Αναγκών" και το "Μαθησιακό Συµβόλαιο". Πρόκειται
για δύο βασικές διεργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, τις οποίες συναντάµε στην εναρκτήρια συνάντηση. Είναι, ιδιαίτερα, ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη διάρκεια αυτής της
εβδοµάδας θα επιχειρήσουµε να τις υλοποιήσουµε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική σας συµµετοχή. Σας ευχόµαστε, λοιπόν,
Καλή επιτυχία! και Χρόνια Πολλά!...µε µία Πολυκάρτα από τον Αρκά...

Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
1. Να γνωριστούν οι εκπαιδευόµενοι µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτή
2. Να διερευνηθούν οι προσδοκίες των εκπαιδευόµενων από το πρόγραµµα
3. Να καταρτιστεί το µαθησιακό συµβόλαιο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
4. Αυτό-παρουσίαση: Η οµάδα κάθεται σε κύκλο ή σε σχήµα Π. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων παρουσιάζει τον εαυτό του δίνοντας έµφαση κυρίως στην επαγγελµατική
και εκπαιδευτική του πορεία. Στη συνέχεια ζητάει από τους εκπαιδευόµενους να
συστηθούν στην οµάδα. Προσέξτε ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη µοιραστεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων µε τους εκπαιδευόµενους θα καθορίσουν το ύφος
των συστάσεων των εκπαιδευόµενων. Εάν δηλαδή ο εκπαιδευτής ενηλίκων δώσει
περισσότερες επαγγελµατικές παρά προσωπικές πληροφορίες, αναµένεται ότι το
ίδιο θα κάνουν και οι εκπαιδευόµενοι.
5. Γνωριµία σε ζευγάρια : Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ζητάει από τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν σε ζευγάρια. Υπάρχει συνήθως η τάση οι εκπαιδευόµενοι να
επιλέγουν το άτοµο το οποίο κάθεται δίπλα τους. Αυτό δεν είναι το καλύτερο.
Εάν τα άτοµα ήδη γνωρίζονται, θα δηµιουργεί µία υπό-οµάδα που στην πορεία
του προγράµµατος εκπαίδευσης ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για τη δυναµική της οµάδας. Ζητάµε από τους εκπαιδευόµενους να σηκωθούν και, αφού
περπατήσουν για λίγο στην αίθουσα, να επιλέξουν το άτοµο το οποίο αισθάνονται
ότι θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα. Αν άτοµα που είναι συνεσταλµένα µείνουν χωρίς ταίρι µπορούµε να παρέµβουµε διακριτικά δηµιουργώντας ζευγάρια ή
τριάδες (εάν ο αριθµός των εκπαιδευοµένων είναι µονός). Στη συνέχεια ζητάµε
από τους εκπαιδευόµενους να πάρουν µία σύντοµη συνέντευξη ο ένας από τον
άλλον, η οποία θα επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους
πορεία και στους λόγους συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. Τέλος, ζητάµε από
τους εκπαιδευόµενους να συστήσουν το ταίρι τους σε όλη την οµάδα.

18

•

•

Αλυσίδα : Οι εκπαιδευόµενοι συστήνουν τον εαυτό τους στην οµάδα λέγοντας
απλώς το µικρό τους όνοµα και τα ονόµατα όσων κάθονται πριν από αυτούς. Κάθε εκπαιδευόµενος που συστήνεται στην αλυσίδα, πρέπει να αναφέρει, εκτός από
το όνοµά του, τα ονόµατα όλων όσων έχουν ήδη συστηθεί πριν από εκείνον.
Ιστορίες Ονοµάτων : Κάθε εκπαιδευόµενος γράφει το µικρό του όνοµα σε ένα
χαρτί. Στη συνέχεια τοποθετεί το χαρτί στο κέντρο του κύκλου πάνω στο πάτωµα
και αναφέρει κάτι το οποίο να χαρακτηρίζει το όνοµα του, όπως για παράδειγµα:
µε λένε Μάρκο και το όνοµα αυτό µου αρέσει γιατί είναι του παππού µου, τον οποίο
αγαπούσα πολύ κ.τλ.. Ο εκπαιδευτής είναι ο πρώτος ο οποίος γράφει το όνοµα του
και εξηγεί στην οµάδα για ποιους λόγους του αρέσει ή δεν του αρέσει.
Η επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από ορισµένους παράγοντες,
όπως:
1. ο είδος (γνωστικό αντικείµενο) του προγράµµατος εκπαίδευσης
2. το προφίλ των ενήλικων εκπαιδευοµένων,
3. οι προσωπικές ικανότητες και γνώσεις του εκπαιδευτή βάσει των οποίων
µπορεί να διαχειριστεί την οµάδα
4. ο διαθέσιµος χρόνος και χώρος (δυνατότητα για κατάλληλη διάταξη της
αίθουσας,
5. συνολικός χρόνος εκπαίδευσης και επαφής µε τους εκπαιδευόµενους)
6. ο αριθµός των εκπαιδευόµενων κ.λ.π

ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.
Το µαθησιακό συµβόλαιο διαµορφώνεται στην εναρκτήρια συνάντηση και αξιοποιείται
από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόµενους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράµµατος. Στηρίζεται στα αποτελέσµατα της διερεύνησης των αναγκών και περιλαµβάνει:
o
o
o

τον ορισµό των στόχων του προγράµµατος,
τον εντοπισµό των µεθόδων µάθησης,
τον προσδιορισµό των κανόνων λειτουργίας της οµάδας

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.
Μετά από όσα είδαµε σ' αυτή αλλά και στις προηγούµενες ενότητες, δείτε την παρακάτω
εικόνα και εξηγήστε στον Mr. Smith, που κοιτάζει έκπληκτος, τι πρέπει να κάνει. Απαντήστε στο forum που θα βρείτε στο τέλος της ενότητας µε θέµα: Mr. Smith.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.
Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια κάτι ιδιαίτερο αλλά και πρωτότυπο: ΜΙΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ. Θα χρησιµοποιήσουµε γι' αυτή την εβδοµάδα την τεχνική
της αυτό-παρουσίασης µε τη βοήθεια ρητών. Με βάση τα στοιχεία που θα καταθέσετε θα
προχωρήσουµε στη συνέχεια (4η εβδοµάδα) σε άλλες δραστηριότητες. Επισκεφτείτε,
λοιπόν το FORUM της 3ης εβδοµάδας: θέµα: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ και απαντήστε σε όσα από τα παρακάτω ερωτήµατα επιθυµείτε.
1. Ξεκινήστε µε το ονοµατεπώνυµό σας και γράψτε αν επιθυµείτε κάτι για το µικρό
σας όνοµα (από που προέρχεται, τι εκφράζει για σας ή και γενικότερα σαν όνοµα)
2. Μιλήστε ελεύθερα για τον εαυτό σας. Εµείς θα σας προτείνουµε µία σειρά από
θέµατα. Μπορούν να είναι αυτά ή κάποια άλλα. (Mπορείτε για παράδειγµα, να
γράψετε για τις σπουδές σας, την επαγγελµατική σας εµπειρία, τα χόµπυ σας ή
ακόµη, γιατί όχι, για το αγαπηµένο σας φαγητό, τηλεοπτικό πρόγραµµα, ζώο,
παιχνίδι, άθληµα, µουσική κ.τ.λ..
3. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο
οποίο συµµετέχετε; Ποιες νέες γνώσεις, εµπειρίες και δεξιότητες θα θέλατε να
αποκτήσετε από τη συµµετοχή σας; Ποιους κανόνες θα θέλατε να έχει το πρόγραµµα; Τι θα θέλατε να ρωτήσετε σχετικά µ' αυτό;
4. Σε ποιο τύπο µαθησιακών στυλ ανήκετε; Σας είχαµε προτείνει στην 4η δραστηριότητα της 1ης εβδοµάδας να δείτε όσα αναγράφονται σχετικά µε αυτό το θέµα
ή και να κάνετε το test που θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.learning-stylesonline.com/ Μπορείτε, ωστόσο, ακόµη και τώρα να ασχοληθείτε. [Ο όρος µαθησιακό στυλ χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις ατοµικές διαφορές στη µάθηση.
Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτοµο έχει ένα διακριτό τρόπο να µαθαίνει, δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες. (Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το learning style inventory του Kolb τα τέσσερα (4) µαθησιακά στυλ είναι: το ενεργό, το στοχαστικό, το θεωρητικό και το πειραµατιζόµενο)]
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5. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ρητά και γράψτε γιατί το επιλέξατε και σε τι σας
εκφράζει.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΗΤΟΥ
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Το πιο σηµαντικό είναι να µη σταµατάς πότε να ρωτάς. Η περιέργεια έχει το
δικό της λόγο ύπαρξης.
Κάθε πρωί που ξυπνάω το πρώτο που µε απασχολεί είναι το τι θέλω - ∆υστυχία ή ευτυχία; Πάντα διαλέγω το δεύτερο αυτή είναι η εκλογή και η ζωή µου.
"Υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων σ' αυτόν τον κόσµο, οι καλοί και οι κακοί. Οι
καλοί κοιµούνται καλύτερα, αλλά οι κακοί απολαµβάνουν περισσότερο τις
ώρες που είναι ξύπνιοι"
"∆εν υπάρχει αµφιβολία πως ένας αόρατος κόσµος υπάρχει. Το πρόβληµα είναι πόσο απέχει απ' το σπίτι µας και µέχρι ποια ώρα µένει ανοιχτός
"Ό,τι επαναλαµβάνουµε, µας καθορίζει"
Το µέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στην οµορφιά των ονείρων τους
Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να 'ταν να ζεις για πάντα.
Ο µυαλωµένος αντλεί περισσότερο όφελος από τους εχθρούς του παρά ο ανόητος.
Ό,τι είµαστε είναι αποτέλεσµα του τι σκεφτόµαστε.
"Οι µεγάλοι άνθρωποι µιλούν για ιδέες. Οι µεσαίοι άνθρωποι µιλούν για γεγονότα. Οι µικροί άνθρωποι µιλούν για τους άλλους."
"Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωµένος από εκείνους που εσφαλµένα πιστεύουν
πως είναι ελεύθεροι"
"∆ε µπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο να
χάσεις την ακτή από τα µάτια σου"
"Στόχευε για το φεγγάρι...ακόµα κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάµεσα
στα Αστέρια"

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΜΕ SANTA CLAUS. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ
ΠΟΛΛΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΙΣ 02/01/2011.
•

SANTA CLAUS Αρχείο

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Οµάδα Συζητήσεων
Mr. Smith Οµάδα Συζητήσεων
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4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Εγγραφές - Εξοικείωση µε την πλατφόρµα -∆ιερεύνηση αναγκών συµµετεχόντων - Μαθησιακό Συµβόλαιο.
2011... ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ...και σύµφωνα µε το slogan
της WWF πολλές ευχές για
Ελευθερία, Επιβίωση, Ελπίδα, Αφοσίωση, Έµπνευση.
Αυτή την εβδοµάδα:
1. Θα συνεχίσουµε τη διερεύνηση αναγκών
2. Θα γνωρίσουµε και θα εφαρµόσουµε ένα εργαλείο ανάλυσης το SWOT
ANALYSIS
3. Θα µελετήσουµε και θα εµβαθύνουµε στο Νόµο 3879 "Ανάπτυξη της διά βίου
µάθησης και λοιπές διατάξεις"
Την επόµενη εβδοµάδα θα ξεκινήσουµε τη θεωρητική εµβάθυνση µε τη θεωρία της
Ανδραγωγικής.
Ας ξεκινήσουµε, όµως, µε ευχές για το 2011 µέσα από τη µουσική των ΑΒΒΑ. Θα
µεταφερθούµε για το σκοπό αυτό, επιλέγοντας το πιο κάτω αρχείο στο YOU TUBE.
Όταν επιστρέψετε θα σας περιµένουµε µε το SWOT ANALYSIS.
Καλή διαδροµή και καλή συνέχεια...
•

Happy New Year 2011 with Music from Abba Αρχείο
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.
SWOT ANALYSIS

Το SWOT Analysis είναι ένα σηµαντικό “εργαλείο” στην λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και όχι µόνο. Εισηγητής του SWOT Analysis φέρεται να είναι ο Albert Humphrey,
καθηγητής την δεκαετία του 60 - 70 στο Stanford University.
Η SWOT ανάλυση εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύνατα (Weaknesses) σηµεία τις
Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) µιας ενδεχόµενης απόφασης και χωρίζεται σε δύο βασικά µέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος που είναι τα
∆υνατά (Strengths) και Αδύνατα (Weaknesses) σηµεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats).
Χρησιµοποιείται από πολλές επιχειρήσεις προκειµένου να αξιολογήσουν την κατάσταση
που βρίσκονται σήµερα µε σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαµορφώσουν έτσι την
µελλοντική στρατηγική τους, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην εκπαίδευση.
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Μπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές µας να αξιολογήσουν µία κατάσταση ή µία
απόφαση, καταγράφοντας µόνοι ή σε οµάδες τα ισχυρά τα αδύνατα σηµεία, τις ευκαιρίες
και τις απειλές.
Στόχος είναι να εντοπίσουµε και να αξιοποιήσουµε τα ∆υνατά σηµεία της επιχείρησης,
να επενδύσουµε πάνω σε αυτά και να εκµεταλλευτούµε τις µελλοντικές ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν. Είναι σηµαντικό ότι µπορούµε να προσδιορίσουµε τις Απειλές και τους
Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγουµε µε τα κατάλληλα βήµατα. Θα
είναι επιτυχία επίσης, αν καταφέρουµε να µετατρέψετε τις “απειλές” σε “ευκαιρίες”.
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ:
1.
2.
3.
4.
5.

Μην αφήνετε τα πράγµατα στην τύχη τους!
Βρείτε τα ∆υνατά σηµεία και επενδύστε σε αυτά.
Βρείτε τα Αδύνατα, και διορθώστε τα.
Εκµεταλλευτείτε της µελλοντικές Ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.
Εντοπίστε τους πιθανούς Κινδύνους και προετοιµαστείτε κατάλληλα

Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να εφαρµόσουµε το SWOT Analysis στο πλαίσιο της
διερεύνησης αναγκών του προγράµµατος επιµόρφωσης στο οποίο συµµετέχουµε. Ετοιµάσαµε, λοιπόν, ένα e - swot analysis το οποίο, αφού αποθηκεύσετε στον υπολογιστή
σας, θα το συµπληρώσετε και θα το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
spiros@kioulanis.gr Γράψτε ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα δυνατά σηµεία της επιµόρφωσης; Ποια είναι τα αδύνατα σηµεία; Ποιες είναι οι ευκαιρίες που θα σας παρέχει;
Και τέλος, ποιες είναι οι ενδεχόµενες απειλές;
Σύντοµα θα οµαδοποιήσουµε τις απόψεις σας τις οποίες θα σας κοινοποιήσουµε. Εννοείται, βέβαια, ότι θα πρέπει να µην αφήσουµε τα πράγµατα στην τύχη τους. ∆ηλαδή, να
επενδύσουµε στα δυνατά σηµεία, να διορθώσουµε τα αδύνατα, να εντοπίσουµε τους κινδύνους και τις απειλές και να βρούµε τρόπους αντιµετώπισης. Η επιτυχία της προσπάθειας για µία ακόµη φορά εξαρτάται από σας. Το αρχείο µε το οποίο πρέπει να δουλέψετε
είναι το SWOT ANALYSIS το οποίο και επισυνάπτουµε αµέσως.
•
•

SWOT ANALYSIS Έγγραφο Word
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879 Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
Στο Νόµο 3879 του 2010 για την Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ), στον ορισµό που δίνεται
για τη δια βίου µάθηση (άρθρο 2, παρ. 1) σηµατοδοτείται η ισόρροπη ανάπτυξη της
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων:
Ως «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση», σύµφωνα µε το άρθρο 2, ορίζεται η
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που συµπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστή-
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µατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης ή από
επαγγελµατική εµπειρία µε στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας,
Η «Γενική εκπαίδευση ενηλίκων» (άρθρο 2) περιλαµβάνει όλες τις οργανωµένες µαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εµπλουτισµό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άµβλυνση των µορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται
από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης.
Ως «Τυπική εκπαίδευση» (άρθρο 2) ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών
αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο από τις δηµόσιες αρχές και αποτελεί µέρος της
διαβαθµισµένης εκπαιδευτικής κλίµακας.
Ως «Μη τυπική εκπαίδευση» (άρθρο 2) ορίζεται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και
µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαµβάνει την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
«∆ια Βίου Μάθηση» είναι όλες οι µορφές µαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια
της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή στην ανάπτυξη γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας, στην επαγγελµατική ένταξη και εξέλιξη του ατόµου, στην
κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συµµετοχής στα κοινά και
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη».
Επισκεφτείτε το FORUM της 4ης εβδοµάδας και απαντήστε στις ερωτήσεις:
Στη Μελέτη Περίπτωσης ο Κώστας προτείνει στο Μάρκο µία σειρά από δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο σχετίζονται µε την αυτό-µόρφωσή του (µελέτη βιβλίων, συµµετοχή σε σεµινάρια κ.λ.π). Η διαδικασία αυτής της αυτό-µόρφωσης
σε ποια µορφή µάθησης ανήκει σύµφωνα µε το Νόµο; (άρθρο 2).
2. Μαθαίνουµε, από τη στιγµή της γέννησης (ή και πριν απ’ αυτή κατά την περίοδο
της κύησης) έως και τη στιγµή που θα φύγουµε από τη ζωή. Η µάθηση αποτελεί
ουσιαστικά µια προσωπική διεργασία, συνεπώς µπορεί να θεωρηθεί ότι παραπέµπει (και) στην άτυπη µάθηση, που πραγµατοποιείται εκτός οργανωµένου εκπαιδευτικού πλαισίου και συνεπώς αποτελεί ατοµική ευθύνη του κάθε πολίτη (µαθαίνουµε συζητώντας και αλληλεπιδρώντας µε άλλους, διαβάζοντας ένα βιβλίο,
βλέποντας τηλεόραση, παρακολουθώντας µία οµιλία κ.λ.π). Αντίθετα, ο όρος
«εκπαίδευση» παραπέµπει µε σαφήνεια σε οργανωµένες ή/και θεσµοθετηµένες
δραστηριότητες µάθησης, οι οποίες πραγµατοποιούνται µέσα σε συγκροτηµένο
εκπαιδευτικό πλαίσιο (που έχει προγράµµατα σπουδών, υποδοµές, διδάσκοντες
κ.ά.). Ποιον όρο θεωρείτε περισσότερο δόκιµο; ∆ιά βίου µάθηση ή διά βίου εκπαίδευση; Ένα παράδειγµα: Τα τελευταία χρόνια η Γενική Γραµµατεία Εκπαί1.
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δευσης Ενηλίκων, µετονοµάστηκε σε Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης. Θα
µπορούσε να σκεφτεί κανείς, ότι µε τον τρόπο αυτό η Πολιτεία αποποιείται τις
ευθύνες της µεταφέροντας την ευθύνη της µόρφωσης στους πολίτες τη στιγµή
που η ίδια έχει τον πρώτο λόγο για τη δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων. (συµβουλευτείτε και το άρθρο 6).
3. Στο άρθρο 22, παρ. 2, προβλέπεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων δια βίου µάθησης µε το σχολείο µέσα από τη συµµετοχή των οργάνων της σχολικής κοινότητας στην εκπόνηση κάθε τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης. Επίσης, στο
άρθρο 8, παρ. 1α, προβλέπονται δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών µονάδων µε την κοινωνία (λ.χ. ενηµέρωση των µαθητών από εκπροσώπους φορέων
σχετικά µε το κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ενεργητική εµπλοκή των γονέων σε ζητήµατα που αφορούν στην οργάνωση του
σχολείου κ.ά.). Σας ζητούν προτάσεις για την εφαρµογή όσων αναφέρονται στα
άρθρα 22 και 8, στο σχολείο που διδάσκετε. Καταθέστε επιγραµµατικά µία πρόταση.
•

N 3879 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ Έγγραφο Acrobat Reader PDF
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.
Η θεωρία λέει ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι αντιµετωπίζουν τριών ειδών εµπόδια στη µάθηση:
• Εµπόδια τα οποία προκύπτουν από τις καταστάσεις ζωής.
• Εµπόδια που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο.
• Εµπόδια που σχετίζονται µε την προδιάθεση κάθε ατόµου .
Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευοµένων έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς θέτει τις προϋποθέσεις
για την αντιµετώπιση των εµποδίων της µάθησης και καθορίζει την επιτυχή πορεία ενός προγράµµατος εκπαίδευσης. Την προηγούµενη εβδοµάδα ζητήσαµε µεταξύ άλλων από τους συµµετέχοντες στην επιµόρφωση να γράψουν τους λόγους
εµπλοκής τους στο πρόγραµµα επιµόρφωσης και τις προσδοκίες τις οποίες έχουν
από αυτό.
Επισκεφτείτε το FORUM της προηγούµενης εβδοµάδας, µελετήστε τις απαντήσεις και σκιαγραφείστε, µε βάση τα στοιχεία αυτά, ένα γενικό προφίλ των συµµετεχόντων στο FORUM της 4ης εβδοµάδας. (Θέµα: ∆ιερεύνηση αναγκών). Ποιες
είναι οι βασικές δυσκολίες και τα εµπόδια που έχουν καταγραφεί, ποιες οι προσδοκίες των συµµετεχόντων στην επιµόρφωση; Τι θα προτείνατε για το πρόγραµµα µέσα από όσα διαβάσατε;

•

FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 4ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
Σας προτείνουµε δύο χρήσιµες ιστοσελίδες σε όλη τη διαδικασία της επιµόρφωσης
και όχι µόνο. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Μπορείτε, αρχικά, να περιηγηθείτε ελεύθερα σ' αυτές - αργότερα θα σας ζητήσουµε
συγκεκριµένα πράγµατα.
•
•
•

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρχείο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Αρχείο
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η 4η εβδοµάδα µελέτης. Από την επόµενη εβδοµάδα θα ξεκινήσουµε να συζητάµε το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων,
στη βάση των πορισµάτων της διερεύνησης αναγκών που επιχειρήσαµε στις δύο τελευταίες εβδοµάδες. Παράλληλα, µε την τέταρτη εβδοµάδα τελειώνουν και οι γιορτές. Τα φώτα σβήνουν. Η Ονειρούπολη κλείνει σιγά-σιγά τις πόρτες της. Ωστόσο, θα
σας προτείνουµε να µη πάψετε ποτέ να ονειρεύεστε. Να ονειρεύεστε και να αντιστέκεστε. Για το σκοπό αυτό θα επιχειρήσουµε να κλείσουµε την 4η εβδοµάδα µελέτης µέσα από τα χρώµατα µε τα οποία ο Έντβαρντ Μύνχ ζωγράφισε την «Κραυγή».
Ένας άνθρωπος, που το πλήθος τον έχει εξουθενώσει. Σιωπηλές συγκατανεύσεις, παγωµένα χαµόγελα, άψυχα λόγια, όλα κοµµάτια σε κάθε του βήµα, επιχειρούν να τον
εξορίζουν από τους πόθους και τα όνειρά του, τη στιγµή που ο ίδιος ......ουρλιάζει και
σπάζει τον κλοιό. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
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5η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
•

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ - Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων: Η θεωρία της Ανδραγωγικής του M. Knowles.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 2011 λοιπόν -το 2010 είναι πλέον παρελθόν- και, όπως
γράφει η κορυφαία Πολωνή ποιήτρια, Άννα Καµιένσκα, αναζητώντας ένα «µονοπάτι στα
δάση», δεν θα πρέπει ίσως να εµπιστευόµαστε την αλήθεια των αναµνήσεων, αφού ό,τι
µας εγκαταλείπει αναχωρεί για πάντα. Ωστόσο, συµπληρώνει, πως υπάρχει πάντα ένα
ρεύµα αυτού του καθαγιασµένου ποταµού, στο οποίο θέλουµε να µείνουµε πιστοί και
αφορά στα πρώτα µας ξαφνιάσµατα. Είναι εκείνο που δίνει νόηµα στην πορεία µας µέσα
στο χρόνο, καθώς την κάνει να µοιάζει µε την πορεία ενός ποιητή, που, όταν αρχίζει να
την πραγµατώνει ανακαλύπτοντας την αποστολή του, η ποίησή του γίνεται αµέσως αυθεντική. Πρόκειται για µία αποστολή, η οποία δεν ολοκληρώνεται µε την έκδοση κάποιας ποιητικής συλλογής, όσο καλή και αν είναι, αλλά για µία αποστολή η οποία κάνει έναν ολόκληρο κύκλο, διαρκεί διά βίου και είναι µια αφοσίωση όχι µόνο στην
ποιητική τέχνη αλλά κυρίως στην τέχνη της ζωής.
Θα συζητήσουµε αυτή την εβδοµάδα τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση αναγκών, θα οργανώσουµε το µαθησιακό συµβόλαιο και θα ξεκινήσουµε το θεωρητικό µέρος αυτής της επιµόρφωσης µε τη θεωρία της Ανδραγωγικής του M. Knowles.
Στις τελευταίες εβδοµάδες και σε ότι αφορά στη διερεύνηση των αναγκών, κάναµε µία σειρά από δραστηριότητες, όπως το ηµερολόγιο συναισθηµάτων, το swot analysis,
η δραστηριότητα µε τα ρητά στο forum, το test µαθησιακών στυλ κ.λ.π.
Ας δούµε και ας αξιολογήσουµε µαζί κάποια συµπεράσµατα...
Στο ηµερολόγιο συναισθηµάτων το 86% δηλώσατε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιηµένοι/ες από τη συµµετοχή σας στην επιµόρφωση

Όµως σε ένα µεγάλο ποσοστό (63%) δηλώσατε, λίγο έως πάρα πολύ, φόβο και άγχος για
το άγνωστο.
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•

Μεγάλη ικανοποίηση από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, αλλά και άγχος.

•

Κατά µία έννοια µικτά συναισθήµατα. Σαφώς και είναι κάτι που θα πρέπει να µας
προβληµατίσει.
• Παράλληλα, από την επεξεργασία του swot analysis φαίνεται ότι τα δυνατά σηµεία
της επιµόρφωσης είναι πάρα πολλά. Αρκετά από αυτά έχουν άµεση σχέση µε τα "δυνατά σηµεία" της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: ευελιξία χρόνου και χώρου κ.λ.π. Στα
αδύνατα σηµεία τονίζονται ιδιαίτερα η έµµεση επικοινωνία και η µη ύπαρξη συναντήσεων στις ευκαιρίες, η δυνατότητα γνωριµίας συναδέλφων από όλη την Ελλάδα
και η ανταλλαγή εµπειριών και στις απειλές ο κίνδυνος διαρροής για διάφορους λόγους, όπως η αµέλεια. Επισυνάπτουµε στη συνέχεια ένα συγκεντρωτικό swot analysis
µε κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις, από ότι µας είχατε στείλει έως και τις 05/01/2011.
Μπορείτε να το ανοίξετε να το δείτε και συνεχίζουµε..(Σηµ. έχει γίνει αντιγραφή επικόλληση των απόψεων που έχετε καταθέσει, χωρίς καµία επεξεργασία: ορθογραφίας,
σύνταξης κ.λ.π)

•
•

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ SWOT ANALYSIS Έγγραφο Word
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Η επιµόρφωση στην οποία συµµετέχετε αποτελεί µία µορφή επιµόρφωσης στην οποία συµµετέχετε µε τη θέλησή σας µε σκοπό να αποκοµίσετε οφέλη σύµφωνα µε τις
προσδοκίες σας. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να απολαµβάνετε τη διαδικασία. Με βάση
αυτή την προοπτική, αλλά και τις δικές σας προσδοκίες από την επιµόρφωση διαµορφώσαµε ένα "µαθησιακό συµβόλαιο" το οποίο σας παρουσιάζουµε αµέσως.
Επιλέξαµε να σας το παρουσιάσουµε µε ένα πρωτότυπο τρόπο: ακούγοντας µουσική.
Ακούγοντας για την ακρίβεια χαλαρωτική µουσική από την υπέροχη φωνή της Celine
Dion. Λέγεται, ότι η καλύτερη κατάσταση για να µπορέσουµε να αφοµοιώσουµε αυτά που µελετάµε και να βρούµε λύσεις σε οποιοδήποτε προβληµατισµό, είναι η χαλάρωση. Το Je sais pas (I don’ t Know) που επιλέξαµε κυκλοφόρησε το 1995 και η
ίδια η Celine Dion παραδέχεται ότι είναι ένα από τα αγαπηµένα της τραγούδια γιατί
της εγείρει συναισθήµατα. Θα το ακούσετε στη Γαλλική γλώσσα (Σηµ. Στο τέλος του
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υλικού αυτής της εβδοµάδας σας δίνουµε το σύνδεσµο για να το δείτε στο youtube και
στην αγγλική του έκδοση). Το επιλέξαµε, ωστόσο, για έναν επιπλέον λόγο: γιατί τονίζεται σ’ αυτό πως τίποτε δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στο δρόµο µας αν θέλουµε να
συνεχίσουµε...
A mountain of stone, a door of steel.
Can't stand in my way, I'd go on.
Brutal machines, unbending laws
Can't slow me down, I'd go on.....
Νοµίζω, πως είναι αυτό που χρειαζόµαστε. Να χαλαρώσουµε και να απολαύσουµε το
ταξίδι.
Ανοίξτε, λοιπόν, το αρχείο 'µαθησιακό συµβόλαιο" που ακολουθεί, (µαζί και τα ηχεία
του υπολογιστή σας) και καλό ταξίδι στον κόσµο της εκπαίδευσης ενηλίκων...
•
•

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Αρχείο Ήχου
Προσέξτε στο σηµείο αυτό κάτι βασικό. Το µαθησιακό συµβόλαιο είναι απαραίτητο
να επαναπροσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν. Γι’ αυτό το λόγο, ανοίγουµε στο σηµείο αυτό ένα χώρο (forum)
στον οποίο µπορείτε να µπαίνετε οποιαδήποτε στιγµή και να προτείνετε οτιδήποτε
σχετικά µε αυτό. Το forum αυτό µε την ονοµασία "ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ"
θα µεταφέρεται κάθε φορά στην επόµενη εβδοµάδα µελέτης, ώστε να κάνετε όταν το
κρίνετε σκόπιµο τις παρεµβάσεις σας. Επισκεφτείτε λοιπόν το σχετικό χώρο.....υπογράψτε το µαθησιακό συµβόλαιο και ξεκινάµε!
Το forum "µαθησιακό συµβόλαιο" µεταφέρεται κάθε φορά στην επόµενη εβδοµάδα
µελέτης - µπορείτε να το βρείτε να το υπογράψετε ή να τοποθετηθείτε σχετικά στην
εβδοµάδα µελέτης που βρισκόµαστε αυτή τη χρονική στιγµή.

•

Η ιδιαιτερότητα και ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Θα ξεκινήσουµε µε ένα απόσπασµα του Α. Κόκκου, αναφορικά µε την ιδιαιτερότητα
και το σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο αποτελεί και µία "µικρή ιστορική
αναδροµή" στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μελετήστε το προσεχτικά γιατί ουσιαστικά
προδιαγράφει και την πορεία µας σ' αυτή την επιµόρφωση. Πολλά από τα ονόµατα
που θα συναντήσετε εδώ θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια. Πρόκειται για µία πορεία από τον M. Knowles προς τον J. Mezirow.
....Γράφοντας για την ιδιαιτερότητα και το σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων, ο Αλέξης
Κόκκος τονίζει ότι οι θεµελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων επιχείρησαν ήδη από τη
δεκαετία του 1960 να αναπτύξουν µια θεωρία που να αποδεικνύει ότι ο τρόπος µε τον
οποίο µαθαίνουν οι ενήλικοι και ο σκοπός της εκπαίδευσής τους διαφέρουν από εκεί-
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νους που αφορούν τους ανηλίκους. Ο πρώτος που επεξεργάστηκε συστηµατικά το ζήτηµα ήταν ο Malcolm Knowles (1913-1977), οι απόψεις του οποίου άσκησαν µεγάλη επιρροή τις δεκαετίες 1970-1980. Με το βιβλίο του που είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο
“The Modern Practice of Adult Education : Andragogy versus Pedagogy ” (1970) διατύπωσε τη θεωρία της ανδραγωγικής. Υποστήριξε, ότι οι ενήλικοι σκέπτονται και συµπεριφέρονται κατά τρόπο ριζικά διαφορετικό από τους ανηλίκους. Έχουν πολύ ευρύτερο και διαφορετικής υφής απόθεµα εµπειριών, έχουν έντονη ανάγκη να αυτοκαθορίζονταιׁκαι επιζητούν να συµµετέχουν ενεργητικά στις διαδικασίες που τους αφορούν.
Στις απόψεις του Knowles ασκήθηκε έντονη κριτική από µελετητές της εκπαίδευσης
ενηλίκων, σύµφωνα µε τους οποίους η ανδραγωγική δεν αποτελεί ολοκληρωµένη θεωρία αλλά απλό σύνολο αξιωµάτων που δεν βασίζονται σε επιστηµονική τεκµηρίωση
(Brookfield). Επίσης προσήψαν στον Knowles την κατηγορία ότι η διάθεση αυτοκαθορισµού στην εκπαιδευτική διεργασία δεν χαρακτηρίζει εξ ορισµού τους ενηλίκους, δεδοµένου ότι πολλοί δέχονται - και συχνά επιδιώκουν – το ρόλο του παθητικού εκπαιδευοµένου (Rogers, Jarvis).
Ταυτόχρονα, στις δεκαετίες 1970-1980, αρκετοί άλλοι διανοητές στράφηκαν στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων ως εκπαιδευοµένων, θέλοντας να αντλήσουν συµπεράσµατα για τις διδακτικές πρακτικές που ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται
(Cross, Houle, Knox, Kolb, Rogers, Smith). Εξετάστηκαν ζητήµατα όπως η υποκίνηση
των ενηλίκων απέναντι στην εκπαίδευση, οι µαθησιακοί τους στόχοι, οι τρόποι µε τους
οποίους µαθαίνουν, τα εσωτερικά και εξωτερικά εµπόδια απέναντι στη µάθηση κ.ά.,
χωρίς ωστόσο αυτές οι αναζητήσεις να καταλήγουν σε µια γενική θεωρία αναγνωρισµένου κύρους που να αναδεικνύει την ειδοποιό διαφορά και τον ειδικό σκοπό της ενήλικης µάθησης. Το κενό καλύφθηκε σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία 15 χρόνια από τους
J. Mezirow και St. Brookfield κυρίως, χωρίς να παραγνωρίζεται η συνεισφορά άλλων
µελετητών, όπως οι D. Boud, P.
Καθοριστικής σηµασίας είναι το έργο του Jack Mezirow, που αποτελεί το επίκεντρο
των συζητήσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία χρόνια. O ίδιος όρισε τη
θεωρία του ως “θεωρία µετασχηµατίζουσας µάθησης", που επιδιώκει να εξηγήσει τον
τρόπο µε τον οποίο δοµείται η ενήλικη µάθηση και να προσδιορίσει τις διεργασίες σύµφωνα µε τις οποίες µπορούν να µετασχηµατίζονται τα πλαίσια αναφοράς µε βάση τα
οποία αντιλαµβανόµαστε και ερµηνεύουµε τις εµπειρίες µας.
•

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
Θα δούµε στη συνέχεια έξι (6) βασικές παραδοχές της θεωρίας της Ανδραγωγικής...
1. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν
κάτι, πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης.
2. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να
παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους.
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3. Οι ενήλικοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας µαζί τους ένα
απόθεµα εµπειριών, που είναι πολύ µεγαλύτερο και διαφορετικής υφής από εκείνο
των παιδιών και αποτελεί πολύτιµη πηγή.
4. Οι ενήλικοι θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ώστε να µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά.
5. Οι µαθησιακοί προσανατολισµοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα
και όχι την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.
6. Τέλος, τα πιο σηµαντικά κίνητρα µάθησης για τους ενηλίκους δεν είναι τα εξωτερικά (προαγωγή, καλύτερες αποδοχές κ.λπ.), αλλά τα εσωτερικά (αυτοεκτίµηση, ικανοποίηση από την εργασία κ.λ.π.)
Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχµιο.
σσ. 48-50.
•

Αρχές Μάθησης Ενηλίκων
Οι αρχές που χαρακτηρίζουν τις διεργασίες µάθησης στους ενηλίκους µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σηµεία. (Σκεφτείτε: έχει επιδράσει η θεωρία της Ανδραγωγικής στις παρακάτω παραδοχές;)
1. Η µάθηση στους ενήλικες οικοδοµείται αποτελεσµατικά εφόσον ενεργοποιούνται η σκέψη, η θεωρητική εµβάθυνση αλλά και η δράση. Αυτή οδηγεί µε
τη σειρά της σε νέα νοητική επεξεργασία της ύλης και ενδεχόµενα σε αλλαγή
στάσης των διδασκοµένων. Πρόκειται για τη διαδικασία σύνδεσης της σκέψης µε τη δράση.
2. Για να είναι αποδεκτή και αποτελεσµατική η διδασκαλία, οι διδασκόµενοι
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας. Πρέπει
δηλ. η διδασκαλία να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του
ενηλίκου και να µπορεί να προσαρµοστεί σ’ αυτά. Να σέβεται το ρυθµό µε
τον οποίο µπορεί να µαθαίνει ο ενήλικος και να υπηρετεί τις µαθησιακές του
δυνατότητες.
3. Η ενεργητική συµµετοχή των διδασκοµένων στην πορεία µάθησης καθιστά
δυνατή την αρχή της ευρετικής πορείας προς τη γνώση. Η πορεία αυτή πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της αλληλεπίδρασης των διδασκοµένων µε το προς
επεξεργασία υλικό και διευκολύνεται εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες και οι γνώσεις τους.
4. Ο σεβασµός του τρόπου σκέψης του άλλου, η ανάδειξη και η αποδοχή διαφορετικών οπτικών κατά την προσέγγιση ενός θέµατος, η αναζήτηση αιτίων και
η συνεχής διαπραγµάτευση των απόψεων αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετείται και αναπτύσσεται ο κριτικός τρόπος σκέψης, µία ακόµη
βασική αρχή στην εκπαίδευση ενηλίκων.
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5. Η εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίζει ότι η µάθηση αποτελεί συνάρτηση
της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκοµένων.
6. Ο ενήλικος δεν µαθαίνει όπως ένα παιδί. ∆εν µπορεί κανείς να µεταφέρει
στην παιδαγωγική των ενηλίκων τις κλασικές παιδαγωγικές σχολικές µεθόδους. Ο ενήλικος όµως µαθαίνει όταν καταλαβαίνει, όταν η εκπαίδευση
έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινότητά του, όταν αντιλαµβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράµµατος,
όταν ενεργεί και εµπλέκεται, όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα
αποτελέσµατα της επιτυχίας και της αποτυχίας, όταν νιώθει ενταγµένος σε
µία οµάδα, όταν µαθαίνει σε κλίµα που ευνοεί τη συµµετοχή.
7. Οι ενήλικοι δεν θεωρούν δεδοµένο το κύρος του εκπαιδευτή. Ο τελευταίος είναι και αυτός ενήλικος, έχει µία επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως και ο εκπαιδευόµενος, και δεν είναι αυθεντία.
8. Οι ενήλικοι θέλουν να λαµβάνονται υπόψη τις κεκτηµένες γνώσεις τους
και την εµπειρία τους. ∆εν φτάνουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε παντελή έλλειψη γνώσεων, ούτε µε την επιθυµία να µάθουν τα πάντα, αλλά
ως φορείς µίας σύνθετης πραγµατικότητας, αναζητώντας τα εργαλεία που
θα τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική και προσωπική τους πορεία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κόνσολας Μ. «∆ιδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μια εναλλακτική Πρόταση ∆ιδασκαλίας µε την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών». Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη διά βίου µάθηση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος) 2006
Roggers Al., (1999). “Η εκπαίδευση ενηλίκων”, Μετ. Μ. ΠαπαδοπούλουΜ.Τόµπρου, Μεταίχµιο.
•

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ: ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
Θα µεταφερθούµε τώρα στο youtube για να δούµε ένα βίντεο. Είναι στην αγγλική
γλώσσα, ωστόσο είναι πολύ κατατοπιστικό. Θα δείτε σ' αυτό µια µικρή και συνοπτική ιστορική αναδροµή στην ανδραγωγική πριν και µετά τον Knowles, αλλά
κυρίως µία περιγραφή της µεθόδου και σύγκριση µε την Παιδαγωγική (µε την έννοια του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνουν τα παιδιά). Πολλοί ισχυρίζονται (τονίζεται στο βίντεο) ότι η ανδραγωγική αποτελεί µία καλή αρχή διδασκαλίας γενικότερα και όχι µόνο ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα µπορούσε να εφαρµοστεί αποκλειστικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό θα είναι και το θέµα συζήτησης αυτής της εβδοµάδας. Περισσότερες πληροφορίες τόσο για την ιστορία όσο και για
τη θεωρία της ανδραγωγικής µπορείτε να βρείτε στο κείµενο που επισυνάπτουµε
(και αυτό είναι στην αγγλική γλώσσα) ∆είτε τα και συζητάµε στη συνέχεια....

•
•

Malcom Knowles - Κείµενο στα Αγγλικά Έγγραφο Word
Andragogy (Adult Learning) video Αρχείο
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 5ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Συζητήστε ελεύθερα σχετικά µε τη θεωρία της ανδραγωγικής σε δύο επίπεδα:
α) η «ανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων» και,
β) «εφαρµογή της ανδραγωγικής γενικότερα στην εκπαίδευση»
Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σηµεία της µεθόδου τόσο στη µία όσο και
στην άλλη περίπτωση?
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
•

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ- Οµάδα Συζητήσεων

•

από Σπύρος Κιουλάνης - Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2011, 02:00 µµ

Συζητήστε ελεύθερα σχετικά µε τη θεωρία της Ανδραγωγικής σε δύο επίπεδα:
α) η «Ανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων» και,
β) «εφαρµογή της ανδραγωγικής γενικότερα στην εκπαίδευση».
Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σηµεία της µεθόδου τόσο στη µία όσο και
στην άλλη περίπτωση?
•

από ΝΚ - ∆ευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011, 03:21 µµ

Η Ανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων
Οι βασικές παραδοχές της Ανδραγωγικής µπορούν να οδηγήσουν σε µια σειρά από εκπαιδευτικές πρακτικές που µπορεί να εφαρµόσει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων. Συγκεκριµένα:
1. Το µαθησιακό κλίµα σε κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον αλληλοσεβασµό και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτών - εκπαιδευοµένων.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οικοδοµείται µε βάση τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µαθαίνουν ό,τι χρειάζονται και εποµένως να συνδέεται η
εκπαίδευσή τους µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στο κοινωνικό πλαίσιο.
3. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να συµµετέχουν ενεργητικά σε όλα τα στάδια πραγµατοποίησης ενός προγράµµατος (σχεδιασµός, ρυθµός εκπαίδευσης, µαθησιακά αντικείµενα, αξιολόγηση).
4. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι περισσότερο ένας συντονιστής των ενεργειών κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία παρά ένας καθοδηγητής.
5. Τέλος, ο εκπαιδευτής πρέπει να χρησιµοποιεί εκπαιδευτικές µεθόδους που προάγουν
την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εµπειριών, τη συµµετοχή (ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας).
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β) Εφαρµογή της ανδραγωγικής γενικότερα στην εκπαίδευση
Καταρχήν από τις έξι παραδοχές του Knowles πιστεύω πως µόνο εκείνη που αναφέρεται
στην εµπειρία µπορεί επαρκώς να υποστηριχθεί. Από την άλλη και οι ανήλικοι χαρακτηρίζονται από την τάση αυτοκαθορισµού και την ανάγκη να συµµετέχουν ενεργητικά στις
διεργασίες που τα αφορούν. Επίσης, και οι ανήλικοι έχουν κίνητρο για την απόκτηση
γνώσεων σχετικά µε αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν. Οι τρόποι που µαθαίνουν οι ανήλικοι και οι ενήλικοι δεν είναι τελείως διαφορετικοί και, εποµένως, πολλές από τις παραδοχές µπορούν να εφαρµοστούν γενικότερα στην εκπαίδευση.
•

από ΑΤ- Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011, 10:38 πµ

1. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν κάτι, πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης.
Πιστεύω ότι και οι ενήλικοι θέλουν να ξερόυν το "γιατί" µαθαίνουν κάτι, γι’ αυτό και συχνά ρωτούν σε τι θα τους χρησιµεύσει το κάθε µαθησιακό αντικείµενο που διδάσκονται στο
σχολείο. Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση λόγω του νεαρού της ηλικίας
τους και της έλλειψης εµπειριών να αντιληφθούν επακριβώς τις ανάγκες τους ,οι οποίες
ενδέχεται να αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο και εποµένως αυτό που τους αρέσει τώρα µπορεί σε 1 µήνα να το βαρεθούν και να δοκιµάσουν κάτι άλλο, το οποίο επίσης να µην τους
προκαλέσει τελικά το ενδιαφέρον.
2. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους.
Η ανδραγωγική ,σ΄ αυτή την περίπτωση, δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην εκπαί-δευση, γιατί
οι έφηβοι δυσκολεύονται να αυτοκαθοριστούν και συνήθως καθορίζονται µέσω των άλλων-κυρίως των συνοµηλίκων τους-αλλά και της οικογένειάς τους. Ακόµα και όταν πιστεύουν ότι αποφασίζουν µόνοι τους για τη ζωή τους, τελικά η επιρροή της οικογένειας και
του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι καθοριστική.
3. Οι ενήλικοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας µαζί τους ένα απόθεµα εµπειριών, που είναι πολύ µεγαλύτερο και διαφορετικής υφής από εκείνο των παιδιών
και αποτελεί πολύτιµη πηγή.
Οι ενήλικοι διαθέτουν εµπειρία εργασιακή, κοινωνική, αυτογνωσιακή, οικονοµική που δεν
είναι δυνατόν να διαθέτει ένας ανήλικος. Η εµπειρία τους αυτή ,αν αξιοποιηθεί από τους
εκπαιδευτές τους µπορεί να αποβεί πολύτιµη και εποικοδοµητική στην εκπαιδευτική διαδικασία .
4. Οι ενήλικοι θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ώστε να µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά.
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Η ανάγκη αυτή αφορά ,θεωρώ, τόσο τους ενηλίκους όσο και τους ανηλίκους ,οπότε θα
µπορούσε και η τυπική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση να υιοθετήσει αυτό το
στόχο.
5. Οι µαθησιακοί προσανατολισµοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα και
όχι την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.
6. Τέλος, τα πιο σηµαντικά κίνητρα µάθησης για τους ενηλίκους δεν είναι τα εξωτερικά
(προαγωγή, καλύτερες αποδοχές κ.λπ.) αλλά τα εσωτερικά (αυτοεκτίµηση, ικανοποίηση
από την εργασία κ.λ.π.)
Οι δυο τελευταίες αρχές της Ανδραγωγικής σχετικά µε τα κίνητρα µάθησης και τους µαθησιακούς προσανατολισµούς των ενηλίκων πιστεύω ότι είναι δύσκολο να εφαρµοστούν
στα σχολεία γιατί α)ναι µεν τα εσωτερικά κίνητρα είναι εξίσου σηµαντικά και για τους
εφήβους αλλά τα εξωτερικά τους ενεργοποιούν περισσότερο και β)οι µικρότεροι µαθητές
αλλά και οι έφηβοι δε γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν να µάθουν και γιατί .
Απάντηση: Re: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
από ΖΚ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 07:38 µµ
Συµφωνώ απόλυτα µε την αναλυτική τοποθέτηση της e-συνεκπαιδευόµενης µας Άννας
Τσέρµπη!!
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
από ΕΧ- Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011, 03:29 µµ
Η ανδραγωγική θεωρία η οποία πρωτοεµφανίστηκε στη δεκαετία του 1960 από τον
Malcolm Knowles χαρακτηρίσθηκε ως η τέχνη και η επιστήµη του να βοηθάς τους ενήλικες να µαθαίνουν. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια δια-δραστική διεργασία ερµηνείας, η οποία οδηγεί στο συνεχή µετασχηµατισµό των βιωµάτων των ενήλικων εκπαιδευοµένων. Στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αυτο-πραγµάτωση των εκπαιδευοµένων, αλλά και στον διευκολυντικό ρόλο του εκπαιδευτή.
Βασική προϋπόθεση σε αυτού του είδους τη προσέγγιση είναι καταρχήν η δηµιουργία
συνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος µέσα από διάφορες τεχνικές όπως π.χ το παίξιµο ρόλων, το εκπαιδευτικό δράµα κτλ.

Ακόµη, η δηµιουργία αµοιβαίου σχεδιασµού µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων θεµάτων
και την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις και στους στόχους του προγράµµατος. Εξάλλου οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι επιδιώκουν να αποκτήσουν συγκεκριµένες γνώσεις, παρά αφηρηµένες και ακαδηµαϊκές έννοιες.
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Η έγκυρη και σωστή διάγνωση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευοµένων αποτελεί µια ακόµα σηµαντική συνιστώσα της ανδραγωγικής προσέγγισης. Οι εκπαιδευόµενοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν ορισµένες από τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν και η εκπαίδευση τους οφείλει
να είναι σταθερά προσανατολισµένη προς σε αυτό το σκοπό.
Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων από όλα τα συµβαλλόµενα µέλη αποτελεί ένα ακόµα
χαρακτηριστικό της ανδραγωγικής προσέγγισης. Ο εκπαιδευτής συνεισφέρει σε αυτή τη
διαδικασία µε το να δίνει τις σωστές κατευθυντήριες γραµµές, προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευόµενοι πάνω στο γνωστικό αντικείµενο το οποίο σπουδάζουν.
Τέλος, η ορθή «διαχείριση» των πολλαπλών και πολυσύνθετων εµπειριών των εκπαιδευοµένων από τον εκπαιδευτή, ώστε να αποτελέσουν αυτές πολύτιµη πηγή γνώσεων, είναι
επίσης ένα κύριο µέληµα αυτής της προσέγγισης. Ωστόσο, η διαχείριση της προηγούµενης γνώσης των εκπαιδευοµένων θα πρέπει πάντα να διατηρεί τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να µη µετατρέπεται σε θεραπευτική (όπως τείνει συχνά να γίνει όταν οι εκπαιδευόµενοι αφήνονται µόνοι τους και χωρίς καθοδήγηση να αναπτύξουν θέµατα που
τους απασχολούν, π.χ η κακοποίηση των γυναικών από τους συζύγους, καθώς τότε µεταπηδάµε στο γνωστικό αντικείµενο της ψυχικής υγείας.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
από ΓΚ- Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011, 08:42 µµ
Η «ανδραγωγική θεωρία» διχοτοµεί την εκπαίδευση ανάµεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων
και σ’ αυτήν των παιδιών. Το όνοµα της δηλώνει το µέληµα του εµπνευστού της να υπογραµµίσει την ιδιαιτερότητα του τρόπου µάθησης των ενηλίκων συγκριτικά µε αυτόν
των παιδιών και των εφήβων. Υποστήριξε ότι η θεωρία του βασίστηκε σε υποθέσεις σχετικά µε την διαφορά ενηλίκων, παιδιών και εφήβων στην µάθηση, τελικά όµως κατέληξε
ότι πολλά από αυτά που έµαθε για το πώς να βοηθά τους ενήλικες να µάθουν, σχετίζονται και µε τον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά, αφού αυτά βρίσκονται στην διαδικασία
να γίνουν ενήλικες και πολλά χαρακτηριστικά της ενήλικης ζωής αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της νεανικής και παιδικής ηλικίας.
Ο Knowles τελικά δεν φαίνεται να ισχυρίσθηκε ότι υπάρχουν απόλυτες διαφορές ανάµεσα στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά και οι ενήλικες, άποψη για την οποία του ασκήθηκε αµείλικτη κρητική. Ένα πρώτο του σφάλµα είναι ότι διαχώριζε τον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά από τον τρόπο που µαθαίνουν οι ενήλικες, όµως κλασικές µελέτες του
Erikson και του Piaget έχουν αποδείξει ότι και τα παιδιά χαρακτηρίζονται από στοιχεία
αυτοκαθορισµού και από την ανάγκη ενεργητικής συµµετοχής στις διεργασίες που τα
αφορούν. Ένα δεύτερο σηµείο κριτικής είναι ότι δίνει µεγάλη έµφαση στις ιδιότητες του
ατόµου και παραγνωρίζει τις επιρροές που το ίδιο το άτοµο δέχεται από τον κοινωνικό
περίγυρό του. (Π.χ σε διάφορες κουλτούρες, στις χώρες του τρίτου κόσµου, οι ενήλικες
δεν έχουν την τάση για αυτοκαθορισµό, λόγω της κοινωνικής και πολιτισµικής καταπίεσης που δέχονται).
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Ένα από τα βασικά σηµεία της ανδραγωγικής θεωρίας του M . Knowles είναι ότι «Καθώς το άτοµο ωριµάζει, ο προσανατολισµός του στη µάθηση γίνεται από θεµατοκεντρικός
σε προβληµατοκεντρικός». Μήπως αυτό θα πρέπει να το συσχετίσουµε µε την µέθοδο
µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων ( PBL );
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΜΕ- Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011, 09:25 πµ

Σύµφωνα µε τον Knowles οι εκπαιδευόµενοι «ωθούνται στη µάθηση περισσότερο από
εσωτερικά κίνητρα και έχουν την ψυχολογική ανάγκη να ορίζουν την τύχη τους». Εποµένως θα πρέπει από την αρχή να γνωρίζουν τα αντικείµενα του προγράµµατος αλλά και
να πεισθούν ότι αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους µέσα σε
µαθησιακό κλίµα συνεργατικότητας, φιλικότητας και αµοιβαίου σεβασµού. Στην εκπαίδευση ενηλίκων αυτό συµβαίνει συνήθως καθώς ο εκπαιδευτής προτείνει στους εκπαιδευοµένους να επεξεργαστούν ζητήµατα µε τα οποία είναι εξοικειωµένοι αξιοποιώντας
τις προηγούµενες εµπειρίες τους. Αντίθετα πιστεύω ότι δύσκολα µπορεί να εφαρµοστούν
οι βασικές παραδοχές της ανδραγωγικής γενικά στην εκπαίδευση διότι το αναλυτικό
πρόγραµµα στα σχολεία είναι συγκεκριµένο και στατικό. Οι µαθητές ωθούνται στη µάθηση όχι από εσωτερικά κίνητρα αλλά από υποχρέωση και εποµένως δεν ορίζουν µόνοι
τους την τύχη τους.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ∆Μ- Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011, 06:20 µµ

•

Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν
κάτι, πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης.

Συµφωνώ µε το παραπάνω όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά πιστεύω πως
κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους ανήλικους µαθητές, καθώς αυτοί "µαθαίνουν" όχι για κάποιο συγκεκριµένο λόγο, αλλά για να καταστούν γενικά "µορφωµένοι" σύµφωνα µε το
εκάστοτε κοινωνικό πρότυπο του "µορφωµένου".
•

Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να
παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους.

Το συγκεκριµένο, οπωσδήποτε, ισχύει για την πλειοψηφία των ενηλίκων. Φυσικά, θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κι άλλοι εξωγενείς παράγοντες που εµποδίζουν έναν ενήλικα να "αυτοκαθοριστεί". Ο κ. Γιώργος Κουντούρης αναφέρεται λεπτοµερώς σ' αυτούς
τους παράγοντες. Για τον ανήλικο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς είναι ετεροκαθοριζόµενος για πολλά χρόνια, ακόµα και µετά την ενηλικίωσή του.
•

Οι ενήλικοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας µαζί τους ένα
απόθεµα εµπειριών, που είναι πολύ µεγαλύτερο και διαφορετικής υφής από εκείνο των παιδιών και αποτελεί πολύτιµη πηγή.
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Αυτό νοµίζω πως είναι το ισχυρότερο "χαρτί" της Ανδραγωγικής θεωρίας. Βέβαια, και τα
παιδιά είναι φορείς εµπειριών, αλλά απαιτείται διαφορετική διαχείριση αυτών από τον
εκπαιδευτικό.
•

Οι ενήλικοι θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ώστε να µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά.

Αυτό είναι αναµφισβήτητο. Η απεραντολογία και η θεωρητικολογία κουράζει τον ενήλικο που απαιτεί συγκεκριµένη εκπαίδευση. Όσον αφορά τους ανήλικους µαθητές, δυστυχώς, µόνο µέσα στα πλαίσια της παρεχόµενης µη τυπικής εκπαίδευσης µπορούν να αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις.
•

Οι µαθησιακοί προσανατολισµοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα
και όχι την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.

Βλ. προηγούµενη τοποθέτηση.
•

Τέλος, τα πιο σηµαντικά κίνητρα µάθησης για τους ενηλίκους δεν είναι τα εξωτερικά (προαγωγή, καλύτερες αποδοχές κ.λπ.) αλλά τα εσωτερικά (αυτοεκτίµηση,
ικανοποίηση από την εργασία κ.λ.π.)

Ως προς τα κίνητρα, νοµίζω πως κι εδώ η Θεωρία κάνει λόγο για την πλειοψηφία των
ενηλίκων κι όχι για το σύνολό τους. Τα κίνητρα είναι πολλά και διαφορετικά. Ο εκπαιδευτής είναι αυτός που θα πρέπει να τα εντοπίσει - ανιχνεύσει και να τα αξιοποιήσει στο
σχέδιο µαθήµατός του. Όσον αφορά τα παιδιά, προς το παρόν τα κίνητρα εξακολουθούν
να είναι κυρίως εξωτερικά (καλός βαθµός, έπαινος καθηγητών, υλική κυρίως ανταµοιβή
από τους γονείς κ.λπ.). Ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήµατος θα πρέπει να είναι η
ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων του µαθητή, ώστε να µπορούµε να µιλάµε για αξιοποίηση της Ανδραγωγικής και στην εκπαίδευση ανηλίκων.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΝΓ- Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 06:38 µµ

Αγαπητέ συνάδελφε κ. ∆ηµήτρη Μαυρίδη, επειδή το Forum έχει τίτλο ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ, αλλά πέρα από την τοποθέτησή µας και ίσως µια απλή αναφορά
σε κάποια άλλη τοποθέτηση µε την οποία συµφωνούµε, συζήτηση δεν γίνεται. Παίρνω
το θάρρος και την αφορµή να σχολιάσω το παρακάτω κοµµάτι της τοποθέτησής σας:
(Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν κάτι,
πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης. Συµφωνώ µε το παραπάνω όσον αφορά την
εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά πιστεύω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους ανήλικους µαθητές, καθώς αυτοί "µαθαίνουν" όχι για κάποιο συγκεκριµένο λόγο, αλλά για να καταστούν γενικά "µορφωµένοι" σύµφωνα µε το εκάστοτε κοινωνικό πρότυπο του "µορφωµένου". )
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Απ’ ότι διάβασα υπάρχουν και άλλοι που συµµερίζονται την άποψή σας, αλλά εγώ έρχοµαι να διαφωνήσω. Έχω ακούσει πολλάκις από µαθητές µου εκφράσεις του στιλ: ωχ
γιατί να το µάθω αυτό, που θα µου χρησιµεύσει; ή ωχ γιατί να το µάθω αυτό, αφού δε θα
µου χρησιµεύσει!!!
Αυτό µπορεί να είναι µια αρνητική πρόταση αλλά αν το µετατρέψεις σε ερώτηση, είναι
προφανής η ανάγκη τους να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν... χµ ίσως η
επιτυχία µας ως εκπαιδευτικοί θα ήταν να µετατρέψουµε αυτή την πρόταση από άρνηση
σε κατάφαση.
Ελπίζω να σας προβληµάτισα εποικοδοµητικά.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΚΑ- Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2011, 10:05 µµ

Νίκη, να επεκτείνω λίγο τη σκέψη σου µε το ακόλουθο περιστατικό; Σε µια επιµόρφωση
στην Ηλεία, µια συνάδελφος φιλόλογος µου περιέγραψε την µεγάλη της απογοήτευση το
τέλος των µαθηµάτων κάθε χρονιάς. Συνηθίζει να ρωτάει τους µαθητές "τι µπορείτε να
κάνετε µε αυτά που µάθατε κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων". Και υποψιαζόµαστε όλοι
ποια είναι η απάντηση των µαθητών µας, ο καθένας στα δικά του µαθήµατα.
Η ανδραγωγική µέρος της γενικότερης εκπαίδευσης; Χµµµ... για να δω: θα πρέπει να κάνω ανάλυση γλωσσικών αναγκών στους µαθητές µου που µαθαίνουν ξένη γλώσσα, να
βρω τα κατάλληλα εγχειρίδια, να προσαρµόσω το µάθηµά µου στις γλωσσικές τους ανάγκες (ξένη γλώσσα για το εστιατόριο, ξενοδοχείο κα) και όλα αυτά σε λίγες ώρες µαθηµάτων την εβδοµάδα... Και σε όλη τη διαδικασία να έχουν και λόγο οι µαθητές µου.
Και εδώ σε θέλω: υλοποιείται κάτι τέτοιο ή απλά ξεκινάµε τα ευχολόγια;
Ελπίζω να σας προβληµάτισα περισσότερο, lol
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ∆Μ- Σάββατο, 7 Μάιος 2011, 10:47 πµ

κ. Γκαρέτσα, καταρχάς µε συγχωρείτε που δεν απάντησα άµεσα στο σχόλιό σας επί του
σχολίου µου, καθώς αφενός περίµενα την τοποθέτηση και των υπολοίπων συναδέλφων
και αφετέρου πέρασε αρκετός καιρός και η αλήθεια είναι ότι ειλικρινά το ξέχασα. Τώρα,
όµως µε την επανάληψη, θεώρησα σωστό να σας δώσω µια απόκριση επί του θέµατος.
Λοιπόν, πιστεύω πως το σύνολο των µαθητών ξέρουν ότι αυτά που µαθαίνουν στο σχολείο, ειδικά στη Β/θµια Εκπαίδευση αφορούν την εισαγωγή τους στην Γ/θµια. Συµφωνώ
µαζί σας στο ότι αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό να καταστήσει γνωστό τον
πραγµατικό στόχο της εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου. Το πρόβληµα όµως είναι το
εξής κι εδώ έχω και τις αµφιβολίες µου: Γνωρίζουν πραγµατικά οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ποιος είναι ο πραγµατικός στόχος της ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κι όχι της τυπικής εκπαίδευσης,
ώστε να τον γνωστοποιήσουν στους µαθητές;
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Ευχαριστώ.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΠΓ- Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011, 07:30 µµ

Η θεωρία της Ανδραγωγικής του M.Knowles έχει δυνατά και αδύνατα σηµεία τόσο στην
εκπαίδευση ενηλίκων όσο και γενικότερα στην εκπαίδευση τα οποία και µπορούν να συνοψιστούν παρακάτω:
-Στην εκπαίδευση ενηλίκων: Οι ενήλικες έχουν απόθεµα εµπειριών, αποκτούν γνώσεις
µέσα από ενεργοποίηση σκέψης -δράσης, έχουν ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο
χρειάζεται να µάθουν κάτι, ανάγκη για αυτοκαθορισµό ( self concept), προσανατολισµό
και κίνητρα για µάθηση (orientation -motivation).Άρα, στην εκπαίδευση ενηλίκων µπορεί να εφαρµοστεί η θεωρία του Knowles.
-Γενικά στην εκπαίδευση είναι δύσκολο να εφαρµοστούν οι παραπάνω αρχές καθώς ένα
παιδί / έφηβος µαθαίνει διαφορετικά από έναν ενήλικα.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΓΚ- Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011, 08:00 µµ

Ως προς το δεύτερο σκέλος της απάντησης, της αγαπητής συναδέλφου, σχετικά µε την
εκπαίδευση παιδιών, θα ήθελα να πω ότι εφαρµόζονται και σε αυτήν την περίπτωση οι
αρχές της ανδραγωγικής θεωρίας αφού και ο Knowles φαίνεται ότι τελικά κατέληξε στο
ότι ο τρόπος που µαθαίνουν οι ενήλικες σχετίζεται µε τον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά, αφού αυτά βρίσκονται στην διαδικασία να γίνουν ενήλικες και αφού πολλά χαρακτηριστικά της ενήλικης ζωής αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της νεανικής και παιδικής ηλικίας, ενώ κλασικές µελέτες του Erikson και του Piaget έχουν αποδείξει ότι και τα παιδιά, όπως και ο ενήλικες, χαρακτηρίζονται από στοιχεία αυτοκαθορισµού και από την ανάγκη ενεργητικής συµµετοχής στις διεργασίες που τα αφορούν.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
από ΧΠ- Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011, 07:59 µµ
Η θεωρία της Ανδραγωγικής άνετα µπορεί να εφαρµοστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ένας ενήλικος πνευµατικά έχει πιο διευρυµένους ορίζοντες από έναν µαθητή και είναι
πιο ώριµος από τις εµπειρίες που έχει αποκτήσει στο να αντιµετωπίζει τις καταστάσεις.
Μπορεί να ξεχωρίσει και να επιλέξει το είδος της γνώσης που ο ίδιος επιθυµεί. Μάλιστα
από προσωπική εµπειρία (εξετάσεις) µπορώ να πω πως ο ενήλικας είναι πιο ήρεµος και
λιγότερο αγχωµένος από ένα µαθητή που συναισθηµατικά είναι µπερδεµένος λόγω του
πλήθους γνώσεων που "αναγκάζεται" να δεχτεί χωρίς να µπορεί να καταλάβει το γιατί
και ενώ βρίσκεται στη φάση (όπως είναι λογικό) του αυτοκαθορισµού. Εποµένως στην
τυπική εκπαίδευση είναι δύσκολο να εφαρµοστεί αυτή η θεωρία.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
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•

από ΜΙ- Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011, 09:57 µµ

Το σηµαντικότερο σηµείο της ανδραγωγικής θεωρίας είναι ότι οι ενήλικες έχουν απόθεµα εµπειριών και επιζητούν να συµµετέχουν ενεργητικά στις διαδικασίες που τους αφορούν. Η εκπαίδευση των ενηλίκων έχει σαν σκοπό την αυτοδυναµία των εκπαιδευόµενων
και χαρακτηρίζεται από µεθόδους βιωµατικής µάθησης.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων υπάρχουν σαφείς διαφορές που αφορούν όχι
µόνο στον τρόπο εκµάθησης αλλά και τον τρόπο συµµετοχής στην εκπαίδευση : εθελοντική από πλευράς ενηλίκων, υποχρεωτική από πλευράς ανηλίκων.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΚΧ- Πέµπτη, 13 Ιανουάριος 2011, 09:08 πµ

Σύµφωνα µε την θεωρία της Ανδραγωγικής οι εκπαιδευόµενοι ωθούνται στη µάθηση περισσότερο από εσωτερικά κίνητρα και έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο
χρειάζονται να µάθουν κάτι, πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης. Εποµένως θα
πρέπει από την αρχή να γνωρίζουν τα αντικείµενα του προγράµµατος αλλά και να πεισθούν ότι αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους µέσα σε µαθησιακό κλίµα αµοιβαίου σεβασµού και συνεργατικότητας και αυτό γιατί οι µαθησιακοί προσανατολισµοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα και όχι την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων. Στην εκπαίδευση ενηλίκων αυτό πετυχαίνεται συνήθως καθώς ο εκπαιδευτής προτείνει στους εκπαιδευοµένους να εργαστούν σε ζητήµατα µε τα οποία είναι εξοικειωµένοι αξιοποιώντας τις προηγούµενες εµπειρίες τους. Αντίθετα πιστεύω ότι δύσκολα µπορεί να εφαρµοστούν οι βασικές παραδοχές της Ανδραγωγικής γενικά στην εκπαίδευση διότι το αναλυτικό πρόγραµµα στα σχολεία είναι συγκεκριµένο και αυτό γιατί οι µικρότεροι µαθητές αλλά και οι έφηβοι δε γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν να µάθουν και γιατί. Οι µαθητές γενικά στην εκπαίδευση ωθούνται στη µάθηση όχι από εσωτερικά κίνητρα αλλά υποχρεωτικά και δεν έχουν την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΙΠ- Πέµπτη, 13 Ιανουάριος 2011, 01:30 µµ

Όσον αφορά την ανδραγωγική ως ανάγκες των εκπαιδευόµενων, δεν νοµίζω πως υπάρχει
καµία σηµαντική διαφορά µεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων, εκτός ίσως του ότι τον ανήλικο δεν τον "παίρνει" να απαιτήσει τον σεβασµό που απαιτεί ο ενήλικας.
Τώρα, όσον αφορά την εφαρµογή της ανδραγωγικής στην πράξη, πάλι δεν νοµίζω
πως έχει να κάνει µε την ηλικία, αλλά µε την µη τυπική/τυπική µάθηση. Για παράδειγµα,
δεν νοµίζω ότι το youthwork (δεν πολυ-υπάρχει στην Ελλάδα, πλην κάποιων σεµιναρίων
που διοργανώνονται στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράµµατος Νεα Γενιά σε ∆ράση
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=45)
διαφέρει κατά
πολύ από την µη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, µε τον ίδιο τρόπο που η εκπαίδευση σε
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ιεκ, πανεπιστήµια και επαγγελµατικές σχολές δεν πολυδιαφέρει από τα γυµνάσια και τα
λύκεια.
Ίσως να µην είναι τυχαία η σχέση του Knowles µε την µη τυπική µάθηση όπως αποκαλύπτεται στο βιογραφικό του σκιαγράφηµα...
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΝΓ- Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 06:55 µµ

Αγαπητέ συνάδελφε κ. Iωάννη Παπαδοπουλε. Αν δε σας κάνει κόπο, θα παρακαλούσα
να αναλύσετε λίγο περισσότερο την παρακάτω τοποθέτησή σας: "Όσον αφορά την ανδραγωγική ως ανάγκες των εκπαιδευόµενων, δεν νοµίζω πως υπάρχει καµία σηµαντική
διαφορά µεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων, εκτός ίσως του ότι τον ανήλικο δεν τον "παίρνει" να απαιτήσει τον σεβασµό που απαιτεί ο ενήλικας." ∆υσκολεύοµαι πολύ να καταλάβω τι εννοείτε. Ευχαριστώ.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΚΤ- Πέµπτη, 13 Ιανουάριος 2011, 11:23 µµ

Όπως το διατυπώνει ο Brookfield (1996), “το εύρος, το βάθος, την ποικιλοµορφία και
την ένταση των εµπειριών”, που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου στην ενήλικη
φάση της ζωής και καθιστούν δυνατή την ολοκληρωµένη επεξεργασία των βιωµάτων και
την επαναξιολόγηση των εσωτερικευµένων κανόνων και παραδοχών. Μόνο οι ενήλικοι
µπορούν να διανύσουν τα πιο προχωρηµένα στάδια της νοητικής διεργασίας, δηλαδή να
συσχετίσουν πλήθος αφηρηµένων εννοιών κατανοώντας τις αλληλεπιδράσεις τους. Συµφωνώ απόλυτα.
Θεωρώ ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι:
-Επαναξιολογούν πεποιθήσεις στις οποίες ήταν µακροχρόνια προσκολληµένοι.
-Έχουν την δυνατότητα εµβάθυνσης του περιεχοµένου των δραστηριοτήτων για να αναπτύξουν µια χαρακτηριστική εννοιολογική βάση για την εκπαίδευση.
-Η δικτύωση, η ανταλλαγή- πληροφοριών, πιθανόν να φανούν χρήσιµες σε µελλοντικές
δραστηριότητες.
-Προσωπική βελτίωση, αναπλήρωση του «χαµένου χρόνου»
Παρατηρείται ότι τα περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων (συµπεριλαµβανοµένου του m@rkus quest) στηρίζονται κυρίως στις θεωρίες της ανδραγωγικής.
Όσον αφορά τα ανήλικα:
-Το παιδί µπορεί και αυτό να συνειδητοποιήσει ότι οι τρόποι σκέψης και συµπεριφοράς
του δεν αποδίδουν µέσα στο πλαίσιο των συνθηκών του, αλλά δεν διαθέτει τη “συναισθηµατική πείρα”
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-Στα παιδιά χρησιµοποιούνται εξωτερικά κίνητρα για να θέλουν να µάθουν, δεν ξέρω
όµως πως µπορεί κανείς να ερεθίσει τα εσωτερικά τους κίνητρα.
Ίσως κάποιες θεωρίες της ανδραγωγικής εν µέρει να βοηθούν…
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΙΑ- Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 12:47 πµ

Στην ανδραγωγική προσέγγιση ασκήθηκε έντονη κριτική. Τα βασικά σηµεία που οδήγησαν στη "µή αποδοχή" της θεωρίας αυτής είναι ότι:
α)διαχωρίζει απόλυτα τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν οι ενήλικοι από αυτό τον ανηλίκων ενώ µελέτες έχουν αποδείξει ότι και τα παιδιά έχουν τάση αυτοκαθορισµού, έχουν
ανάγκη να συµµετέχουν ενεργητικά στις διεργασίες που τα αφορούν, έχουν κίνητρο για
την απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τα ενδιαφέροντά τους και διαθέτουν εµπειρίες που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγές εκπαίδευσής τους και
β) ο Knowles M. παραγνωρίζει την επιρροή του κοινωνικού περιγύρου του ατόµου το
οποίο είναι ικανό να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα.
Η ανδραγωγική δεν αποτελεί µια ολοκληρωµένη θεωρία αλλά µια σειρά από κατευθυντήριες γραµµές για την εκπαίδευση ενηλίκων.
Σε κάθε περίπτωση, το έργο του Knowles M. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποτελεί το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγµα θεωρητικής προσέγγισης του τρόπου εκπαίδευσης των ενηλίκων που εστιάζει στα ανθρωπιστικά ιδεώδη της εκπαίδευσης.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΝΓ- Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 07:16 µµ

Έχω να κάνω µια γενική παρατήρηση, αφού το να συµπληρώσω απλά την θεωρία δε το
βρίσκω καθόλου εποικοδοµητικό. Κατά καιρούς έχω συµµετάσχει σε ποικίλης θεµατολογίας συζητήσεις σε Fora και κυρίως σε Fora εκπαιδευτικών (όπως του www.edra.gr).
Εδώ διαπιστώνω ότι δεν γίνεται συζήτηση, αλλά τις περισσότερες φορές, απλά προσωπική τοποθέτηση του καθενός. Αναρωτιέµαι τους λόγους για τους οποίους συµβαίνει αυτό.
... Θεωρώ ότι θα ήταν περισσότερο εποικοδοµητικό και ωφέλιµο αν υπήρχε µεγαλύτερη
αλληλεπίδραση µεταξύ µας, αν συµπλήρωνε ή διόρθωνε ο ένας την τοποθέτηση του άλλου, ίσως το αποτέλεσµα να ήταν ποιο ολοκληρωµένο.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΑΚ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 03:10 µµ

Συµφωνώ µε όλες τις αρχές της ανδραγωγικής στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως προαναφέρθηκαν στο άρθρο του Knowles και στο video που παραθέσατε. Όντως στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι απαραίτητη η ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, η ετοιµότητα, ο προσανατολισµός και τα κίνητρα στη µάθηση ,καθώς και η εφαρµογή του µοντέλου
της "self-directed learning", ουσιαστικά δηλαδή της "problem based learning" (διάγνωση
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µαθησιακών αναγκών, δόµησή τους, προσδιορισµός πηγών µάθησης, επιλογή µαθησιακών στρατηγικών και εξαγωγή αποτελεσµάτων αναφορικά µε τη µάθηση).
Τέλος, κρίνω ως επιτακτική ανάγκη την εφαρµογή όλων των παραπάνω αρχών της ανδραγωγικής τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και στην τυπική εκπαίδευση, διότι αυτές οι αρχές ενδείκνυνται για όλες τις ηλικίες των εκπαιδευοµένων, αλλά πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τις συνθήκες µάθησης και διδασκαλίας, καθώς και ανάλογα µε
τις ανάγκες πάντοτε των εκπαιδευοµένων όλων των ηλικιών.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΚΣ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 03:24 µµ

Οι παραδοχές της Ανδραγωγικής, από τη µεριά της εκπαιδεύτριας αλλά και της εκπαιδευόµενης, πιστεύω ότι ισχύουν στην πράξη σχεδόν απόλυτα. Όµως συχνά οι εκπαιδευόµενοι αφήνουν την πρωτοβουλία λήψης απόφασης στον εκπαιδευτή ή στους πιο δραστήριους συναδέλφους τους. Επίσης, πιστεύω ότι τα εξωτερικά κίνητρα µάθησης είναι εξίσου σηµαντικά µε τα εσωτερικά. Σε γενικές γραµµές οι παραδοχές αυτές έχουν ισχύ στην
τυπική εκπαίδευση. Σίγουρα όµως οι µαθητές έχουν λιγότερες εµπειρίες από έναν ενήλικα.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΓΧ- Πέµπτη, 20 Ιανουάριος 2011, 01:33 πµ

Σύµφωνα µε την θεωρία της Ανδραγωγικής οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ωθούνται στη
µάθηση σε µεγάλο βαθµό από εσωτερικά κίνητρα µια και έχουν ανάγκη να γνωρίζουν
τον λόγο που χρειάζονται να µάθουν κάτι, πριν εµπλακούν στη διαδικασία της µάθησης.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο από τη µια να γνωρίζουν τα αντικείµενα του εκπαιδευτικού προγράµµατος και από την άλλη να πεισθούν ότι αυτά έχουν άµεση σχέση µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Και όλα αυτά φυσικά µέσα σε µαθησιακό κλίµα αλληλοσεβασµού και συνεργασίας λαµβανοµένου υπόψη ότι οι µαθησιακοί προσανατολισµοί
των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα στην πρακτική του βάση και όχι την απόκτηση αφηρηµένων-ακαδηµαϊκών γνώσεων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν ο εκπαιδευτής προτείνει στους εκπαιδευοµένους να εργαστούν σε ζητήµατα µε τα οποία είναι
εξοικειωµένοι αξιοποιώντας τις προηγούµενες εµπειρίες τους (προϋπάρχουσα γνώση).
Όσον αφορά γενικά την εκπαίδευση πιστεύω ότι οι βασικές αρχές της Ανδραγωγικής
Θεωρίας µπορούν να εφαρµοστούν µόνο εν µέρει για το λόγο ότι το αναλυτικό πρόγραµµα στα σχολεία είναι συγκεκριµένο και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και βασικών
δεξιοτήτων πάνω στις οποίες οι µαθητές θα στηριχτούν για να πορευθούν στη ζωή. Οι
µαθητές γενικά στην εκπαίδευση ωθούνται στη µάθηση - καλώς ή κακώς- όχι από εσωτερικά κίνητρα αλλά από υποχρεωτικά. Επιπλέον, οι µαθητές σταδιακά µέσα από το χρόνο αποκτούν την ικανότητα του αυτοκαθορισµού καθώς και του εντοπισµού των πραγµάτων που παγµατικά θέλουν. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας
τους η προϋπάρχουσα γνώση είναι περιορισµένη και το γι’ αυτό η γνώση πρέπει να συνδέεται µε την καθηµερινότητα τους...
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Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
από ΝΜ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 11:45 µµ
Η θεωρία της Ανδραγωγικής που προτείνει ο M.Knowles όσον αφορά τα δυνατά και τα
αδύνατα σηµεία του µπορούµε να πούµε τα εξής:
Οι ενήλικες φέρνουν µαζί τους τις εµπειρίες τους , θέλουν να ξέρουν κάθε φορά γιατί
πρέπει να µάθουν την συγκεκριµένη ενότητα σε κάποιο αντικείµενο και µε πιο τρόπο,
έχουν ανάγκη για κίνητρα για µάθηση.
Άρα η θεωρία της ανδραγωγικής είναι θα έλεγα ένα από τα ζητούµενα να εφαρµοστεί
όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων . Στην εκπαίδευση δεν θα λέγαµε ότι ισχύουν τα
ίδια αφού έχουµε να κάνουµε µε εφήβους που δεν έχουν κατασταλάξει για τον ίδιο τους
τον εαυτό πόσο για το τι θέλουν να µάθουν και µε τι µάτι θα δουν κάτι χωρίς να έχουν
εµπειρίες από την ζωή τους . Και τα κίνητρα µάθησης τους είναι τελείως διαφορετικά.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΠΤ- ∆ευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2011, 01:12 µµ

Η εµπειρία µου τόσο στην τυπική όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει επιβεβαιώσει
ότι η ανδραγωγική µπορεί να εφαρµοστεί γενικότερα στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση
ο εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιµοποιεί εκπαιδευτικές µεθόδους που προάγουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εµπειριών, τη συµµετοχή (ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας). Επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να συµµετέχουν ενεργητικά σε όλα τα στάδια
πραγµατοποίησης ενός προγράµµατος (σχεδιασµός, ρυθµός εκπαίδευσης, µαθησιακά αντικείµενα, αξιολόγηση). Το µαθησιακό κλίµα σε κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον αλληλοσεβασµό και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτών - εκπαιδευοµένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να οικοδοµείται µε
βάση τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΑΤ- Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 05:52 µµ

Η ανδραγωγική επιβάλλεται να εφαρµοστεί στην εκπαίδευση. Απαιτούνται οι ενέργειες
του εκπαιδευτικού για γίνει ενεργητική η στάση των µαθητών του, να περάσει από τη
θεωρία σε πιο πρακτικές µεθόδους διδασκαλίας. Επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, το
γνωστικό υπόβαθρο του καθενός χωριστά καθώς και οι ανάγκες του ώστε να προσαρµόζεται η διδασκαλία.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΡΤ- ∆ευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011, 05:18 µµ
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1. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζονται να µάθουν κάτι, πριν εµπλακούν στη διεργασία της µάθησης.
2. Οι ενήλικοι έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να αυτοκαθορίζονται και να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις για τη ζωή τους.
3. Οι ενήλικοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία φέρνοντας µαζί τους ένα απόθεµα εµπειριών, που είναι πολύ µεγαλύτερο και διαφορετικής υφής από εκείνο των παιδιών
και αποτελεί πολύτιµη πηγή.
4. Οι ενήλικοι θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ώστε να µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά.
5. Οι µαθησιακοί προσανατολισµοί των ενηλίκων έχουν ως επίκεντρο το πρόβληµα και
όχι την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.
6. Τέλος, τα πιο σηµαντικά κίνητρα µάθησης για τους ενηλίκους δεν είναι τα εξωτερικά
(προαγωγή, καλύτερες αποδοχές κ.λπ.) αλλά τα εσωτερικά (αυτοεκτίµηση, ικανοποίηση
από την εργασία κ.λ.π.)
Γενικότερα στην εκπαίδευση θεωρώ ότι η εφαρµογή της ανδραγωγικής γενικότερα θα
ήταν πιο ώριµη σαν ιδέα αλλά όχι σε παιδιά µικρής ηλικίας.
Re: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΓΩΓΙΚΗ
•

από ΓΚ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 01:09 µµ

Και ’γω µε τη σειρά µου θα συµφωνήσω µε όσα ειπώθηκαν για τη θεωρία της ανδραγωγικής στο επίπεδο της εκπαίδευσης ενηλίκων για τους λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί
και πόσο ωφέλιµη θα ήταν η εφαρµογή της στους εκπαιδευοµένους. Αντίθετα, δε θεωρώ
ότι θα απέδιδε τα µέγιστα σε ανήλικους µαθητές, µιας και έχουν εντελώς διαφορετικές
ανάγκες, εµπειρίες και κρίση σε θέµατα που τους αφορούν.
Εδώ, ολοκληρώνεται η 5η εβδοµάδα µελέτης. Την επόµενη εβδοµάδα, θα επιχειρήσουµε
να εφαρµόσουµε τη θεωρία της ανδραγωγικής κάνοντας µαθησιακά σενάρια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουµε και µία εισαγωγή στη θεωρία της "Κοινωνικής αλλαγής" του
Freire.
Θα κλείσουµε, όπως σας υποσχεθήκαµε µε τους αγγλικούς στίχους του JE SAIS
PAS από τη Seline Dion.
Πατήστε το παρακάτω αρχείο και µη ξεχνάτε τη συµφωνία µας...."A mountain of
stone, a door of steel, Can't stand in my way, I'd go on...
I don' t Know Celine Dion Αρχείο
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6η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ.
Καλωσορίσατε στην 6η εβδοµάδα µελέτης. Υπογράψαµε την προηγούµενη εβδοµάδα το µαθησιακό συµβόλαιο µε σύνθηµα το "Can't stand in my way, I'd go on" από τη
Celine Dion, και συζητήσαµε τη θεωρία της Ανδραγωγικής του M. Knowles.
Αυτή η εβδοµάδα θα είναι περισσότερο εβδοµάδα πρακτικής εφαρµογής όσων
είδαµε την προηγούµενη. Ο Μάρκος διδάσκει το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας σε µία
οµάδα εκπαίδευσης µεταναστριών στην ελληνική γλώσσα. ∆οκιµάζει, κάποια πράγµατα,
ωστόσο, συναντά προβλήµατα. Θα τον βοηθήσουµε χρησιµοποιώντας στοιχεία από όσα
έως τώρα µάθαµε στην επιµόρφωση (εναρκτήρια συνάντηση, µαθησιακό συµβόλαιο, θεωρία ανδραγωγικής, βασικές αρχές µάθησης ενηλίκων). Παράλληλα, θα µας δοθεί η ευκαιρία να µιλήσουµε για ίδιαίτερες οµάδες εκπαιδευοµένων, όπως είναι οι ευπαθείς οµάδες, να συζητήσουµε για µαθησιακούς στόχους, να µιλήσουµε και να δοκιµάσουµε τεχνικές διδασκαλίας.
Στο FORUM που ακολουθεί θα πρέπει να βοηθήσουµε το Μάρκο να βρει λύσεις
στο πρόβληµά του. [∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ FORUM
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ] Η δραστηριότητα δίνεται µε το χαρακτηριστικό
M@RKUS QUEST_1 και είναι από εκείνες που στο µαθησιακό συµβόλαιο συµφωνήσαµε πως η συµµετοχή σας είναι πάρα πολύ σηµαντική,.... τόσο για σας, όσο και για το
Μάρκο! Ξεκινάµε, λοιπόν...
Συζήτηση της 6ης Εβδοµάδας
•

Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα; από M@RKOS
M@RKOS - Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 02:33 πµ

∆ιδάσκω εδώ και δέκα µέρες το µάθηµα «ελληνική γλώσσα» σε µια οµάδα εκπαίδευσης δεκαοκτώ (18) µεταναστριών στην ελληνική γλώσσα. Στην πρώτη συνάντηση,
συστήθηκα, ενηµέρωσα τις εκπαιδευόµενες ότι θα κάνουµε µαζί είκοσι (20) συναντήσεις
και στη συνέχεια τις ζήτησα να συστηθούν και εκείνες. Μία-µία τότε άρχισαν να λένε το
ονοµατεπώνυµό τους, ενώ εγώ τις ρωτούσα για την οικογενειακή τους κατάσταση και
για το πως περνούν στον τόπο µας. Ο καλός µου φίλος και συνάδελφος Κώστας µε είχε
ενηµερώσει πως πρόκειται για µια κοινωνικά ευπαθή οµάδα και ότι οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες συνήθως βιώνουν τον αποκλεισµό της κοινωνίας µε αποτέλεσµα τη να αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα Έτσι, αποφάσισα να είµαι ιδιαίτερα προσεκτικός.
Στη δεύτερη ώρα του πρώτου µαθήµατος σκέφτηκα να διερευνήσω τις γνώσεις
τους σχετικά µε τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας. Για να αποφύγω το
µονόλογο και τη µετωπική διδασκαλία, αποφάσισα να χρησιµοποιήσω τις τεχνικές διδασκαλίας "µελέτη περίπτωσης", "παιχνίδι ρόλων" και "συζήτηση στην τάξη". Για το σκοπό αυτό βρήκα από µία εφηµερίδα και ετοίµασα σε φωτοτυπίες (µελέτη περίπτωσης) ένα
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κείµενο το οποίο µοίρασα στις εκπαιδευόµενες. Είχε τίτλο «όµορφα χρόνια» και είναι το
κείµενο που σας παραθέτω αµέσως:
…Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραµε να επιβιώσουµε. Ήµαστε µια γενιά σε
αναµονή: περάσαµε την παιδική µας ηλικία περιµένοντας. Έπρεπε να περιµένουµε δύο
ώρες µετά το φαγητό πριν κολυµπήσουµε, δύο ώρες µεσηµεριανό ύπνο για να ξεκουραστούµε και τις Κυριακές έπρεπε να µείνουµε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουµε.
Ακόµα και οι πόνοι περνούσαν µε την αναµονή. Ολοµόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό
κόσµο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραµε; […]
Στόχος µου ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενες ή να ξαναθυµηθούν τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας, να καταλάβουν το µηχανισµό σχηµατισµού
των χρόνων και να αναγνωρίζουν τους χρόνους µέσα στα κείµενα. Στη συνέχεια ζήτησα
από δύο εθελόντριες εκπαιδευόµενες να αναδείξουν µέσα από το κείµενο ένα ζήτηµα το
οποίο τις απασχολούσε. Θέλησα, δηλαδή, να εφαρµόσω την εκπαιδευτική τεχνική: «Παιχνίδι ρόλων».
Οι δύο γυναίκες άρχισαν να συζητούν σχετικά µε τις δυσκολίες τις οποίες έχουν
συναντήσει έως τώρα στην προσωπική τους ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες τις οποίες
καθηµερινά συναντούν στην επαφή τους µε άλλους. Το θέµα το οποίο τελικά αναδείχθηκε µέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν αυτό της κακοποίησης της µίας εκ των δυο γυναικών από τον σύντροφό της. Το κλίµα στην οµάδα φορτίστηκε ιδιαίτερα, οι υπόλοιπες
γυναίκες ταυτίστηκαν µαζί της, άρχισαν να της δίνουν συµβουλές για το τι πρέπει να κάνει και η οµάδα έκλεισε ιδιαίτερα ικανοποιηµένη, επειδή ένοιωθε ότι διαχειρίστηκε µέσα
από το θέµα της γλώσσας ένα πολύ δύσκολο ζήτηµα βοηθώντας ουσιαστικά ένα µέλος
της. Αισθάνθηκα, πραγµατικά πολύ ικανοποιηµένος από την πρώτη µου αυτή εµπειρία,
κυρίως γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε µια γυναίκα να µιλήσει ανοικτά για το πρόβληµά
της. Ωστόσο, στην επόµενη συνάντηση η γυναίκα αυτή δεν ήρθε στο µάθηµα, ούτε και
σε κάποιο άλλο από τα επόµενα που ακολούθησαν… Αισθάνθηκα να προσγειώνοµαι απότοµα. ∆εν ξέρω πραγµατικά τι συνέβη. Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω
που δεν έκανα;
SOS
Μάρκος
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΜ- Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011, 07:19 µµ

Ο εκπαιδευτής, που καλείται να διδάξει σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, πρέπει να
είναι υποψιασµένος και προετοιµασµένος να διαχειριστεί τα τυχόν προβλήµατα (προσωπικά, κοινωνικά, οικογενειακά), που µπορεί να ανακύψουν στα πλαίσια µιας τέτοιας οµάδας αλλά και τις προκλήσεις. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να οριοθετήσει τα
πλαίσια µέσα στα οποία θα διεξαχθεί η όλη διαδικασία, κάνοντας ένα Μαθησιακό Συµβόλαιο µε τους εκπαιδευόµενους. Ειδικά σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες ο εκπαιδευτής
συχνά αναλαµβάνει εκτός από το ρόλο του «εµψυχωτή» και το ρόλο του «συµβούλουθεραπευτή». Οι εκπαιδευόµενοι βλέπουν τον εκπαιδευτή, όχι µόνο ως πηγή γνώσης και
σοφίας, αλλά και ως πηγή ανακούφισης. Πολύ εύκολα µία εκπαιδευτική οµάδα µετατρέπεται σε θεραπευτική και αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους ιδιαίτερα, όταν ο εκπαιδευτής
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δεν διαθέτει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να µπορέσει να διαχειριστεί σωστά
τα κρίσιµα ζητήµατα, που ενδέχεται να προκύψουν.
Όταν µία εκπαιδευτική οµάδα µετατραπεί σε θεραπευτική (όπως συνέβη στο παράδειγµά µας), ανακύπτουν σοβαρά ζητήµατα σε σχέση µε το ρόλο που θα διαδραµατίσει ο εκπαιδευτής. Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών
σε θέµατα ψυχικής υγείας και δυναµικής των οµάδων. Ένα δεύτερο ζήτηµα, αφορά την
πολύ-παραγοντική φύση των προβληµάτων, η οποία απαιτεί πολύπλευρη αντιµετώπιση
και τέλος υπάρχει ο κίνδυνος για τον εκπαιδευτή, που δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στις
απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων, όσον αφορά το ρόλο του «συµβούλου-θεραπευτή», να
ανασύρει «τραυµατικές» εµπειρίες από το υποσυνείδητο των εκπαιδευοµένων-όπως συνέβη µε την µία εκπαιδευόµενη- και αυτό να οδηγήσει σε µαταίωση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων και ενδεχοµένως της όλης διαδικασίας. Για να µην οδηγηθεί ο εκπαιδευτής σε αυτό το σηµείο, ακόµα κι όταν δεν διαθέτει τις κατάλληλες- εξειδικευµένες
γνώσεις, θα πρέπει να επαναφέρει µε οµαλό και διακριτικό τρόπο τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της οµάδας. Καλό θα είναι ο εκπαιδευτής να είναι ενήµερος και για το κοινωνικό δίκτυο παραποµπών που λειτουργεί στην περιοχή του, ώστε να κατευθύνει ανάλογα
εκείνους τους ενήλικους εκπαιδευόµενους που ίσως χρειάζονται και ζητήσουν περαιτέρω
υποστήριξη.
Ο εκπαιδευτής του παραδείγµατός µας υπέπεσε σε λάθη που αν δεν είχαν γίνει
είναι πολύ πιθανό να µην είχε αποχωρίσει από το τµήµα η εκπαιδευόµενη. Πρώτον, όφειλε να γνωρίζει καλά τους εκπαιδευόµενους, πριν προχωρήσει στο παιχνίδι ρόλων, να
γνωρίζει το προφίλ της οµάδας στην οποία διδάσκει. ∆εύτερον, όφειλε να είχε καλλιεργήσει και εγκαθιδρύσει ένα κλίµα ασφάλειας, συνεργασίας και εµπιστοσύνης ανάµεσα
στα µέλη της οµάδας αλλά και προς το πρόσωπό του.
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ιδιαίτερα σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και για το λόγο αυτό οφείλει να
γνωρίζει τις τυχόν ιδιαιτερότητες τους, να τις σέβεται και να τις αντιµετωπίζει αντικειµενικά.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ∆Μ- ∆ευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011, 09:10 µµ

Είναι οφθαλµοφανές πως ο αγαπητός Μάρκος βιάστηκε να εφαρµόσει την εκπαιδευτική τεχνική "παιχνίδι ρόλου". Για να φτάσει στο σηµείο αυτό ένας εκπαιδευτής θα
πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιήσει αρχικά την "εναρκτήρια συνάντηση" ώστε να
οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, να παραµερισθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες και να γίνει το "µαθησιακό συµβόλαιο", που είναι το δεύτερο απαραίτητο βήµα. Άλλωστε, η δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση
ευπαθών οµάδων.
Αυτό επίσης, που παρέλειψε να εφαρµόσει ο Μάρκος είναι να γνωρίσει το προφίλ
της οµάδας µε την οποία πρόκειται να συνεργαστεί και να διαγνώσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Φυσικά αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει κατά την "εναρκτήρια συνάντηση".
Ένα δεύτερο σφάλµα ήταν πως ανέδειξε, δυστυχώς, µια αρνητική εµπειρία (κακοποίηση
της γυναίκας από το σύζυγο) σε ατοµικό επίπεδο προκαλώντας την ντροπή της γυναίκας
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και την παραίτησή της από την τάξη. Και βέβαια, στο τέλος, ενώ όλοι περιµένανε να αισθανθεί άσχηµα-άβολα ο εκπαιδευτής, δε λειτούργησε η ενσυναίσθηση σ' αυτόν όσο
χρειαζόταν, ώστε να διακόψει το παιχνίδι των ρόλων και έτσι οδηγήθηκε σ' αυτή τη θλιβερή κατάσταση. ∆ε θα συµφωνήσω µε την ιδιότητα του θεραπευτή όσον αφορά τον εκπαιδευτή. Αυτός δεν είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος του σε µια τέτοια ακραία περίσταση είναι το πολύ συµβουλευτικός. Ο ενήλικος, ακόµα κι αυτός που ανήκει σε µια ευπαθή οµάδα, αποζητά τη µόρφωση κι όχι τη θεραπεία του για κάποιο ψυχικό νόσηµα. Συνεπώς,
εάν ο φίλος µας ο Μάρκος υιοθετούσε εξαρχής τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση
ενηλίκων ευπαθών οµάδων ορίζοντας προτεραιότητες, δε θα είχε κανένα απολύτως πρόβληµα. Ας τις εφαρµόσει λοιπόν, από δω και πέρα, ώστε να µην αντιµετωπίσει κι άλλη
διαρροή εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΜΕ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 08:50 πµ

Από τη συµπεριφορά της γυναίκας που συµµετέχει στο παιχνίδι ρόλων θεωρώ ότι
ο εκπαιδευτής δεν είχε θέσει τα θεµέλια µιας σχέσης εµπιστοσύνης, ασφάλειας και οικειότητας µεταξύ των εκπαιδευοµένων αλλά και ανάµεσα σε αυτόν µε τους εκπαιδευοµένους. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ο εκπαιδευτής πρώτα να προβεί στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων για να καταγράψει τις εµπειρίες τους αλλά
και τις απόρρητες και ευαίσθητες πληροφορίες που ενδεχοµένως να θέλουν να µοιραστούν οι εκπαιδευόµενοι µε αυτόν. H συγκεκριµένη γυναίκα νιώθει διαφορετική από τα
άλλα µέλη της οµάδας, ανασύρει επώδυνες µνήµες και συναισθήµατα απογοήτευσης,
µαταίωσης, ντροπής και καταστάσεις εξαρτηµένης προσωπικότητας που την αναγκάζουν
να εγκαταλείψει την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρόλα αυτά ο εκπαιδευτής αλλά και οι
εκπαιδευόµενοι στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ένιωσαν ικανοποιηµένοι αδιαφορώντας για τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για µια αποτυχηµένη εκπαιδευτική διαδικασία που καταστρατηγεί τις θεωρίες της
εκπαίδευσης ενηλίκων όπως: του Mezirow που αποδίδει κυρίαρχο ρόλο στην προώθηση
της αυτογνωσίας και της ατοµικής προσπάθειας και της «ανδραγωγικής» που ουσιαστικά
αντιµετωπίζει τον ενήλικο εκπαιδευόµενο ως αυτοκαθοριζόµενο και αυτοδύναµο άτοµο.
Εποµένως, εάν ο εκπαιδευτής υιοθετούσε τις προϋποθέσεις µάθησης της εκπαίδευσης
ενηλίκων δε θα είχε κανένα απολύτως πρόβληµα.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΓΧ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 08:40 µµ

Συµφωνώ µε το ∆ηµήτρη. Άλλο εκπαιδευτής και άλλο θεραπευτής . Οι ρόλοι πρέπει να
είναι ξεκάθαροι. Θα ήθελα επίσης να επισηµάνω ότι το γεγονός αυτό αναδεικνύει πόσο
δύσκολη είναι η εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη. Αναδεικνύεται επίσης η απειρία του
εκπαιδευτή.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
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•

από ΧΠ- Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2011, 08:22 µµ

Η πρώτη ώρα του µαθήµατος είναι κατανοητή και αναµενόµενη. Σίγουρα θέλεις
να σε γνωρίσουν και να γνωρίσεις καλύτερα, όσο γίνεται για αρχή, τους εκπαιδευόµενούς σου. Όµως ήταν πολύ νωρίς να αγγίξεις ευαίσθητες χορδές και να τους αναγκάσεις
να εκδηλωθούν. Επισηµαίνω την αναγκαιότητα για ισορροπία στο ρόλο του δασκάλου
και τη σχέση του µε τον µαθητή. Ναι ο δάσκαλος πρέπει να είναι κοντά στους µαθητές
του, ναι πρέπει να µην είναι πηγή στείρας γνώσης, αλλά να συνδέεται µε τους µαθητές
του. Θα ήταν προτιµότερο να µείνεις στη διδασκαλία των ρηµάτων, διατηρώντας τον ρόλο σου. Άλλωστε η επαφή µε τους µαθητές έρχεται στην πορεία και δεν εξαναγκάζεται.
Το κείµενο που επέλεξες να διδάξεις σε µια ευπαθή κοινωνική οµάδα ήταν ΕΥΠΑΘΕΣ.
Πολύ βιαστικά επέλεξες το "παιχνίδι των ρόλων" και τους ανάγκασες να αντιµετωπίσουν
µια πραγµατικότητα που ερχόµενοι στο σχολείο θέλουν να αποφύγουν.Όσον αφορά την
επιλογή του κειµένου όφειλες να συµβουλευτείς, ως πρωτάρης, την αρµόδια σύµβουλο ή
και τον διευθυντή. Εγώ έτσι έκανα, ζήτησα πληροφορίες για τους µαθητές µου πριν να
ξεκινήσω και µε σταθερά βήµατα, πάντα µέσα από την διδασκαλία, ήρθα κοντά τους αναλαµβάνοντας, όποτε µου επιτρεπόταν τον ρόλο του συµβουλευτή-καθοδηγητή- εµψυχωτή.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΕΚ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 09:51 πµ

Κάθε εκπαιδευτική οµάδα πρέπει να ξεκινάει όχι µόνο µε την άσκηση γνωριµίας
αλλά και µε το µαθησιακό συµβόλαιο στο οποίο θα συµφωνηθούν τα πρακτικά ζητήµατα
(ώρες, µέρες, ύλη, χώρος, κλπ.) και κυρίως ζητήµατα που αφορούν το σεβασµό και την
εµπιστοσύνη. Ακόµη θα πρέπει να γίνει σαφές ότι πρόκειται για µια ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α και ΟΧΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α. Για µένα αυτό ήταν το κυριότερο
λάθος του εκπαιδευτή, το ότι δηλ. ακούµπησε ένα θέµα άκρως θεραπευτικό που ακόµη
και αν ήταν θεραπευτική η οµάδα δεν δουλεύεται ποτέ ένα τέτοιο θέµα στην πρώτη συνάντηση χωρίς να έχει δηµιουργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας!!!!! Όταν
θίγονται τέτοια θέµατα στην πρώτη συνάντηση είναι λογικό να έχουµε διαρροές γιατί
µπορεί να ακούστηκε η ιστορία της από κάποιο άλλο µέλος, µπορεί η ίδια να αισθάνθηκε
ντροπή που το αποκάλυψε, µπορεί να µην διαχειρίστηκε σωστά ο εκπαιδευτής το θέµα
και άλλα µπορεί.
Ο εκπαιδευτής ειδικά της συγκεκριµένης οµάδας έπρεπε κατ' εµέ να διαλέξει κάποια άλλη βιωµατική άσκηση ή έστω κάποιο άλλο κείµενο µε πιο θετικά συναισθήµατα,
χωρίς να έχει θρησκευτικές ή φυλετικές αναφορές (µιλάµε για µετανάστριες που σηµαίνει ότι το θέµα της κοινωνίας δίνει την εντύπωση σε κάποιες ότι δεν σεβόµαστε τη θρησκευτικές τους πεποιθήσεις), θα έπρεπε να είναι πιο ουδέτερο και να αφήνει θετικά συναισθήµατα. Άλλωστε πρόκειται για την πρώτη συνάντηση! Τέλος και πριν από όλα όσα
ανέφερα θα έπρεπε να έχει κάνει µια εκτίµηση αναγκών και προσδοκιών, ώστε να δώσει
την ευκαιρία στις συµµετέχουσες να εκφράσουν τις πραγµατικές τους ανάγκες και να
συµµετέχουν στην διαµόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενεργά, µε βάση τις
προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Αυτά τα ολίγα!!!!

51

Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΙΠ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 10:04 πµ

Καταρχάς, πρέπει να θυµόµαστε τι είµαστε και τι δεν είµαστε, και αν δεν είµαστε
ψυχολόγοι να µην µπαίνουµε στα χωράφια τους. Είναι πολύ εύκολο να δώσουµε λάθος
συµβουλή και να δηµιουργήσουµε προβλήµατα σε κάποιον που εύκολα θα µας πιστέψει,
όχι επειδή είµαστε ειδικοί ψυχολόγοι, αλλά λόγω της εξουσίας της θέσης µας.
∆εύτερον νοµίζω πως η επιλογή κειµένου ήταν λανθασµένη. Σε περιπτώσεις
ΕΚΟ καλό θα ήταν να αποφεύγουµε κείµενα που µπορεί να θυµίσουν στους εκπαιδευόµενους άσχηµες εµπειρίες (κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να έχουν φυλακιστεί, βιαστεί,
βασανιστεί, κτλ. ).
Άρα, φίλε Μάρκο, η συµβουλή µου είναι να επιλέγεις κείµενα σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων σου, ενώ αν εµφανιστεί ένα πρόβληµα
έξω από την επιστηµονική σου εξειδίκευση να απευθύνεσαι σε ειδικό.
Re: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΤ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 09:56 πµ

Όπως διαβάζουµε στο υλικό επιµόρφωσης που µας δόθηκε αυτή την εβδοµάδα, οι
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες έχουν αυξηµένο άγχος για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ
συχνά αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτή ως πηγή εξουσίας συνδέοντάς τον µε µορφές εξουσίας της παιδικής τους ηλικίας. Αυτό σηµαίνει ότι αρχικά δεν τον αντιµετωπίζουν ως
ίσο ούτε ως φίλο ή σύµβουλο. Άρα πρωταρχικός ρόλος του εκπαιδευτή στην εναρκτήρια
συνάντηση είναι να ξεκλειδώσει τους συµµετέχοντες δηµιουργώντας κλίµα οικείο και
υποστηρικτικό, ώστε σταδιακά να µεταβάλλουν οι εκπαιδευόµενοι την προκατειληµµένη
γνώµη που έχουν γι' αυτόν σχετίζοντας τον µε τον παραδοσιακό ρόλο του δάσκαλο , αποβάλλοντας ταυτόχρονα και το άγχος τους. Αυτό βεβαία δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε µια συνάντηση αλλά πρόκειται για µια εξελικτική διαδικασία που απαιτεί
κάποιο χρόνο προσαρµογής.
Ο Μάρκος δεν έκανε κάτι τέτοιο αλλά επιχείρησε από την αρχή, πριν δηλαδή οι
εκπαιδευόµενες τον εµπιστευτούν, να εφαρµόσει τις δυάδες σε γυναίκες οι οποίες είχαν
συνηθίσει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η τεχνική αυτή θα έπρεπε να εφαρµοστεί αρκετά αργότερα, αφού είχαν προηγηθεί σταδιακές αλλαγές όπως π.χ. στη διάταξη
των θρανίων µε σταδιακή δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και ασφαλείας.
Ωστόσο, η µια εκπαιδευοµένη ίσως αισθάνθηκε προσωρινά ασφαλής γι’ αυτό και
προέβη στην αποκάλυψη ενός προσωπικού της προβλήµατος. Όταν όµως έφυγε από το
προσωρινό κλίµα ασφάλειας και βρέθηκε στο δρόµο ή στο σπίτι της, ένιωσε ντροπή γι’
αυτή την εξοµολόγηση και προφανώς δεν ξαναπήγε. Αν ο Μάρκος είχε εφαρµόσει αυτή
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τη µέθοδο λίγους µήνες αργότερα, όταν οι εκπαιδευόµενες θα είχαν γνωριστεί καλύτερα
και µεταξύ τους και µε τον ίδιο, τότε θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα και ίσως πετύχαινε και αλλαγή στάσης της συγκεκριµένης εκπαιδευόµενης η οποία δε θα έπρεπε να
νιώθει ντροπή, αφού την πράξη ντροπής (κακοποίηση) την έκανε ο σύντροφός της και
όχι εκείνη. Για να φτάσει όµως στο σηµείο να κατανοήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει
προηγουµένως αλλάξει τρόπο σκέψης και για να αλλάξει τρόπο σκέψης χρειάζεται χρόνος από τον εκπαιδευτή, καταιγισµό ιδεών και προβληµατισµών, εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του εκπαιδευτή και αίσθηµα ασφάλειας.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΠΓ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 02:24 µµ

Θα συµφωνήσω µε τους συνεκπαιδευοµένους µου στις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τους, προσθέτοντας µόνο λίγες δικές µου σκέψεις για το φίλο µας, το Μάρκο. Αν
και ξεκίνησε καλά την διαµόρφωση συµβολαίου µε τους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της συνάντησης µε τη γνωριµία και τη διερεύνηση αναγκών τους,
στη συνέχεια δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως εκπαιδευτή ενηλίκων. Ενώ
σκέφτηκε σωστά να εξετάσει τις γραµµατικές τους γνώσεις, επέλεξε, πιστεύω ένα κείµενο που αποδείχτηκε µια λανθασµένη επιλογή. Το κείµενο ανέδειξε ένα θέµα ιδιαίτερο,
που απαιτεί µεγάλη προσοχή στην αντιµετώπισή του, καθώς αγγίζει την ευαισθησία όλων µας και απαιτεί την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτή (ψυχολόγου). Έτσι το παιχνίδι
ρόλων που επέλεξε, συνδυασµένο µε το θέµα που ανέκυψε, ήταν µια άστοχη επιλογή. Θα
ήταν προτιµότερο να επιλέξει ένα πιο ευχάριστο κείµενο, µε θετικές προοπτικές και όχι
ένα κείµενο που διαπραγµατεύεται ένα τόσο λεπτό θέµα (κακοποίηση γυναικών). Βέβαια, αφού έγινε ό, τι έγινε, έχοντας πρώτα συµβουλευτεί έναν ψυχολόγο, νοµίζω ότι όφειλε
να µιλήσει προσωπικά µε τη συγκεκριµένη κυρία, να µην την αφήσει να εγκαταλείψει το
τµήµα, αλλά να την ενθαρρύνει και να της εµπνεύσει εµπιστοσύνη και ασφάλεια (όπως
έπρεπε να έχει κάνει).
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΚΤ- Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011, 11:10 µµ

Καλησπέρα.
Για να µην µακρηγορώ, θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους στα εξής τα τρία
σηµεία όπου θεωρώ ότι ο Μάρκος έκανε λάθος:
• Στο γεγονός ότι εφάρµοσε αυτή την τακτική στην "εναρκτήρια συνάντηση" (χωρίς να έχει οικοδοµηθεί πρώτα η σχέση εµπιστοσύνης).
• Λόγω του ότι απευθύνεται σε µια ευπαθή οµάδα θα έπρεπε να γνωρίζει το ιστορικό των µελών της ή να το γνωρίσει καλύτερα πριν προχωρήσει σε παιχνίδια ρόλων.
• Στην λανθασµένη επιλογή κειµένου. Έπρεπε να διακόψει την συζήτηση από την
στιγµή που αντιλήφθηκε ότι ο θέµα εκτροχιάστηκε. Κάποιοι απλοί άνθρωποι έχουν τύχει να µου αναφέρουν (έχουν δηλαδή την αντίληψη) ότι ένας καλός «δάσκαλος» πρέπει να είναι και καλός ψυχολόγος. Φυσικά το θεωρώ υπερβολικό,
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απλώς πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκτήσει την εµπιστοσύνη των εκπαιδευόµενων, να έχει την συναίσθηση και να είναι καλός εµψυχωτής διατηρώντας τις ισορροπίες της οµάδας.
• Ο Μάρκος µας έχασε τον έλεγχο και τις ισορροπίες. Θεωρώ ότι δεν µπορεί να
κάνει πλέον και πολλά πράγµατα για να ξανακερδίσει το χαµένο µέλος της οµάδας και να εξαλείψει τις ανασφάλειες της οµάδας που ίσως δηµιουργήθηκαν µετά
από αυτό το γεγονός. ∆εν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα να έπαιρνε την εκπαιδευόµενη ένα τηλέφωνο ή ακόµα και να έκανε µια µικρή νύξη για το θέµα στην τάξη.
Οι έµπειροι τι λένε;
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΓΙ- Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011, 11:42 πµ

Α ρε Mάρκο, που να πάει το µυαλό σου ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε. Σίγουρα
βιάστηκες και σίγουρα δεν ήξερες πως να αντιµετωπίσεις την κατάσταση και διάλεξες
και λάθος κείµενο. Από την άλλη όµως, αν συµβαίνει κάτι τέτοιο στο πρώτο µάθηµα,
όπου δεν είχε ακόµη δηµιουργηθεί το κλίµα εµπιστοσύνης, σηµαίνει µάλλον και ότι η
εκπαιδευόµενη ήθελε να µιλήσει και κάπου να τα πει. Άρα ίσως έψαχνε µια αφορµή για
να εκθέσει το πρόβληµά της. Αυτό συµβαίνει καµιά φορά στις ευάλωτες οµάδες. ∆ε νοµίζω λοιπόν ότι πρέπει να δηµιουργούµε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ένα συναισθηµατικά φορτισµένο περιβάλλον, όπου θα µιλήσουµε για τον ανθρώπινο πόνο. Σκοπός
της διδασκαλίας µας είναι το να µαθαίνουµε όλοι µέσα σε ένα ευχάριστο και δηµιουργικό περιβάλλον. Τα παιχνίδια ρόλων δεν είναι παιχνίδια αυτοέκθεσης. Και αφού έκανες
που έκανες το λάθος γιατί την άφησες να φύγει έτσι και δεν την παρέπεµψες κάπου, όπου
θα µπορούσε να µιλήσει για το πρόβληµα της;
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΜ- Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011, 07:23 µµ

Θα έλεγα πως ο Μάρκος πάνω στον ενθουσιασµό του να εφαρµόσει κάποια
πράγµατα, έχασε τον έλεγχο και µπέρδεψε τις γνωστικές διαδικασίες µε τις ψυχολογικέςσυµβουλευτικές. Βιάστηκε να εφαρµόσει γνωστικές ενώ θα έπρεπε πρώτα να αισθανθούν
άνετα οι εκπαιδευόµενοι, πολύ περισσότερο αφού πρόκειται για ευπαθείς οµάδες που
χρειάζονται ειδικούς χειρισµούς. Άρα κατά τη γνώµη µου ή θα έπρεπε να επιλέξει άλλο
αντικείµενο για το παιχνίδι ρόλων, ή άλλη µέθοδο για το συγκεκριµένο αντικείµενο.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΚ- Πέµπτη, 20 Ιανουάριος 2011, 01:38 µµ

Συµφωνώ µε όλους τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Πράγµατι ο Μάρκος δεν
έδωσε καµιά έµφαση στην εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης στην οµάδα των εκπαιδευοµένων κατά την εναρκτήρια συνάντηση, γεγονός που κρίνεται ως άκρως απαραίτητο
στη διδασκαλία ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Άλλωστε ο χρό-
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νος που αφιέρωσε για αυτήν την εναρκτήρια συνάντηση ήταν κατά την άποψή µου πάρα
πολύ λίγος (µόνο µία διδακτική ώρα),για να προχωρήσει στην εφαρµογή της διδακτικής
τεχνικής "παιχνίδι ρόλων". Άρα ,δεν εφάρµοσε σωστά τους κανόνες του "µαθησιακού
συµβολαίου" ,που έχουµε προαναφέρει σε άλλη εβδοµάδα.
Τέλος, η επιλογή του θέµατος στο κείµενο που παρέθεσε ο Μάρκος στις εκπαιδευόµενες για τη διδασκαλία των χρόνων των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας ήταν,
πιστεύω, τελείως λανθασµένη γιατί έθιξε τον κοινωνικό αποκλεισµό ,που ήδη βιώνουν οι
συγκεκριµένες εκπαιδευόµενες λόγω του ότι είναι µετανάστριες. Εποµένως, µε αυτόν τον
τρόπο στιγµατίστηκαν επιπλέον από κοινωνική και κυρίως από ψυχολογική άποψη. Αυτό
το γεγονός οδήγησε ήδη σε µία διαρροή και ενδεχοµένως και σε άλλες στο µέλλον, εάν
ο αγαπητός συνάδελφος Μάρκος δεν αλλάξει τεχνική διδασκαλίας εφαρµόζοντας πάντα
τους κανόνες της "ανδραγωγικής" και γενικώς της "δια βίου µάθησης" ,τους οποίους µελετήσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΒΣ- Πέµπτη, 20 Ιανουάριος 2011, 09:44 µµ

Καλησπέρα.
Κατ’ αρχάς για ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες θα ήταν καλό ο Μάρκος να είχε επιλέξει ένα µάλλον ευχάριστο θέµα. Επίσης θα συµφωνήσω και εγώ πως η διαχείριση
ενός τόσο ευαίσθητου και σοβαρού θέµατος, όπως η κακοποίηση, είναι αντικείµενο άλλης ειδικότητας και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιµετώπισης. Ο Μάρκος θα µπορούσε - όταν είδε ότι ξεφεύγει το θέµα από το πεδίο για το οποίο έχει εκπαιδευτεί- να
στρέψει τη συζήτηση σε θέµατα λιγότερο επώδυνα, να επαναφέρει ένα ευχάριστο κλίµα
και να συνεχίσει το µάθηµά του. Αν ήθελε να πλησιάσει και να βοηθήσει το συγκεκριµένο άτοµο νοµίζω θα έπρεπε να ζητήσει τη γνώµη ειδικού ως προς το πως να το χειριστεί
και µε την προϋπόθεση ότι είχε στο µεταξύ δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας µεταξύ τους.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΜΙ- Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011, 09:14 πµ

Τα βασικά στοιχείο της εκπαίδευσης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων είναι ότι ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να κατανοεί και να βιώνει τα συναισθήµατα των άλλων καθώς και
να γνωρίζει το προφίλ της οµάδας για να µπορεί να συνεργαστεί µ' αυτήν.
Στην περίπτωση του Μάρκου δεν εφαρµόστηκαν τα παραπάνω, ο Μάρκος δεν
διάγνωσε σωστά τις ανάγκες για εκπαίδευση της συγκεκριµένης οµάδας. ∆ιάλεξε ένα
κείµενο το οποίο έφερε αναστάτωση στους εκπαιδευόµενους και όταν προσπάθησε να
διορθώσει το λάθος του ήταν πλέον αργά.
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Αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να διαµορφώσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης από
την αρχή, να συζητήσει και να κατανοήσει περισσότερο τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, έτσι ώστε να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΕΚ- Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011, 10:53 µµ

Συµφωνώ µε τους συναδέλφους ότι ο Μάρκος βιάστηκε να εφαρµόσει διδακτικές
τεχνικές από την πρώτη συνάντηση. Στόχος αυτής της συνάντησης έπρεπε να ήταν η
γνωριµία των µελών της οµάδας, η διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευόµενων γυναικών, η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και η υπογραφή του µαθησιακού συµβολαίου. Επίσης ο Μάρκος έκανε το τραγικό λάθος να ξεφύγει από το στόχο του που ήταν
η διδασκαλία των χρόνων των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας και όχι τα προσωπικά
προβλήµατα των µελών της οµάδας. Άλλωστε και αυτό που ζήτησε από τις δύο γυναίκες,
δηλαδή να αναδείξουν από το κείµενο ένα ζήτηµα που τους απασχολούσε, δεν ήταν ούτε
συγκεκριµένο ούτε σύµφωνο µε το στόχο του. Τέλος, άλλαξε ρόλο και από εκπαιδευτής
προσπάθησε να γίνει ψυχοθεραπευτής χωρίς να έχει ούτε τις απαραίτητες γνώσεις ούτε
την ικανότητα, όπως φάνηκε, να ελέγξει την τροπή που πήρε το παιχνίδι των ρόλων.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΚΑ - Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2011, 10:45 µµ

Μάρκο, µάλλον πίστεψες υπερβολικά στις δυνάµεις και στις νέες δεξιότητές σου
ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Έθιξες ένα πολύ ευαίσθητο θέµα για µια απλή γλωσσική άσκηση και παράλληλα όταν είδες να ξεφεύγει δεν το "συµµάζεψες" διακριτικά. Ο ρόλος
σου ήταν να βελτιώσεις τις γλωσσικές δεξιότητες της οµάδας και όχι η παροχή συµβουλών. Όσο καλή και να σου φάνηκε η δραστηριοποίηση της οµάδας, το αποτέλεσµα ήταν
να χάσεις µια εκπαιδευόµενη (που θα µπορούσες να την παραπέµψεις και σε κάποιο ειδικό, εάν είχες την ευκαιρία). Κάνε ένα τηλέφωνο να δεις εάν µπορείς να την ξαναφέρεις
στο τµήµα ή στο επόµενο...
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΝΓ- Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 12:50 πµ

Γενικά έχω να πω, ότι δεν πρέπει να βιαζόµαστε να υλοποιήσουµε µία µέθοδο,
την οποία γνωρίζοντάς την θεωρητικά µας φάνηκε πολύ καλή και ενδιαφέρουσα. Πρέπει
πρώτα να την µελετήσουµε καλά, αν υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουµε κάποιον πιο έµπειρο να την εφαρµόζει ή ακόµα µπορούµε για αρχή να χρησιµοποιήσουµε
συγκεκριµένο παράδειγµα της τεχνικής. π.χ. για την τεχνική "παιχνίδι ρόλων", το πιο
κλασικό παράδειγµα είναι αυτό της συνέντευξης από εργοδότη. Με βάση την δική µου
προσωπική εµπειρία, πιστεύω ότι χρειάζεται χρόνος για να εφαρµόσεις σωστά µια τεχνική και ασφαλώς η εξάσκηση και η επανάληψη βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερος κάθε
φορά. Εκτός των άλλων ο Μάρκος γράφει το εξής: «Στη συνέχεια ζήτησα από δύο εθελόντριες εκπαιδευόµενες να αναδείξουν µέσα από το κείµενο ένα ζήτηµα το οποίο τις
απασχολούσε. Θέλησα, δηλαδή, να εφαρµόσω την εκπαιδευτική τεχνική: «Παιχνίδι ρό56

λων». Οι δύο γυναίκες άρχισαν να συζητούν σχετικά µε τις δυσκολίες τις οποίες έχουν
συναντήσει έως τώρα στην προσωπική τους ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες τις οποίες
καθηµερινά συναντούν στην επαφή τους µε άλλους. ….»
Μάλλον δεν έχει κατανοήσει την τεχνική, την οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς να
εφαρµόσει. Στο Παιχνίδι ρόλων οι διδασκόµενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται µε
µία εξεταζόµενη κατάσταση . Όµως γυναίκες δεν υποδύθηκαν κάποιον ρόλο, αλλά ήταν
ο εαυτός τους και µίλησαν για το δικό τους βίωµα. Κανονικά η τεχνική αυτή επιτρέπει
τη χαλάρωση και τη µάθηση µε ευχάριστο τρόπο. Βοηθά τους εκπαιδευόµενους να αποστασιοποιηθούν από τις καθηµερινές τους συνήθειες και να κάνουν µια καινούρια αρχή.
Επίσης, δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποια προετοιµασία πάνω στην υπόδηση ρόλων,
αυτό θα περιελάµβανε την περιγραφή των χαρακτήρων των ρόλων και των στόχων. ∆ηλαδή θα έπρεπε να έχει καθοριστεί ο ρόλος που θα παίξουν και ο στόχος, ο ρόλος θα
πρέπει να είναι µία νέα εµπειρία γι’ αυτούς, από την οποία θα έχουν κάτι να αποκοµίσουν και όχι να αναµοχλεύσουν τις δικές τους. Θεωρώ ότι µόνο η ταµπέλα της τεχνικής
µπήκε και ότι αυτό που ακολούθησε δεν είχε καµία σχέση.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΚΧ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 09:11 µµ

Θα συµφωνήσω µε τους συνεκπαιδευοµένους µου στις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τους. Ο εκπαιδευτής, που καλείται να διδάξει σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, πρέπει
να είναι υποψιασµένος και προετοιµασµένος να διαχειριστεί τα τυχόν προβλήµατα (προσωπικά, κοινωνικά, οικογενειακά), που µπορεί να ανακύψουν στα πλαίσια µιας τέτοιας
οµάδας αλλά και τις προκλήσεις. O Μάρκος βιάστηκε να εφαρµόσει την εκπαιδευτική
τεχνική παιχνίδι ρόλου. Για να φτάσει στο σηµείο αυτό ένας εκπαιδευτής θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιήσει αρχικά την εναρκτήρια συνάντηση, ώστε να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, να
παραµερισθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες και να γίνει το µαθησιακό συµβόλαιο, που είναι το δεύτερο απαραίτητο βήµα. Ο Μάρκος στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν είχε θέσει τα θεµέλια µιας σχέσης εµπιστοσύνης και ασφάλειας µεταξύ των εκπαιδευοµένων
αλλά και ανάµεσα σε αυτόν µε τους εκπαιδευοµένους. Ο Μάρκος έπρεπε πρώτα να προβεί στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευοµένων, για να καταγράψει τις εµπειρίες τους αλλά και τις απόρρητες και ευαίσθητες πληροφορίες που ενδεχοµένως να θέλουν να µοιραστούν οι εκπαιδευόµενοι µε αυτόν. Πρόκειται για µια Εκπαιδευτική Οµάδα και όχι για θεραπευτική οµάδα. Ο Μάρκος έπρεπε να διακόψει την συζήτηση από την στιγµή που αντιλήφθηκε ότι ο θέµα εκτροχιάστηκε.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΚΣ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 09:14 µµ

Ο Μάρκος στην εναρκτήρια συνάντηση συστήθηκε αλλά οι ερωτήσεις που έκανε
στις εκπαιδευόµενες ήταν αρκετά προσωπικές και προϋπέθεταν ένα κλίµα εµπιστοσύνης,
που είναι δύσκολο να υπάρξει από την πρώτη συνάντηση. Αν υπήρχαν ανάµεσά τους διαζευγµένες, κάπως µεγάλης ηλικίας ανύπανδρες, µητέρες χωρίς σύζυγο ή µε άλλες δύσκολες καταστάσεις, θα βρίσκονταν σε αµηχανία να απαντήσουν. Αν δεν ήταν ιδιαίτερα
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προσεκτικός, όπως λέει, τι θα ρωτούσε; Επίσης και ειλικρινείς απαντήσεις για το πώς
περνούν στον τόπο µας θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να δοθούν και µάλιστα σε προσωπικό
επίπεδο.
Πιθανόν µια γενική συζήτηση για τα προβλήµατα των µεταναστών να έδινε στο
Μάρκο τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι αντιµετωπίζουν και πως µπορεί να το διαχειριστεί. ∆εν έψαξε να βρει τι ζητούν οι εκπαιδευόµενες από το σεµινάριο που µόλις άρχιζαν
να παρακολουθούν. ∆εν κατάρτισε το µαθησιακό συµβόλαιο µε τους στόχους, τις µεθόδους µάθησης και τους κανόνες λειτουργίας της οµάδας.Έδωσε γρήγορα ένα κείµενο, το
οποίο ήταν µελαγχολικό και περιέγραφε προβλήµατα όπως η έλλειψη δυνατότητας αυτοδιάθεσης. Χρησιµοποίησε πολύ γρήγορα τεχνικές διδασκαλίας που δεν γνώριζαν οι εκπαιδευόµενες, αλλά και που αποδείχτηκε ότι και ο ίδιος δεν µπορούσε να τις διαχειριστεί. Η οµάδα µόλις είχε σχηµατιστεί. ∆εν είχε προλάβει να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης στα µέλη της. Και πάλι ο Μάρκος ζητάει να συζητηθεί ένα προσωπικό πρόβληµα. Αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτηµα, που δεν θα συζητιόταν αν ο εκπαιδευτής δεν φάνταζε –λανθασµένα- σαν στήριγµα και βοήθεια για την εκπαιδευόµενη. Η
έκθεση ενός µεγάλου προβλήµατος σε κοινή θέα, σε µια οµάδα που µε τα βίας γνωρίζει
τα µέλη της, είναι τελικά µια εξίσου τραυµατική εµπειρία, και σίγουρα από αυτές που
µόνο ένας έµπειρος (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κλπ.) µπορεί να διαχειριστεί. Η
συζήτηση που έγινε δεν αφορούσε καθόλου τους χρόνους των ρηµάτων.
Πιθανά θα έπρεπε στο «παιχνίδι ρόλων» να τονίζονταν οι χρόνοι που χρησιµοποιούνταν κι όχι να ψάχνουν για λύση στο πρόβληµα που τις απασχολούσε. Αυτό βέβαια
θα έπρεπε να το είχε εξηγήσει ο Μάρκος από την αρχή. Ίσως ο Μάρκος έπρεπε να συζητήσει µε τις εκπαιδευόµενες την απουσία της κακοποιηµένης γυναίκας και να επισηµάνει
το λάθος που έκανε, πέρα από τις καλές προθέσεις και του ίδιου και όλης της οµάδας, να
διαχειριστεί σαν διασώστης ένα ζήτηµα. Να εξηγήσει τον ρόλο του, που σαν εκπαιδευτής
είναι εξαιρετικά σηµαντικός, να τονίσει την θετική στάση της οµάδας απέναντι στο πρόβληµα, να επαινέσει τα µέλη για τη συµµετοχή τους και για τις ιδέες τους, αλλά να δείξει
ότι η συζήτηση άλλαξε πορεία επειδή ο ίδιος δεν είχε προσδιορίσει τον στόχο της.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΓΚ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 05:41 µµ

Θεωρώ ότι ο Μάρκος δεν διαχειρίστηκε σωστά των παιχνίδι των ρόλων, το οποίο
έπρεπε να παιχθεί µε ρόλους υποθετικούς και να µην αφήσει τις εθελόντριες να αναπτύξουν ρόλους µέσα από την ζωή τους, ειδικά αφού µιλάµε για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.
Ο Μάρκος, αφού το επέτρεψε αυτό, θα έπρεπε να είχε διακόψει την συζήτηση όταν έγινε
τόσο προσωπική και να είχε καθορίσει δύο άλλους ρόλους που θα έπρεπε να υποδυθούν
οι δύο εθελόντριες, ώστε να µάθουν µε ευχάριστο τρόπο. Εάν είχε θέσει σαφείς στόχους
και είχε ξεκαθαρίσει µέσα του τις µεθόδους µάθησης για να τους επιτύχει, αν είχε θέσει
σαφείς κανόνες λειτουργίας της οµάδας που να σέβονται την ατοµικότητα του κάθε µέλους της, ιδιαιτέρως σε οµάδες κοινωνικά ευαίσθητες, τότε πιθανότατα να είχε αποφύγει
το λάθος. Ας µην τον …….. κρεµάσουµε όµως. Ο φουκαράς ο Μάρκος προσπαθεί και
µαθαίνει µέσα από τα λάθη του.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
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•

από ΓΧ - Πέµπτη, 27 Ιανουάριος 2011, 01:04 πµ

Όσα έχουν ήδη αναφερθεί έχουν ήδη καλύψει την απάντηση στο πρόβληµα και
τα λάθη του Μάρκου. Πιστεύω ότι έπρεπε να σχεδιάσει καλύτερα τις δραστηριότητες
αλλά κυρίως το πρόβληµα είναι ότι το µάθηµα "εκτροχιάστηκε" µέσα από µια απλή δραστηριότητα (παιχνίδι ρόλων) και η οµάδα των εκπαιδευοµένων "µεταλλάχτηκε" σε θεραπευτική οµάδα απέναντι στο προσωπικό πρόβληµα ενός µέλους της κάτι για το οποίο ούτε εκπαιδευµένοι είναι ούτε είναι ο βασικός σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί η οµάδα.
Ο Μάρκος έπρεπε να επέµβει άµεσα βλέποντας ότι ξεφεύγει η όλη κατάσταση και να
µην προσπαθήσει να παίξει ένα ρόλο για τον οποίο δεν είναι εκπαιδευµένος. Πολλές φορές ως εκπαιδευτές στην προσπάθειά µας να βοηθήσουµε ξεπερνούµε τα όρια του ρόλου
µας (εκπαιδευτής-εµψυχωτής) και µπαίνουµε σε βαθιά νερά τα οποία δεν γνωρίζουµε
που τελικά θα µας οδηγήσουν.....
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΝΜ - Πέµπτη, 27 Ιανουάριος 2011, 09:45 πµ

Μάρκο, βιάστηκες να εφαρµόσεις µια τεχνική που δεν είχες εφαρµόσει ξανά και
µάλιστα στα πρώτα µαθήµατα. Όπως ήταν φυσικό ,οι εκπαιδευόµενες ξέφυγαν ,αφού και
το κείµενο που επέλεξες ,ευνοούσε κάτι τέτοιο. Ξεκίνα µε κείµενα που θα περιγράφουν
καταστάσεις κοινές για όλους όπως θέµατα για την παιδεία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. ώστε οι εκπαιδευόµενες να αρχίσουν να αισθάνονται ότι είναι µέλη ενός
συνόλου του οποίου είσαι κι εσύ µέλος κι έτσι σιγά- σιγά να αναπτυχθούν σχέσεις εµπιστοσύνης.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΕΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 08:28 πµ

Όταν διδάσκεις σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πρέπει να είσαι πολύ προσεχτικός
πως θα διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Άλλωστε αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα αυτών των οµάδων. Κανείς δεν σταµάτησε το σχολείο όταν έπρεπε για κάποιο ασήµαντο
λόγo, κανείς δεν προέρχεται από ένα οµαλό κοινωνικό-οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό
είναι το πρώτο που πρέπει να έχουµε υπόψη όταν µπαίνουµε σε µια τάξη τέτοιου είδους.
Η άποψη µου είναι ότι δεν χειρίστηκε σωστά την κατάσταση γιατί αν και εναρκτήρια συνάντηση έπρεπε να δει τον κίνδυνο και να αποµακρυνθεί από αυτόν. Αλλά ας
έρθουµε στο τώρα. πρέπει να πάρει τηλέφωνο την εκπαιδευοµένη να βγουν για ένα καφέ
ένα περίπατο και να της εξηγήσει ότι ήταν λάθος η προσέγγιση του, να της ζητήσει ευγενικά να επιστρέψει στην τάξη και να της υποσχεθεί ότι θα είναι πιο προσεκτικός την
επόµενη φορά. ∆εν πρέπει να χάσει η εκπαιδευόµενη την ευκαιρία για µάθηση γι’ ακόµα
µια φορά!!
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 10:47 µµ
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Αναγνωρίζουµε στο Μάρκο την καλή πρόθεση να αξιοποιήσει τις νέες µεθόδους
που γνωρίζει. Αυτό που δεν έχει κάνει κτήµα του είναι η ενσυναίσθηση. ∆εν εργάστηκε
ώστε να αναπτύξει κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας στην οµάδα κι αυτό του στοίχισε
την απώλεια µιας εκπαιδευόµενης. Αν έστω ήταν σε θέση να διαχειριστεί σωστά τα εργαλεία και τις τεχνικές µάθησης θα µπορούσε έγκαιρα να σταµατήσει το "παιχνίδι ρόλων", ώστε να ξεφύγει από την εξοµολόγηση ατοµικών εµπειριών και να τις αναγάγει σε
συλλογικό επίπεδο. Επειδή όµως το πάθηµα γίνεται µάθηµα, την επόµενη φορά θα φροντίσει να γνωρίσει το προφίλ της οµάδας και να εισάγει σταδιακά τις τεχνικές χτίζοντας
κλίµα εµπιστοσύνης.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ∆Γ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 06:22 µµ

Κατά τη γνώµη µου ο Μάρκος δεν αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην εναρκτήρια συνάντηση και δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης
και ασφάλειας. ∆εν άφησε τις εκπαιδευόµενες να παρουσιαστούν όπως οι ίδιες ήθελαν
αλλά υπέβαλε συγκεκριµένες ερωτήσεις. Επίσης δεν έκανε το µαθησιακό συµβόλαιο και
δε φρόντισε να γνωρίσει το προφίλ της οµάδας µε την οποία συνεργαζόταν. Ακόµη βιάστηκε να χρησιµοποιήσει τεχνικές διδασκαλίας που ήταν ξένες στην οµάδα. Αλλά και το
κείµενο που επέλεξε ήταν ακατάλληλο για τη δεύτερη ώρα του πρώτου µαθήµατος γιατί
θίγει το ζήτηµα της αποµόνωσης και των δυσκολιών της ζωής, τα οποία αντιµετωπίζουν
οι εκπαιδευόµενές του, που είναι µετανάστριες.
Όσον αφορά την τεχνική « παιχνίδι ρόλων», δεν την εφάρµοσε σωστά αφού οι
εκπαιδευόµενες δεν υποδύθηκαν ρόλους ώστε να χαλαρώσουν, να µάθουν µε ευχάριστο
τρόπο και να αποστασιοποιηθούν από τις καθηµερινές τους συνήθειες. Αντίθετα µίλησαν
για τα βιώµατά τους και αναδείχθηκε το προσωπικό πρόβληµα µιας γυναίκας, η οποία
άρχισε να δέχεται συµβουλές από άτοµα που δεν γνώριζε καλά.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΑΤ - Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 06:08 µµ

Σε πρώτη φάση θεωρώ πως ο Μάρκος βιάστηκε να παίξει το παιχνίδι ρόλων. Εν
συνεχεία µου δίνεται η εντύπωση πως ο ίδιος παραµελήθηκε από τους µαθητές του που
πήραν το µάθηµα επάνω τους, ανέπτυξαν διάλογο και έκαναν κάτι σαν ψυχανάλυση µεταξύ τους. Ο ενθουσιασµός της στιγµής ίσως έκανε την κοπέλα να πει περισσότερα από
ότι έπρεπε ή ήθελε και ενώ στιγµιαία να ένιωσε καλά, έπειτα ίσως ένιωσε ντροπή να συνεχίσει το µάθηµα. Ωστόσο θεωρώ πως ο Μάρκος δεν πρέπει να εγκαταλείψει και να αναζητήσει την κοπέλα ώστε να της µιλήσει σε προσωπικό επίπεδο, πείθοντάς την να επιστρέψει στην τάξη.
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΚΜ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 08:47 µµ
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Πιστεύω ότι ο Μάρκος θέλησε γρήγορα να δώσει έµφαση στο γνωστικό µέρος
της διδασκαλίας, γι’ αυτό προχώρησε και σε αυτό, δίχως να εξασφαλίσει τη συναισθηµατική ασφάλεια όλων των συµµετεχόντων. Βέβαια η γυναίκα φάνηκε να ανοίχτηκε και
να αισθάνθηκε την αποδοχή από την οµάδα. Είναι πιθανόν η απώλεια να µην οφείλεται
σε αυτόν και στις ενέργειές του αλλά στην ίδια την γυναίκα η οποία δεν θέλησε να συνεχίσει. Πιστεύω ότι είναι συχνό φαινόµενο η διακοπή της φοίτησης, ειδικά στις κοινωνικά
ευπαθείς οµάδες
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011, 05:35 µµ

Συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Μαυρίδη ότι ο Μάρκος βιάστηκε να εφαρµόσει την
εκπαιδευτική τεχνική "παιχνίδι ρόλου". Για να φτάσει στο σηµείο αυτό ένας εκπαιδευτής
θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιήσει αρχικά την "εναρκτήρια συνάντηση" ώστε
να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, να παραµερισθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες και να γίνει το "µαθησιακό
συµβόλαιο", που είναι το δεύτερο απαραίτητο βήµα. Άλλωστε, η δηµιουργία κλίµατος
ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση ευπαθών οµάδων. Ο Μάρκος παρόλο που ικανοποιήθηκε αρχικά από την πρώτη επαφή που είχε µε τις εκπαιδευόµενες , ξέφυγε εντελώς από τον στόχο του, ο οποίος
δεν ήταν να είναι ο ψυχολόγος.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Μάρκος είναι να βάλει τις κοπέλες να του κάνουν
παραδείγµατα µε φράσεις όπως αυτές που τους έδειξε στο :Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω
πώς καταφέραµε να επιβιώσουµε. Ήµαστε µια γενιά σε αναµονή: περάσαµε την παιδική
µας ηλικία περιµένοντας. Έπρεπε να περιµένουµε δύο ώρες µετά το φαγητό πριν κολυµπήσουµε, δύο ώρες µεσηµεριανό ύπνο για να ξεκουραστούµε και τις Κυριακές έπρεπε
να µείνουµε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουµε. Ακόµα και οι πόνοι περνούσαν
µε την αναµονή. Ολοµόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσµο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραµε;
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΓΚ - ∆ευτέρα, 7 Μάρτιος 2011, 01:06 µµ

Θα συµφωνήσω και εγώ µε τη σειρά µου µε τα περισσότερα από όσα πιο πάνω
εξέφρασαν οι συνάδελφοί µου. Συνοπτικά, αφενός ο Μάρκος φυσικά και δεν αφιέρωσε
αρκετό χρόνο ώστε να γνωριστούν καλά οι εκπαιδευόµενοι µεταξύ τους αλλά και µε τον
ίδιο τον εκπαιδευτή. Αφετέρου, η εσφαλµένη επιλογή του κειµένου αποτέλεσε και το πιο
καθοριστικό σηµείο αυτού του αποτελέσµατος. Μπορεί η πρόθεση του Μάρκου να ήταν
θεµιτή, όµως το θέµα ήταν πέρα για πέρα άστοχο, γιατί όπως πολύ σοφά λέει και ο λαός
"µη µε πατάς εκεί που πονάω!".
Απάντηση: Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να κάνω που δεν έκανα;
•

από ΖΚ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 09:00 µµ
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Ο εκπαιδευτής ενηλίκων αρχικά πρέπει να κάνει µια διερεύνηση αναγκών των
εκπαιδευοµένων, να αναπτύξει συνεργασία, κλίµα εµπιστοσύνης κι ασφάλειας στην οµάδα για να παραµερισθούν οι φόβοι κι οι ανησυχίες και µετά να γίνει το «µαθησιακό συµβόλαιο». Ο Μάρκος καταρχήν έκανε µια ικανοποιητικά καλή αρχική συνάντηση. Στη
συνέχεια όµως έκανε πρώτον λανθασµένη επιλογή κειµένου γιατί σε κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες καλό θα ήταν να αποφεύγονται κείµενα που µπορεί να τους φορτίσουν συναισθηµατικά, φέρνοντας στη µνήµη άσχηµες εµπειρίες και δεύτερον, αν και είχε καλή πρόθεση, θέλησε να εφαρµόσει το «παιχνίδι ρόλων» αλλά δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί
σωστά αυτές τις νέες τεχνικές µάθησης. Θα µπορούσε έγκαιρα να το σταµατήσει και να
θέσει το θέµα σε συλλογικό επίπεδο ώστε να αποφύγει την εξοµολόγηση δυσάρεστων
ατοµικών εµπειριών. Ο εκπαιδευτής που διδάσκει σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, πρέπει
γενικά να είναι πολύ προσεκτικός, υποψιασµένος και προετοιµασµένος να διαχειριστεί
δύσκολες καταστάσεις και προβλήµατα των εκπαιδευοµένων (κοινωνικά, οικογενειακά
κλπ. ). Προσοχή λοιπόν στη συνέχεια….

Μελετήστε στη συνέχεια τα κείµενα που ακολουθούν και επιστρέψτε στο forum για να απαντήσετε στο Μάρκο. Σας προτείνουµε να επισκέπτεστε συχνά το forum, ώστε να βλέπετε τι
γράφουν οι συνάδελφοι σας στην επιµόρφωση και µε βάση αυτά τα στοιχεία να παρεµβαίνετε ξανά στη συζήτηση. Στο τέλος της εβδοµάδας θα προσθέσουµε και µείς µια ενδεικτική
απάντηση.

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Οι κοινωνικά ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε ειδικές ανάγκες φυλακισµένοι, πρόσφυγες, µετανάστες, παλιννοστούντες, άνεργοι. χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών,
κ.ά.) παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως οµάδες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε
να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στη διαδικασία της µάθησης. Με την έννοια αυτή και
ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι ιδιαίτερος.
1. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να επιδεικνύει ενσυναίσθηση, να
έχει δηλαδή την ικανότητα να κατανοεί και να βιώνει τα συναισθήµατα των άλλων.
2. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται συχνά στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες να υιοθετήσει εκτός από τον εκπαιδευτικό και έναν συµβουλευτικό ρόλο καθώς αρκετοί εκπαιδευόµενοι φαίνεται ότι βιώνουν έντονο άγχος στη διάρκεια της µαθησιακής διεργασίας. Οι πηγές του άγχους είναι περισσότερο αυξηµένες στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες
και ενδεχοµένως, συνδέονται µε τραυµατικές εµπειρίες της παιδικής ηλικίας που αφορούν τις σχέσεις τις οποίες είχαν αναπτύξει οι εκπαιδευόµενοι ως παιδιά µε πρόσωπα εξουσίας (γονείς, δάσκαλοι κ.τλ.)
3. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτή ως πηγή γνώσης και σοφίας, ως πηγή προσφοράς και ανακούφισης, ως αντικείµενο θαυµασµού, ως κριτή ή ως µορφή εξουσίας. Αντιστοίχως ο εκπαιδευτής µπορεί να φοβάται την κριτική, να δυσκολεύεται να παραδεχτεί ένα λάθος του, να νοιώθει
ενοχές επειδή δεν µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους όπως θα ήθελε, να είναι
ιδιαίτερα απολογητικός ή να δυσκολεύεται να θέσει όρια στη Ένα σηµαντικό βήµα
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4.

5.

6.
7.

για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες είναι να γνωρίσουν το
προφίλ της οµάδας µε την οποία συνεργάζονται και να διαγνώσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της για εκπαίδευση.
Επίσης, θα πρέπει να αναδείξουν τις διαφορετικές και τυχόν αρνητικές εµπειρίες της
οµάδας όχι σε ατοµικό, αλλά σε συλλογικό επίπεδο και να προσπαθήσουν να συζητήσουν ανοικτά για αυτές.
Καλό είναι να εισαγάγουν σταδιακά τα εργαλεία και τις τεχνικές που φαίνονται «ξένα» στην οµάδα. Για παράδειγµα, σε µία οµάδα µεταναστών η οποία έχει συνηθίσει
τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης και τη διάταξη της αίθουσας σε τάξη, η εισαγωγή των τεχνικών γνωριµίας σε δυάδες και η διάταξη της αίθουσας σε κύκλο µπορούν
να γίνουν σταδιακά και εφόσον έχει εγκατασταθεί κλίµα εµπιστοσύνης στην οµάδα
και στο πρόσωπο του εκπαιδευτή.
Η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα, είναι
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση ευπαθών οµάδων.
Στις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες ο εκπαιδευτής παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των κινήτρων των εκπαιδευοµένων για ενεργή συµµετοχή, ενώ σηµαντική είναι επίσης, η συµβολή του σε ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη δυναµική της οµάδας και τον τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν σε αυτήν.

Πηγή: Επιµόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Επιµέλεια: Όλγα Θεµελή, Αθήνα 2010
2. Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η εναρκτήρια συνάντηση αποτελεί το κλειδί για ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει (για µας εναρκτήρια συνάντηση ήταν οι πρώτες 4 εβδοµάδες
µελέτης). Στη βάση αυτή επιχειρούµε να ξεκλειδώσουµε το νου και το συναίσθηµα των
συµµετεχόντων ώστε να δηµιουργηθεί εκείνο το κλίµα που θα τους βοηθήσει και θα τους
υποστηρίξει στη µαθησιακή διαδικασία που θα ακολουθήσει. Σ’ αυτό το διάστηµα πρέπει
να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, να παραµερισθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες, να καλλιεργηθεί η ενεργητική
συµµετοχή και να γίνει το µαθησιακό συµβόλαιο.
3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μετά τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ακολουθεί η δηµιουργία των
εκπαιδευτικών στόχων. Κρίνεται σκόπιµο οι στόχοι που διαµορφώνονται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα να χωρίζονται σε τρία βασικά επίπεδα: α) σ’ αυτούς που αφορούν τις
γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από το πρόγραµµα, β) σ’ αυτούς που αφορούν
τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη λήξη του προγράµµατος,
και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευόµενοι για το
αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται.
Για την εξασφάλιση της σαφήνειας κατά τη δηµιουργία εκπαιδευτικών στόχων η
Courau προτείνει οι στόχοι να εκφράζονται µε τη χρήση κατάλληλων ρηµάτων για το
κάθε επίπεδο, ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων σε τρία επίπεδα κρί-
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νεται απαραίτητη προκειµένου ένα πρόγραµµα να θεωρηθεί ολοκληρωµένο. Παραδείγµατα κατάλληλων ρηµάτων δίνονται στη συνέχεια:
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωρίζω

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ
∆ιορθώνω
Προσαρµόζοµαι

Καταλαβαίνω

Ελέγχω

Αισθάνοµαι

Ορίζω

Χρησιµοποιώ

Αποµυθοποιώ

Προσδιορίζω

Ενεργοποιώ

Εντάσσοµαι

Συγκρατώ

Κάνω

Κινητοποιούµαι

Ονοµάζω

Αλλάζω

Αναγνωρίζω

Πληκτρολογώ

Αποµνηµονεύω

∆ιαβάζω

Απαριθµώ

Συντάσσω
Εφαρµόζω
Πραγµατοποιώ

•

4.

ΠΗΓΕΣ
o Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Σ∆Ε., Εκπαιδευτικό υλικό, ΓΓΕΕ., Αθήνα
2010
o Courau S., (2000) Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε κάποιες εκπαιδευτικές τεχνικές. Στη συνέχεια της επιµόρφωσης θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε πιο αναλυτικά γι'
αυτές και να γνωρίσουµε και άλλες τεχνικές διδασκαλίας.
Ο προσδιορισµός των εκπαιδευτικών στόχων επηρεάζει την επιλογή των τεχνικών που θα χρησιµοποιήσουµε στο µάθηµα. Η ανάγκη για ενεργητική συµµετοχή
στη διδασκαλία καθορίζει και τη χρήση των ανάλογων εκπαιδευτικών τεχνικών.
Αν η ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία θεωρείται σηµαντική
για την αποτελεσµατική µάθηση, αυτό µεταφράζεται στο επίπεδο της διδακτικής
σε περιορισµό του παραδοσιακού µοντέλου της µετωπικής διδασκαλίας και στη
χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

64

•

Μέσα στα πλαίσια αυτά ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει έναν πολυδιάστατο
ρόλο: του οδηγού της οµάδας, του εµψυχωτή, του συµβούλου, του δασκάλου, του
συνεργάτη. Ειδικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως εµψυχωτή θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντικός, προκειµένου να οδηγήσει την οµάδα των εκπαιδευοµένων στη δηµιουργική µάθηση.

1. Καταιγισµός ιδεών.
Είναι 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. Ως µέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει τη δηµιουργική έκφραση. Όλοι
µπορούν να εκφραστούν χωρίς να κριθούν ή να αξιολογηθούν. Αποτελεί µία ευχάριστη δραστηριότητα που βοηθά στο ξεπέρασµα των αναστολών αλλά και στη
βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων. Εφαρµόζεται συνήθως και στη βελτίωση
των ανθρωπίνων σχέσεων. Εφαρµόζεται συνήθως στην αρχή µιας διδακτικής ενότητας ή µιας δραστηριότητας.
•

ΤΡΟΠΟΣ:
o Αναγγέλλουµε την τεχνική και το στόχο της. (π.χ. Θα χρησιµοποιήσουµε τον
«καταιγισµό ιδεών». ∆ηλαδή θα προτείνουµε όσες περισσότερες ιδέες µπορούµε ως απάντηση σε µία ερώτηση. Οι ιδέες αυτές θα µας επιτρέψουν να
λύσουµε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα.
o Αναγγέλλουµε τη διάρκεια (10-15΄ περίπου).
o Αναγγέλλουµε τη συνέχεια (θα ταξινοµήσουµε τις ιδέες σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια…).
o Προσδιορίζουµε το ρόλο µας (συντονισµός διαδικασίας, κρατάµε πρακτικά).
o Ορίζουµε τους κανόνες: Καθένας διατυπώνει τις ιδέες του χωρίς ειρµό. Οι ιδέες δεν κρίνονται, µπορούν να εκφράζονται χωρίς τάξη. Από την ιδέα ενός
µπορεί να προκύψει η ιδέα ενός άλλου.
o Κάνουµε µία ανοικτή ερώτηση και τη γράφουµε στον πίνακα για αρχή
o Σηµειώνουµε (στον πίνακα) όλες τις ιδέες. ∆εν παρεµβαίνουµε. Αν οι ιδέες
λιγοστεύουν κάνουµε πάλι την ερώτηση και ενθαρρύνουµε.
o Ολοκλήρωση-Σύνθεση: (συµµετέχουν όλοι)
o Ταξινόµηση ιδεών βάση κριτηρίων. Επιλογή µιας οµάδας ιδεών. Παρουσίαση
- εισήγηση από τον εκπαιδευτή.

2. Παιχνίδι ρόλων.
Οι διδασκόµενοι υποδύονται ρόλους, που συνδέονται µε µία εξεταζόµενη κατάσταση, µε στόχο µέσα από το βίωµα, να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο την κατά-
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σταση όσο και τις αντιδράσεις τους απέναντί της. Μία δράση ή µία συµπεριφορά
προσοµοιώνεται σε πραγµατικές ή ρεαλιστικές συνθήκες. Προϋπόθεση είναι το
παιχνίδι να συνδέεται µε την πραγµατικότητα. Χρησιµοποιείται κυρίως σε προγράµµατα που αποβλέπουν
•

Μία δράση ή µία συµπεριφορά προσοµοιώνεται σε πραγµατικές ή ρεαλιστικές
συνθήκες. Προϋπόθεση είναι το παιχνίδι να συνδέεται µε την πραγµατικότητα.
Χρησιµοποιείται κυρίως σε προγράµµατα που αποβλέπουν στην αλλαγή της συµπεριφοράς ή στη γλωσσική ανάπτυξη (π.χ. προσοµοίωση µιας συνέντευξης
πρόσληψης, µιας εισήγησης στα αγγλικά, µιας επαγγελµατικής συνεδρίασης, µιας
συναλλαγής µε συνεργάτη). Επιτρέπει τη χαλάρωση, τη µάθηση µε ευχάριστο
τρόπο. Βοηθά τους εκπαιδευόµενους να αποστασιοποιηθούν από τις καθηµερινές
τους συνήθειες και να κάνουν µια καινούρια αρχή.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
3. Περιγραφή της εξεταζόµενης κατάστασης, των χαρακτήρων των ρόλων,
των στόχων. Αναγγέλλουµε τη διάρκεια και τις προεκτάσεις.
4. Τα πρόσωπα να είναι όσο γίνεται φανταστικά - Όσο περισσότερο η κατάσταση πλησιάζει την πραγµατικότητα τόσο πιο ωφέλιµη γίνεται.
5. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε «πίνακα ανάλυσης» για τους παρατηρητές (π.χ. παρουσίαση βίντεο). Βασικά στοιχεία του πίνακα: «Παρατηρούµενα σηµεία-Θετικά σηµεία-Αρνητικά σηµεία».
6. Στο τέλος οι συµµετέχοντες βγαίνουν από τους ρόλους τους και σχολιάζουν την εµπειρία τους.
7.
3. Μελέτη Περίπτωσης.
Ένα πραγµατικό 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.
ΤΡΟΠΟΣ:
o
o
o
o
o
o
o

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει µία περίπτωση κοντά στην πραγµατικότητα και
στις εµπειρίες των διδασκοµένων.
Παρουσιάζει την προς µελέτη περίπτωση (προφορικός λόγος, κείµενο,
φιλµ, κ.λ.π.).
Παρέχει διευκρινίσεις (σκοπός, τρόπος, χρόνος, αποτελέσµατα).
Εκτέλεση της άσκησης σε οµάδες εργασίας (κατά προτίµηση).
Παρουσίαση από τους εκπροσώπους
των οµάδων στην ολοµέλεια των πορισµάτων.
Σύνθεση από το διδάσκοντα
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4. Οµάδες Εργασίας.
Οι διδασκόµενοι, χωρισµένοι σε οµάδες εργασίας, ανταλλάσσουν εµπειρίες ή εκπονούν ασκήσεις µε σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία της διδακτέας ύλης.
•

•

•
•

ΤΡΟΠΟΣ:

Κατανοµή των συµµετεχόντων σε µικρές οµάδες, οι οποίες επιφορτίζονται µέσα σε
µικρό διάστηµα να παράγουν έργο. Παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα όπως: Εξασφάλιση
της συµµετοχής των συµµετεχόντων, καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος, καλλιέργεια
δηµιουργικότητας
καλλιέργεια κριτικού πνεύµατος, καλλιέργεια δηµιουργικότητας, εξασφάλιση επικοινωνιακής διδασκαλίας.
Αναγγέλλουµε τη διάρκεια και το αναµενόµενο από την οµάδα αποτέλεσµα.
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ:

•
•
•
•

•

Με τρόπο τυχαίο ανάλογα µε τις θέσεις τους. (π.χ. Θρανία. Η µέθοδος προσφέρεται
όταν δουλεύουν στο ίδιο θέµα).
Με προσωπική επιλογή όταν τα θέµατα είναι διαφορετικά.
Αριθµός µελών οµάδων (3-7). Το προτιµότερο µέγεθος είναι 5. Οι µονοί αριθµοί λειτουργούν πάντοτε καλύτερα.
Προτείνεται πλήρης αποµάκρυνση του εκπαιδευτή. Η ανάµειξη µόνο περιορισµούς
και δισταγµούς µπορεί να δηµιουργήσει. Καλό είναι να επισκεφθεί τις οµάδες πέντε
λεπτά πριν από τη λήξη.
Σύνθεση των απόψεων.

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

•

Συζήτηση µε διάταξη δύο κύκλων (εσωτερικός και εξωτερικός κύκλος)
Σ’ αυτή την απλής µορφής διάταξη µπορούν να συµβούν σηµαντικές διεργασίες
της οµαδικής λειτουργίας. Ο εσωτερικός κύκλος συζητάει πάνω σε ένα θέµα, ενώ
συγχρόνως τα µέλη του εξωτερικού κύκλου παρατηρούν. Η παρατήρηση, που είναι η συγκεκριµένη αποστολή του εξωτερικού κύκλου, είναι συνειδητή στα µέλη
τού εσωτερικού κύκλου, δηλαδή γίνεται εν γνώσει τους. Μπορούµε να πούµε ότι
στον εσωτερικό κύκλο συµβαίνει µια γνωστική δραστηριότητα, ενώ στον εξωτερικό κύκλο συµβαίνει µια µεταγνωστική.
Η οµάδα του εξωτερικού κύκλου κάνει µια συστηµατική παρατήρηση: επικεντρώνει την προσοχή της στη θεµατολογία που συζητείται, την επικοινωνία, τις
αντιδράσεις, τα επιχειρήµατα που αναπτύσσονται ως προς την ορθότητά τους
κλπ. Καταγράφει, αν θέλει, τις παρατηρήσεις της µε σκοπό να προσφέρει στο τέλος Feedback (ανατροφοδότησηστα µέλη του εσωτερικού κύκλου, την οποία ασφαλώς χρειάζονται.
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5.2. Ταυτόχρονη συζήτηση ανά ζεύγη (εταιρική).
6. Όταν η οµάδα είναι µεγάλη µπορεί να εφαρµοστεί αυτή η µορφή προκειµένου τα µέλη να συζητήσουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις απορίες που έχουν π.χ. πάνω σε ένα θέµα (ή µια εισήγηση) που παρουσιάστηκε και να
εξακριβώσουν, µέσα από αυτή την εταιρική αλληλεπίδραση την προσωπική τους κατανόηση. Στην οµάδα ίσως να δίσταζε το κάθε µέλος να διατυπώσει τις δυσκολίες του, ενώ σ’ αυτή τη µορφή οι οποιεσδήποτε αναστολές αίρονται ή µειώνοντα
7. ∆οµηµένη Συζήτηση - Debate
Παρουσίαση ενός θέµατος - Ορισµός τριµελούς επιτροπής των εκπαιδευοµένων
για τη διαχείριση της συζήτησης - ∆ηµιουργία δύο οµάδων µε αντίθετες απόψειςΟρισµός γραµµατέα και συντονιστή για κάθε οµάδα - ∆ιεξαγωγή της συζήτησης
– Σύνοψη - Αξιολόγηση της εργασίας από την τριµελή επιτροπή.
7. Μέθοδος Χιονοστιβάδα.
Αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων µε στόχο την προώθηση του προβληµατισµού γύρω από ένα ζήτηµα .
ΤΡΟΠΟΣ:
o
o
o
o
o
o

Αποφασίζεται η οµάδα των διδασκοµένων να επεξεργαστεί ένα ζήτηµα.
Κάθε διδασκόµενος ατοµικά σχολιάζει γραπτά το ζήτηµα για 5΄ περίπου.
Συγκρίνει τα σχόλιά του µε έναν άλλο διδασκόµενο, για 8-10΄ εντοπίζοντας κοινά σηµεία και διαφορές.
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται σε οµάδες των τεσσάρων (δύο δυάδες
που συνεργάστηκαν στο προηγούµενο στάδιο)
Οι απόψεις παρουσιάζονται στην ολοµέλεια, γίνεται σύνθεση, εξάγονται
συµπεράσµατα.
Εξασφάλιση της συµµετοχής των συµµετεχόντων-∆εν απαιτείται πολύς
χρόνος

Μελετήστε στη συνέχεια το κείµενο "η δυναµική της οµάδας" του Ν. Ρέλλου. θα βρείτε
σ’ αυτό πολύ σηµαντικά στοιχεία για τη δηµιουργία και τη δυναµική των οµάδων καθώς
και σηµαντικές πληροφορίες για τεχνικές οµαδοσυνεργατικής µάθησης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ
Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

1.Εισαγωγικά
Ένας σηµαντικός Γερµανός Παιδαγωγός ο W.Klafki, στηριζόµενος στη θέση του
Κοινωνιολόγου Martin Buber : ο άνθρωπος γίνεται «Εγώ» µέσω του «Εσύ», υποστηρίζει
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πως ο άνθρωπος είναι ανθρωπολογικά υπαρκτός όχι στην αποµόνωσή του, αλλά στην
πληθώρα των σχέσεων µεταξύ αυτού και των άλλων ανθρώπων, «των συνανθρώπων
του, οι οποίοι αναγνωρίζουν αυτόν και τους οποίους και αυτός αναγνωρίζει»(Ρέλλος,Ν.,2000,σελ.159) .Αυτό το πεδίο το προσφέρει η οµάδα, η οποία αξιοποιούµενη ως µορφή εργασίας των οργανωµένων διδακτικοµαθησιακών διαδικασιών γίνεται υπηρετική της κατ’ εξοχήν επιδίωξης αυτών, που είναι η αυτοπραγµάτωση και ο
αυτοπροσδιορισµός του ατόµου.
Η οµάδα πρέπει να βλέπεται ως µια διατοµική ενότητα, όπου µέσα από το κυριαρχικό
«Εµείς» οδηγείται το άτοµο στην εµπειρία βιώµατος του «Εγώ».Κυριαρχεί µεν το «Εµείς», αλλ’ όµως χωρίς να συµβαίνει απώλεια του «Εγώ».(Στην τελευταία περίπτωση η
κατάσταση θα οδηγούσε στον ολοκληρωτισµό).
2.Εννοιολογικές προσεγγίσεις της δυναµικής της οµάδας
H κοινωνιολογικοψυχολογική έρευνα µε αντικείµενο την οµάδα θέτει στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντός της τη συµπεριφορά των ατόµων εντός της οµάδας
ή αλλιώς τις αλληλεπιδράσεις των µελών εντός αυτής. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις, που
είναι διαδικασίες διαρκώς εξελισσόµενες και όχι στατικές, προσδίδουν στην οµάδα µια
δυναµική διάσταση. Έτσι, στο πεδίο ενδιαφέροντος της ανωτέρω επιστηµονικής έρευνας
βρίσκεται, στην ουσία, η δυναµική της οµάδας, η οποία µάλιστα σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές εµφανίζεται ως συνώνυµη της κοινωνιολογικοψυχολογικής έρευνας µε αντικείµενο την οµάδα (πρβλ. Grell,J.,19869 ,σελ.251, Graumann,C,στο :Weinert, Fr.κ.ά.,
Band 1, 1996,σελ.484).
Για τις διάφορες οµαδο-δυναµικές µορφές υπάρχει µια πληθώρα χαρακτηρισµών,
όπως οµάδες αυτοεµπειρίας-αυτογνωσίας, Τ-οµάδες (=Trainingsgruppen),οµάδες ευαισθητοποίησης, εργαστηριακή µέθοδος, Ηuman Relations Training κλπ.
Ποια είναι η βασική ιδέα των οµαδο-δυναµικών διαδικασιών: Τα πρόσωπα οµαδοποιούνται, για να µάθουν από τις αλληλεπιδράσεις, οι οποίες συµβαίνουν εκεί και στις
οποίες εννοείται ότι συµµετέχουν όλα. Επιδιώκεται εδώ η απόκτηση της ικανότητας να
οδηγηθούν τα πρόσωπα, µέσα από τα «εδώ – και – τώρα- διαδραµατιζόµενα, συµβαίνοντα» σε συνειδητή µάθηση (βλ. Grell,J.,19869 ,σελ.252).
Η δυναµική της οµάδας, ασφαλώς, δεν προκύπτει από µόνη της, αλλά συνπροσδιορίζεται από τη σύνδραση και συνεπίδραση διαφόρων παραγόντων (πρβλ. Ματσαγγούρας,Ηλ.,1995, σελ.26), από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα, η έκταση και ο
βαθµός επικοινωνίας µεταξύ των µελών και ασφαλώς η επιτυχία της εκάστοτε συγκεκριµένης οµαδικής εργασίας.
3.Βασικοί παράγοντες προσδιορισµού της δυναµικής της οµάδας
Ως βασικοί παράγοντες προσδιορισµού ισχύουν:
• Σχηµατισµός ή σύνθεση των οµάδων
• Μέγεθος της οµάδας
• ∆οµή της οµάδας
3.1. Κριτήρια σχηµατισµού των οµάδων
Ο σχηµατισµός των οµάδων δεν είναι απλά µια τυπική οργανωτική διαδικασία,
αλλά διέπεται από συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε
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σχέση πάντα µε τους στόχους εργασίας. Αυτά είναι τα ακόλουθα (Ρέλλος,Ν.,2000,σελ.235-237:
3.1.1. Επίδοση: Όµως η επίδοση, ως κριτήριο σύνθεσης της οµάδας, εµπεριέχει εν δυνάµει µέσα της τον κίνδυνο να προκύψει πνεύµα ανταγωνιστικό µεταξύ των οµάδων της
τάξης. Έτσι, µπορεί να συµβαίνει εδώ το εξής παράδοξο και συγχρόνως αντιφατικό στο
πνεύµα και την όλη «φιλοσοφία» της οµάδας: Ενώ τα µέλη της οµάδας µπορεί να συνεργάζονται µεταξύ τους θαυµάσια και αποτελεσµατικά και η οµάδα να χαρακτηρίζεται από
λειτουργικότητα, η τάξη στο σύνολό της να υποφέρει από τον ανταγωνισµό µεταξύ των
οµάδων της, αυτόν ακριβώς που η οµάδα, ως µορφή εργασίας στα πλαίσια των διδακτικο-µαθησιακών διαδικασιών, θέλει να εξοστρακίσει από αυτές.
3.1.2. Κοινωνικές σχέσεις (κοινωνιόγραµµα:κοινωνιοµετρικές οµάδες ή οµάδες φιλίας):
Το κριτήριο αυτό ενδείκνυται, όταν προβλέπεται µακροπρόθεσµη εργασία των
οµάδων και, ως εκ τούτου είναι καλό, η σύνθεση να παραµένει η ίδια στα διάφορα µαθήµατα. Πέραν αυτών των, κατά κάποιο τρόπο, γνωστικών διαστάσεων , υπηρετούνται εδώ, κατ΄εξοχήν, κοινωνικο-συναισθηµατικές επιδιώξεις: ενσωµάτωση των «περιθωριακών» µιας τάξης, αίσθηµα ασφάλειας και σιγουριάς στα υποκείµενα µάθησης. (Είναι αυτονόητο, ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα οικείο και φιλικό κοινωνικό περιβάλλον αισθάνεται καλύτερα ευθύς εξ αρχής). Επίσης, όταν επιχειρείται εξοικείωση των υποκειµένων µάθησης µ’ αυτές τις µορφές εργασίας, όπου, χάριν της απόκτησης καλής εµπειρίας,
πρέπει το εργασιακό κλίµα της οµάδας να είναι καλό, η κοινωνιοµετρική σύνθεση των
οµάδων είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για κάτι τέτοιο. Η οµάδα, που έχει προκύψει από αυτό
το κριτήριο, παρέχει την ευκαιρία, άτοµα που συνδέονται φιλικά µεταξύ τους να εργάζονται µαζί πάνω σ’ ένα κοινό πεδίο δράσης. Κι εδώ δύναται να προσδοκά κανένας εντατικοποίηση της κοινωνικής επαφής, λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Όµως εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά: Μέσω αυτού του σχηµατισµού των οµάδων υπάρχει και ο κίνδυνος να µετατρέπεται η τάξη σε οµάδες-κλίκες. Με την πέρα για
πέρα ρεαλιστική υπόθεση, ότι πρόσωπα µε αρνητική στάση ή και µίσος έναντι του εκπαιδευτικού µπορεί, βάσει αυτού του κριτηρίου, να αποτελέσουν µια οµάδα εργασίας,
είναι αυτονόητο τι µπορεί να αναµένεται εδώ: Αντί να προκύπτει µια επιδιωκόµενη γόνιµη εργασία, να προκύπτει συγκεντρωµένη άρνηση και υπονόµευση του εκπαιδευτικού
και του έργου του.
3.1.3.Ενδιαφέροντα: H σύνθεση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα εντατικότερης κοινωνικής επαφής µεταξύ προσώπων, που, παρά τα κοινά ενδιαφέροντά τους, µέχρι τότε δεν
την είχαν. Και από αυτή τη σκοπιά και θεώρηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και αξία.
Μπορούµε επίσης να υποθέσουµε ή να πούµε πως η αντιπαράθεση µε την εκάστοτε αποστολή της οµάδας προσλαµβάνει, µέσω των κοινών ενδιαφερόντων, µια ιδιαίτερη δυναµική, διευκολυντική και αποτελεσµατική της οµαδικής εργασίας.
Όµως εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά: Το κριτήριο αυτό µπορεί να φέρει στην ίδια οµάδα άτοµα, που, ανεξάρτητα των κοινών ενδιαφερόντων, να έχουν µια διαταραγµένη κοινωνική σχέση µεταξύ τους, οπότε σε µια τέτοια κατάσταση ούτε διεύρυνση της κοινωνικής επαφής δύναται να προκύψει, αλλ’ ούτε και γόνιµη και παραγωγική εργασία δύναται
να προσδοκάται. Στην τελευταία περίπτωση αυτό που καταφέρνει ο εκπαιδευτικός «είναι
να γίνεται ο ίδιος µισητός» (Ρέλλος,Ν,2000,σελ.237). Έτσι, η όλη προσπάθεια εδώ δυναµιτίζεται πριν ακόµη ξεκινήσει.
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3.1.4.Tύχη (σχηµατισµός οµάδων µε κλήρωση): Η σύνθεση της οµάδας, βάσει αυτού του
κριτηρίου, γίνεται δεκτή από τα υποκείµενα µάθησης µε ευχαρίστηση και µε κάποια -µη
δυσάρεστη- εσωτερική ένταση. Ο καθένας ανυποµονεί να δει µε ποιον θα συνεργαστεί
και θα έχει έτσι και την ευκαιρία για στενότερη κοινωνική επαφή. Αυτό το κριτήριο, εφαρµοζόµενο κατά διαστήµατα -γιατί δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµος ρυθµιστής της
σύνθεσης των οµάδων η τύχη- διαλύει τις οποιεσδήποτε παγιωµένες καταστάσεις οµαδοποίησης, που ενδεχοµένως έχουν προκύψει από προηγούµενες συνθέσεις οµάδων, βάσει
των προηγούµενων κριτηρίων.
Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλα κριτήρια σύνθεσης των οµάδων. Εµείς εδώ, σκόπιµα
και συνειδητά, αρκεστήκαµε στην παράθεση εκείνων, που κατ’ εξοχήν χρησιµοποιούνται
στην καθηµερινότητα της διδακτικής πράξης.
3.2.Μέγεθος της οµάδας
Το µέγεθος, από το οποίο συνπροσδιορίζεται η επιτυχία και αποτελεσµατικότητα
αυτής εδώ της µαθησιακής διαδικασίας, «δεν µπορεί να ιδωθεί ανεξάρτητα από το στόχο
της διδασκαλίας ή της συγκεκριµένης µορφής εργασίας. Μια οµάδα εργασίας π.χ. από
οχτώ εκπαιδευόµενους µπορεί να είναι µεγάλη για µια άσκηση που αναφέρεται σε λύση
“ενός δύσκολου προβλήµατος σκέψης”, ενώ απεναντίας για µια µηχανιστική άσκηση
(π.χ. συγκέντρωση πληροφοριών) να είναι πολύ µικρή.
Γενικά, ένας µεγάλος αριθµός δεν είναι ευνοϊκός, γιατί εντός µιας µεγάλης οµάδας µπορεί να προκύπτουν για κάποιους συνθήκες “αποστασιοποίησης” από την εδώ εργασία και προσπάθεια, όπως συνήθως συµβαίνει πάλι µε τους ίδιους στη διδασκαλία της
τάξης, όπου οι συνθήκες είναι ακόµη “ευνοϊκότερες” για κάτι τέτοιο.Το αποτέλεσµα είναι πάλι το ίδιο: Να ενεργοποιούνται άλλοι αντί αυτών, δηλαδή να δουλεύουν άλλοι γι’
αυτούς. Όµως, κάτι τέτοιο αντίκειται στην επιδίωξη της οµάδας, που θέλει την ενεργοποίηση και συµµετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια (και πρώτιστα εκείνων µε τάσεις
“αποστασιοποίησης”)» (Ρέλλος,Ν.,2000,σελ.238).
Ως ευνοϊκό µέγεθος της οµάδας στους περισσότερους χώρους, όπου βρίσκει εφαρµογή αυτή η µορφή εργασίας, θεωρείται από το Weiss(1982,σελ.135) ο αριθµός (4-6)
µελών (πρβλ. Ρέλλος,Ν.,2000,σ.138), ενώ ο Rice (1971) θεωρεί τον αριθµό (6) κατάλληλο για κάθε οµαδική εργασία (πρβλ. Jaques,D.,2001, σ.34).
3.2.1. Επιδράσεις του µεγέθους της οµάδας (Πρβλ. Douglas,1997, σελ.39)
3.2.1.1.Μεγάλη οµάδα
1.Mειωµένη ικανοποίηση
2.Αύξηση του πιθανού αριθµού σχέσεων
3.Ανάγκη για αποτελεσµατική άσκηση συντονιστικού ρόλου
4.Λιγότερος χρόνος για επικοινωνία σε κάθε µέλος
5.∆εν µπορεί να αποφευχθεί µαταίωση (Frustration)
6.Mεγαλώνει το χάσµα µεταξύ τακτικών και µη τακτικών µελών
7.Αύξηση των πηγών ενέργειας της οµάδας
8.Ο χρόνος που χρειάζεται, για να οδηγηθεί ένα σχέδιο ή µια εργασία σε πέρας είναι εδώ
µειωµένος λόγω της συνεισφοράς των πολλών, οι οποίοι πάλι µπορεί να αισθάνονται ότι
δεν ενεργοποιήθηκαν όσο θα ήθελαν.
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9.Προσφέρονται πολλές ιδέες, ενώ παρατηρείται επίσης δυσκολία επίτευξης οµοφωνίας
10.Προβλήµατα επικοινωνίας
3.2.1.2. Μικρή οµάδα
1.∆εν υφίσταται µεγάλη αναγκαιότητα για αρχηγό
2.Μειώνεται ο αριθµός πηγών ενέργειας
3.∆ύναται να διατυπωθεί η υπόθεση ότι σε µια ολιγοµελή οµάδα παράγονται λιγότερες
ιδέες και προσφέρονται λιγότερα πρότυπα αντίδρασης και ως εκ τούτου µειωµένες προοπτικές αλλαγής στάσεων.
4.Μειωµένη ανάγκη για συντονισµένη συµπεριφορά από πλευράς αρχηγού της οµάδας
και µειωµένο πεδίο ανάθεσης αρµοδιοτήτων
5.Τα µέλη της ολιγοµελούς οµάδας έχουν µια καλύτερη αντίληψη της επίτευξης των τεθέντων στόχων. ∆ηλαδή το αίσθηµα της επιτυχίας εύκολα και γρήγορα διαπερνά όλα τα
µέλη.
Ως προς τις επιδράσεις της µεγάλης και µικρής οµάδας ο David Jaques λέει το εξής χαρακτηριστικό: «Αν στις µικρές οµάδες εύκολα ‘σκέφτεσαι’ αλλά δύσκολα ‘νιώθεις’, στις
πολυµελείς οµάδες µάλλον συµβαίνει το αντίθετο»(ο.π.,σελ.35).
4. ∆οµή της οµάδας
Η επικοινωνία είναι η καρδιά της οµάδας που εξασφαλίζει σ’ αυτή τη ζωή και την
επιβίωσή της, γιατί καµία οµάδα δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, αν τα µέλη της δεν έχουν την ευχέρεια να επικοινωνούν µε ευκολία µεταξύ τους. Η ελεύθερη ροή
πληροφοριών (κατανόηση του πράγµατος, σκέψεις, συναισθήµατα) µεταξύ των µελών
µιας οµάδας προσδιορίζει έντονα την αποτελεσµατικότητα της οµάδας και την ικανοποίηση και ευχαρίστηση των µελών της (Shaw,1964,s.111 στο:Graumann,C,στο :Weinert,
Fr.κ.ά., Band 1, 1996,σελ.485).Όµως αυτή η τόσο σηµαντική για τη λειτουργία της οµάδας επικοινωνία, εξασφαλίζεται, κατ’ αρχήν, από την εξωτερική δοµή της οµάδας
(Graumann,C,στο :Weinert, Fr.κ.ά., Band 1, 1996,σελ.483):
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Σχήµα 3.

Στο σχήµα (1) απεικονίζεται µια διάλεξη προ ενός ακροατηρίου. H πλευρά Α είναι ο ποµπός και η άλλη πλευρά είναι ο δέκτης. Καθ’ όλη τη διαδικασία οι ρόλοι αυτοί
παραµένουν σταθεροί. ∆ηλαδή δε συµβαίνει καµία αντιστροφή αυτών. Η πλευρά Α είναι
η κεντρική φιγούρα και λειτουργεί ως αποκλειστική πηγή πληροφόρησης, ενώ η άλλη
πλευρά είναι καταδικασµένη σε (παθητική) ακροαµατική διαδικασία.
Στο σχήµα (2) απεικονίζεται µια παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία, όπου το κάθε µέλος (Β-Ε) εργάζεται αυστηρά για τον εαυτό του και έχει επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό, µε τον οποίο -δύναται να λεχθεί - πως µπορεί να βρίσκεται σε µια αµφίδροµη
σχέση. ∆ε δύναται όµως να έχει καµία επικοινωνία µε τον παρακαθήµενο, ωσάν να παρεµβάλλονται αδιαπέραστα τείχη µεταξύ τους. Μέσα από τη δοµή αυτή αναδεικνύεται ο
εκπαιδευτικός σε κυριαρχική και ρυθµιστική φιγούρα των πάντων.
Στο σχήµα (3) παρουσιάζεται µια δοµή που επιτρέπει επικοινωνία µεταξύ όλων
των µελών της οµάδας, άµεσα και χωρίς δυσκολίες. Εδώ υπάρχει ισοτιµία των µελών και
κάθε µέλος έχει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε κάθε άλλο µέλος.
Ερευνητές της δοµής της οµάδας, ως προς τη λειτουργικότητά τους
(Bavelas,1950, 1980,Leavit,1951) οδηγήθηκαν σε διαπιστώσεις ότι οµάδες που επιτρέπουν σε κάποιο πρόσωπο κεντρικό ρόλο, όπως στις παρακάτω α. β. και γ., είχαν καλύτερα αποτελέσµατα εργασίας, ενώ
στη δοµή της οµάδας που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα δ, τα µέλη ήταν περισσότερο ευχαριστηµένα από την όλη εξέλιξη της διαδικασίας.

α. Μορφή «τροχού β. Μορφή «ύψιλον» γ.Μορφή «αλυσίδας» δ.Μορφή «κύκλου»
Σχήµα 4
Πηγή: Graumann, C,στο: Weinert, Fr.κ.ά., Band 1,1996, σελ.485

73

Βέβαια, αυτή η διαπίστωση δεν ισχύει, όταν η οµάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε
απαιτητικότερες και συνθετότερες αποστολές εργασίας. Και µάλιστα µε νεώτερες έρευνες αποδεικνύεται ότι µε εξωτερική δοµή της οµάδας, όπως π.χ. στη µορφή κύκλου, που
επιτρέπει δηµοκρατική λειτουργία της οµάδας, η όλη εργασία ήταν αποδοτικότερη. Με
βάση αυτά οδηγείται κανένας στη θέση, ότι «οµάδες αλλάζουν δοµή, -και κατά συνέπεια
δοµή επικοινωνίας- ανάλογα µε την εκάστοτε εργασία και τους στόχους που συνδέονται
µ’ αυτή»(πρβλ.,βλ. Graumann,C,στο :Weinert, Fr.κ.ά., Band 1, 1996,σελ.485,486 Κανάκης, Ι.,1987, σελ.132,133).
4.1. Oργάνωση της οµαδικής εργασίας (Kliebisch,Udo,1981,σελ.98,99)
4.1.1.Η τυπική πλευρά
1.H οµάδα ονοµάζει ένα συντονιστή, του οποίου η αποστολή είναι να διατηρήσει την
οµάδα ικανή λειτουργίας και να φροντίζει, ώστε να δουλεύει πάνω στο στόχο που έχει
θέσει.
Ο Arno Schmidt (1980,σελ.44)διατυπώνει ένα βασικό, για τη λειτουργία της οµάδας, κανόνα:
“Σε οµάδες από πέντε µέχρι εφτά µέλη είναι αναγκαίος ο ορισµός ενός συντονιστή (συζήτησης).
Όµως σε οµάδες κάτω των πέντε µελών η διαρκής παρουσία ενός συντονιστή συζήτησης
είναι εµπόδιο”.
2.Η οµάδα ορίζει κάποιον που θα τηρήσει τα πρακτικά (και ο ίδιος µπορεί να τα παρουσιάσει στην ολοµέλεια) ή
3. Μπορεί αυτή η αποστολή -της παρουσίασης- να ανατεθεί σε κάποιο άλλο µέλος
4.Η οµάδα επιλέγει την κατάλληλη διάταξη καθισµάτων

4.1.2. Η ουσιαστική πλευρά
1.Η οµάδα αντιπαρατίθεται µε την αποστολή που έχει να επιτελέσει
2. Η οµάδα θέτει ένα προσωρινό στόχο εργασίας και προσπαθεί κατ’ αρχήν να διατυπώσει την πορεία σκέψης που θα ακολουθήσει και να εντοπίσει τις πιθανές δυσκολίες
3.Η οµάδα προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα που έχει
4.Η οµάδα στρέφει την προσοχή στην αποφυγή διαταραχών κατά την εξέλιξη της εργασίας
4.1.2.1. Φάσεις εξέλιξης της εργασίας στα πλαίσια της οµάδας
Η εξέλιξη µιας οµαδικής εργασίας διέρχεται από διάφορα βήµατα µέχρι την ολοκλήρωσή
της. Στην πλούσια για οµαδική εργασία βιβλιογραφία προτείνονται διάφορα µοντέλα εξέλιξης αυτής. Εµείς εδώ παραθέσουµε το µοντέλο µε τα ακόλουθα βήµατα(Ρέλλος,Ν,2000,σελ.240):
1. Αφόρµηση/κίνητρα µάθησης
2. Ανακοίνωση του θέµατος
3. Κατευθυνόµενος διάλογος ή συζήτηση
4. Από κοινού σχεδιασµός της όλης εργασίας
5. ∆ιάθεση των αναγκαίων µέσων
6. Σχηµατισµός οµάδων εργασίας
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7. Εσωτερικός σχεδιασµός στις οµάδες
8. Οµαδική εργασία
9. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
10. Συγκεφαλαίωση και περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσµάτων.
Στο ανωτέρω µοντέλο γίνεται σαφές, ότι η κύρια οµαδική εργασία (όπου οι οµάδες εργάζονται η κάθε µια πάνω στο θέµα της), συµβαίνει στο 8ο βήµα. Από µια θεώρηση του
ανωτέρω µοντέλλου οµαδικής εργασίας προκύπτει ότι αυτή η µορφή διδασκαλίας ή εργασίας έχει τρεις επιµέρους φάσεις:
Ι. Φάση: Προετοιµασίας της οµαδικής εργασίας (1.-7.βήµα)
ΙΙ. Φάση: Η κύρια οµαδική εργασία (8ο βήµα) και
ΙΙΙ.Φάση: Αποτίµηση των αποτελεσµάτων εργασίας (9ο και10ο βήµα).
5. Στόχοι µιας εργασίας στα πλαίσια της οµάδας
Ο Schmidt,A.,(1980,σελ.48,53) συνδέει µε την οµάδα τους παρακάτω στόχους:
1.Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία και διανθρώπινες σχέσεις
2.Αναγνώριση προβληµάτων
3.Ανάλυση προβληµάτων
4.Σύλληψη της ουσίας και συνοπτική παρουσίαση
5.Συγκέντρωση πληροφοριών
6.Ανάπτυξη προοπτικών
7.Λήψη αποφάσεων
8.Εφαρµογή θεωρητικών γνώσεων στην πράξη
5.1. Ενδεικνυόµενες ασκήσεις (δραστηριότητες), κατ’ αντιστοιχία, στους ανωτέρω στόχους:
1.Αλληλοπαρουσίαση, παιγνίδια ρόλων, «Ποιος είναι εδώ?»)
2.(Σύντοµη) Περιγραφή ενός συµβάντος από ένα µέλος και διατύπωση ερωτήσεων από
τα µέλη για την απόκτηση µιας πληρέστερης εικόνας που οδηγεί στη σύλληψη του προβλήµατος
3.Ανάλυση της δοµής του προβλήµατος
4.Αξιολόγηση υλικού
5.Πραγµατοποίηση επισκέψεων
6.Projekt
7.Mελέτη µιας κατάστασης, πνευµατικό παιγνίδι
6. Tεχνικές εργασίας στα πλαίσια της οµάδας
Στα πλαίσια της οµάδας πρακτικοποιούνται διάφορες τεχνικές ή µορφές εργασίας. Εµείς εδώ θα παρουσιάσουµε δύο, ήτοι: καταιγισµός ιδεών (Brainstorming) και συζήτηση
6.1. Kαταιγισµός ιδεών (Brainstorming) (Osborn,1938,1963, στο: Jaques, D., 2001,
σελ.192-195)
Ο καταιγισµός ιδεών είναι µια εξαιρετικά δηµοφιλής µορφή εργασίας και σκοπό
έχει την ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης. Όµως κατά την εφαρµογή αυτής της τεχνικής εργασίας ισχύουν οι εξής δεσµευτικοί κανόνες:
• Απαγορεύεται η κριτική : Εδώ, οποιαδήποτε προσπάθεια έκφρασης αξιολογικής
κρίσης πάνω σε µια διατυπωθείσα ιδέα είναι πέρα κι έξω από αυτή τη µορφή ενερ-
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γοποίησης της σκέψης, όπως επίσης, πέρα κι έξω από αυτή, είναι και η συζήτηση
που οδηγεί σε δηµιουργία αµφιβολιών για την ορθότητα µιας ιδέας.
Επιθυµητή η απεριόριστη φαντασία :Ακόµη, κι αν µια ιδέα ηχεί στο άκουσµά της
ως «τρελλή» και «εξωφρενική», γίνεται αποδεκτή στη φάση της διατύπωσης ιδεών.
Μ’ άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να δαµάζεται η «αχαλίνωτη» φαντασία. ∆εν τίθενται ο όρια και φραγµοί στη φαντασία, αλλά αφήνεται αυτή να πετάξει µε τα φτερά
της όσο µακριά γίνεται, γιατί ανεξάρτητα αν µε το πέταγµά της αυτό θα προσκοµίσει την καλύτερη λύση, το όφελος από αυτή την απρόσκοπτη διαδικασία είναι για
τη σκέψη του υποκειµένου µάθησης µέγα. Άλλωστε «οι ιδέες πιο εύκολα δαµάζονται παρά γεννιούνται»( Osborn,1963, στο: Jaques, D., 2001, σελ.192)
Ένας µεγάλος αριθµός ιδεών είναι επιθυµητός :Όσο πιο πολλές είναι οι προτάσεις
τόσο αυξάνονται οι προοπτικές να προκύψει µέσα από αυτές µια εντελώς πρωτότυπη ιδέα, που είναι το επιθυµητό και το ζητούµενο σ’ αυτή τη µορφή ενεργοποίησης
της σκέψης.
Συνδυασµός και βελτίωση :Εδώ, παροτρύνονται τα µέλη της οµάδας να δράσουν
βελτιωτικά και συνδυαστικά µε τις ιδέες των άλλων. Έτσι, προσδοκάται, µέσα από
ένα συγκερασµό απόψεων και ιδεών, η προέλευση µιας νέας ιδέας.

6.1.1. Τι κάνει εδώ ο συντονιστής:
• Ο συντονιστής φροντίζει για τον κατάλληλο προσδιορισµό του προβλήµατος και
τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών
• ∆ιάταξη των καθισµάτων, που είναι διευκολυντική επικοινωνίας µεταξύ των µελών. Στη συνέχεια, ο συντονιστής κάνει µια εισαγωγή επί του θέµατος που λειτουργεί ως «προθέρµαση», για να δηµιουργήσει την κατάλληλη ατµόσφαιρα, ώστε να νιώθουν άνεση όλοι, και ιδιαίτερα να νέα µέλη. Βάζει το θέµα ή αντικείµενο (που µπορεί να είναι ένα πραγµατικό αντικείµενο ή µια εικόνα) στο επίκεντρο, και για να αποµπλοκάρει τα µέλη από τις οποιεσδήποτε αναστολές τους,
αναφέρει ο ίδιος ένα δικό του παράδειγµα µιας ιδέας (τολµηρής και ασυνήθιστης)
που ταιριάζει εδώ. (Μπορεί να µην είναι πάντοτε αναγκαίο να πρωτοτοποθετηθεί
ο συντονιστής για τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος, όταν αυτό ήδη υπάρχει και χαρακτηρίζεται από απουσία αναστολών).
• Ο συντονιστής υπενθυµίζει τι έχουν να κάνουν τα µέλη και είναι έτοιµος να καταγράφει στον πίνακα ή σε µια µεγάλη επιφάνεια χαρτιού τις διάφορες ιδέες που
ακούγονται.(Ο,τιδήποτε ακούγεται ως πρόταση καταγράφεται. ∆ηλαδή εδώ ο συντονιστής δε σκέπτεται, αλλά σαν ροµπότ καταγράφει τη µια µετά την άλλη πρόταση που ακούει).
• Ακολουθεί αξιολόγηση των ιδεών και προτάσεων, που ήδη έχουν καταγραφεί,
και πρακτικοποιείται εδώ µια αφαιρετική διαδικασία που οδηγεί στην κατάλληλη
ή καταλληλότερη θέση. Η διαδικασία αυτή της ανεύρεσης της ορθής ή ορθότερης
ιδέας (λύσης) είναι συλλογική. Μ’ άλλα λόγια, ο εντοπισµός της ιδεατής λύσης
είναι προϊόν κοινής προσπάθειας και αναζήτησης, ήτοι της ενεργού εµπλοκής σ’
αυτή του κάθε µέλους της οµάδας ή της τάξης. Έτσι, το κάθε µέλος δέχεται εδώ
αγογγύστως και χωρίς ψυχολογικές συνέπειες την απόρριψη της δικής του θέσης,
γιατί το ίδιο έχει συµπράξει σ’ αυτή τη διαδικασία και έχει πειστεί για την «ανεπάρκειά» της ή υστέρησή της, συγκρινόµενη µε τις άλλες. Όµως δε συµβαίνει το
ίδιο, αν η πρότασή του απορρίπτεται ευθύς εξ αρχής από τον εκπαιδευτικό στη
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φάση της διατύπωσή της.(Η απόρριψη σ’ αυτή τη φάση έχει πολλές παρενέργειες:
µπλοκάρισµα της σκέψης, σύνδεση µε απόρριψη της προσωπικότητας κλπ.)
Στο τέλος, µετά την προηγηθείσα αφαιρετική διαδικασία η οµάδα επικεντρώνεται
στην εφαρµογή της λύσης ή στην τελική διατύπωση, σε σχέση πάντα µε το αρχικό ερέθισµα-ερώτηµα

6.2. Η συζήτηση
υζήτηση, ως µορφή εργασίας στα πλαίσια της οµάδας, αξιοποιείται για την εµβάθυνση και προβληµατισµό πάνω σε ένα θέµα που προσφέρθηκε π.χ. σε µια προηγηθείσα
διδασκαλία ή τέλος πάντων σε κάτι που γνωρίζουν οι εκπαιδευόµενοι. ∆ηλαδή η συζήτηση έχει ως προϋπόθεση µια κοινή βάση αναφοράς πάνω σε ένα αντικείµενο, από πλευράς εκπαιδευοµένων, για να προσδοκά κανένας αισιόδοξα αποτελέσµατα. Ο µεγάλος αριθµός µελών, ασφαλώς, δεν είναι ευνοϊκός παράγων µιας αποτελεσµατικής εξέλιξης της
συζήτησης(Πρβλ. µεταξύ άλλων: Schmidt,A,1980,σελ.. 44) .
Ο Brookfield (1990, στο: Jaques, D., 2001, σελ.130-131) συνδέει µε την οµαδική συζήτηση τους παρακάτω στόχους:
• Ανάπτυξη διανοητικής ικανότητας: Αυτή επιδιώκεται µε την αντιπαράθεση του
υποκειµένου µάθησης µε ένα θέµα ή πρόβληµα, όπου εδώ µε τα κατάλληλα ερεθίσµατα προκαλείται µια «αναζητητική και ερευνητική δραστηριότητα της σκέψης»(Ρέλλος,Ν.,2003,σελ.231), για µια πολύπλευρη και σε βάθος θεώρηση και
διερεύνηση του «πράγµατος» προς σύλληψη της συνθετότητας και της ουσίας
αυτού, αντί µιας επιπόλαιας αντίληψής του. Μ’ αυτήν εδώ την ενεργοποίηση της
σκέψης και τον ανάλογο προσανατολισµό της συζήτησης εθίζεται το υποκείµενο
της µάθησης να δίδει έµφαση στην πολυπλοκότητα των θεµάτων και ασκείται επίσης στην αναζήτηση πολλών προοπτικών. Ακόµη εδώ προκύπτει ευρύ πεδίο
άσκησης σε ενεργητική ακρόαση και γενικά σε κανόνες διαλόγου.
• Ανάπτυξη ικανότητας ενσυναίσθησης: Η συζήτηση δηµιουργεί πεδίο, όπου βρίσκει ικανοποίηση η ανάγκη του ατόµου για επικοινωνία µε άλλα πρόσωπα, µε τα
οποία θέλει να ανταλλάξει απόψεις, να συνεργαστεί και να σχεδιάσει από κοινού
κάτι. Το υποκείµενο της µάθησης βιώνει εδώ από κοινού µε τα άλλα µέλη της
οµάδας τη µάθηση. Και το βίωµα είναι ο ισχυρότερος συνδετικός «κρίκος» του
υποκειµένου της µάθησης
µε το προσφερόµενο γνωστικό αντικείµενο. Είναι
αυτό, που πέραν της γνωστικής σύνδεσης υποκειµένου-αντικειµένου, δηµιουργεί
µια ευαισθητοποιηµένη σχέση του πρώτου έναντι του δεύτερου και της κατάστασης που εµπεριέχεται σε αυτό. Έτσι, ένα, κατ’ αρχήν, ουδέτερο για το υποκείµενο
της µάθησης, περιεχόµενο αποκτά σηµασία γι’ αυτό και το εγγίζει συναισθηµατικά. Ακόµη εδώ ασκείται το άτοµο να µεταφέρεται στη θέση του άλλου, να προσεγγίζει µε σεβασµό και ενδιαφέρον τις εµπειρίες του , τις απόψεις του και τις ιδέες του.
• Ανάπτυξη κοινωνικής ικανότητας: Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύεται και υπηρετείται το κοινωνικό στοιχείο το ατόµου, που δε νοείται σε ένα αποµονωµένο
«Εγώ», αλλά στο «Εµείς» της οµάδας, χωρίς το οποίο δεν µπορεί να υπάρξει και
να λειτουργήσει καµία µορφή εργασίας στα πλαίσια αυτής. Ακόµη η συζήτηση
στα πλαίσια της οµάδας παρέχει πεδίο για απόκτηση και άσκηση δηµοκρατικών
ειδών συµπεριφοράς.
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Οι Forster/Hounsell και Thomson (1995, στο: Jaques, D., 2001, σελ.132) συνδέουν µε
την οµαδική συζήτηση τους παρακάτω στόχους και τους συνοδεύουν µε συγκεκριµένες
δραστηριότητες υποβοηθητικές της επίτευξής των:
• Κατανόηση
Υποστήριξη των εκπαιδευοµένων για ενίσχυση και εµπλουτισµό της
κατανόησής τους σχετικά µε ένα θέµα
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-Παροχή διευκρινίσεων για κατανόηση εννοιών, θεωριών και διαδικασιών
-Γίνεται εξέταση των διασυνδέσεων του συγκεκριµένου αντικειµένου
-Ελέγχεται η κατανόηση µέσα από παραδείγµατα που ζητούνται, διευκρινίσεις
κλπ.
•

Κριτική σκέψη:
Υποστήριξη των εκπαιδευοµένων για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναλυτικής
ικανότητας
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-Τα πρακτικά ευρήµατα φωτίζονται από τη θεωρία
-Εκµάθηση του τρόπου επίλυσης προβληµάτων ή της προσέγγισης των
διαφόρων θεµάτων
-Επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας για µεθοδική
επιχειρηµατολογία και ασφαλώς για λογικό συλλογισµό

•

Προσωπική ανάπτυξη
Ενθάρρυνση και ενίσχυση των εκπαιδευοµένων στην πορεία προσωπικής
εξέλιξης
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-∆ιευκρινίζονται στάσεις, οικοδοµούνται αξίες, επανεκτιµώνται αξίες
-Ενέργειες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση του
αυτοσυναισθήµατος, της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης
-Ανάπτυξη υπευθυνότητας

•

Επικοινωνιακές δεξιότητες
Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να επικοινωνούν (αποτελεσµατικά) µε τον άλλο
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-Ικανότητα της ακρόασης, της υποβολής ερωτήσεων και της επεξήγησης
-Παρουσίαση µιας θέσης µε σαφή και πειστικό τρόπο και συγχρόνως διάθεση
για εγκατάλειψη αυτής ενώπιον άλλης πειστικότερης

•

∆εξιότητες οµαδικής συνεργασίας
Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να συνεργάζονται και να λειτουργούν γόνιµα,
δηµιουργικά και αποτελεσµατικά ως µέλη µιας οµάδας
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-Γίνεται καθορισµός, κατανοµή και έλεγχος καθηκόντων που έχουν
αναληφθεί
-Κατά την εξέλιξη των εργασιών, που ήδη έχουν αρχίσει, προσφέρεται
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καθοδήγηση και γίνεται επίσης επίβλεψη αυτών
-Παρέχεται κάθε δυνατή και επιτρεπτή υποστήριξη και ενθάρρυνση των
µελών της οµάδας
•

Αυτοκαθοδήγηση
Εδώ προσφέρονται ερεθίσµατα και υποστήριξη από πλευράς εκπαιδευτικού, ώστε
να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να ωθούνται οι ίδιοι από ιδία βούληση και προσωπικό ενδιαφέρον στη µάθηση, στη δική τους µάθηση.
Συγκεκριµένες ενέργειες/αναµενόµενα αποτελέσµατα:
-Παρωθούνται οι εκπαιδευόµενοι στο να θέτουν προσωπικούς στόχους και µε
συνέπεια και αποφασιστικότητα να τους επιδιώκουν.
-Ασκούνται στην αξιοποίηση του χρόνου, ενώ καθορίζουν οι ίδιοι πρόγραµµα
εργασίας (µελέτης), προτεραιότητες κλπ. Ασκούνται επίσης σε
αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση της προσωπικής εργασίας και της
επιτευχθείσας προόδου τους.

6.3.
∆ιάφορες µορφές συζήτησης (πρβλ. Jaques, D., 2001, σελ.174-181, από όπου
προέρχονται και τα κατωτέρω (5- 7) σχήµατα Ρέλλος, Ν.,2000,σελ.249,243)
6.3.1. Οµαδική συζήτηση κυκλικής διάταξης
Κάθε µέλος της οµάδας έχει στη διάθεσή του σύντοµο χρόνο για να εκφραστεί
π.χ. 1 λεπτό -ή και λιγότερο- και διαδέχεται αυτό, το αµέσως επόµενο από αριστερά ή
δεξιά (ανάλογα µε τη συµφωνία).Η µορφή αυτή της συζήτησης µπορεί να λειτουργήσει
ως εισαγωγή µιας οµαδικής συνάντησης. Γενικά, δύναται να αξιοποιείται ως προπαρασκευαστική φάση για την ενεργό συµµετοχή όλων των µελών στην εκτέλεση της οµαδικής αποστολής.

Σχήµα 5.
6.3.2.Ταυτόχρονη συζήτηση ανά ζεύγη (εταιρική)
Όταν η οµάδα είναι µεγάλη µπορεί να εφαρµοστεί αυτή η µορφή προκειµένου τα
µέλη να συζητήσουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις απορίες που έχουν π.χ. πάνω σε ένα θέµα
(ή µια εισήγηση) που παρουσιάστηκε και να εξακριβώσουν µέσα από αυτή την εταιρική
αλληλεπίδραση την προσωπική τους κατανόηση ή να διευκολύνουν αυτήν. Στην οµάδα
ίσως να δίσταζε το κάθε µέλος να διατυπώσει τις δυσκολίες του, ενώ σ’ αυτή τη µορφή
οι οποιεσδήποτε αναστολές αίρονται ή µειώνονται.
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Σχήµα 6
6.3.3. Συζήτηση µε διάταξη δύο κύκλων (εσωτερικός και εξωτερικός κύκλος)
Σ’ αυτή την απλής µορφής διάταξη µπορούν να συµβούν σηµαντικές διεργασίες
της οµαδικής λειτουργίας. Πώς λειτουργεί αυτή εδώ η διάταξη; Ο εσωτερικός κύκλος
συζητεί πάνω σε ένα θέµα, ενώ συγχρόνως τα µέλη του εξωτερικού κύκλου παρατηρούν.
Η παρατήρηση, που είναι η συγκεκριµένη αποστολή του εξωτερικού κύκλου, είναι συνειδητή στα µέλη του εσωτερικού κύκλου, δηλαδή γίνεται εν γνώσει τους. Μπορούµε να
πούµε ότι στον εσωτερικό κύκλο συµβαίνει «εδώ και τώρα» µια γνωστική δραστηριότητα, ενώ στον εξωτερικό κύκλο συµβαίνει µια µεταγνωστική, κατά κάποιο τρόπο.
Η οµάδα του εξωτερικού κύκλου κάνει µια συστηµατική παρατήρηση: επικεντρώνει την προσοχή της στη θεµατολογία που συζητείται, την επικοινωνία, τις αντιδράσεις, τα επιχειρήµατα που αναπτύσσονται ως προς την ορθότητά τους κλπ. και καταγράφει, αν θέλει, τις παρατηρήσεις της µε σκοπό να προσφέρει στο τέλος Feedback (ανατροφοδότηση) στα µέλη του εσωτερικού κύκλου, την οποία ασφαλώς χρειάζονται. Βέβαια µπορεί να συµβεί εδώ και αλλαγή ρόλων-ιδιαίτερα εάν το θέµα της συζήτησης είναι
γνωστό και στις δύο οµάδες- χωρίς να υπάρξει ανατροφοδότηση.

Σχήµα 7
Σ’ αυτή τη διάταξη µπορούν να συµβούν ποικίλες µορφές ενεργοποίησης:
6.3.3.1. ∆ια-οµαδική συνάντηση
Η οµάδα του εξωτερικού κύκλου µπορεί να αποτελείται από άτοµα που προέρχονται από ένα άλλο σεµινάριο ή µια άλλη θεµατική ενότητα ή να είναι άτοµα µιας άλλης
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ειδικότητας (π.χ. οι φιλόλογοι παρακολουθούν τους ψυχολόγους κλπ.), οπότε παρουσιάζει εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρατήρηση από µια άλλη οµάδα καθώς επίσης έχουν
ενδιαφέρον και τα σχόλια αυτής
6.3.3.2. Κενή καρέκλα
Στον εσωτερικό κύκλο υπάρχει µια κενή καρέκλα, ώστε όταν ένα µέλος του εξωτερικού κύκλου ή της εξωτερικής οµάδας επιθυµεί να εµπλακεί στη συζήτηση που διεξάγεται στον εσωτερικό κύκλο, µετακινείται «οικεία βουλήσει και θελήσει» και καταλαµβάνει την κενή καρέκλα, οπότε εντάσσεται στην εσωτερική οµάδα και συµµετέχει ενεργά
στη συζήτηση.(Αποχωρεί πάλι εθελούσια, όταν κρίνει ότι η αποστολή της ένταξής του
στην εσωτερική οµάδα έληξε).
6.3.3.3. Άλλα είδη ή µορφές συζήτησης
(Alter ego, παιγνίδι ρόλων, το θεατρικό πεντάλεπτο, ανατροφοδότηση σε εταιρική βάση, η παρατήρηση εκπροσώπων, Συνδυασµοί, περιστρεφόµενη καρέκλα, παιχνίδια
και προσοµοιώσεις, πρβλ.Jaques, D., 2001, σελ.201,202)

Συντονισµός

προσοµοίωµα
12/9/2005

Σχήµα 8.
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Πηγή: Jaques, D, 2001, σελ..202
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6.4. Κατευθυνόµενος διάλογος (σε σχηµατική απεικόνιση)
Ε1

ε

ε
ε

ε
ε

Σχήµα 9
Πηγή: Ρέλλος, Ν.,2000,σελ.263

6.5. Ελεύθερος διάλογος (σε σχηµατική απεικόνιση)
6.5.1.Με συµµετοχή του εκπαιδευτικού

ε

ε
ε

Ε
ε

ε

Σχήµα 10
Πηγή: Ρέλλος, Ν.,2000,σελ.264

1

E=εκπαιδευτικός
Ε= εκπαιδευόµενος (υποκείµενο µάθησης , µαθητής)
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6.5.2 Χωρίς συµµετοχή του εκπαιδευτικού

ε

ε

ε

εΣ

Ε

Σχήµα 11
Πηγή: Ρέλλος, Ν.,2000,σελ.264
7. Λίγα λόγια µετά
Η οµάδα, που λειτουργεί ως καταφύγιο σωτηρίας απέναντι στις διαµορφωθείσες
τάσεις µαζικοποίησης και συνθήκες αποµόνωσης του ατόµου στη σηµερινή κοινωνία,
(πρβλ. Ρέλλος,Ν.,2000,σελ.234,235) συγκεντρώνει το ζωηρό ενδιαφέρον της ∆ιδακτικής
Θεωρίας και της Επιστήµης γενικότερα.
Όµως, ως κοινωνική µορφή διδασκαλίας είναι «ιδιαίτερα απαιτητική» και για τους δύο
άµεσα εµπλεκόµενους στις διδακτικο-µαθησιακές διαδικασίες, ήτοι τον εκπαιδευτικό
(σοβαρή προετοιµασία) και το υποκείµενο µάθησης (πρβλ. Ρέλλος,Ν.,2000,σελ.240).
8. Βιβλιογραφία
Douglas,Tom: H επιβίωση στις οµάδες,Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα,1997
Grell.Jochen:Techniken des Lehrverhaltens,Beltz, Weinheim und Basel, 199510
Hanke,B./Mandl,H./Prell,S.:Soziale Interaktion im Unterricht,Oldenbourg Verlag, München, 1984
Homans.George:Theorie der sozialen Gruppe,Westdeutscher Verlag,Opladen, 19787
Jaques, David:Μάθηση σε οµάδες, εκδόσεις Μεταίχµιο,Αθήνα, 2001
Κανάκης, Ιωάννης: Η οργάνωση της διδασκαλίας-µάθησης µε οµάδες εργασίες,, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 1987
Kliebisch,Udo:Einführung in die Pädagogik der personellen Interaktion,Studienverlag
Brockmeyer,Bochum,1981
Mατσαγγούρας, Ηλίας: Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκδόσεις, Γρηγόρη, Αθήνα,1995
Mατσαγγούρας, Ηλίας: Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 1987
Meyer,Ernst:Οµαδική διδασκαλία, Θεµελίωση και παραδείγµατα, εκδοτικός οίκος, Αφοι
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη,1987
Ρέλλος,Νικόλαος:Για µια επίκαιρη διδασκαλία, εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα,2000
Ρέλλος,Νικόλαος:Έλεγχος µάθησης-Αξιολόγηση µαθητικής επίδοσης, εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα,2003
Rice,A.K.:Learning for Leadership:Interpersonal and intergroup relations, Tavistock Publikations,London,1971
Scheuch,E.K.-Kutsch,Th.:Grundbegriffe
der
Soziologie,Teubner
Studienkripten,Stuttgart,19752
Schmidt,Arno: Didaktik der LehrerfortbildungII-Kursgestaltung und Evaluation, Schroedel Verlag,1980
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Weinert,F.E./Graumann,C.F./Heckhausen,H./Hofer,M. u.a.:Pädagogische Psychologie,Band 1,Funk-Kolleg,Frankfurt a.M.,1996
Weiss, Rudolf:Grundfragen des Unterrichts, Universitätsverlag, Wagner, Innsbruck,
1982
Ζöchbauer,Franz/Hoeckstra:Kommunikationstraining. Ein Erfahrungsbericht, Quelle&Meyer,Heidelberg,1974 (aus der Reihe:Gruppenpädagogik und Gruppendynamik,
herausgegeben von Ernst Meyer)
•

•

Έχετε υπογράψει το µαθησιακό συµβόλαιο; αν όχι µπορείτε να το κάνετε τώρα.
Απλά ανοίξτε το παρακάτω αρχείο. Αν επίσης σκέφτεστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ή να προστεθεί στην επιµόρφωση µπορείτε να το προτείνετε εδώ.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η 6η εβδοµάδα µελέτης. Μη ξεχάσετε
να γράψετε στο FORUM της 6ης εβδοµάδας, προτείνοντας λύσεις στο πρόβληµα
του Μάρκου. Συζητήσαµε αυτή την εβδοµάδα, σχετικά µε τις ευπαθείς οµάδες,
είδαµε πώς θέτουµε στόχους σε τρία επίπεδα και γνωρίσαµε κάποιες τεχνικές διδασκαλίας.
Την επόµενη εβδοµάδα θα προχωρήσουµε µε ένα νέο µαθησιακό µοντέλο: τη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής του Freire.
Ζήστε µε ευχαρίστηση την επιµόρφωση και µη ξεχνάτε την υπόσχεσή µας να συνεχίσουµε .....

•

Μια µέρα κάποιος αποφάσισε να σκαρώσει µια φάρσα στον Ναστραντίν Χότζα.
Με ένα µικρό πουλί µέσα στην παλάµη του θα τον ρωτούσε αν ήταν ζωντανό ή
νεκρό. Εάν έλεγε ότι είναι ζωντανό θα το έπνιγε για να του δείξει ότι είχε κάνει
λάθος. Εάν έλεγε ότι ήταν νεκρό θα το άφηνε να πετάξει µακριά και θα τον ξεγελούσε. Όταν βρήκε το σοφό γέροντα του είπε: «Ναστραντίν Χότζα, αυτό που
κρατάω, είναι ζωντανό ή νεκρό;» Ο Χότζας σκέφτηκε για µια στιγµή αυτό που
κρατάω, είναι ζωντανό ή νεκρό;» Ο Χότζας σκέφτηκε για µια στιγµή και απάντησε: «Φίλε µου, αυτή η απάντηση είναι στο χέρι σου».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!
σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή, ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
•

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το πιο κάτω ερωτηµατολόγιο αποτελεί µία προσπάθεια διερεύνησης των απόψεών σας για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης
στο οποίο συµµετέχετε. Είναι πολύ σηµαντικό να συµπληρωθεί γιατί στα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεών σας θα στηριχθεί η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Θα σας παρακαλούσαµε να
απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια, ακρίβεια και σαφήνεια.
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Παρακαλούµε, επιλέξτε µία απάντηση για καθένα από τα ερωτήµατα πατώντας
στο αντίστοιχο κουτάκι ή γράψτε τη γνώµη σας όπου είναι απαραίτητο.
Στείλτε το ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο στη διεύθυνση: spiros@kioulanis.gr
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία.
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7η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Η θεωρία της Κοινωνικής Αλλαγής του Freire.
Μάρκος: 7η εβδοµάδα µόλις και νοµίζω πως αρχίζω να αισθάνοµαι καλύτερα.
Κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ όλους και όλες για τις απαντήσεις και τη βοήθεια που µου
προσφέρατε στο forum της 6ης εβδοµάδας (θέµα:: Τι θα µπορούσα να κάνω τι δεν έκανα
σωστά;). Προτιµώ, πάντως, σε παρόµοιες περιπτώσεις να µου µιλάτε σε δεύτερο ενικό
πρόσωπο, όπως έκαναν ο Κώστας (Αντωνίου) και ο Γιάννης (Γιαντσίδης), γιατί έτσι αισθάνοµαι πιο άνετα. Ας το δοκιµάσουµε...
Χθες το απόγευµα συζητούσα όλα αυτά µε δύο φίλους εκπαιδευτικούς µε µεγάλη
εµπειρία σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας: τον Ανέστη και τον Βασίλη. Ο Ανέστης,
επέµενε ότι σε περιπτώσεις ευπαθών οµάδων οι εκπαιδευτές πρέπει να εισαγάγουν σταδιακά τα εργαλεία και τις τεχνικές που ενδεχοµένως φαίνονται «ξένα» στην οµάδα - άρα,
λοιπόν, δεν έκανα καλά επιχειρώντας να εφαρµόσω όλες αυτές τις τεχνικές από την εναρκτήρια συνάντηση. Ο Βασίλης συµπλήρωσε ότι κρίνεται σκόπιµο οι στόχοι που διαµορφώνονται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα να χωρίζονται σε τρία βασικά επίπεδα: α)
σ’ αυτούς που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από το πρόγραµµα,
β) σ’ αυτούς που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη
λήξη του προγράµµατος, και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν
οι εκπαιδευόµενοι για το αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται. Εγώ, λέει, εστίασα σε
στόχους που αφορούν µόνο τις γνώσεις και αυτό είναι λάθος. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά; Απαντήστε µου στο M@RKOS SOS που ακολουθεί...
Συζήτηση :
Απάντηση SOS
•

από ΜΜ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 11:36 πµ

Χθες το απόγευµα συζητούσα µε δύο φίλους εκπαιδευτικούς µε µεγάλη εµπειρία
σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας: τον Ανέστη και τον Βασίλη. Ο Ανέστης, επέµενε
ότι σε περιπτώσεις ευπαθών οµάδων οι εκπαιδευτές πρέπει να εισαγάγουν σταδιακά τα
εργαλεία και τις τεχνικές που ενδεχοµένως φαίνονται «ξένα» στην οµάδα - άρα, λοιπόν,
δεν έκανα καλά επιχειρώντας να εφαρµόσω όλες αυτές τις τεχνικές από την εναρκτήρια
συνάντηση. Ο Γιώργος συµπλήρωσε ότι κρίνεται σκόπιµο οι στόχοι που διαµορφώνονται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα να χωρίζονται σε τρία βασικά επίπεδα: α) σ’ αυτούς που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από το πρόγραµµα, β)
σ’ αυτούς που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη
λήξη του προγράµµατος, και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν
οι εκπαιδευόµενοι για το αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται. Εγώ, λέει, εστίασα σε
στόχους που αφορούν µόνο τις γνώσεις και αυτό είναι λάθος. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά;
Απάντηση: SOS
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•

από Σπύρος Κιουλάνης - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 01:02 µµ

Γεια σου Μάρκο. Χαίροµαι, πραγµατικά που άρχισες να αισθάνεσαι καλύτερα.
Είσαι, µάλιστα, πολύ τυχερός που έχεις δύο φίλους σαν τον Ανέστη και το Βασίλη, οι
οποίοι µπορούν και σου δίνουν χρήσιµες συµβουλές. Ήσουν, είναι αλήθεια λίγο βιαστικός µε τις τεχνικές διδασκαλίας, ενώ πραγµατικά δεν έβαλες καθόλου στόχους σε
επίπεδο ικανοτήτων και στάσεων. Τέλος, θα ήθελα να σου πω ότι η διερεύνηση αναγκών είναι µια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία πρέπει να αφορά πολλά θέµατα, όπως
τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τις προσδοκίες µε τις οποίες έρχονται στο σχολείο
τους στόχους τους κατά τη διάρκεια φοίτησής τους
τις ανάγκες που θεωρούν ότι θα τους καλύψει το σχολείο
το επίπεδο των γνώσεών τους
την επαγγελµατική τους θέση και κατάσταση
τα βιώµατα τους
τη φυλετική ή θρησκευτική ένταξή τους σε κάποια µειονοτική οµάδα
την αιτία που διέκοψαν την επαφή τους µε την τυπική εκπαίδευση
τα ενδιαφέροντά τους
τη διαθεσιµότητά τους ως προς την παρακολούθηση του προγράµµατος
τη δέσµευσή τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος του σχολείου
τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι θα συναντήσουν στην εκπαιδευτική πορεία τους
τα µελλοντικά σχέδιά τους

Απάντηση: SOS
•

από ΕΤ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 09:27 πµ

Συµφωνώ ότι στόχοι που διαµορφώνονται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα να
χωρίζονται α) σ’ αυτούς που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από
το πρόγραµµα, β) σ’ αυτούς που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη λήξη του προγράµµατος, και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις
που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευόµενοι για το αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται.
Απάντηση: SOS
•

από ∆Μ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 09:39 µµ

Φίλε Μάρκο, βιάστηκες να προχωρήσεις στις τεχνικές διδασκαλίας πριν καλά καλά πραγµατοποιήσεις την απαραίτητη εναρκτήρια συνάντηση ώστε να σκιαγραφήσεις
το προφίλ της οµάδας σου, να θέσεις τους στόχους σου και να υπογράψουν οι εκπαιδευόµενοι το µαθησιακό συµβόλαιο που εσύ θα τους παρουσιάσεις. Ακόµα και ο πιο ανυποψίαστος εκπαιδευτής, λαµβάνει υπόψη αυτήν την αρχή της εκπαίδευσης Ε.Κ.Ο. που
αφορά τη σταδιακή εισαγωγή τεχνικών και εργαλείων που ενδεχοµένως φαίνονται "ξένα"
στην οµάδα. Εσύ, µε το καληµέρα σας, έβαλες τους µαθητές σου σε ένα "παιχνίδι ρόλων", µέθοδος που δεν προσιδιάζει και πολύ στην επίτευξη και πραγµάτωση γνωστικών
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στόχων. Η συγκεκριµένη µέθοδος αφορά κυρίως στόχους ικανοτήτων - δεξιοτήτων και
µελλοντικών στάσεων. Η έλλειψη στοχοθεσίας και δη ικανοτήτων - στάσεων, µετέτρεψε
την τεχνική που χρησιµοποίησες σε ένα απλοϊκό, ευχάριστο για τους άλλους θεατρικό
έργο, ανούσιο για εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένους και µοιραίο για την ευαίσθητη µετανάστρια. Το ελαφρυντικό που σου αναγνωρίζω είναι η απειρία. Εξίσου όµως σηµαντική
είναι και η θεωρητική κατάρτιση, που έπρεπε οπωσδήποτε να λάβεις πριν µπεις στην αίθουσα. Καλώς, λοιπόν, ζήτησες τη συµβουλή δύο πολύ έµπειρων και καταρτισµένων φίλων, αλλά φίλε µου, ανοίγουµε και κανένα βιβλίο(αυτοµόρφωση) πριν την επιµόρφωση.
Απάντηση: SOS
•

από ΚΤ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 10:48 µµ

Γεια σου Μάρκο ‼ Αφού ενδιαφέρεσαι πραγµατικά για το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής σου διαδικασίας, δεν θα πρέπει να αγχώνεσαι τόσο, διότι έχεις, από ότι βλέπω
θέληση, αλλά και καλούς συµβουλάτορες. Ναι, ήσουν λίγο βιαστικός µε τις τεχνικές διδασκαλίας, ενώ δεν έβαλες καθόλου στόχους. Όµως η απειρία σου δεν θα πρέπει να σταθεί εµπόδιο. Πιστεύω ότι δεν θα οδηγηθείς σε κάποιο συµβατικό τρόπο διδασκαλίας (επιβίωσης), µιας και ο προβληµατισµός σου δείχνει την ικανότητά σου να αντιλαµβάνεσαι
σε µεγάλο βαθµό τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την αίθουσα. Για αρχή θα πρέπει να καταβάλεις µεγαλύτερη προσπάθεια. Είµαι σίγουρη όµως ότι θα τα καταφέρεις.
Καθώς θα γνωρίζεσαι καλύτερα µε τις µαθητευόµενες, θα µάθεις ουσιαστικά τις προσδοκίες, τους στόχους ,τις ανάγκες τους σε συνάρτηση µε τα ενδιαφέροντα, τη διαθεσιµότητά τους αλλά και τις όποιες δυσκολίες που θα συναντήσουν στην πορεία. Ελπίζω να σε
βοήθησα φίλε µου να αντιληφθείς ότι το βουνό που βλέπεις µπροστά σου είναι απλώς
ένα βουνό που κάποια στιγµή απλώς θα το προσπεράσεις.
Απάντηση: SOS
•

από ΙΠ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 05:29 µµ

Καλησπέρα Μάρκο! Παρόλο που οι φίλοι σου έχουν δίκιο, να θυµάσαι ότι δεν
υπάρχουν µαγικές συνταγές! Πρέπει να µάθεις να διαβάζεις τη γλώσσα του σώµατος των
εκπαιδευοµένων σου και από κει να αποφασίζεις πόσες και ποιες τεχνικές θα εφαρµόσεις. Επίσης θα πρέπει να είσαι έτοιµος να δεχτείς τις αποτυχίες σου. Όπως και οι µαθητές σου, έτσι και συ θα είσαι σε µία διαδικασία συνεχούς µάθησης. Για να µπορέσεις να
καταρτίσεις ένα πρόγραµµα σπουδών βασισµένο και σε στάσεις εκτός από γνώσεις/δεξιότητες, ίσως και να περάσει λίγος καιρός µέχρι να τους γνωρίσεις. Μη βιάζεσαι
και στοχάσου πάνω στην πρακτική σου!
Απάντηση: SOS
•

από ΜΙ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 09:13 µµ

Μάρκο καλησπέρα. Κάθε αρχή και δύσκολη
!!! Είναι πολύ σηµαντικό να έρχεσαι σε επαφή και να διδάσκεσαι από εκπαιδευτικούς µε µεγάλη εµπειρία. Ο Ανέστης
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και ο Βασίλης µπορούν να σε βοηθήσουν µε την εµπειρία τους. Σίγουρα βιάστηκες, τόσο
στις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποίησες, όσο και στην επιλογή κειµένου, λόγω
της απειρίας σου. Ωστόσο αναγνώρισες το λάθος σου και ζήτησες βοήθεια. Γεγονός που
δείχνει το ενδιαφέρον σου να βελτιωθείς. Θα πρέπει να γνωρίσεις καλύτερα τους εκπαιδευόµενούς σου, να επαναπροσδιορίσεις τις ανάγκες τους, να αλλάξεις το κλίµα που έχει
δηµιουργηθεί µεταξύ σας , έτσι ώστε να κινητοποιήσεις τα ενδιαφέροντά τους για µάθηση.
Re: SOS
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 12:12 µµ

Μάρκο καληµέρα! Θεωρώ πολύ εποικοδοµητικό το γεγονός ότι συζήτησες µε πιο
έµπειρους συναδέλφους το πρόβληµα που αντιµετώπισες µε τις εκπαιδευόµενες µετανάστριες. Αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι πραγµατικά για το ευρύτερο αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θέλεις να µάθεις, να βελτιωθείς και να βοηθήσεις αυτές τις
γυναίκες.
Τα άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες έχουν συνηθίσει σε πιο παραδοσιακά µοντέλα διδασκαλίας, οπότε είναι λογικό να χρειάζονται χρόνο και άρα µεγαλύτερη προσπάθεια από µέρους σου, προκειµένου να προσδιορίσουν τους στόχους τους, να
αισθανθούν µέλη µιας οµάδας, να ανοιχτούν και να αρχίσουν σιγά-σιγά να αλλάζουν
στάσεις και νοοτροπίες παλιωµένες. Συµφωνώ µε το Γιώργο σχετικά µε την ταξινόµηση
των στόχων και πιστεύω ότι οι πλέον σηµαντικοί στόχοι είναι αυτοί που σχετίζονται µε
την υιοθέτηση νέων στάσεων από τους εκπαιδευόµενους πάνω στο αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται. Θα σου πρότεινα να αφιερώσεις αρκετό χρόνο στο διάλογο, ώστε να
σε γνωρίσουν καλυτέρα, να τις γνωρίσεις καλυτέρα και να γνωριστούν και οι ίδιες µεταξύ τους. Μπορείς να αρχίσεις µε απλά πράγµατα της καθηµερινής ζωής, προβλήµατα που
όλοι αντιµετωπίζουµε ζώντας στην ιδία πόλη ή στην ιδία χώρα ώστε να νιώσουν µέλη
ενός συνόλου, στο οποίο εσύ δεν είσαι κάτι διαφορετικό, απλώς έχεις έναν άλλο ρόλο.

Απάντηση: SOS
•

από ΑΚ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 01:29 µµ

Καλησπέρα, Μάρκο! Χαίροµαι πολύ που νιώθεις καλύτερα τώρα και που ανατρέχεις στη βοήθεια των συµβουλών των δικών µας και των συναδέλφων σου! Συµφωνώ
τόσο µε τις προτάσεις - συµβουλές των δικών σου φίλων εκπαιδευτικών, Ανέστη και
Γιώργου, όσο και µε αυτές των προλαλησάντων συναδέλφων µου - συµµετεχόντων σε
αυτό το σεµινάριο. Όντως απαιτείται χρόνος γνωριµίας και δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους, καθώς και µεταξύ των εκπαιδευοµένων, κατά την εναρκτήρια συνάντηση και όχι από την αρχή εφαρµογή γνωστικών
διαδικασιών. Επίσης είναι απαραίτητο , Μάρκο ,η διδασκαλία σου να µην επικεντρώνεται µόνο στην κατάκτηση γνώσεων των εκπαιδευοµένων, αλλά και στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων και στη διαµόρφωση των στάσεών τους.
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Απάντηση: SOS
•

από ΧΠ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 06:39 µµ

Αγαπητέ µου Μάρκο, κανείς δε διαφωνεί, ευτυχώς ούτε και εσύ, ότι ξεκίνησες µε
τους χειρότερους οιωνούς. Η απειρία και το άγχος σου σε ώθησαν σε σπασµωδικές κινήσεις. Είσαι τυχερός που έχεις δύο φίλους εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε τέτοιου είδους θέµατα, για να σε συµβουλεύσουν και να σε καθοδηγήσουν. Σιγά-σιγά µέσα από την γνωριµία σου µε τους µαθητές, την αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους µπορείς να θέσεις τους στόχους σου και να προσπαθήσεις να τους εφαρµόσεις, πάντα όσο είναι επιτρεπτό. Συνέχισε να µαθαίνεις και να προσπαθείς!
Απάντηση: SOS
•

από ΠΓ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 08:48 µµ

Φίλε Μάρκο, γεια σου‼ Είσαι τυχερός που έχεις καλούς φίλους που σε αγαπούν
και σε συµβουλεύουν. Θα συµφωνήσω µαζί τους και θα προσθέσω λίγες µόνο σκέψεις.
Να θυµάσαι ότι η µαθησιακή διαδικασία ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες συνίσταται σε στάδια στα οποία ως εκπαιδευτής πρέπει να επιδείξεις ιδιαίτερη προσοχή. Μετά το µαθησιακό συµβόλαιο, διατυπώνεις τους στόχους του µαθήµατός σου, όπου δηλώνεις την παρουσία σου (προσφέρεις καθοδήγηση), παρέχεις κίνητρα και ανατροφοδότηση. Μπορεί να µην πέτυχε η πρώτη σου συνάντηση µε τις εκπαιδευόµενές σου, όµως συνέχισε την προσπάθεια, γίνε πιο ρεαλιστικός στους στόχους σου και πρόθυµος να αναθεωρήσεις στάσεις /συµπεριφορές που δεν ευδοκίµησαν. Καλή δύναµη, καλό αγώνα!
Απάντηση: SOS
•

από ΓΚ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 05:55 µµ

Φίλε Μάρκο συµφωνώ µε αυτά που σου είπαν οι δύο σου οι φίλοι ο Ανέστης και
ο Γιώργος. Το γεγονός ότι συζητάς τα προβλήµατα σου µε φίλους εκπαιδευτικούς είναι
πάρα πολύ θετικό και δείχνει την θέλησή σου και την προσπάθεια που κάνεις για να µάθεις να κάνεις καλά αυτό που κάνεις καθηµερινά, δηλαδή την εκπαιδευτική διαδικασία,
που είναι µια διαδικασία αµφίδροµη, δηλαδή δεν µαθαίνεις µόνο εσύ από εµένα, αλλά
και εγώ από εσένα.
Απάντηση: SOS
•

από ΚΑ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 10:59 µµ

Μάρκο, ο Γιώργος καλά τα λέει στη θεωρία για τους στόχους που αφορούν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες ή τις στάσεις. Όταν όµως θέτεις στόχους στο µάθηµά σου, να θυµάσαι πάντα την αρχή S.M.A.R.T. Οι στόχοι που θα θέσεις θα πρέπει να είναι : Συγκεκριµένοι (Smart), Μετρήσιµοι (Measurable), Πραγµατοποιήσιµοι (Achievable), Ρεαλιστικοί (Realistic) και σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο (Time based). Και να θυµάσαι
πάντα: όποιος δε βλέπει το σηµείο που θέλει να πάει, θα καταλήξει εκεί που δε θέλει...
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Απάντηση: SOS
•

από ΝΜ - Πέµπτη, 27 Ιανουάριος 2011, 09:51 πµ

Γεια σου Μάρκο! Οι συνάδελφοι σου έχουν δίκιο σχετικά µε τους στόχους που
θα πρέπει να θέσεις. Όσο περισσότερο ενηµερώνεσαι, τόσο καλύτερη δουλειά θα κάνεις
και θα έχεις όλο και καλύτερα αποτελέσµατα. Πιστεύω ότι πιο σηµαντικοί είναι οι στόχοι
που αφορούν την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων, γιατί έτσι θα
βοηθηθούν για όλη τη ζωή τους και θα πάψουν να νιώθουν περιθωριοποιηµένοι και αµυνόµενοι.
Απάντηση: SOS
•

από ΕΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 08:46 πµ

Φίλε Μάρκο καληµέρα! Καταρχήν να σου πω ότι όσοι έχουµε µπει σε τάξεις έχουµε κάνει λάθη γιατί δεν είχαµε επιµορφωθεί σωστά αρχικά. Οπότε µην νιώθεις άσχηµα και συνέχισε το δύσκολο έργο σου πιο προσεκτικά αυτή την φορά.
Οι στόχοι σου πρέπει να είναι:
1)γνώσεις
2)ικανότητες
3)στάσεις
Όλα αυτά όµως είναι ένα παιχνίδι µέσα στην τάξη και εσύ θα πρέπει να κρατάς τις ισορροπίες.. ∆ύσκολο φίλε µου αλλά αυτό είναι ο εκπαιδευτικός..
Απάντηση: SOS
•

από ΚΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 09:54 πµ

Γεια σου Μάρκο, να ξέρεις ότι πάντα η αρχή είναι δύσκολη αλλά εσύ ξεκίνησες
λίγο βιαστικά. Θα συµφωνήσω µε τον φίλο σου τον Γιώργο ότι οι στόχοι που διαµορφώνονται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα χωρίζονται σε τρία βασικά επίπεδα: α) σ’ αυτούς
που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από το πρόγραµµα, β) σ’ αυτούς που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη λήξη
του προγράµµατος, και γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευόµενοι για το αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται. Θα πρέπει λοιπόν να κάνεις
µια νέα αρχή προσπαθώντας να γνωρίσεις καλύτερα τους εκπαιδευόµενους σου, να επαναπροσδιορίσεις τις ανάγκες τους, να αλλάξεις το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ
σας, έτσι ώστε να κινητοποιήσεις τα ενδιαφέροντά τους για µάθηση και µαζί να φτάσετε
πιο κοντά στους στόχους που έχετε θέσει σαν οµάδα. Καλή συνέχεια‼
Απάντηση: SOS
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•

από ΝΓ - Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2011, 09:01 µµ

Μελέτησε τις απαντήσεις που σου δόθηκαν ως τώρα και συνέχισε να διαβάζεις
και να µελετάς το υλικό που θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Φυσικά αυτό θα έρθει
σταδιακά και θα χρειαστείς πολύ εξάσκηση για να καταφέρεις να κάνεις πράξη αυτά που
µαθαίνεις στην θεωρία.
Να θυµάσαι ότι το µάθηµα είναι δυναµικό και θα πρέπει συνεχώς να επαγρυπνείς και να
ΝΙΩΘΕΙΣ την τάξη σου. Πρέπει να προσαρµόζεις κάθε φορά την πορεία της διδασκαλίας
σου ανάλογα µε την ανατροφοδότηση που δέχεσαι απ’ τους εκπαιδευόµενους. Ακόµα
και ένα άψογα προετοιµασµένο σχέδιο µαθήµατος, µπορεί να µη καταφέρεις να το υλοποιήσεις γιατί υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί παράγοντες που συντελούν στην πορεία της διδασκαλίας. Τέλος προσπάθησε να µη βιαστείς ξανά και να κάνεις µικρά βήµατα κάθε φορά.

Απάντηση: SOS
•

από ΕΚ - Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2011, 10:05 µµ

Αγαπητέ Μάρκο ηρέµησε! Μπορεί να µην ξεκίνησες και πολύ καλά, αλλά σηµασία έχει
ότι προσπαθείς να βελτιωθείς και έχεις δίπλα σου καλούς φίλους που µπορούν να σε
συµβουλέψουν. Θέσε λοιπόν καινούριους στόχους που να µην είναι µόνο γνωστικοί και
συνέχισε την προσπάθεια.
Απάντηση: SOS
•

από ΚΑ - Πέµπτη, 17 Φεβρουάριος 2011, 07:15 µµ

Μάρκο, το πιο ασφαλές θα είναι να ξεκινήσεις µε τους στόχους που αφορούν τις
δεξιότητες των εκπαιδευοµένων σου και µετά να επεκταθείς στις υπόλοιπες. Έχε όµως
υπόψη σου, ότι οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την εκπαίδευση ή τη µάθηση µε ατελείωτες διαλέξεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον µάθησης αισθάνονται ασφαλείς! Οι καινοτοµίες που σχεδιάζεις, ας µπουν σιγά - σιγά στο καθηµερινό σας µάθηµα.
Απάντηση: SOS
•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011, 06:12 µµ

Γεια σου Μάρκο ‼ Είδες ότι µετά από συζήτηση για τη διδακτική µεθοδολογία µε
τους φίλους σου άλλαξες γνώµη για τον τρόπο που έκανες την προσέγγιση. Όπως είδαµε
και παραπάνω τα βασικά επίπεδα που πρέπει να χωρίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
είναι :
α) σ’ αυτούς που αφορούν τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόµενοι από το πρόγραµµα,
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β) σ’ αυτούς που αφορούν τις ικανότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη
λήξη του προγράµµατος,
γ) σ’ αυτούς που αφορούν τις στάσεις που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευόµενοι για το αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύονται.
Απάντηση: SOS
•

από ΓΚ - ∆ευτέρα, 7 Μάρτιος 2011, 05:56 µµ

Γεια σου Μάρκο! Πόσο µπορώ να αισθανθώ τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι!! Αν και δεν έχω εµπειρία ακόµη στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεν είναι λίγες οι
στιγµές που σκέφτοµαι τι θα µπορούσα να κάνω καλύτερα, τι θα έπρεπε να αλλάξω στη
διδασκαλία µου και πώς να το πράξω αυτό ακόµη και στην τυπική εκπαίδευση. Και όµως
Μάρκο, καταλήγω πάντα στο ίδιο συµπέρασµα: όσο βοηθητικές και να είναι οι εκάστοτε
παιδαγωγικές θεωρίες, πρέπει να έχεις πάντα κατά νου ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος είναι
µια ξεχωριστή οντότητα, και αν δεν αφιερώσουµε κάποιο χρόνο για να τον µάθουµε και
να δηµιουργήσουµε µια σχέση σταθερή µαζί του, τότε καµία θεωρία από µόνη της δεν
µπορεί να κάνει τα µαγικά της και να δράσει αποτελεσµατικά!
Απάντηση: SOS
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 11:14 µµ

Και εδώ επίσης‼

Απάντηση: SOS
•

από ΖΚ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 09:51 µµ

Γεια σου Μάρκο! Λόγω της απειρίας σου, βιάστηκες τόσο στην εφαρµογή των
νέων µεθόδων διδασκαλίας που χρησιµοποίησες, όσο και στην επιλογή κειµένου. Θετικό
είναι το γεγονός να συζητάς και να διδάσκεσαι από εκπαιδευτικούς µε µεγάλη εµπειρία
όπως ο Ανέστης και ο Βασίλης. Αυτό δείχνει το πραγµατικό σου ενδιαφέρον να βελτιωθείς….συνέχισε την προσπάθεια!!
Απάντηση: SOS
•

από ΓΧ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 08:51 µµ

Μάρκο, βρίσκεσαι σε καλό δρόµο, αφού αναρωτιέσαι ''τι δεν έκανα καλά;'' Ώρα
για κριτικό αυτοστοχασµό !
•

Καλωσορίσατε στην 7η Εβδοµάδα µελέτης. Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας
θα προτείνουµε στο Μάρκο µία εναλλακτική λύση. Τη θεωρία για τη Κοινωνική
Αλλαγή του Paulo Freire. Θα µελετήσουµε κείµενα, θα δούµε βίντεο, θα επισκε93

•

•

φτούµε ιστοσελίδες και θα προτείνουµε τρόπους προσέγγισης της οµάδας µετεναστριών στην οποία διδάσκει ο Μάρκος µε βάση τό θεωρητικό µοντέλο του
Freire.
Θα ξεκινήσουµε, όµως, µε µία σηµαντική ανακοίνωση. Μόλις ανακοινώθηκε η
διοργάνωση του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση στις 4, 5 και 6 Νοεµβρίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι. Σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε για τις προϋποθέσεις συµµετοχής και για
τις λεπτοµέρειες που αφορούν τις εισηγήσεις.

Αν αποσκοπούµε στον άνθρωπο και την ανθρωπιά τότε η εκπαίδευση είναι πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας.
(Paulo Freire, 1970)

Ο Freire (1921-1997) υπήρξε παιδαγωγός, συγγραφέας, θεωρητικός της Κριτικής
Παιδαγωγικής και θεµελιωτής της θεωρίας της “Εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή”. Σπούδασε νοµικά και φιλοσοφία αλλά εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού στη χώρα του, σε µια εποχή µάλιστα όπου η γνώση γραφής και ανάγνωσης
ήταν προϋπόθεση για να έχει κανείς δικαίωµα ψήφου στις προεδρικές εκλογές.
Eπηρεάστηκε στην ανάπτυξη της θεωρίας του από την ενασχόλησή του µε προγράµµατα που είχαν στόχο την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού. Η βασική του σκέψη
ήταν να ενθαρρύνει τα καταπιεσµένα άτοµα, ώστε να αναπτύξουν δράσεις που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν στην κοινωνική αλλαγή.
Στη θεωρία του Freire κυριαρχεί η αντίληψη ότι στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις
και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις
που θα είναι εναρµονισµένες µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό
τους τρόπο ζωής και που θα τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση. Η
εκπαίδευση, δηλαδή, για τον Freire έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στον µετασχηµατισµό των απόψεων και µε την έννοια αυτή να οδηγήσει στην αλλαγή στάσεων και
στην απελευθέρωση των καταπιεσµένων. Βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση είναι ο διάλογος µεταξύ δασκάλου και
µαθητή. O διάλογος προϋποθέτει ότι ο δάσκαλος γνωρίζει καλά και είναι εξοικειωµένος µε τις αναφορές των µαθητών. Ρόλος των εκπαιδευτών σ’ αυτό το πλαίσιο είναι
να λειτουργούν ως διευκολυντές της συζήτησης εισάγοντας θέµατα που µπορούν να
διαφωτίσουν το κεντρικό θέµα. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι στη µέθοδο που ανέπτυξε ο Freire κυριαρχούν τρία στάδια:
o
o
o

Το διερευνητικό
Το θεµατικό
Το στάδιο του προβληµατισµού.
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Στο διερευνητικό εντοπίζονται λέξεις κλειδιά σχετικά µε το υπό εξέταση θέµα.
Στο θεµατικό αναπτύσσονται θέµατα µε κοινωνική σηµασία και στο στάδιο του προβληµατισµού κυριαρχεί η δράση µε στόχο την αλλαγή. Στόχος της εκπαίδευσης, κατά
τον Freire, είναι να οδηγεί τα άτοµα στη χειραφέτηση και στην απελευθέρωση από
αρνητικές κοινωνικές δοµές. Είχε, δηλαδή την άποψη ότι αν οι ενήλικες αντιληφθούν
την αρνητική κατάσταση στην οποία ζουν δε θα µείνουν αδρανείς, αλλά θα δράσουν
µε στόχο την κοινωνική αλλαγή.
Για τον Freire, η µάθηση δεν είναι θέµα αποστήθισης, αποµνηµόνευσης και επανάληψης λέξεων, φράσεων και γεγονότων. ∆άσκαλοι και µαθητές πρέπει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους πάνω στα πραγµατικά προβλήµατα. Συνδυάζοντας τη
σκέψη και τη δράση θα πρέπει να θέτουν σε λειτουργία την κριτική τους συνείδηση,
ώστε να λυτρωθούν από τη δίδυµη υποδούλωση της σιωπής και του µονολόγου. Μ'
αυτό τον τρόπο οδηγούνται σε µια νέα πιο δυναµική αντίληψη της πραγµατικότητας.
Η θεωρία του Freire έχει επηρεάσει πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως ο Jarvis και ο Mezirow, µε τους οποίους θα ασχοληθούµε
στις επόµενες εβδοµάδες. Ακόµα θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το θεωρητικό µοντέλο του τίθεται συχνά υπό αµφισβήτηση µε κύριο επιχείρηµα ότι είναι περισσότερο
κοντά στις συνθήκες διαβίωσης της Λατινικής Αµερικής και λιγότερο στις συνθήκες
που επικρατούν στο ∆υτικό κόσµο.

•

•

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ FREIRE
1. Freire P. (1970) The Adult Literacy Process as Cultural Action for Freedom Harvard , USA
2. Freire P. (1970) Cultural Action and Conscientization, in Harvard Educational Review, vol. 40
3. Freire P. (1973) Educational for Critical Consciousness New York : Seabury
4. Freire P. (1978) Pedagogy in Process New York : Seabury
5. Freire P & Shor I. (1987) A Pedagogy for Liberation, Connecticut , USA :
Bergin and Carvey
Στη συνέχεια µπορούµε να κάνουµε µία περιήγηση στο internet για τον Paulo
Freire. Θα επισκεφτούµε ιστοσελίδες, blogs, ένα κανάλι στο youtube, και το
facebook...

Θα κλείσουµε µε δύο λόγια για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Ίσως φανούν χρήσιµα στο Μάρκο.
•

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων δεν µπορεί να είναι ένας απλός µεταδότης γνώσεων
ή αυθεντία, αλλά αυτός που θα επιδιώκει τη µεγαλύτερη δυνατή συνοχή της οµάδας
των εκπαιδευοµένων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει έναν ρόλο που πρέπει να αποτε-
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λείται από πολλές διαστάσεις και να µην περιορίζεται σε στερεότυπες αντιλήψεις,
δηλαδή δε θα πρέπει να είναι στατικός αλλά να έχει µια δυναµική προσαρµογής. Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να διακρίνεται από µια ευελιξία ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη σύνθεση της εκάστοτε οµάδας εκπαιδευοµένων. Καλείται λοιπόν
να λειτουργεί ως ολοκληρωµένος συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας, ως
σύµβουλος, αλλά και ως εµψυχωτής. Συγχρόνως θα πρέπει να ενθαρρύνει την πορεία
προς την γνώση και να παρακινεί τους εκπαιδευόµενους να δραστηριοποιούνται και
να συµµετέχουν, παίρνοντας κυρίως οι ίδιοι πρωτοβουλίες και αναζητώντας νέες πηγές. Πολύ σηµαντικό είναι επίσης για τον εκπαιδευτή να κατανοεί τη δυναµική των
σχέσεων που δηµιουργούνται εντός της οµάδας του, ώστε να µπορεί να προσαρµόζει
τις επιλογές του. Εκτός αυτών όµως, ένας εκπαιδευτής οφείλει να λειτουργεί ως ερευνητής και αξιολογητής των δυνατοτήτων και των προσπαθειών των εκπαιδευόµενων. Καλείται να διαµορφώνει το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών αξιολογώντας
από τη µια τόσο τους εκπαιδευόµενους όσο και το διδακτικό του έργο και συγχρόνως
να επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά προβλήµατα που προκύπτουν.
Προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυναµική της οµάδας ο Μάρκος, αλλά
και ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων, πρέπει να δώσει έµφαση στον τρόπο επικοινωνίας
τόσο των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους όσο και του ιδίου µε αυτούς. Αυτό µπορεί να
συµβεί µε τη δηµιουργία ενός κατάλληλου µαθησιακού κλίµατος εµπιστοσύνης, αλληλοεκτίµησης, αλληλοσεβασµού και κατανόησης µεταξύ των εκπαιδευοµένων ήδη
από την αρχή της σχολικής χρονιάς µε την εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων. Η
εναρκτήρια συνάντηση θα αποτελέσει το αρχικό έναυσµα για µια γόνιµη ετήσια διαδικασία µάθησης µε το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό συνοχής της οµάδας. Γι’ αυτό
προϋποτίθεται η σύνταξη ενός δηµιουργικού µαθησιακού συµβολαίου, το οποίο θα
καθορίζει από τη µια τις προσδοκίες, τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες
των εκπαιδευοµένων και από την άλλη θα ορίζει τους στόχους του προγράµµατος και
τους κανόνες λειτουργίας της οµάδας από πλευράς του εκπαιδευτή.
Στο σηµείο αυτό επισκεφτείτε το forum συζήτησης και δώστε στο Μάρκο λύσεις
σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής του Freire. το θέµα είναι το ίδιο. ο
Μάρκος διδάσκει σε ένα τµήµα µεταναστριών και αντιµετωπίζει προβλήµατα. πως θα
µπορούσε να διαχειριστεί την οµάδα µε βάση τα νέα δεδοµένα του Freire?
•

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FREIRE Οµάδα Συζητήσεων

MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΜΜ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 02:09 πµ

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ FREIRE
∆ιδάσκω, εδώ και δέκα µέρες, το µάθηµα «ελληνική γλώσσα» σε µια οµάδα εκπαίδευσης δεκαοκτώ (18) µεταναστριών στην ελληνική γλώσσα. Στην πρώτη συνάντηση, συστήθηκα, ενηµέρωσα τις εκπαιδευόµενες ότι θα κάνουµε µαζί είκοσι (20) συναντήσεις και
στη συνέχεια τις ζήτησα να συστηθούν και εκείνες. Μία-µία τότε άρχισαν να λένε το ονοµα-
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τεπώνυµό τους, ενώ εγώ τις ρωτούσα για την οικογενειακή τους κατάσταση και για το πως
περνούν στον τόπο µας. Ο καλός µου φίλος και συνάδελφος Κώστας µε είχε ενηµερώσει
πως πρόκειται για κοινωνικά ευπαθή οµάδα και ότι οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες συνήθως βιώνουν τον αποκλεισµό της κοινωνίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών προβληµάτων. Έτσι, αποφάσισα να είµαι ιδιαίτερα προσεκτικός.
Στη δεύτερη ώρα του πρώτου µαθήµατος σκέφτηκα να διερευνήσω τις γνώσεις
τους σχετικά µε τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας. Για να αποφύγω το
µονόλογο και τη µετωπική διδασκαλία, αποφάσισα να χρησιµοποιήσω τις τεχνικές διδασκαλίας "µελέτη περίπτωσης", "παιχνίδι ρόλων" και "συζήτηση στην τάξη". Για το σκοπό αυτό βρήκα από µία εφηµερίδα και ετοίµασα σε φωτοτυπίες (µελέτη περίπτωσης) ένα
κείµενο το οποίο µοίρασα στις εκπαιδευόµενες. Είχε τίτλο «όµορφα χρόνια» και είναι το
κείµενο που σας παραθέτω αµέσως:
…Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραµε να επιβιώσουµε. Ήµαστε µια γενιά σε
αναµονή: περάσαµε την παιδική µας ηλικία περιµένοντας. Έπρεπε να περιµένουµε δύο ώρες µετά το φαγητό πριν κολυµπήσουµε, δύο ώρες µεσηµεριανό ύπνο για να ξεκουραστούµε
και τις Κυριακές έπρεπε να µείνουµε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουµε. Ακόµα
και οι πόνοι περνούσαν µε την αναµονή. Ολοµόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσµο!
Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραµε; […]
Στόχος µου ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενες ή να ξαναθυµηθούν τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας, να καταλάβουν το µηχανισµό σχηµατισµού
των χρόνων και να αναγνωρίζουν τους χρόνους µέσα στα κείµενα. Στη συνέχεια ζήτησα
από δύο εθελόντριες εκπαιδευόµενες να αναδείξουν µέσα από το κείµενο ένα ζήτηµα το
οποίο τις απασχολούσε. Θέλησα, δηλαδή, να εφαρµόσω την εκπαιδευτική τεχνική: «Παιχνίδι ρόλων». Οι δύο γυναίκες άρχισαν να συζητούν σχετικά µε τις δυσκολίες τις οποίες
έχουν συναντήσει έως τώρα στην προσωπική τους ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες τις
οποίες καθηµερινά συναντούν στην επαφή τους µε άλλους. Το θέµα το οποίο τελικά αναδείχθηκε µέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν αυτό της κακοποίησης της µίας εκ των
δυο γυναικών από τον σύντροφό της. Το κλίµα στην οµάδα φορτίστηκε ιδιαίτερα, οι υπόλοιπες γυναίκες ταυτίστηκαν µαζί της, άρχισαν να της δίνουν συµβουλές για το τι πρέπει να κάνει και η οµάδα έκλεισε ιδιαίτερα ικανοποιηµένη, επειδή ένοιωθε ότι διαχειρίστηκε µέσα από το θέµα της γλώσσας ένα πολύ δύσκολο ζήτηµα βοηθώντας ουσιαστικά
ένα µέλος της.
Αισθάνθηκα, πραγµατικά πολύ ικανοποιηµένος από την πρώτη µου αυτή εµπειρία, κυρίως γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε µια γυναίκα να µιλήσει ανοικτά για το πρόβληµά της. Ωστόσο, στην επόµενη συνάντηση η γυναίκα αυτή δεν ήρθε στο µάθηµα, ούτε και σε κάποιο άλλο από τα επόµενα που ακολούθησαν… Αισθάνθηκα να προσγειώνοµαι απότοµα. ∆εν ξέρω πραγµατικά τι συνέβη. Τι δεν έκανα καλά; Τι θα µπορούσα να
κάνω που δεν έκανα;
SOS
Μάρκος
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 12:39 µµ
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Μάρκο, θα πρέπει στη βάση αυτής της θεωρίας να «ελευθερώσεις» τις εκπαιδευόµενες από τα ταµπού, τα στερεότυπα και το αίσθηµα κατωτερότητας που µπορεί να
νιώθουν και να τονώσεις το ηθικό τους.
Ο Freire µιλά για το λάθος να βλέπουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα σαν µια τράπεζα, ένα µεγάλο χώρο αποθήκευσης, όπου οι εκπαιδευόµενοι έρχονται να κάνουν ανάληψη των γνώσεων που χρειάζονται για τη ζωή. Οι γνώσεις δεν είναι εµπόρευµα που περνάει από τους δασκάλους στους µαθητές. Οι µαθητές πρέπει να οικοδοµούν τις γνώσεις
πάνω σε άλλες που ήδη κατέχουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µάθουν τον τρόπο µε τον
οποίο οι µαθητές αντιλαµβάνονται τον κόσµο, έτσι ώστε να µάθουν τον τρόπο µε τον
οποίο οι µαθητές µπορούν να µάθουν. Η διδασκαλία δεν µπορεί να είναι µια διαδικασία
µεταφοράς της γνώσης από το δάσκαλο στο µαθητή, αλλά µια κριτική κατανόηση του
τρόπου και της συνειδητοποίησης της ανάγνωσης του κόσµου. Μάθηση, λοιπόν, είναι
µια διαδικασία όπου η γνώση µας παρουσιάζεται και στη συνέχεια διαµορφώνεται µέσα
από την κατανόηση, τη συζήτηση και τον προβληµατισµό. Ο Freire είναι σα να θέτει ένα
ξεκάθαρο σκοπό, που είναι η κριτική στάση απέναντι στην κοινωνία µε απώτερο σκοπό
την αλλαγή αυτών των δοµών που εµποδίζουν την ανθρώπινη χειραφέτηση. Αυτό, µάλιστα, δεν το αντιµετωπίζει σαν κάτι διάφορο από τη γνώση, αλλά ως συστατικό στοιχείο
της γνωστικής διαδικασίας, ώστε αυτή να έχει πραγµατικά αποτελέσµατα.
Ειδικότερα θα σου πρότεινα:
1. στη θέση της σιωπής και του µονολόγου, να βάλεις την επικοινωνία και το διάλογο. Στο υλικό της προηγούµενης εβδοµάδας θα βρεις µερικές µορφές συζήτησης
στην τάξη. Νοµίζω θα σου φανούν χρήσιµες.
2. στη θέση του ανταγωνισµού, να εφαρµόζεις την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια
3. στη θέση του ατοµισµού, σου προτείνω τη συνεργασία, την οµαδικότητα, τη συλλογικότητα και στη θέση του ατόµου, την οµάδα
4. επίσης, να θυµάσαι πως δεν υποτιµούµε τις γνώσεις, τις απόψεις και τις εµπειρίες
των εκπαιδευοµένων, αντίθετα τις αξιοποιούµε γόνιµα θεωρώντας µάλιστα ότι
µπορούµε κι εµείς οι ίδιοι να µάθουµε από αυτές
5. στόχος µας δεν είναι να δέχονται οι εκπαιδευόµενοι τη γνώση παθητικά και χωρίς
αµφισβήτηση. Ακόµα κι αν αυτό µπορεί πολλές φορές να µας δηµιουργεί ανασφάλεια και αµηχανία, στόχος µας πρέπει να είναι η ανάπτυξη κριτικού στοχασµού και δυνατότητας αµφισβήτησης της υπάρχουσας κατάστασης. Μέσα σε ένα
τέτοιο πλαίσιο, να είµαστε έτοιµοι να δεχτούµε φυσικά και την κριτική τους προς
εµάς.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΜΕ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 06:54 µµ

Οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Μάρκος είναι:
Ο βαθµός εξοικείωσης των εκπαιδευοµένων µε την ενεργητική µάθηση και την ανοικτή
έκφραση απόψεων και συναισθηµάτων κυρίως όταν οι εκπαιδευόµενοι είναι άτοµα ώριµων ηλικιών, τα οποία έχουν αρκετές αναστολές και φοβίες για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα προτάσσοντας λόγους όπως κούραση, υγεία, έλλειψη χρόνου, απασχόληση
µε άλλα προβλήµατα.
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Ειδικότερα θα πρότεινα:
α)να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη των εκπαιδευοµένων προς το πρόγραµµα και να υποκινηθεί το ενδιαφέρον τους.
β)να αισθανθούν συναισθηµατική συµµετοχή στο πρόγραµµα, µε την έννοια µιας θετικής, ευχάριστης διάθεσης των συµµετεχόντων, ώστε η µάθηση να επιτυγχάνεται συλλογικά. Με αυτό τον τρόπο αν χρειαστεί θα µπορέσουν να προκαλέσουν µια κοινά αποδεκτή ανατροπή της τάξης πραγµάτων.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΕΤ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 09:55 πµ

Ο ρόλος σου Μάρκο είναι διαµεσολαβητικός και θα πρέπει να αναπτύξεις ένα
πραγµατικό διάλογο µε τους εκπαιδευόµενους. Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής
αλλαγής ο Μάρκος µπορεί να εισαγάγει ένα κρίσιµο ζήτηµα για συζήτηση, π.χ. την έλλειψη χρόνου που αντιµετωπίζουν οι µετανάστριες-εκπαιδευόµενες εξ αιτίας πολλών
οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Μάρκος και εκπαιδευόµενες διερευνούν το θέµα (διερευνητικό στάδιο) και αντιλαµβάνονται ότι το άγχος είναι συνέπεια της επιτακτικής
ανάγκης να µάθουν ελληνικά σε µικρό διάστηµα, προκειµένου να ανταποκριθούν άµεσα
στις ανάγκες της καθηµερινής επιβίωσής τους (θεµατικό στάδιο). Στη συνέχεια ο Μάρκος τις προσκαλεί να σκεφτούν κριτικά και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις προκειµένου να ελαττωθεί η πίεση, µέσω π.χ. της δηµιουργίας περισσοτέρων και πιο εντατικών
προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής για µετανάστες (στάδιο προβληµατισµού).
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΜΙ - Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2011, 10:13 µµ

Ο Freire (1977) πιστεύει πως η επίγνωση που αποκτάται µέσα στη χειραφετική
εκπαιδευτική διεργασία είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την πράξη. Η αυθεντική εκπαίδευση δηµιουργεί την προσδοκία ότι οι εκπαιδευόµενοι, από τη στιγµή που θα συνειδητοποιήσουν τον ψεύτικο τρόπο ζωής που έχουν αποδεχτεί, δεν θα παραµείνουν παθητικοί, αλλά θα δράσουν πολιτικοκοινωνικά, µε στόχο την απελευθέρωσή τους. Στο σηµείο ακριβώς αυτό, αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να υποκινεί το διάλογο µε επίκεντρο πάντα τα προβλήµατα των συµµετεχόντων, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες µάθησης. Στα κείµενα του Freire διαφαίνεται ξεκάθαρα η άποψή του πως ο στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να συνειδητοποιήσουν οι κυριαρχούµενοι τις αιτίες της καταπίεσης τους και στη συνέχεια να
δράσουν για να αποτινάξουν την εξάρτηση. Στην περίπτωσή σου Μάρκο θα πρέπει γνωρίζοντας τη Θεωρία του Freire να χρησιµοποιήσεις περισσότερο το διάλογο έτσι ώστε οι
περιθωριοποιηµένοι εκπαιδευόµενοι να εκφράσουν την κατάσταση που περνούν, να
βρουν τις αιτίες που την προκάλεσαν (στοχασµός) για να οδηγηθούν στην απελευθέρωσή
τους (δράση). Ο διάλογος θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο µεταξύ του εκπαιδευτικού
και των εκπαιδευοµένων για την προώθηση των διαδικασιών της µάθησης
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Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 07:53 µµ
Μάρκο, γεια σου και πάλι. Τρία πράγµατα πιστεύω πως πρέπει να κάνεις:

α) Πρέπει να διερευνήσεις τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων σου. Η µη ικανότητά τους
στην ελληνική γλώσσα ενδέχεται να τους δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινότητά
τους και να τις κάνει να νιώθουν αδύναµες. Βρες τι γνώσεις (λεξιλόγιο, κτλ.) χρειάζονται, τι δεξιότητες (πώς µπορούν να είναι ευγενικές? Μήπως υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ
της έκφρασης της ευγένειας στην ελληνική -επιτονισµός- και στην χώρα τους -λεξικά-?),
και τι στάσεις (µήπως πιστεύουν ότι είναι µεγάλες, ή ότι είναι... γυναίκες και ως εκ τούτου δεν µπορούν να µάθουν εύκολα?).
β) Πρέπει να καταρτίσεις ένα πρόγραµµα σπουδών βάσει των αποτελεσµάτων της διερεύνησης και όχι σύµφωνα µε την γραµµατική ή θεµατικές της ελληνικής. ∆ειξ' τούς το
και κάνε ένα µαθησιακό συµβόλαιο.
γ) Μην ξεχάσεις να τους δώσεις όλα αυτά τα εφόδια (τεχνικές, κτλ.) που θα τις κάνουν
αυτόνοµες και ατρόµητες σπουδάστριες µιας ξένης γλώσσας. Μην ξεχνάς να αναφέρεις
τις ιδέες που εµποδίζουν την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας.
Καλή τύχη!!
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΜΣ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 04:43 µµ

Συµφωνώ σε µεγάλο βαθµό µε τον Γιάννη, καθώς είναι πρακτικός. Η θεωρία του
Freire αποτελεί έναν βασικό στόχο της εκπαίδευσης, αλλά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί
µε τα σηµερινά δεδοµένα, οπότε η µερική θα έλεγα επιτυχία του αποτελεί περισσότερο
ατοµική προσπάθεια του εκπαιδευτικού και φυσικά των εκπαιδευοµένων. Οι θεωρίες είναι πράγµατι πολύ ενδιαφέρουσες και προκαλούν ενθουσιασµό σε όσους τις µελετάµε,
αλλά µόλις φτάσουµε στο σηµείο εφαρµογής τους συχνά δυσκολευόµαστε. Τι καλύτερο
από µία εκπαίδευση της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι " η απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που θα είναι εναρµονισµένες µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους τρόπο ζωής και που θα τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση"; Πόσο επίκαιρος είναι αλήθεια ο Freire, έτσι δεν είναι; Περισσότερος διάλογος λοιπόν, συνεργασία, οµαδικότητα, συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτή και του έργου του από τους εκπαιδευόµενους, αλληλοσεβασµός. Αλλά και πάλι
βλέπω περισσότερο θεωρία παρά πράξη....Θέλει πολλή προσπάθεια...αλλά τίποτα φυσικά
δεν είναι αδύνατον...Impossible is nothing όπως λέει και το σλόγκαν διάσηµης εταιρείας...
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
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από ΧΠ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 07:24 µµ

•

Μάρκο, η θεωρία του FREIRΕ πραγµατικά µου φαίνεται εντυπωσιακή. Είναι υπέροχη η εικόνα ενός τµήµατος απαλλαγµένου από προκαταλήψεις, όπου κυριαρχεί ο
εποικοδοµητικός διάλογος, η κριτική σκέψη και η θεµατική διερεύνηση ( µου θυµίζει
λίγο Ρουσσώ, µάθηµα στη φύση και ελευθερία σκέψης και λόγου µακριά από προκαταλήψεις και κοινωνικά κατεστηµένα). Όµως δε νοµίζω ότι πρέπει να "παθιαστείς" µε αυτή
τη θεωρία. Όσο ωραίο και αν είναι να φιλοσοφείς πρέπει να αντιληφθείς την πραγµατικότητα. Όπου και αν διδάσκεις σε ευπαθείς ή όχι κοινωνικές οµάδες είναι δύσκολο να
την εφαρµόσεις, όπως µας παρουσιάζεται. Ασφαλώς να προωθήσεις τον διάλογο και να
κεντρίσεις το νου των µαθητών σου. Κάνε το µαθησιακό συµβόλαιο σου και προχώρα µε
σωστούς, πραγµατικούς ρυθµούς. Στην πορεία θα µπορέσεις να ξεκλειδώσεις συναισθηµατικά και νοητικά τους µαθητές σου. Ο αρχικός µονόλογος είναι εν µέρει κατανοητός.
∆ε σε ξέρουν και προσπαθούν να σε γνωρίσουν. Στην πορεία τους κατευθύνεις και µέσα
από πραγµατικά γεγονότα τους δίνεις την δυνατότητα να εκφραστούν. Άλλωστε δε µπορεί να γίνει µάθηµα χωρίς διάλογο. Μη βιάζεσαι, συνέχισε να συµβουλεύεσαι και να εµψυχώνεις.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΠΓ - ∆ευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011, 09:28 µµ

Φίλε Μάρκο, θα σου δώσω κάποιες προτάσεις µε βάση το θεωρητικό µοντέλο
του Freire. Ο εκπαιδευτής, ο οποίος έχει κάνει µια ανθρωπιστική και εποµένως απελευθερωτική επιλογή, έχει µικρότερη τάση προσήλωσης σε προκαταλήψεις, και κατά συνέπεια, µπορεί µέσα στην πρακτική του να αξιολογήσει τη διαλεκτική σχέση συνείδησης
και κόσµου ή ανθρώπου και κόσµου. Μέσα από τη δυνατότητα αυτή µπορεί και να απελευθερώσει τους καταπιεζοµένους βοηθώντάς τους να στοχαστούν. Επιπλέον, η εκπαίδευση είναι αυτή που θα βοηθήσει στην καλλιέργεια της κριτικής συνείδησης ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται ο διάλογος µεταξύ εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή.
Το έργο άλλωστε του Freire προτείνεται ως λογική µε την οποία είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν διάφορα προβλήµατα στην εκάστοτε χώρα, που σηµαίνει την εγκαθίδρυση
µιας απόλυτα επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στην πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και
πολιτιστική πραγµατικότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Από τα παραπάνω, που
εύστοχα υποστήριξε ο Freire, συνάγεται ότι µέσα σε ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης
οι εκπαιδευόµενες µπορούν να απελευθερωθούν από αλλοτριωµένες αντιλήψεις και να
αναπτύξουν την κριτική ικανότητά τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή, πολύτιµος και λειτουργικός, είναι να συντονίσει, να ερευνήσει και τελικά να αξιολογήσει τις δυνατότητές
τους. Εποµένως, επιµονή και υποµονή!
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΓΚ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 06:41 µµ
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Μάρκο για να πετύχεις την ‘απελευθέρωση’ των εκπαιδευοµένων πρέπει µέσα
από τον διάλογο, την συνεργασία και την οµαδικότητα να αναδείξεις έννοιες που θα ερεθίσουν τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής τους. ∆εν νοµίζω ότι η θεωρία του Freire θα
µπορούσε να σου είναι χρήσιµη σε αυτήν την περίπτωση, Είναι µία θεωρία µε αρκετό
ενδιαφέρον αλλά που πολύ δύσκολα µπορεί να εφαρµοσθεί στην συγκεκριµένη περίπτωση.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ∆Μ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 09:33 µµ

∆ιαβάζοντας για τη θεωρία της Εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή, φίλε µου
Μάρκο, βρίσκω αρκετά στοιχεία που θα µπορούσες να χρησιµοποιήσεις στη διδασκαλία
σου. Βέβαια, είµαι λίγο επιφυλακτικός ως προς την εφαρµογή τους στη συγκεκριµένη
οµάδα επιµορφουµένων. Η βασική αρχή του Freire έχει να κάνει µε την ενθάρρυνση των
καταπιεσµένων ατόµων να απελευθερωθούν από τις κατεστηµένες αντιλήψεις που έχουν
εντυπωθεί στο υποσυνείδητό τους, να αναπτύξουν την πολυπόθητη κριτική ικανότητα,
να κατανοήσουν το ωφέλιµο για τους ίδιους και τέλος να "εξεγερθούν" προς όφελος της
κοινωνικής αλλαγής.
Φυσικά, µια καταπιεσµένη οµάδα µεταναστριών έχει ανάγκη από χειραφέτηση
και απελευθέρωση από τις αρνητικές δοµές της κοινωνίας στην οποία ζούνε και από
την αλλαγή στάσης της κοινωνίας υποδοχής απέναντι στους µετανάστες. Το σηµείο αυτό
δηµιουργεί την επιφύλαξη και το σκεπτικισµό µου. Πρωτεργάτες της αλλαγής των δοµών
µιας κοινωνίας είναι συνήθως οµάδες της πλειοψηφίας - όπως οι οµάδες στις οποίες εφάρµοσε ο Freire τη θεωρία του - και όχι της µειοψηφίας των ατόµων που αποτελούν
την κοινωνία αυτή. Άρα, φίλε µου όσες προσπάθειες και αν κάνεις µε τις οµάδες των µεταναστριών, όσο κι αν αυτές "εξεγερθούν", η κοινωνική αλλαγή θα έλθει µόνο µε την
εφαρµογή των αρχών του Freire στην πλειοψηφία του ενήλικου µαθητικού δυναµικού
της χώρας. Αυτό που εσύ µπορείς να πετύχεις είναι σίγουρα η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης των µαθητριών σου µέσα από την παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
Και αυτό βέβαια, θα είναι πολύ σηµαντικό για τους ανθρώπους αυτούς. Εσύ απλώς δοκίµασέ το.
•

από ΑΚ - Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011, 11:34 µµ

Συνάδελφε Μάρκο, γειά σου και πάλι! Ελπίζω κι αυτή τη φορά να σε βοηθήσουν
οι συµβουλές όλων των συναδέλφων που συµµετέχουν σε αυτό το σεµινάριο. Κατ'αρχάς,
πιστεύω ότι οι προαναφερθείσες απόψεις όλων των συναδέλφων είναι πολύ σωστές και
ότι χρήσιµο θα ήταν να τις εφαρµόσεις άµεσα στην εκπαιδευτική πράξη, Μάρκο. Όντως
η εφαρµογή της θεωρίας της κοινωνικής αλλαγής του Freire είναι κατάλληλη κατά τη
διδασκαλία ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά - µειονοτικές οµάδες (πρβ.
µετανάστες ,φυλακισµένους, ναρκοµανείς ...). Κι αυτό γιατί προτείνει την απελευθέρωσή
τους από προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που θα είναι εναρµονισµένες µε τα
δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους τρόπο ζωής και που θα τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και συνεπώς στην αλλαγή της κοινωνικής δοµής.
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Βέβαια ,αυτή η εφαρµογή της εν λόγω θεωρίας είναι κάτι το αρκετά δύσκολο.
Αλλά και γι' αυτό προέβλεψε η µέθοδος του Freire µέσω της τήρησης τριών σταδίων: του
διερευνητικού, του θεµατικού και αυτό του προβληµατισµού, προκειµένου να αναπτυχθούν γνώσεις, ικανότητες και στάσεις εκ µέρους των εκπαιδευοµένων. Τέλος ,αυτή η
εφαρµογή είναι κάτι που απαιτεί υποµονή, επιµονή και δηµιουργία - διασφάλιση κλίµατος εµπιστοσύνης, αλληλοσεβασµού, συνεργασίας και συνεχούς διαλόγου ανάµεσα σε
εσένα και τις εκπαιδευόµενές σου, καθώς και µεταξύ των εκπαιδευόµενών σου, φίλε
Μάρκο! Άρα, σου εύχοµαι ολόψυχα καλή δύναµη και καλή επιτυχία ,Μάρκο!
Re: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2011, 10:17 πµ

Αγαπητέ Μάρκο στόχος σου δεν πρέπει να είναι µόνο να µάθουν οι εκπαιδευόµενες µετανάστριες την ελληνική γλώσσα αλλά -κυρίως- να συνειδητοποιήσουν ότι είναι
εγκλωβισµένες σε αντιλήψεις που τις κρατούν πίσω και δεν τις αφήνουν να εξελιχθούν
και να προοδεύσουν. Για να φτάσουν στο σηµείο να απελευθερωθούν από αυτή την κατάσταση, να δράσουν και να αλλάξουν τη ζωή τους ,θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούν
αυτό που τους συµβαίνει. Προτείνω, λοιπόν, να ξεκινήσεις επιλέγοντας κείµενα που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση ,τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα, τα οφέλη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διαφορά ανάµεσα στην εκπαίδευση και την παιδεία, τις
συνθήκες που αναγκάζουν κάποιους ανθρώπους να εγκαταλείπουν το σχολείο, τα κίνητρα για να επιστρέψει κάποιος αυτό. Οι µετανάστριες έχουν ήδη εµπειρίες από τις χώρες
τους τις οποίες µπορούν να συζητήσουν κάνοντας συγκρίσεις, έχουν προσδοκίες που επίσης µπορούν να συζητήσουν και µέσα από το διάλογο να αναπτύξουν κρίση και σταδιακά να αλλάξουν στάση. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε άλλα θέµατα όπως π.χ. τη θέση
της γυναίκας στις διάφορες κοινωνίες , εργασία και µητρότητα, περιβάλλον, υγεία, ναρκωτικά, εγκληµατικότητα, ΜΜΕ, κοινωνικές διακρίσεις κτλ.

Απάντηση: Re: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΚΤ - Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2011, 11:40 µµ

Καλησπέρα Μάρκο‼ Ελπίζω να άκουσες προσεχτικά την φίλη µας Άννα. Και
εγώ ακριβώς αυτό θα σε συµβούλευα! Να συνδυάσεις την επιµόρφωση µε την ανθρωπιά
- τις εξελίξεις µε την πρόοδο...Και η διδακτική διαδικασία να αποτελεί για αυτές παράλληλα στήριγµα και ανόρθωση του ηθικού. Πιστεύω, φίλε µου, ότι όταν κάποιος εµβολιαστεί µε το σωστό "φάρµακο", που στην συγκεκριµένη περίπτωση ονοµάζεται γνώσηπαιδεία αποκτά τα "αντισώµατα-εφόδια" για να αντιµετωπίζει ευκολότερα τις δυσκολίες
της καθηµερινότητα. Αν τα καταφέρεις να τις απελευθερώσεις και να εµπιστευτούν αυτό
που κάνεις, είµαι σίγουρη ότι θα ζητούν συνεχώς...την δόση τους Εκπληκτική κατάληξη θα ήταν να αποκτήσουν την ανάγκη για ακόµη περισσότερες γνώσεις.(Προσοχή, όµως, να εξαρτηθούν από τις γνώσεις που τους παρέχεις και όχι από εσένα).
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
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•

από ΑΜ - Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2011, 08:29 µµ

Θα έλεγα πως αφού γίνει η πρώτη γνωριµία και τεθούν κάποιοι "όροι" µαθησιακού συµβολαίου, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόµενες µέσα από συζήτηση και
διάλογο, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος και χωρίς να φαίνεται ο εκπαιδευτής ως αυθεντία, να
αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, ώστε να βρουν κάποια από αυτά τα
πράγµατα που πρεσβεύει ο Freire και να τα εφαρµόσουν όχι µόνο στην εκπαίδευση τους
,αλλά και στην ίδια τους τη ζωή.

Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΝΜ - Πέµπτη, 27 Ιανουάριος 2011, 10:00 πµ

Συνάδελφε Μάρκο, σύµφωνα µε τη θεωρία του Freire, οι εκπαιδευόµενες θα πρέπει να αναπτύξουν κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε κοινωνικές δοµές που τις κρατούν εγκλωβισµένες σε στερεότυπες αντιλήψεις και µέσω αυτής της διαδικασίας να απελευθερωθούν και να αλλάξουν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολλή δουλειά
και από µέρους σου και από τις ίδιες. Το πιο σηµαντικό είναι να δηµιουργήσεις κλίµα
συνεργασίας και οµαδικότητας µέσα στην τάξη ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να
συµµετέχουν µε χαρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆εν έχει σηµασία αν σε αµφισβητούν ή εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε αυτό είναι το ζητούµενο, δηλαδή ο
διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων που θα οδηγήσει στη σκέψη και την κρίση.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΚΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 09:36 πµ

Γεια σου Μάρκο, θα σου πρότεινα:
1. να προσπαθήσεις να χρησιµοποιείς όσο το δυνατόν περισσότερο τον διάλογο και
όχι τον µονόλογο. Μέσα από συζητήσεις και διάλογο πετυχαίνεις καλύτερα αποτελέσµατα και φτάνεις πιο κοντά στους στόχους σου.
2. µην υποτιµάς τις γνώσεις, τις απόψεις και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων, αντίθετα τις αξιοποίησε τες γόνιµα γιατί µπορείς και εσύ να διδαχτείς από αυτές.
3. να ξέρεις ότι η αµφισβήτηση και η κριτική από τους εκπαιδευόµενους θα υπάρχει
πάντα, προσπάθησε να τα αξιοποιήσεις.
4. πρέπει να υιοθετήσεις κλίµα συνεργασίας και οµαδικότητας µε τους εκπαιδευόµενους, έτσι η οµάδα θα «δουλεύει» καλύτερα.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΕΧ - Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011, 02:29 µµ

Μάρκο, η άποψή µου είναι ότι πρέπει να βάλεις την επικοινωνία και το διάλογο
στα πλαίσια του µαθήµατός σου ώστε να«ελευθερώσεις» τις εκπαιδευόµενες από τα τα-
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µπού, τα στερεότυπα και το αίσθηµα κατωτερότητας που µπορεί να νιώθουν. Ο
Freire υποστηρίζει ότι γνώσεις δεν είναι εµπόρευµα που περνάει από τους δασκάλους
στους µαθητές. Είναι µια δυναµική, δηµιουργική εργασία ένα λειτούργηµα στο οποίο οι
µαθητές πρέπει να οικοδοµούν τις γνώσεις πάνω σε άλλες που ήδη κατέχουν. Έτσι καλλιεργείται µια κριτική στάση απέναντι στην κοινωνία µε απώτερο σκοπό την αλλαγή αυτών των δοµών που εµποδίζουν την ανθρώπινη χειραφέτηση.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΚΣ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 02:12 µµ

Αγαπητέ Μάρκο, η οµάδα των µεταναστριών που έχεις σαν εκπαιδευόµενες έχουν κοινή την ανάγκη να µάθουν τη γλώσσα του τόπου που εγκαταστάθηκαν και που
θέλουν να ζουν και να εργάζονται, ανεξάρτητα από το επίπεδο µόρφωσης που κατέχουν.
Η χώρα υποδοχής δεν έχει κάποια µεταναστευτική πολιτική που να τις προστατεύει από
τις δυσκολίες που συναντούν. Έτσι βιώνουν έντονα την ανασφάλεια του ξένου και τον
αποκλεισµό. Στα παραπάνω η µέθοδος του Freire µπορεί να βοηθήσει ώστε να εντοπίσουν τα προβλήµατα, να τα συζητήσουν και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισής τους.
Πιστεύω, Μάρκο, ότι µπορείς να επιλέξεις την ύλη που θα ασχοληθείτε, ώστε να συνάδει
µε την παραπάνω µέθοδο σε ικανοποιητικό βαθµό.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΑΧ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 08:02 µµ

Mάρκο, πιστεύω κι εγώ ότι το µοντέλο του FREIRE είναι µια καλή βάση για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων της οµάδας σου. Το θέµα που αναδείχτηκε από τη εναρκτήρια συνάντηση κατέδειξε την ανάγκη απελευθέρωσης τους από τις κοινωνικές
δοµές. Εδώ λοιπόν αρχίζει ο ρόλος σου: η οικοδόµηση κλίµατος εµπιστοσύνης µέσα από
το διάλογο µε βάση τα τρία στάδια του FREIRE : διερευνητικό-θεµατικόπροβληµατισµού. Καλή επιτυχία!
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΝΓ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 10:33 µµ

Προτείνω να κινηθείς µε γνώµονα ότι η γνώση είναι ελευθερία και να προσπαθήσεις να το µεταδόσεις τις εκπαιδευόµενες σου. Να προσπαθήσεις να τις κάνεις, να καταλάβουν πως, όσες περισσότερες ΓΝΏΣΕΙΣ έχουµε, τόσες περισσότερες ΕΠΙΛΟΓΕΣ έχουµε στην ζωή µας και όταν έχουµε επιλογές, µπορούµε να την κάνουµε καλύτερη. Αυτό βέβαια ισχύει για όλους. Μπορεί να ακούγεται απλό και κατανοητό, αλλά για να φτάσει κάποιος να το ΝΙΩΣΕΙ και να το αντιληφθεί ουσιαστικά, δεν είναι εύκολο.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΚΑ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 01:47 µµ
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Μάρκο, δύσκολη η θέση σου. ∆εν έχεις να αντιµετωπίσεις µόνο τις συνθήκες
ζωής των µεταναστριών, αλλά και την κουλτούρα µάθησης. Όταν τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών είναι δασκαλοκεντρικά, µην περιµένεις να ανταποκριθούν αµέσως οι εκπαιδευόµενοι/ες αµέσως. Πίσω από τα θρανία λίγο πολύ αισθανόµαστε
ασφάλεια όταν ο εκπαιδευτής κάνει διαλέξεις και µας δίνει υλικό για αποστήθιση. Μη
βιάζεσαι να υιοθετήσεις άµεσα όποια καινοτοµία, εάν δεν αισθάνεσαι εσύ ασφαλής να τη
χρησιµοποιήσεις. Σταδιακά και χωρίς να πιέσεις, δοκίµασε να αλλάξεις λίγο- λίγο τη φιλοσοφία του µαθήµατος και των εκπαιδευοµένων σου! Μην κάνεις µεγάλα βήµατα, γιατί
θα βρεις τους εκπαιδευόµενους να αµύνονται, ακόµα και να εγκαταλείπουν. Βήµα- βήµα
η θεωρία του Freire µπορεί να βρει εφαρµογή. Αλήθεια, γιατί δεν κάνεις καµία µικροδιδασκαλία µε συναδέλφους για να εξοικειωθείς καλύτερα και να δεις πως δουλεύουν όσοι
σε συµβουλεύουν;
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΓΚ - ∆ευτέρα, 7 Μάρτιος 2011, 07:16 µµ

Καλησπέρα σου Μάρκο! Σύµφωνα µε τη θεωρία του Freire θα έλεγα ότι παρέµεινες στο διερευνητικό στάδιο, αφού στόχος σου µόνο ήτανε να εντοπίσεις τις γνώσεις των
εκπαιδευοµένων σου και µάλιστα µε τεχνικές που δεν ήταν καθόλου οικείες σε αυτές.
Σκοπός λοιπόν είναι να επανατοποθετηθείς και να εντάξεις στο πρόγραµµα της διδασκαλίας σου και την ανάπτυξη κοινωνικών θεµάτων από τα οποία θα αναπτυχθεί ο προβληµατισµός και στη συνέχεια η δράση για αλλαγή σε θέµατα-προβλήµατα που άµεσα τις
απασχολούν ακόµη και έξω από τα πλαίσια του σχολείου. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο,
υποµονή και επιµονή!
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΘΡ - Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2011, 01:14 µµ

Γεια σου Μάρκο συµβουλή που θα σου έδινα πραγµατικά είναι ακριβώς η ίδια
µε του συναδέλφου ∆ηµήτρη Μαυρίδη. Συνεπώς δεν συµπληρώνω τίποτα παραπάνω απλά προσπάθησε το έχοντας πάντα σε µια γωνιά του µυαλού σου ότι έχεις να κάνεις µε
µια µειονότητα.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΚΚ - Κυριακή, 1 Μάιος 2011, 07:23 µµ

Μάρκο, καλό θα ήταν επίσης η διδασκαλία σου, τουλάχιστον στην αρχή να περιέχει ενότητες που θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην οµάδα των εκπαιδευόµενων σου.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 10:10 µµ
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Ο Freire µιλά για το λάθος να βλέπουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα σαν µια τράπεζα, ένα
µεγάλο χώρο αποθήκευσης, όπου οι εκπαιδευόµενοι έρχονται να κάνουν ανάληψη των
γνώσεων που χρειάζονται για τη ζωή. Οι γνώσεις δεν είναι εµπόρευµα που περνάει από
τους δασκάλους στους µαθητές. Οι µαθητές πρέπει να οικοδοµούν τις γνώσεις πάνω σε
άλλες που ήδη κατέχουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µάθουν τον τρόπο µε τον οποίο οι
µαθητές αντιλαµβάνονται τον κόσµο, έτσι ώστε να µάθουν τον τρόπο µε τον οποίο οι
µαθητές µπορούν να µάθουν. Η διδασκαλία δεν µπορεί να είναι µια διαδικασία µεταφοράς της γνώσης από το δάσκαλο στο µαθητή, αλλά µια κριτική κατανόηση του τρόπου
και της συνειδητοποίησης της ανάγνωσης του κόσµου. Μάθηση, λοιπόν, είναι µια διαδικασία όπου η γνώση µας παρουσιάζεται και στη συνέχεια διαµορφώνεται µέσα από την
κατανόηση, τη συζήτηση και τον προβληµατισµό.
Και συµφωνώ µε τον Κωνσταντίνο. Να προσπαθήσεις να χρησιµοποιείς όσο το δυνατόν
περισσότερο τον διάλογο και όχι τον µονόλογο. Μέσα από συζητήσεις και διάλογο πετυχαίνεις καλύτερα αποτελέσµατα και φτάνεις πιο κοντά στους στόχους σου. Μην υποτιµάς τις γνώσεις, τις απόψεις και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων, αντίθετα αξιοποίησέ
τες γόνιµα γιατί µπορείς και εσύ να διδαχτείς από αυτές ξέρεις ότι η αµφισβήτηση και η
κριτική από τους εκπαιδευόµενους θα υπάρχει πάντα, προσπάθησε να τα αξιοποιήσεις
.πρέπει να υιοθετήσεις κλίµα συνεργασίας και οµαδικότητας µε τους εκπαιδευόµενους,
έτσι η οµάδα θα «δουλεύει» καλύτερα.
Απάντηση: MARKOS ΚΑΙ FREIRE
•

από ΖΚ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 10:56 µµ

Γεια σου Μάρκο! Με βάση τη θεωρία του FREIRΕ πρέπει να «ελευθερώσεις» τους εκπαιδευοµένους από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και να αναπτύξεις την κριτική τους
ικανότητα προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που θα είναι εναρµονισµένες
µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους τρόπο ζωής και που θα τους
οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση. Στόχος είναι δηµιουργία µιας οµάδας
απαλλαγµένης από προκαταλήψεις, όπου κυριαρχεί η επικοινωνία, ο εποικοδοµητικός
διάλογος, η κριτική σκέψη, ο δηµιουργικός στοχασµός, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία, η οµαδικότητα, η συλλογικότητα, η εποικοδοµητική αποδοχή των
γνώσεων, των απόψεων και των εµπειριών των εκπαιδευοµένων και η θεµατική διερεύνηση. Καλή συνέχεια...

•

Ολοκληρώνοντας, µη ξεχνάτε ότι το Μαθησιακό Συµβόλαιο µας ακολουθεί.
Μπορείτε να το υπογράψετε, ή να το τροποποιήσετε οποιαδήποτε στιγµή το κρίνετε απαραίτητο. Την επόµενη εβδοµάδα θα συνεχίσουµε µε τη Μετασχηµατίζουσα Μάθηση του Mezirow. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
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8η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
Καλωσορίσατε στην 8η εβδοµάδα µελέτης. θα ξεκινήσουµε από αυτή την εβδοµάδα την αναφορά µας στη Μετασχηµατίζουσα µάθηση. Το βασικό υλικό είναι µία
παρουσίαση (power point), στην οποία µπορείτε να δείτε εισαγωγικά τις βασικές αρχές της µετασχηµατίζουσας µάθησης, καθώς και ένα σενάριο µε τίτλο: "Η µετασχηµατίζουσα µάθηση µέσα από τη συµµετοχή του Μάρκου στην επιµόρφωση" Εκεί
θα βρείτε τα δέκα βήµατα της µετασχηµατίζουσας µάθησης. Στην παρουσίαση, ακόµη, θα συναντήσετε δύο δραστηριότητες στις οποίες µπορείτε να απαντήσετε στο
forum της 8ης εβδοµάδας. Τέλος, µπορείτε να δείτε και δύο βίντεο στο youtube µε
θέµα τον J. Mezirow και τη µετασχηµατίζουσα µάθηση.
«Η θεωρία της µεταχηµατίζουσας µάθησης, επιδιώκει να εξηγήσει τον τρόπο µε
τον οποίο δοµείται η ενήλικη µάθηση και να προσδιορίσει τις διεργασίες σύµφωνα µε
τις οποίες µπορούν να µετασχηµατίζονται τα πλαίσια αναφοράς µε βάση τα οποία αντιλαµβανόµαστε και ερµηνεύουµε τις εµπειρίες µας» (Mezirow, 1991, σ. XIII). Ο
Mezirow υποστηρίζει, ότι ο κριτικός στοχασµός επάνω στις παραδοχές (πεποιθήσεις)
µας που έχουν εµφυτευθεί από το πολιτισµικό πλαίσιο και συχνά οδηγούν σε δυσλειτουργική συµπεριφορά, αποτελεί προϋπόθεση για την περισσότερο εναρµονισµένη
ένταξη στην πραγµατικότητα. Όµως µόνο οι ενήλικοι είναι εν δυνάµει ικανοί για αυτή τη διεργασία. Το παιδί µπορεί και αυτό να συνειδητοποιήσει ότι οι τρόποι σκέψης
και συµπεριφοράς του δεν αποδίδουν µέσα στο πλαίσιο των συνθηκών του, αλλά δεν
διαθέτει τη «συναισθηµατική πείρα» ή, όπως το διατυπώνει ο Brookfield (1996), «το
εύρος, το βάθος, την ποικιλοµορφία και την ένταση των εµπειριών», που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου στην ενήλικη φάση της ζωής και καθιστούν δυνατή
την ολοκληρωµένη επεξεργασία των βιωµάτων και την επαναξιολόγηση των εσωτερικευµένων κανόνων και παραδοχών".
Αναφορές.
•

•

•

•

Κόκκος, Α., Η ιδιαιτερότητα και ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων
σύµφωνα σύµφωνα µε τη θεωρία του Jack Mezirow για τη Μετασχηµατίζουσα Μάθηση – διαθέσιµο στο διαδίκτυο.
Brookfield St. (1996) “Adult Learning: An Overview”, στο Tuijnman A.
(επιµ.) International Encyclopedia of Adult Education and Training, Pergamon, Oxford, σ. 375 – 380.
Mezirow J. (1991) Trasformative Dimensions of Adult Learning, Jossey
Bass, San Francisco.

POWER POINT: Η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.
Σηµ. Η παρουσίαση φορτώνει και στη συνέχεια παίζει µόνη - δε χρειάζεται να
κάνετε click.
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FORUM 1 :
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2011, 10:23 µµ

Με βάση όσα µελετήσατε αλλά και µε την προσωπική σας εµπειρία σχολιάστε
την πιο κάτω θέση του J. Mezirow: "είµαστε παγιδευµένοι στην προσωπική µας ιστορία". Τι σηµαίνει αυτό για την εκπαίδευση ενηλίκων; Σε τι πρακτικές µας οδηγεί;

Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011, 06:17 µµ

Είµαστε παγιδευµένοι στην ιστορία µας σηµαίνει πως η συµπεριφορά µας στο
παρόν καθοδηγείται από έτοιµες συνταγές που έχουµε αναπτύξει στο παρελθόν. Αυτό
σηµαίνει πως αν διδάσκαµε στο παρελθόν παιδιά και αλλάξουµε σε ενήλικες, ενδέχεται
να µεταφέρουµε τις συµπεριφορές µας στο νέο περιβάλλον. Το ίδιο ενδέχεται να κάνουν
και οι εκπαιδευόµενοι µεταφέροντας στην τάξη συµπεριφορές και ιδεολογίες από όταν
πήγαιναν
σχολείο.
Για παράδειγµα, εγώ είχα µια ψυχολογική δυσκολία να αλλάξω την µεθοδολογία
που χρησιµοποιούσα ακόµα και σε τάξεις όπου δεν λειτουργούσε καλά. Είχα και µια δυσκολία στο να εφαρµόσω τεχνικές που η θεωρία θεωρούσε ξεπερασµένες. Το πρώτο το
ξεπέρασα µετά από µια σοκαριστική εµπειρία, όπου εκπαιδευτής σε πρόγραµµα εκπαίδευσης youthworkers (δεν υπάρχει ελληνικός όρος) άλλαξε πλήρως τον τρόπο προσέγγισης της εκπαίδευσής µας µέσα σε δύο λεπτά! Το δεύτερο το ξεπέρασα αµέσως µετά το
πρώτο...

Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2011, 03:51 µµ

Το κλειστοφοβικό αυτό απόφθεγµα σχετίζεται µε τις "παραδοχές" του κάθε ενήλικα, αυτές που έχουν διαµορφωθεί µε το πέρασµα των χρόνων και µε βάση τις οποίες
κάποιος ερµηνεύει την πραγµατικότητα. Η προσωπική µας ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο
παρά το σύνολο των αποκρυσταλλωµένων παραδοχών και αξιών του χαρακτήρα και της
ιδιοσυγκρασίας µας. Το προσωπικό µας σύστηµα αξιών έχει διαµορφωθεί εδώ και πολλά
χρόνια σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, ηθικό, κοινωνικό και φιλοσοφικό). Όλα έχουν ιεραρχηθεί στο µυαλό µας, δύσκολα µπορούνε να αλλάξουν και καθορίζουν την πορεία και
τη στάση µας µέσα στην κοινωνία. Όµως, πολλές από τις παραδοχές µας είναι εσφαλµένες ή δυσλειτουργικές µε αποτέλεσµα να γινόµαστε δογµατικοί στις απόψεις µας, ανυπο-
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χώρητοι, δύστροποι, ώστε η επικοινωνία µε τους άλλους να καθίσταται αναποτελεσµατική. Στην περίπτωση αυτή ο µετασχηµατισµός των δυσλειτουργικών παραδοχών είναι
απαραίτητος. Ο Mezιrow προτείνει στους ενήλικους να αποτινάξουν τον περιορισµό που
θέτουν οι παραδοχές αυτές µε τη δύναµη της κριτικής και της αυτόνοµης σκέψης.
Πιο αναλυτικά, αυτό µπορεί να γίνει µε την ανοχή προς τις απόψεις των άλλων,
την παραδοχή των σωστών και τεκµηριωµένων θέσεων των άλλων και την αποδοχή των
νέων ιδεών και καινοτοµιών της εποχής µας. Είναι πολύ σηµαντικό κάποιος να επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τις αξίες του ανάλογα µε τα δεδοµένα της εποχής και του
περίγυρού του. Να µπορεί να δηµιουργεί νέες σχέσεις και να αναλαµβάνει νέους ρόλους.
Η προσωπική ιστορία του καθενός διαµορφώνεται καθηµερινά (ή πρέπει να διαµορφώνεται) και δεν είναι κάτι στατικό µέσα στο χρόνο. Οποιοσδήποτε, λοιπόν, µπορεί να "ξεφύγει" από την προσωπική του ιστορία εάν ακολουθήσει της παραπάνω αρχές που προτείνει
ο Mezιrow στη µετασχηµατίζουσα µάθηση.

Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΧΠ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 12:42 µµ

Για να ανήκει κάποιος στην κοινωνία και να είναι αποδεκτός στο σύνολο, η οικογένεια µας αρχικά και στη συνέχεια το σχολείο µας µετέδιδαν τις πεποιθήσεις τους. Έτσι
µέσα από τις πεποιθήσεις και τις "προκαταλήψεις" των άλλων διαµορφώσαµε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα µας. Ωστόσο όσο µεγαλώνουµε, και έτσι όπως εξελίσσεται µε γοργούς ρυθµούς η κοινωνία και κατ' επέκταση ο κόσµος, µε την εµπειρία που αποκτάµε πρέπει να επιδιώκουµε να εξελισσόµαστε συνεχώς, να αποκτάµε καινούργιες
γνώσεις και να µη φοβόµαστε να τις προωθήσουµε αν θεωρούµε ότι µπορούν να ωφελήσουν. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει πως ότι έχουµε διδαχτεί είναι λάθος. Το καλύτερο
που µπορούµε να κάνουµε είναι να µην σταµατάµε να στοχαζόµαστε και να ασκούµε
κριτική για ότι συµβαίνει γύρω µας. ∆εν είµαστε υποχρεωµένοι να παγιδευτούµε στην
"προσωπική µας ιστορία". Η ιστορία είναι ένα σύνολο εµπειριών, δράσεων και αντιδράσεων. Άλλωστε η πραγµατικότητα όπως την αντιλαµβάνοµαι είναι ένας σπασµένος καθρέφτης. Κάθε κοµµάτι έχει τη δική του ιστορία και εµπειρία. Αν τα ενώσουµε θα φτιάξουµε πολιτισµό. Έτσι λοιπόν και οι µετανάστριες µέσα από τις γνώσεις που δέχονται
διευρύνουν τον ορίζοντά τους. Είµαι σίγουρη ότι αυτό έχει ήδη επιτευχθεί από το πρώτο
κιόλας µάθηµα, παρά τις όποιες δυσκολίες και ατυχίες.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2011, 09:42 µµ

Συµφωνώ απόλυτα µε τους δύο προλαλήσαντες συναδέλφους. Όµως, θα ήθελα να
συµπληρώσω επιπλέον ότι κατά τη διεργασία της µετασχηµατίζουσας µάθησης του
Mezirow δε χρειάζεται εκ µέρους των εκπαιδευοµένων µόνο ανοχή, παραδοχή και αποδοχή των απόψεων των άλλων ή γενικώς των νέων - διαφορετικών απόψεων, αλλά και
συνεργασία-διάλογος σε οµάδα, καθώς και κριτική θεώρηση, µε σκοπό την πιο οµαλή

110

και δηµιουργική υιοθέτηση των καινούριων ιδεών. Με αυτόν τον τρόπο ένας µαθητής,
πόσο µάλιστα ένας ενήλικας που κουβαλά από το παρελθόν του πολλές παγιωµένες αντιλήψεις, θα µπορέσει να µάθει πιο αποτελεσµατικά και δηµιουργικά. ∆ιαφορετικά δηµιουργούνται δογµατισµοί, φανατισµοί και γενικώς δυστροπίες στη διαδικασία της µάθησης.
Re: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 11:39 πµ

Όλοι µας γεννιόµαστε σε κάποιο συγκεκριµένο, οικογενειακό ή µη, περιβάλλον,
σε κάποια πόλη ή χωριό, σε κάποια συγκεκριµένη χώρα που έχει τη δική της ιστορία και
πολιτισµό, από γονείς µε συγκεκριµένη µόρφωση, πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις καθώς και συγκεκριµένη οικονοµική κατάσταση. Μεγαλώνοντας κάτω
από την επιρροή όλων αυτών των παραγόντων, "επιλεγούµε" το δικό µας προσωπικό
δρόµο, που τις περισσότερες φορές αποτελεί αντανάκλαση του περιβάλλοντος στο οποίο
µεγαλώσαµε και των προσδοκιών που αυτό είχε από εµάς. Έτσι ουσιαστικά, ενώ είµαστε
ενήλικες ,στην πραγµατικότητα είµαστε εγκλωβισµένοι στην παιδική µας ηλικία έχοντας
ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις και πεποιθήσεις ,τις οποίες φοράµε σα ρούχο που δεν
το βγάζουµε ποτέ, επειδή αισθανόµαστε οικεία µε αυτό και φοβόµαστε να δοκιµάσουµε
κάτι άλλο. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων θα πρέπει να είναι ενθαρρυντικός και συντονιστικός στην κατεύθυνση να αναδείξει αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι δηλαδή όλοι
έχουµε πεποιθήσεις που δεν τις επεξεργαζόµαστε πια, δεν τις περνάµε από δεύτερη σκέψη αλλά τις δεχόµαστε άκριτα, επειδή έχουν παγιωθεί µέσα µας, χωρίς τις περισσότερες
φορές να γνωρίζουµε, γιατί πιστεύουµε αυτό ή εκείνο. Βρήκα ένα βιντεάκι που δείχνει
τρόπους που χρησιµοποίησαν δυο εκπαιδευτές για να δείξουν στους εκπαιδευόµενους ότι
οι παγιωµένες αντιλήψεις τους ήταν λανθασµένες κι έτσι τους βοήθησαν να καταλάβουν
µόνοι τους ότι ήταν καιρός να τις αλλάξουν.

Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 11:01 µµ

Η εµπειρία, η προσωπική ιστορία θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία της µαθησιακής διαδικασίας όπου µε µέσο τον κριτικό στοχασµό θα βοηθηθούν οι εκπαιδευόµενοι, ώστε να οδηγηθούν στην κατανόηση - αξιολόγηση και στη δράση για να υπερβούν
την προηγούµενη εµπειρία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την προώθηση της απελευθερωτικής, ανανεωτικής µορφής µάθησης.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 02:04 µµ

Θα συµφωνήσω µαζί σου Μελίνα, καθώς είναι ωφέλιµο να διαχειριστούµε προσωπικές µας εµπειρίες, έτσι ώστε µέσα από αυτές να προβληµατιστούµε και η γνώση
τους να είναι αντικείµενο κριτικής και στοχασµού. Άλλωστε στην διαδικασία του προ-
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σωπικού µετασχηµατισµού του Mezirow πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να προβληµατιστούν
γύρω από ένα δίληµµα, να συζητήσουν για προσωπικά τους προβλήµατα και να βρουν
νέους τρόπους δράσης.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΜΣ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 10:42 πµ

Το να είµαστε παγιδευµένοι στην προσωπική µας ιστορία κουβαλώντας έναν µεγάλο αριθµό εµπειριών, γνώσεων, συναισθηµάτων, πεποιθήσεων και προκαταλήψεων
αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της
προσωπικότητας όλων µας. Με τη µετασχηµατίζουσα µάθηση καταφέρνουµε να αναθεωρήσουµε πολλά από τα ήδη υπάρχοντα στον "κόσµο" µας, να ανασκευάσουµε απόψεις
και ψάχνοντας µέσα µας να αλλάξουµε τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς µας, ώστε
να προσαρµοζόµαστε κάθε φορά στις εξελίξεις και απαιτήσεις της κοινωνίας µας. Φυσικά ο «κόσµος» που κουβαλάµε µέσα µας εµπεριέχει και στοιχεία εποικοδοµητικά που
επίσης πρέπει να τα φέρουµε στο προσκήνιο και να τα εκµεταλλευτούµε. Ως εκπαιδευτές
ενηλίκων οφείλουµε να δηµιουργήσουµε - όπως έχει άλλωστε χιλιοειπωθεί- κλίµα εµπιστοσύνης, συνεργασίας, ενδιαφέροντος και δηµοκρατικότητας ώστε να δώσουµε την ευκαιρία και σε µας τους ίδιους αλλά και τους εκπαιδευόµενους να αλλάξουµε προς το καλύτερο βάσει κριτικής και αυτόνοµης σκέψης.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΓΚ - Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2011, 06:39 µµ

Όλοι µας είµαστε παγιδευµένοι στην προσωπική µας ιστορία που δοµείται από τις
εµπειρίες µας. Κάποιες από τις αξίες µας κα τις παραδοχές µας πρέπει να αλλάξουν και
αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Θα µπορούσε να γίνει µε τον στοχασµό, την κριτική σκέψη, τη αποδοχή των απόψεων των άλλων και την µικρότερη αντίσταση σε νέες ιδέες.

Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΚΤ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 12:54 πµ

Χµ…Είµαστε παγιδευµένοι διότι το πρωί όταν ξυπνάµε πλένουµε τα δόντια µας ή
λέµε καληµέρα, πιστεύουµε ότι το φούξια είναι κατεξοχήν γυναικείο χρώµα, οι Ferrari
ανήκουν σε πλούσιους κ.ο.κ. Για να διαφοροποιηθούν οι αντιλήψεις σαφώς και χρειάζεται αιτιολόγηση αλλά και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο. Η µάθηση µε άλλα λόγια, είναι
µία πολύπλοκη διεργασία κατά την οποία το άτοµο οφείλει να στοχάζεται τα όσα ήδη
έχει µάθει και πώς αυτά αιτιολογούν τα καινούργια δεδοµένα και τις αλλαγές που πρέπει
να υιοθετήσει κανείς επεκτείνοντας τον αντιληπτικό του ορίζοντα. Κατανοώ σηµαίνει
αντιλαµβάνοµαι µια εµπειρία, ή καλύτερα ερµηνεύω µια εµπειρία. Όταν εκ των υστέρων
χρησιµοποιούµε αυτή την ερµηνεία µε σκοπό να πάρουµε αποφάσεις ή να προβούµε σε
πράξεις, τότε η πρώτη αυτή αντίληψη της εµπειρίας µετατρέπεται σε µάθηση.
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Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 10:25 µµ

Στοχευµένη απάντηση µε άρωµα γυναίκας... οι συνάδελφοι µε έχουν καλύψει
πλήρως!!
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΝΜ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 09:24 πµ

Είµαστε επηρεασµένοι από το περιβάλλον στο οποίο γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε, από τις σπουδές που έχουµε κάνει, από τους δασκάλους, τους φίλους, τον οικογενειακό και κοινωνικό µας περίγυρο, την πολιτική µας ιδεολογία, τις θρησκευτικές µας
πεποιθήσεις, τις εµπειρίες και τα βιώµατά µας. Το ίδιο επηρεασµένοι είναι και οι εκπαιδευόµενοι από το αντίστοιχο δικό τους περιβάλλον και εµπειρίες. Στόχος είναι να απελευθερώσουµε το νου µας από κάθε είδους αγκύλωση που µας κρατάει εγκλωβισµένους
και δεν αφήνει το µυαλό µας να σκεφτεί ελεύθερα.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΚΧ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 04:32 µµ

Συµφωνώ απόλυτα µε τους συναδέλφους. Το να είµαστε παγιδευµένοι στην προσωπική µας ιστορία «κουβαλώντας» έναν µεγάλο αριθµό εµπειριών, γνώσεων, και προκαταλήψεων αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία της µάθησης. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να µάθει να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές
ανάµεσα στο δικό του σκοπό και τις δικές του προσδοκίες από εκείνες των εκπαιδευοµένων του και να ασκεί διαρκώς κριτική στις δικές του παραδοχές έτσι ώστε να προαχθεί η
διεργασία της µάθησης. Πρέπει δείχνει τον τρόπο στους ενήλικους να µαθαίνουν πώς
να µαθαίνουν. Πρέπει επίσης να προωθεί το διάλογο και την συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε αυτόν, διότι µέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων µπορούν να
θεσπιστούν κοινοί στόχοι. Θα πρέπει να τονιστεί πως ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι καθοδηγητικός και εµψυχωτικός, αποστασιοποιηµένος όσο γίνεται από
δογµατισµούς και προσωπικές παραδοχές που θα µπορούσαν να µπλοκάρουν την όλη
διαδικασία. Κατά συνέπεια, και ο ίδιος ο εκπαιδευτής καλείται να οδηγηθεί µέσα
από τη διαδικασία της µετασχηµατίζουσας µάθησης σε µια νέα θεώρηση των πραγµάτων.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΕΤ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 06:26 µµ

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση έχει έναν ρόλο αντίθετο στις ιδεολογικές και υλικές δυνάµεις που επιδρούν στη ζωή µας, κάνει τους ανθρώπους περισσότερο ευαίσθητους σχετικά µε την αυτονοµία της κουλτούρας και κινητοποιεί προς τη συνεχή διαπραγµάτευση και αναδιάρθρωση των ιδεολογικών καλουπιών µέσα στα οποία ζούµε. Με
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αυτού του είδους τη διεύρυνση οι άνθρωποι µπορούν να προκαλούν την ανάκληση πλήθους αναµνήσεων, καθώς γίνονται πιο ευαίσθητοι απέναντι στις αντιφάσεις και προκλήσεις της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΑΜ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 10:03 µµ

Από τη στιγµή που γεννιόµαστε, ανήκουµε σε ένα σύνολο (οικογένεια) το οποίο
µε τη σειρά του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο (κοινωνία). Όπως είναι φυσικό περνάνε µέσα µας, αντιλήψεις, γνώσεις, συµπεριφορές, ιδέες άλλες φορές ωφέλιµες και άλλες φορές
λαθεµένες. Άρα ο σκοπός µας πρέπει να είναι ως εκπαιδευτές ενηλίκων να ανακαλύψουν
οι εκπαιδευόµενοι αυτά τα πράγµατα που δε συνάδουν µε αυτό που οι ίδιοι επιδιώκουν
να γίνουν και µέσα από τις αρχές της µετασχηµατίζουσας µάθησης να τα βελτιώσουν ή
ακόµα και να τα διαφοροποιήσουν ριζικά.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΝΓ - Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2011, 09:10 µµ

Είχα διαβάσει κάπου ότι, όταν καταλάβουµε ότι κάνουµε λάθος, κανονικά θα
πρέπει να χαιρόµαστε. Εµείς αντίθετα λυπόµαστε ή νιώθουµε θυµό και γενικά άσχηµα
συναισθήµατα.... Άρχισα να το σκέφτοµαι, γιατί θα πρέπει να χαιρόµαστε . Επίσης κάτι
από τα αγαπηµένα µου, που είναι σχετικό µε την συζήτησή µας είναι : το πείραµα των 5
πιθήκων του Harlow. Νοµίζω πως θα αρέσει σε όσους δε το γνωρίζουν ήδη ότι υπάρχουν
διάφορες εκδοχές
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΚΑ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 02:21 µµ

Από την πλευρά των εκπαιδευτών θα επισήµανα τα εξής: ο συντηρητισµός που
χαρακτηρίζει τον εκπαιδευτικό κλάδο, δεν επιτρέπει νεωτερισµούς ή νέες αντιλήψεις
στην εκπαίδευση. Κάθε τι διαφορετικό, άγνωστο ή εκτός ρουτίνας απορρίπτεται. Είναι
πιο ασφαλές να συνεχίζουµε να διδάσκουµε όπως ξέραµε, από έδρας, µε ατελείωτες διαλέξεις, δογµατισµούς κ.α. Από την πλευρά των εκπαιδευοµένων θα έλεγα ότι είναι πολύ
δύσκολες οι αλλαγές στη φιλοσοφία µε την οποία µαθαίνουµε. Ακόµα και έµπειροι εκπαιδευτικοί, πόσο µάλλον οι µετανάστες του Μάρκου, δυσκολεύονται πολύ να δουλέψουν στα πλαίσια µιας οµάδας, να συνεργαστούν, να ξεπεράσουν στερεότυπα ή να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στη µάθηση. Όπως µάθαιναν όταν ήταν παιδιά, έτσι αισθάνονται ασφαλής να συνεχίσουν. ∆ύσκολα αλλάζουν και οι µεν και οι δε! Θέλει χρόνο, καλή κατάρτιση από µεριάς του εκπαιδευτικού και πνεύµα συνεργασίας µέσα στην
οµάδα!
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Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΚΣ - Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2011, 11:30 πµ

Η προσωπική µας ιστορία, οι εµπειρίες µας, το περιβάλλον, η οικογένεια, οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες διαµορφώνουν την προσωπικότητά µας και είναι το
θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι στάσεις και τα πιστεύω µας. Ο εκπαιδευόµενος
αλλά και ο εκπαιδευτής πρέπει να κάνει πολλή δουλειά µε τον εαυτό του για να αλλάξει
εδραιωµένες αντιλήψεις, όταν καινούργιες εµπειρίες δείχνουν την ανάγκη για αλλαγή.
Πρέπει να βρει τις πρωταρχικές αιτίες διαµόρφωσης των ιδεών του, να τις κρίνει µε τα
νέα δεδοµένα και να έχει τη δύναµη να τις αλλάξει ή να τις απορρίψει. Για να βοηθήσει
σ' αυτό ο εκπαιδευτής ενηλίκων , θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να έχει αποκηρύξει δογµατισµούς και να είναι ανοιχτός σε νέες γνώσεις και ιδέες. Θα πρέπει να συναισθάνεται τον
εκπαιδευόµενό του και να τον καθοδηγεί προς τη διερεύνηση της δική του "προσωπικής
ιστορίας".
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΑΤ - Πέµπτη, 3 Μάρτιος 2011, 03:34 µµ

Αρκετές φορές, σε διαφορετικής φύσης θέµατα, δυσκολευόµαστε να αλλάξουµε
συµπεριφορές σε όµοιες καταστάσεις. Τείνουµε να προβληµατιζόµαστε, να σκεπτόµαστε
και να πράττουµε µε τον ίδιο τρόπο χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τη διαφορετικότητα
του περιβάλλοντος και του χρόνου που συµβαίνει το παρόµοιο γεγονός. Απαιτείται συναισθηµατική νοηµοσύνη, διόραση, σκέψη, να ακούω τον άλλον, να µη φοβάµαι να δοκιµάσω το διαφορετικό.
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΘΡ - Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2011, 02:13 µµ

Οι θεσµοί της οικογένειας ,του σχολείου , του περιγύρου µας είναι αυτοί που έχουν διαµορφώσει τον χαρακτήρα µας. Έχουµε µε άλλα λόγια αρχές και πιστεύω καλά
ριζωµένα µέσα µας σύµφωνα µε το πως και που έχουµε µεγαλώσει. Έχουµε µάθει να
ζούµε ,να ενεργούµε, να συµπεριφερόµαστε ανάλογα µε αυτά που κουβαλάµε. Αν µπορέσουµε να καλλιεργήσουµε την ενσυναίσθηση αποκτώντας "ανοιχτό µυαλό" έτσι ώστε
να είµαστε δεκτικοί σε νέες πληροφορίες, γεγονότα, πράγµατα, οι σχέσεις µας σε όλους
τους τοµείς θα γίνουν σίγουρα πιο επικοινωνιακές
Απάντηση: ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 05:29 µµ

Θα συµφωνήσω µε τους συµµετέχοντες στις συζητήσεις, καθώς είναι ωφέλιµο να
διαχειριστούµε προσωπικές µας εµπειρίες, έτσι ώστε µέσα από αυτές να προβληµατι115

στούµε και η γνώση τους να είναι αντικείµενο κριτικής και στοχασµού. Άλλωστε στη
διαδικασία του προσωπικού µετασχηµατισµού του Mezirow πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να
προβληµατιστούν γύρω από ένα δίληµµα, να συζητήσουν για προσωπικά τους προβλήµατα και να βρουν νέους τρόπους δράσης.
FORUM 2:
ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2011, 10:25 µµ

Πώς θα διδάξει ο Μάρκος στη γνωστή οµάδα µεταναστριών µε βάση τη θεωρία
της Μετασχηµατίζουσας µάθησης;
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΙΠ - Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2011, 12:55 µµ

Μάρκο θα χρειαστεί να παντρέψεις τις θεωρίες εκµάθησης ξένων γλωσσών
(ΘΜΞΓ) µε τη µετασχηµατίζουσα µάθηση (ΜΜ). Πρέπει να θυµάσαι ότι ο µετασχηµατισµός απόψεων που κρατάνε τις εκπαιδευόµενές σου πίσω είναι ο σκοπός σου, ο οποίος
όµως περνάει µέσα από την εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Πρώτα από όλα, θα χρειαστεί
τα άτοµα να γίνουν οµάδα. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείς και την ΘΕΞΓ (δεν φοβούνται να κάνουν λάθη και να ρωτήσουν ότι δεν κατάλαβαν)και τη ΜΜ (θα µπορέσουν να
συζητήσουν ανοικτά τις απόψεις τους, δεν θα έχουν σηκώσει τοίχος άµυνας, και θα µπορέσουν ίσως να επηρεαστούν από εσένα και τους άλλους).
Σηµαντικό για την δηµιουργία οµάδας είναι να µην φοβάσαι εσύ να τσαλακωθείς
(αν χρειαστεί, εκθέσου και επίτηδες) και να δείχνεις ότι και εσύ είσαι πάντοτε έτοιµος να
µάθεις και να µετασχηµατίσεις τις απόψεις τους από αυτούς.Το δεύτερο στάδιο είναι να
προωθήσεις την δουλειά σε οµάδες (ξεκίνα την εξάσκηση από Καθηγητή-Μαθήτρια, µετά Μαθ-Μαθ, για να φτάσεις σε Μαθήτρια-Μαθήτριες) για να µπορέσουν έτσι να µάθουν ο ένας από τα λάθη του άλλου.
Το τρίτο στάδιο είναι ο στοχασµός. Για να µετασχηµατίσουµε κάτι, θα πρέπει να
το επεξεργαστούµε. Μπορείς αυτό να το παντρέψεις µε την ΘΕΞΓ, βάζοντας τις εκπαιδευόµενες να συζητήσουν τις τεχνικές που χρησιµοποιούν π.χ. για να θυµούνται το λεξιλόγιο που µαθαίνουν, ή και να το κάνεις µέρος της εκµάθησης (ειδικά σε πιο προχωρηµένα επίπεδα), όπου µπορείς να χρησιµοποιήσεις π.χ. την τέχνη για συζητήσεις και µετασχηµατισµό απόψεων σε κοινωνικά θέµατα. Κάτι που θα τους κάνει καλό είναι το να
κρατάνε ηµερολόγιο (στην ξένη γλώσσα!) και να τους βάζεις ασκήσεις στοχασµού γραπτές (π.χ. Γράψε σε 100 λέξεις τι έµαθες σήµερα για το θεσµό του γάµου στην Ελλάδα.).

Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
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•

από ΑΚ - Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2011, 10:10 µµ

Συµφωνώ µε τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Θέλω όµως να προσθέσω ότι η µετασχηµατίζουσα µάθηση του Mezirow προτάσσει όχι µόνο τον κριτικό στοχασµό και την
οµαδικότητα, αλλά και τη συνεργασία και τον διάλογο κατά τη διδασκαλία. Άρα
,Μάρκο, πρέπει να εφαρµόσεις στο τµήµα των ενηλίκων µεταναστριών µαθητριών σου
ακριβώς αυτές τις µεθόδους. Μόνο έτσι θα αποτινάξεις σταδιακά και µε ηρεµία τις παγιωµένες παρελθοντικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις τους, που είναι αδιαµφισβήτητα
πολλές και πολύ έντονες ,και όχι µόνο θα οικοδοµήσεις νέες - καινοτόµες γνώσεις, αλλά
και θα διαπλάσεις επιπλέον καινούριες και καλύτερες προσωπικότητες .
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ∆Μ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 06:11 µµ

Φίλε µου Μάρκο, και σ' αυτήν την περίπτωση η συµβουλή µου είναι παρόµοια µε
αυτήν που σου έδωσα και την προηγούµενη εβδοµάδα, η οποία όµως βασιζόταν πάνω
στην θεωρία για την κοινωνική αλλαγή του Freire. ∆ηλαδή, πιστεύω πως θα µπορούσες
να χρησιµοποιήσεις κατά τη διδασκαλία σου τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης
,αν και αποτελεσµατικότερο θα ήταν αυτή να εφαρµοστεί όχι τόσο στις µετανάστριες
όσο στους υπόλοιπους ενήλικες επιµορφούµενους, ώστε αυτοί να αλλάξουν κάπως την
κοσµοθεωρία τους και τις απόψεις τους πάνω στο ζήτηµα της αντιµετώπισης των µεταναστών.
Παρόλα αυτά, ας δούµε τι θα µπορούσες να πετύχεις µε τις µετανάστριες. Χωρίς
να ξέρω επακριβώς την ψυχολογία που διέπει τη συγκεκριµένη οµάδα, υποθέτω πως µια
µετανάστρια διακατέχεται από φόβους, ενδοιασµούς και επιφυλακτικότητα απέναντι
στην πλειοψηφία των ανθρώπων της κοινωνίας υποδοχής. Αυτό, βέβαια, οφείλεται στις
εµπειρίες και τα βιώµατά της κατα τη διάρκεια της διαµονής της στη χώρα µας, που µάλλον είναι αρνητικά φορτισµένα. Επίσης, µην ξεχνάς ότι και η µετανάστρια φέρει τις παραδοχές της, το αξιακό δηλαδή σύστηµα που διαµόρφωσε στη δική της χώρα/κοινωνία.
Εδώ είναι το σηµείο στο οποίο µπορείς να παρέµβεις χρησιµοποιώντας τη µετασχηµατίζουσα µάθηση, τονίζοντας στην οµάδα σου το πόσο σηµαντικά θα βελτιώσει τη ζωή της,
εάν επαναπροσδιορίσει κάποιες στάσεις ζωής περισσότερο εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις της κοινωνίας υποδοχής.
Αυτό φυσικά, µπορεί να επιτευχθεί, αφού ενθαρρύνεις τις µαθήτριές σου να σκεφτούν κριτικά και αυτόνοµα, κρίνοντας οι ίδιες κατά πόσο και γιατί επιβάλλεται να µεταβάλουν κάποιες από τις παραδοχές τους. Ο στόχος είναι να γίνει η ζωή τους καλύτερη,
εναρµονισµένη στους κανόνες και τις αξίες της χώρας υποδοχής, ώστε να µπορέσουν να
αφοµοιώσουν και τους προσφορότερους για τη συγκεκριµένη οµάδα τρόπους µάθησης.
Επιπλέον, ο συγκεκριµένος τρόπος µάθησης (θεωρία µάθησης) πιστεύω πως έχει να κάνει κυρίως µε ικανότητες και δεξιότητες και λιγότερο µε γνωστικούς στόχους. Προχώρα
λοιπόν, και πες και σε µας τα αποτελέσµατα.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011, 09:42 µµ
117

Σύµφωνα µε τον Mezirow, το κεντρικό ζητούµενο στην ενήλικη µάθηση είναι να
βοηθά τους εκπαιδευόµενους να επανεξετάζουν τα θεµέλια των δυσλειτουργικών αντιλήψεών τους και να αµφισβητούν την εγκυρότητά τους, ούτως ώστε να διαµορφώνουν µια
περισσότερο βιώσιµη εικόνα του κόσµου και της θέσης τους µέσα σε αυτόν. Ο Mezirow
θεωρεί ότι το µέσο για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι ο στοχασµός, που τον ορίζει ως
διεργασία επανεξέτασης των αντιλήψεων και αξιών µε βάση τις οποίες κατανοούµε την
πραγµατικότητα και δρούµε. Στην περίπτωση του Μάρκου η αναγνώριση της πηγής δυσαρέσκειας από πλευράς των µεταναστριών και το µοίρασµα αυτής της διεργασίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων θα οδηγήσει στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος δράσης, όπου
θα γίνεται εφαρµογή των νέων ρόλων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να οικοδοµηθούν
νέες σχέσεις και νέες προοπτικές εκπαίδευσης.
Re: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΑΤ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 09:49 πµ

Ο στόχος σου Μάρκο, σύµφωνα µε τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης,
είναι να βοηθήσεις τις εκπαιδευόµενες να αντιληφθούν ότι έχουν κάποιες αντιλήψεις και
πεποιθήσεις που δεν τις βοηθούν να προχωρήσουν µπροστά αλλά τις εγκλωβίζουν σε
στενά πλαίσια σκέψης από τα οποία θα πρέπει να απελευθερωθούν .Για να γίνει αυτό
,είναι απαραίτητο να καταλάβεις κι εσύ και οι ίδιες ,ποιες ακριβώς είναι αυτές οι αντιλήψεις και µε ποιον τρόπο διαµορφωθήκαν. Μπορείς να βάλεις ένα θέµα και να ζητήσεις
να γράψουν σε ένα χαρτί τι πιστεύουν γι' αυτό, π.χ. να γράψουν 5 προβλήµατα που πιστεύουν ότι αντιµετωπίζουν οι ενήλικες κατά τη µαθησιακή διαδικασία.
Στη συνέχεια, να συζητήσετε µέσα στην τάξη γι' αυτά που έγραψαν ώστε να καταλάβουν ότι οι ενήλικες µπορούν να µάθουν ευκολότερα από ένα παιδί (ενώ οι ίδιοι µέχρι τώρα µάλλον θα πιστεύουν το αντίθετο) κι έτσι να ενθαρρυνθούν για να συνεχίσουν
να µαθαίνουν για πάντα. Μπορείς να τους παροτρύνεις να σκεφτούν και να συζητήσουν ,
γιατί πίστευαν το αντίθετο, πως διαµορφώθηκε η άποψη που ως τώρα είχαν και πως κρίνουν οι ίδιες τις απόψεις που είχαν.
Απάντηση: Re: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΜΣ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 10:56 πµ

Συµφωνώ και µε την Άννα και µε τον Γιάννη που προτείνουν λύσεις αρκετά πρακτικές και πέρα από τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, ενδιαφέροντος και στοχασµού είναι πολύ σηµαντικό να εµπλακούµε µαζί µε τις εκπαιδευόµενες µετανάστριες σε
δραστηριότητες που θα µας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουµε ότι "µπορούµε", αν εντοπίσουµε το σωστό τρόπο. Ο ∆ηµήτρης πολύ σωστά µίλησε για δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει κατά κύριο λόγο να αναπτυχθούν, αλλά στη συγκεκριµένη οµάδα θα
ήταν ωφέλιµο να αποκτηθούν και κάποιες απαραίτητες γνώσεις, καθώς αποτελούν βασική ανάγκη για την οµαλότερη διαβίωση των µεταναστριών.
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Απάντηση: Re: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΧΠ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 12:17 µµ

∆εν είναι εύκολο να αλλάξεις τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα οι µαθητές σου. Έχουν µεγαλώσει µε συγκεκριµένες πεποιθήσεις και ο επαναπροσδιορισµός τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας µπορείς
να περάσεις νέες ιδέες και αντιλήψεις. Μπορείς να θέσεις θέµατα γόνιµου στοχασµού και
κριτικής σκέψης. Θα συµφωνήσω µε την πρόταση της Άννας καθώς είναι εύκολος τρόπος να πλησιάσεις τους µαθητές σου και να τους ενθαρρύνεις να µιλήσουν. Πάντα να
θέτεις θέµατα "απλά", επιλεγµένα από την δικής τους πραγµατικότητα. Έτσι µπορούν να
σκεφτούν, να εξηγήσουν, να στοχαστούν, να αναρωτηθούν και να καταλήξουν σε κάποιο
συµπέρασµα.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 3 Φεβρουάριος 2011, 01:55 µµ

Μάρκο, καλησπέρα και πάλι. Θα σου δώσω κάποιες συµβουλές, ελπίζω χρήσιµες,
βασιζόµενη στη µετασχηµατιστική θεωρία του Mezirow. Αρχικά κάποια θεωρητικά που
πρέπει να λάβεις υπόψη είναι ο ορισµός της µετασχηµατιστικής µάθησης: η µάθηση συντελείται µέσω της ανάκλησης και της ανάλυσης της εµπειρίας, και περιλαµβάνει διαδικασίες όπως ανάκληση στη µνήµη, αναδιοργάνωση, συσχετισµό, νοηµατοδότηση και
τέλος, κριτικό στοχασµό (αποτίµηση αιτιών για τις οποίες αντιλαµβανόµαστε, αισθανόµαστε ή δρούµε και πώς θα µπορούσαµε να πράξουµε καλύτερα).
Έπειτα πρέπει, ως εκπαιδευτής ενηλίκων µεταναστριών, να εκδηλώσεις πραγµατικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες και τα συναισθήµατα των εκπαιδευοµένων, να διαµορφώσεις ένα µαθησιακό περιβάλλον δηµοκρατικό, ασφαλές και ανοιχτό. Απαραίτητο είναι
ένα συνεργατικό κλίµα όπου οι εκπαιδευόµενες, µέσα από δραστηριότητες, θα ενθαρρύνονται στην έκφραση των προσωπικών τους απόψεων και θα ασκούνται σε κριτική αναζήτηση. Καθώς θα προωθείται ο διάλογος, θα θέτεις στην οµάδα προβληµατισµούς για
κοινωνικά φαινόµενα και έτσι η οµάδα θα αναγνωρίζει τη σχέση που συνδέει τα ατοµικά
προβλήµατα µε τα κοινωνικά, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η ατοµική προσπάθεια
οδηγεί στην κοινωνική δράση. ∆ώσε τους λοιπόν, να καταλάβουν ότι οι ίδιοι θα κάνουν
τις επιλογές τους για τις οποίες βασικό εργαλείο για την ορθότητά τους είναι η ενίσχυση
της κριτικής τους ικανότητας και το φιλτράρισµα των πληροφοριών. Καλή τύχη!
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΓΚ - Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2011, 06:58 µµ

Φίλε µάρκο το γνωρίζω ότι είναι πιο εύκολο να δίνω συµβουλές για κάποια µέθοδο, παρά να την εφαρµόζω, παρόλο αυτά όµως θα σε συµβούλευα να εφαρµόσεις µία
µέθοδο, της οποίας κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ο στοχασµός και η κριτική σκέψη, ο
διάλογος και η συνεργασία, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουν οι µαθήτριες σου να εγκατα-
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λείψουν αξίες, παραδοχές και προκαταλήψεις εσφαλµένες και δυσλειτουργικές και να
εµπλακούν σε µια διαδικασία οικοδόµησης νέων αξιών και νέων αναγκών µάθησης.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΚΤ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 12:24 πµ

Σύµφωνα µε την µετασχηµατίζουσα µάθηση ο ρόλος σου Μάρκο ως εκπαιδευτή
ενηλίκων είναι να βοηθήσεις τις εκπαιδευόµενες του να εντοπίσουν τα "ερµηνευτικά
σχήµατα" που χρησιµοποιούν και τις «αυτο-δεσµεύουν», τις παρεµποδίζουν δηλαδή να
ερµηνεύσουν το ανοίκειο και να κατανοήσουν το νόηµα των αλλαγών στην κοινωνία.
Γενικότερα, είναι σηµαντικό να λειτουργείς καταλυτικά στη διαδικασία συγκρότησης της
γνώσης και της µάθησης µιας οµάδας ενήλικων µεταναστριών, ανεπηρέαστος από το σύστηµα επιστηµολογικών, ηθικών, πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και φιλοσοφικών
απόψεων. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι λοιπόν, να είστε σε µια συνεχή αλληλεπίδραση, αναµειγνύοντας τάσεις, στάσεις, απόψεις, επιρροές µε αρχικό και κύριο σκοπό να
επανα-σηµασιοδοτούνται οι πραγµατικότητες.

Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΝΜ - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 09:33 πµ

Μάρκο καληµέρα! ∆εν είναι εύκολο να απεγκλωβιστεί ένας άνθρωπος από όλα
αυτά που αποτελούν παγιωµένες µέσα του αντιλήψεις πάνω στις οποίες στηριζόµενος
δοµεί τον κόσµο γύρω του. Ωστόσο δεν είναι και αδύνατον. Μπορείς να το καταφέρεις
µαζί µε τις εκπαιδευόµενες µετανάστριες συζητώντας για διάφορα θέµατα της καθηµερινής ζωής, προβλήµατα που όλοι αντιµετωπίζουµε, σκέψεις που κάνουµε κλπ. Θα µπορούσες να τους δώσεις π.χ. τους στίχους ενός τραγουδιού που τους αρέσει και να τους
ζητήσεις να σχολιάσουν το νόηµα, τι µήνυµα θέλει να περάσει το τραγούδι, τι πιστεύουν
οι ίδιες γι' αυτό, να σκεφτούν πως διαµόρφωσαν αυτή την άποψη και αν µπορούν µετά τη
συζήτηση που θα γίνει να σκεφτούν ότι µπορεί κάποια πράγµατα να µην είναι µόνο έτσι
αλλά και αλλιώς.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΚΧ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 03:41 µµ

Μάρκο οι εκπαιδευόµενοι που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες βλέπουν
τον εκπαιδευτή όχι µόνο ως πηγή γνώσης και σοφίας αλλά και ως πηγή προσφοράς και
ανακούφισης, κάτι που µπορεί εύκολα να οδηγήσει στη µετατροπή της εκπαιδευτικής
οµάδας σε θεραπευτική. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι καθοδηγητικός,
συµβουλευτικός και συνεργατικός. Να διερευνά τις ανάγκες κάθε µέλους της οµάδας, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις, να διαλέγεται και να προωθεί το οµαδικό πνεύµα, τη σύµπνοια και τη δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και
εµπιστοσύνης ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Έτσι λοιπόν Μάρκο το πλαίσιο που θα
κινηθεί η οµάδα πρέπει να ορίζεται ευθύς εξαρχής και να είναι ξεκάθαρο πως σε πε-
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ρίπτωση που ξεφύγει η συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική
ακολουθηθεί για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, ο εκπαιδευτής οφείλει να
ξαναθέσει τα όρια και το πλαίσιο στο οποίο η οµάδα κινείται. Πρέπει ο ίδιος να καταλάβεις πώς µέσα από τη διαδικασία της µάθησης θα µετασχηµατίσουν οι εκπαιδευόµενοι και εσύ τις προσωπικές αξίες, παραδοχές και πεποιθήσεις αναφορικά µε
τους στόχους του γνωστικού αντικειµένου και της χρησιµότητάς του στην καθηµερινή ζωή.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΕΤ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 06:37 µµ

Μάρκο η συνύπαρξη και η συνεργασία µε τους εκπαιδευοµένoυς οδηγεί σε αποτελέσµατα που ωφελούν και τις δύο πλευρές. Ο µετασχηµατισµός της προσωπικής οπτικής οδηγεί στον κοινωνικό µετασχηµατισµό, οι αλλαγές στις στάσεις και τις πρακτικές
των ενηλίκων εκπαιδευτών και επιµορφουµένων οδηγεί σε ποιοτικές αλλαγές της δηµιουργηµένης από αυτούς δράσης. Ο ρόλος του πολίτη σε µία δηµοκρατική κοινωνία σηµαίνει ενεργό και αποτελεσµατική συµµετοχή σε διαδικασίες. Οι εκπαιδευόµενοι, µετά
το τέλος µιας επιµόρφωσης που λειτουργεί κριτικά και αναστοχαστικά, µεταβάλλονται
άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο σε σύνολο αυτόνοµων και υπεύθυνων ατόµων
που έχουν επιλέξει να αλλάξουν την οπτική τους και εν συνεχεία τον κόσµο.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΑΜ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 09:52 µµ

Κατ' αρχάς το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να γίνει είναι η οµαδοποίηση των
µεταναστριών, ούτως ώστε να προκύψει ένας γόνιµος διάλογος µεταξύ τους, αλλά και
µε το Μάρκο και κατ' επέκταση η συνεργασία σε όλα τα θέµατα. Αφού επιτευχθούν αυτά, έρχεται ο στοχασµός και η κριτική σκέψη για να ολοκληρώσουν το έργο του εκπαιδευτή που είναι ο επαναπροσδιορισµός των στόχων, αξιών, ικανοτήτων των µεταναστριών έτσι ώστε να προσαρµοστούν στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και να "ξεφύγουν"
από νοοτροπίες και πιστεύω που δε βοηθούν την προσωπική αλλά και οµαδική ανάπτυξη.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΝΓ - Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2011, 11:27 µµ

Για το πρώτο που σκεφτόµουν να σου απαντήσω, µε πρόλαβε ο κύριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ , και φυσικά αναφέροµαι στο ότι θα πρέπει να είσαι
πολύ προσεκτικός ώστε να µη ξεφύγετε από τον στόχο σας και γίνεται group therapy πάλι. Οι στόχοι οι οποίοι πρέπει να θέτουµε σαν εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να είναι :
Γνώσεων - ∆εξιοτήτων - Στάσεων. Κρίνω καλό, όµως, να σου πω, ότι το να καταφέρεις
να αλλάξεις στάσεις, είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο κάποιες φορές.
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Έτσι θα πρέπει να είσαι προετοιµασµένος και να µην απογοητεύεσαι κάθε φορά που θα
διαπιστώνεις ότι δε τα κατάφερες. Τέλος, το ότι θα πρέπει να βοηθήσεις µέσα από την
γνώση να απελευθερωθούν κάποιοι άνθρωποι δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να τους αλλάξεις, σε ότι κρίνεις εσύ λάθος ή σε όλα....Πάνω απ’ όλα θα πρέπει να είσαι εσύ, ελεύθερος από προκαταλήψεις και ρατσιστικές συµπεριφορές και να τους αντιµετωπίζεις µε
πολύ σεβασµό.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΕΧ - Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011, 07:24 µµ

Μάρκο θα πρέπει να προσπαθήσεις να χρησιµοποιήσεις τις θεωρίες εκµάθησης
ξένων γλωσσών µε τη µετασχηµατίζουσα µάθηση. Οι εκπαιδευόµενοι θα βοηθηθούν
µέσα από την εκµάθηση της γλώσσας να γίνουν οµάδες και να συζητήσουν ανοιχτά τις
απόψεις τους. Προσπάθησε να τους δείξεις ότι και εσύ είσαι ανοιχτός και προσπελάσιµος
και οτι είσαι έτοιµος να µάθεις και να µετασχηµατίσεις τις γνώσεις σου. Στη δεύτερη
φάση προώθησε την δουλειά ανά οµάδες για να µπορέσουν να µάθουν ο ένας από τα λάθη του άλλου. Τέλος προσπάθησε να µετασχηµατίσεις τις απόψεις τους. Μην ξεχνάς ότι µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι η µάθηση που µετασχηµατίζει προβληµατικά πλαίσια
αναφοράς και παρωχηµένες παραδοχές, έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή (Κόκκος, 2005).
Η διεργασία αυτή είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει σε πεποιθήσεις και
γνώµες που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή που θα αιτιολογούν την ανάληψη
δράσης. Πρώτιστα όµως µέσω της µετασχηµατίζουσας µάθησης γινόµαστε κριτικά ενήµεροι του πως και του γιατί έχουν φτάσει οι παραδοχές µας να περιορίζουν τον τρόπο µε
τον οποίο αντιλαµβανόµαστε, κατανοούµε και αισθανόµαστε τον κόσµο. Οι µετασχηµατισµοί µπορεί να είναι παροδικού χαρακτήρα ή να αυξάνουν τµηµατικά και µπορεί να
εµπλέκουν αντικειµενικούς στόχους προσανατολισµένους προς κάποιο στόχο, ή υποκειµενικούς στόχους επαναπλαισίωσης. Στην αντικειµενική επαναπλαισίωση και µετασχηµατισµό, οι απόψεις αλλάζουν όταν γινόµαστε κριτικά στοχαστικοί πάνω στο περιεχόµενο ενός προβλήµατος ή στη διαδικασία της επίλυσης ενός προβλήµατος.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΚΑ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 02:11 µµ

Αγαπητέ Μάρκο, έχεις 2 µεγάλα καρπούζια κάτω από µια µασχάλη. Πρώτον να
καλλιεργήσεις τις γλωσσικές δεξιότητες της οµάδας στόχου σου και να εφαρµόσεις στην
πράξη τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης, όταν στη διδακτική των ξένων γλωσσών λίγο πολύ έχει ενσωµατωθεί στην διαπολιτισµική προσέγγιση (Interkulturelle
Ansatz- Γερµανικά). Με στοχευµένο υλικό µπορείς και να καλλιεργήσεις τις δεξιότητές
τους και να αντιµετωπίσεις στερεότυπα, δίνοντας την ευκαιρία για εποικοδοµητική συζήτηση.
Όµως ρε Μάρκο, δεν ψάχνουµε καλύτερα µερικές µελέτες περίπτωσης, για να
δούµε πως συνάδελφοί µας χρησιµοποίησαν τη µετασχηµατίζουσα µάθηση στο µάθηµα
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των ξένων γλωσσών και τα αποτελέσµατά τους, πριν κάνουµε πάλι κανένα λάθος µε τις
εκπαιδευόµενές σου;

Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 10:22 µµ

Συµφωνώ µαζί σου Κώστα στο ότι, όπως είπαµε, η µάθηση συντελείται µέσω της
ανάκλησης και της ανάλυσης της εµπειρίας και περιλαµβάνει διαδικασίες όπως ανάκληση στη µνήµη, αναδιοργάνωση, συσχετισµό, νοηµατοδότηση και τέλος, κριτικό στοχασµό. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων µεταναστριών, να εκδηλώσεις πραγµατικό ενδιαφέρον
για τις ανάγκες και τα συναισθήµατα των εκπαιδευοµένων, να διαµορφώσεις ένα µαθησιακό περιβάλλον δηµοκρατικό, ασφαλές και ανοιχτό. Απαραίτητο είναι ένα συνεργατικό κλίµα όπου οι εκπαιδευόµενες, µέσα από δραστηριότητες ,θα ενθαρρύνονται στην έκφραση των προσωπικών τους απόψεων και θα ασκούνται σε κριτική αναζήτηση.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΘΡ - Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2011, 02:31 µµ

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση του Mezirow αναφέρεται στον κριτικό στοχασµό
την οµαδικότητα και στη συνεργασία και τον διάλογο κατά τη διδασκαλία. Με τις µεθόδους αυτές, Μάρκο, πιστεύω πως οι παγιωµένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που υπάρχουν στην οµάδα σου θα αρχίσουν να "αδυνατούν" και σταδιακά θα δηµιουργηθούν
πιο ισχυρές προσωπικότητες στην οµάδα σου.
Απάντηση: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 12:39 πµ

Κάθε ενήλικος είναι εγκλωβισµένος µέσα σένα σύνολο αποκρυσταλλωµένων
παραδοχών και αξιών, συχνά εσφαλµένες ή δυσλειτουργικές. Με βάση τη θεωρία της
µετασχηµατίζουσας µάθησης ο Mezιrow προτείνει τον επεγκλωβισµό από τις
αναποτελεσµατικές, δογµατικές απόψεις µε τη δύναµη της κριτικής και της αυτόνοµης
σκέψης. Καθώς η απελευθερωτική, ανανεωτική µάθηση συντελείται µέσω της
ανάκλησης και της ανάλυσης της εµπειρίας και περιλαµβάνει διαδικασίες όπως
ανάκληση στη µνήµη, αναδιοργάνωση, συσχετισµό, νοηµατοδότηση και κριτικό
στοχασµό, απαιτείται ακρόαση, συναισθηµατική νοηµοσύνη, διόραση, σκέψη,
πειραµατισµό στο διαφορετικό, δηµοκρατικό, ασφαλές και ανοιχτό περιβάλον, αποδοχή
των νέων ιδεών και καινοτοµιών, οµαδικότητα, συνεργασία, ελευθερία έκφρασης και
διάλογο κατά τη διδασκαλία. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων να είναι καθοδηγητικός
και εµψυχωτικός.
Την επόµενη εβδοµάδα θα συνεχίσουµε µε τη µετασχηµατίζουσα µάθηση του J.
Mezirow. Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή και σας ευχόµαστε καλή συνέχεια, µε τον
Αλκίνοο Ιωαννίδη και το Βόσπορο. "...Αλλάζουνε εντός µου τα σύνορα του κόσµου..."
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9η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
Ένατη εβδοµάδα µελέτης και συνεχίζουµε.... τι καλύτερο, λοιπόν, από το να αρχίσουµε µε το "εγκώµιο της µάθησης" του Μπέρτολντ Μπρεχτ:
Μην αφεθείς να πείθεσαι
µάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!
Ανοίξτε το αρχείο που ακολουθεί και καλή σας συνέχεια!
•

ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Αρχείο

Καλωσορίσατε στην 9η εβδοµάδα µελέτης. Αυτή την εβδοµάδα θα συνεχίσουµε
τη µελέτη µας στη µετασχηµατίζουσα µάθηση και θα δοκιµάσουµε κάποιες νέες εφαρµογές της πλατφόρµας. Ας ξεκινήσουµε από δύο απλά κουίζ - αργότερα η διαδικασία αυτή θα µας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη ως προς τα να θυµηθούµε πράγµατα που
µελετήσαµε σ' αυτή την επιµόρφωση. ∆οκιµάστε τα ελεύθερα και συνεχίζουµε...
Την προηγούµενη εβδοµάδα συναντήσαµε µέσα από το Power point τα δέκα βήµατα της µετασχηµατίζουσας µάθησης µέσα από την .... προσωπική εµπλοκή του
Μάρκου στην επιµόρφωση. Πρόκειται ουσιαστικά για τα παρακάτω βήµατα:
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•

Να προσθέσουµε, όµως, κάποια νέα στοιχεία για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση;
Θα ξεκινήσουµε µε λίγα αποσπάσµατα από την παρουσίαση του βιβλίου «Μετασχηµατίζουσα Μάθηση» του Jack Mezirow , εκδ. Μεταίχµιο, 2007 από τον Α. Κόκκο.
[..]Η θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε από τον Jack
Mezirow, επίτιµο σήµερα καθηγητή εκπαίδευσης ενηλίκων στο Columbia University,
από τα τέλη της δεκαετίας 1970. Βαθµιαία – ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας
1980 – επικεντρώθηκε στη θεωρία αυτή το ενδιαφέρον των µελετητών και εκπαιδευτών της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και της πανεπιστηµιακής κοινότητας στις
Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης, µεταξύ
των οποίων πρόσφατα συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Στο τέλος του 20ου αιώνα είχαν
καταµετρηθεί διεθνώς 37 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και 45 διδακτορικές διατριβές που αναφέρονταν στη θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης, ενώ
το έργο του Mezirow συγκέντρωνε ήδη το ενδιαφέρον σηµαντικών Συνεδρίων για
την ενήλικη µάθηση (Taylor E., 1998, 2000)1. Στην περίοδο 1999 – 2005 καταµετρήθηκαν 40 ακόµα σχετικές δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, ενώ το 2003 άρχισε να εκδίδεται το Journal of Transformative Education και από το 2000 γίνεται
κάθε δύο χρόνια ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Μετασχηµατίζουσα Μάθηση.
Ταυτόχρονα, σε πολλά Πανεπιστηµιακά Τµήµατα οι σπουδές άρχισαν να υιοθετούν τη φιλοσοφία και µεθοδολογία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης, όπως, ενδεικτικά, στο Columbia, στο Cambridge, στα Πανεπιστήµια των πόλεων Sydney, Aurora
/ Illinois, Iowa / Texas, Wisconsin2, Stanford κ.ά., ενώ παράλληλα η θεωρία αυτή άρ-
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χισε να εφαρµόζεται ολοένα περισσότερο σε προγράµµατα κοινοτικής ανάπτυξης,
εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτικών, εκπαίδευσης γονέων, γυναικείων σπουδών, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισµικής εκπαίδευσης κ.ά.
Η συλλογιστική της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης εκκινεί από το αξίωµα ότι ο
τρόπος που ερµηνεύουµε την πραγµατικότητα καθορίζεται από το σύστηµα αντιλήψεων που καθένας διαθέτει. Αυτό το σύστηµα αντιλήψεών µας έχει επιβληθεί από το
πολιτισµικό πλαίσιο και το έχουµε εσωτερικεύσει ασυνείδητα µέσω της διεργασίας
της κοινωνικοποίησης. Συχνά, περιέχει λανθασµένες και διαστρεβλωµένες αξίες, πεποιθήσεις, παραδοχές και υποθέσεις, έτσι ώστε η ένταξή µας στην πραγµατικότητα
να παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Επιπλέον, το αντιληπτικό µας σύστηµα είναι τόσο
βαθιά χαραγµένο στην προσωπικότητά µας ώστε υιοθετούµε την τάση να αποδεχόµαστε σχεδόν αποκλειστικά τις εµπειρίες που προσαρµόζονται εύκολα σε αυτό και να
απορρίπτουµε εκείνες που αποκλίνουν. Είναι λοιπόν αναγκαίο, για να µπορούµε ως
ενήλικοι να εναρµονίζουµε τη ζωή µας µε την πραγµατικότητα, να αναπτύσσουµε
την ικανότητα να επανεξετάζουµε κριτικά τις πεποιθήσεις µας για τον εαυτό µας,
τους ρόλους που έχουµε αναλάβει και τις σχέσεις µας µε τους άλλους.
Ο Mezirow θεωρεί ότι σε αυτό µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά η µαθησιακή
διεργασία και αναπτύσσει στο σύνολο του έργου του µια “θεωρία µετασχηµατίζουσας
µάθησης, που επιδιώκει να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται η ενήλικη µάθηση
και να προσδιορίσει τις διεργασίες σύµφωνα µε τις οποίες µπορούν να µετασχηµατίζονται τα πλαίσια αναφοράς µε βάση τα οποία αντιλαµβανόµαστε και ερµηνεύουµε τις
εµπειρίες µας”3.
Σύµφωνα µε τον αµερικανό στοχαστή, το κεντρικό ζητούµενο στην ενήλικη µάθηση είναι να βοηθά τους εκπαιδευόµενους να επανεξετάζουν τα θεµέλια των δυσλειτουργικών αντιλήψεών τους και να αµφισβητούν την εγκυρότητά τους, ούτως ώστε να διαµορφώνουν µια περισσότερο βιώσιµη εικόνα του κόσµου και της θέσης
τους µέσα σε αυτόν. Θεωρεί αυτή τη διεργασία ως µείζονα αναγκαιότητα για τους
ενηλίκους, προκειµένου να απεγκλωβίζονται από αποπροσανατολιστικά διλήµµατα
που επιβάλλονται από το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο.
Ο Mezirow θεωρεί ότι το µέσο για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι ο στοχασµός, που τον ορίζει ως διεργασία επανεξέτασης των αντιλήψεων και αξιών µε βάση
τις οποίες κατανοούµε την πραγµατικότητα και δρούµε. Ο στοχασµός είναι δυνατόν
να περιορίζεται στη διερεύνηση των διαδικαστικών και µεθοδολογικών πλευρών ενός
προβλήµατος (λ.χ. στη διερεύνηση των παραµέτρων και εναλλακτικών λύσεων, στο
κατά πόσο η δράση µας είχε συνάφεια µε τους στόχους µας κ.ο.κ.). Ορισµένες φορές
ωστόσο ο στοχασµός επεκτείνεται στην αµφισβήτηση των καθιερωµένων παραδοχών
µε βάση τις οποίες αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα, µε άλλα λόγια δεν αφορά απλώς
το πώς να πράξουµε, αλλά το γιατί πράττουµε, τους βαθύτερους λόγους και τις συνέπειες της συµπεριφοράς µας. Τότε πρόκειται για κριτικό στοχασµό, που µπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίµηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεών µας για την πραγµατικότητα – που συνηθίσαµε να εκλαµβάνουµε ως δεδοµένες - και να φτάσει ακόµα και
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στον κριτικό αυτό-στοχασµό, δηλαδή σε ολιστική επαναθεώρηση του τρόπου µε τον
οποίο αντιλαµβανόµαστε, πιστεύουµε, αισθανόµαστε και δρούµε4.
Ο Mezirow υπογραµµίζει ότι η διεργασία του κριτικού στοχασµού και αυτοστοχασµού είναι η πιο σηµαντική εµπειρία µάθησης στην ενήλικη ζωή και ότι η ενίσχυσή της θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επισηµαίνει, ότι η στοχαστική διεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα της ενήλικης µάθησης. ∆εν αποκλείει το ενδεχόµενο να εµπλέκονται και οι ανήλικοι σε κάποιας µορφής µετασχηµατίζουσα µάθηση, όµως θεωρεί ότι ο κριτικός στοχασµός
µπορεί να προσλάβει ολοκληρωµένη διάσταση στην ενήλικη φάση της ζωής.
•

Αναφορές
1. α ) Taylor E. (1998) The Theory and Practice of Transformative Learning: A
Critical Review, ERIC (leazing house on Adult, Career and Vocational Education, The Ohio State University. Ανεύρεση 7/5/2006 στο δικτυακό τόπο
www.eric.edu.com β) Taylor E. (2007) Αναλύοντας την έρευνα για τη θεωρία
της µετασχηµατίζουσας µάθησης, στο Mezirow J. και Συνεργάτες Η Μετασχηµατίζουσα Μάθηση, Μεταίχµιο, Αθήνα.
2. Βλ. στα κεφάλαια των Mezirow, Cohen και Piper, Taylor K. και Taylor E. στο
Mezirow J. και Συνεργάτες (2007) Η Μετασχηµατίζουσα Μάθηση, Μεταίχµιο,
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3. Mezirow J. (1991) Tranformative Directions of Adult Learning, Jossey –
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•

Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στη...Νέα Υόρκη, σε Συµπόσιο για την εκπαίδευση
ενηλίκων.
Recent Developments in the Field of Transformative Learning Theory, Interuniversity Symposium in Adult Education, New York University, April 8th 2010
∆είτε τα δύο βίντεο που ακολουθούν:
Θα προχωρήσουµε µε µία άσκηση. Θα µας χρειαστούν όσα µάθαµε στη διάρκεια
της 6ης εβδοµάδας σχετικά µε τους µαθησιακούς στόχους. Ίσως χρειαστεί να τα δείτε
ξανά... Πριν, όµως, συνεχίσουµε µπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας µέσα από το
κουίζ που ακολουθεί. Αν δεν τα πάτε καλά, απλά µελετήστε ξανά το υλικό της 6ης
εβδοµάδας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ!
Τώρα, λοιπόν, που αισθανόµαστε περισσότερο σίγουροι/ες για τις γνώσεις µας
µπορούµε να βοηθήσουµε το Μάρκο να θέσει στόχους σε µία γνωστή διδακτική ενότητα. Ο Μάρκος, λοιπόν, διδάσκει στη γνωστή οµάδα µεταναστριών τους χρόνους
των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας, χρησιµοποιώντας όσα έµαθε σχετικά µε τη µε-
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τασχηµατίζουσα µάθηση. Για το σκοπό αυτό βρήκε από µία εφηµερίδα και ετοίµασε
σε φωτοτυπίες ένα κείµενο το οποίο µοίρασε στις εκπαιδευόµενες. Είχε τίτλο «όµορφα χρόνια».
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2011, 11:28 µµ

Ο Μάρκος διδάσκει στη γνωστή οµάδα µεταναστριών τους χρόνους των ρηµάτων
της ελληνικής γλώσσας. Για το σκοπό αυτό βρήκε από µία εφηµερίδα και ετοίµασε σε
φωτοτυπίες ένα κείµενο το οποίο µοίρασε στις εκπαιδευόµενες.
Είχε τίτλο «όµορφα χρόνια» και είναι το κείµενο που ακολουθεί:
…Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραµε να επιβιώσουµε. Ήµαστε µια γενιά σε αναµονή: περάσαµε την παιδική µας ηλικία περιµένοντας. Έπρεπε να περιµένουµε δύο ώρες
µετά το φαγητό πριν κολυµπήσουµε, δύο ώρες µεσηµεριανό ύπνο για να ξεκουραστούµε και
τις Κυριακές έπρεπε να µείνουµε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουµε. Ακόµα και οι
πόνοι περνούσαν µε την αναµονή. Ολοµόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσµο! Χωρίς
κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραµε; […]
Θα τον βοηθήσουµε να ετοιµάσει ένα σχέδιο µαθήµατος: Γράψτε για το σκοπό
αυτό το ΣΚΟΠΟ τους ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ σε τρία επίπεδα (ΓΝΩΣΕΙΣΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ), καθώς και τις ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ που θα ακολουθήσετε, έχοντας ως βάση τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης.
ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
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…………………………………………………………………...
ΣΤΑΣΕΙΣ
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΓΙ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 04:43 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Η εκµάθηση των παρελθοντικών χρόνων της νέας ελληνικής

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Να γνωρίσουν και να καταλάβουν τους κανόνες σχηµατισµού
των παρελθοντικών χρόνων
Να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν το πότε χρησιµοποιούµε καθένα από αυτούς
Η ορθή χρησιµοποίηση των παρελθοντικών χρόνων ανάλογα
µε αυτό που θέλουν να εκφράσουν
Η σωστή ορθογραφία µέσα από τους κανόνες σχηµατισµού
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τους

ΣΤΑΣΕΙΣ

Το να µαθαίνουµε το πως να µαθαίνουµε µέσα σε πραγµατικές
καταστάσεις και παραδείγµατα
Η αλλαγή της συνήθους αρνητικής στάσης και προκατάληψης
απέναντι στη γραµµατική και τους κανόνες της.
Το να είµαστε σε θέση εύκολα να προσαρµοζόµαστε και να αλλάζουµε κάτι που έχουµε µάθει προηγουµένως λάθος (π.χ. πολλές µετανάστριες µπορεί είχαν µάθει να χρησιµοποιούν µε λάθος τρόπο τους παρελθοντικούς χρόνους).
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παιχνίδι ρόλων για τη γλωσσική ανάπτυξη. (π.χ να κάνει κάποιος το δηµοσιογράφο και να ρωτάει τους πολίτες για ένα
σκηνικό που συνέβη χθες στην περιοχή τους)
Να χωριστούν σε οµάδες εργασίας, όπου η κάθε µια θα µετατρέπει ένα ρήµα στον αντίστοιχο παρελθοντικό χρόνο. που θα
έχει αναλάβει (π.χ µια οµάδα θα σχηµατίζει τον αόριστο ενός
ρήµατος και η άλλη παρατατικό

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΕΤ - Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 09:53 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την χρήση των παρελθοντικών χρόνων

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Να αναγνωρίζουν αλλά και να σχηµατίζουν τους διάφορους
ρηµατικούς τύπους των χρόνων αυτών.
Να εξηγούν τη σηµασία των παρελθοντικών χρόνων και να
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διακρίνουν τη διαφορά τους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι την ικανότητα –µέσα από
ασκήσεις να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε παρελθοντικούς χρόνους

ΣΤΑΣΕΙΣ

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι ευνοϊκή στάση απέναντι
στην σωστή χρήση της γλωσσάς της χώρας που θα ζήσουν γεγονός που θα τους διευκολύνει στην διαβίωση τους .

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ
ΚΕΣ

ΤΕΧΝΙ- ∆ιανοµή από την προηγουµένη των κύριων σηµείων, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν ανά πάσα στιγµή να παρακολουθούν τη ροή.( Προσέλκυση της προσοχής των εκπαιδευοµένων).
«Χιονοστιβάδα» «καταιγισµός ιδεών» µε χρήση σαν εκπαιδευτικό µέσο: πίνακα.
Μικρή εισήγηση από τον εκπαιδευτή ορισµένων θεωρητικών στοιχείων µε συζήτηση µε τους εκπαιδευόµενους.( Η εισήγηση να συνδέεται µε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων και να κινείται στα πλαίσια του
γνωστικού τους επιπέδου). Η δοµή της εισήγησης να
είναι συγκροτηµένη (εισαγωγή, κυρίως θέµα, επίλογος, ανακεφαλαίωση), να εµπλουτίζεται µε παραδείγµατα. Η εισήγηση να υποστηρίζεται από οπτικοαουστικά
µέσα (πίνακας, διαφάνειες, σλάιντς, εικόνες, σχεδιαγράµµατα και να περιορίζεται στα “αναγκαία στοιχεία”
και να µην υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες. Έτσι ο µονόλογος περιορίζεται.
Ο εκπαιδευτής να παρατηρεί τις αντιδράσεις των
ακροατών (“γλώσσα” του σώµατος). Εξακριβώνει
αν παρακολουθούν, αν καταλαβαίνουν, αν συµφω-
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νούν ή διαφωνούν, πλήττουν, είναι κουρασµένοι κ.ο.κ
Ο ίδιος ο εκπαιδευτής να χρησιµοποιεί όσα γνωρίζει για
την επικοινωνία (σαφήνεια και πληρότητα των µηνυµάτων που εκπέµπει, δηµιουργική αξιοποίηση
της “γλώσσας” του σώµατός του, έκφραση συναισθηµάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των διδασκοµένων, υποκίνησή τους για ενεργητική ανταλλαγή
µηνυµάτων, ενθάρρυνση να θέσουν ερωτήσεις).
Θα χωριστούν σε οµάδες όπως κάθονται, ανά δύο(εργασία σε µικρές οµάδες) και θα κάνουν ασκήσεις.
Πρακτική εξάσκηση δραστηριοτήτων.
Παίξιµο ρόλων
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΜΙ - ∆ευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2011, 12:04 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Κατανόηση και χρήση των παρελθοντικών χρόνων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

•
•

να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους
να καταλάβουν και να προσδιορίσουν την εφαρµογή
τους µέσα στα διάφορα είδη κειµένων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•

να συντάσσουν κείµενα εφαρµόζοντας τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας.
να πραγµατοποιούν αλλαγές στους χρόνους των ρηµάτων ενεργοποιώντας προηγούµενες γνώσεις τους

•
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ΣΤΑΣΕΙΣ

να προσαρµόσουν τις γνώσεις τους σε καταστάσεις που βιώνουν µέσα από αντίστοιχα κείµενα, µε αποτέλεσα να αισθάνονται τη δηµιουργική µάθηση.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•

•

οµάδες εργασίας : οι εκπαιδευόµενες χωρίζονται σε
οµάδες εργασίας των τριών ατόµων και κάνουν ασκήσεις
συζήτηση στην τάξη : πραγµατοποιείται συζήτηση των
αποτελεσµάτων των ασκήσεων µεταξύ των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε µέσα από την
αλληλεπίδραση να οικοδοµηθεί η αυτοπεποίθηση στις
σχέσεις.

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ∆Μ - Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011, 06:45 πµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα Ενήλικων Μεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: Νέα Ελληνική γλώσσα

ΣΚΟΠΟΣ
Κατανόηση και χρήση των χρόνων των ρηµάτων στην ελληνική γλωσσα.
(Παρελθοντικοί χρόνοι - Αόριστος)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Να κατανοήσουν τη λειτουργία του ελληνικού γλωσσικού συστήµατος όσον αφορά τους γραµµατικούς
τύπους στους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων
κυρίως στον Αόριστο σε σύγκριση µε τον Παρατατικό και τον Υπερσυντέλικο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να συνειδητοποιήσουν οι µαθήτριες τη σηµασία της
χρήσης του σωστού χρονικού επιπέδου στην καθηµερινή τους οµιλία.
2. Να κατακτήσουν το βασικό όργανο της γλωσσικής
κοινότητας στην οποία ανήκουν ώστε να αναπτυχθούν συναισθηµατικά και κοινωνικά.
3. Να χρησιµοποιούν µε επάρκεια τον προφορικό και
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γραπτό λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.

ΣΤΑΣΕΙΣ

1. Να εκτιµήσουν τη σηµασία της ξένης αλλά και της
δικής τους γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης
και του πολιτισµού.
2. Να συνειδητοποιήσουν την πολιτισµική παράδοση
της χώρας υποδοχής µέσω της κατάκτησης του
γλωσσικού της οργάνου.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•

•
•

Παιχνίδι ρόλων: δύο µαθήτριες υποδύονται δύο πρόσωπα. Η µία της δηµοσιογράφου και η άλλη της κυρίας που βρέθηκε µάρτυρας σε ένα ευτράπελο περιστατικό στην περιοχή.(προφορικός λόγος, χρήση παρατατικού και αορίστου κατά την αφήγηση: απαραιτήτως επισηµαίνεται και η χρήση του ιστορικού ενεστώτα).
Γραπτή εργασία: απόδοση παρόµοιας προσωπικής
εµπειρίας σε ένα σηµείωµα 150 λέξεων.
Συζήτηση Εταιρική πάνω σε θέµα της επικαιρότητας

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2011, 06:37 µµ
ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Παραγωγή-Κατανόηση αισθηµατικά φορτισµένου αφηγηµατικού λόγου
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ
Να εµπεδώσει τον παρακείµενο.
Να εµπεδώσει την διαφορά µεταξύ παρακειµένου και αορίστου.
Να γνωρίσει προτάσεις τύπου «έπρεπε να…για να», «χρειάζεται να…για να»,
κτλ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Να αφηγείται γεγονότα από τη ζωή του και άλλων.
Να «ντύνει» τα παραπάνω µε αισθήµατα νοσταλγίας και άλλα.
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Να κατανοεί τα παραπάνω ως δέκτης.
Να κατασκευάζει σύνθετες αιτιολογικές προτάσεις µε το «…για να…»
ΣΤΑΣΕΙΣ
Να βιώσει την ετερότητα σε όλο το φάσµα της.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
-Σε οµάδες οι εκπαιδευόµενες συζητούν για κάτι που έκαναν χτες (αόριστος) και
κάτι που συνήθιζαν να κάνουν µικρές (παρακείµενος).
-Αντιπαραβολή προτάσεων που µόλις χρησιµοποίησαν σε παρακείµενο/αόριστο
για να θυµηθούν τις διαφορές στο σχηµατισµό και τη χρήση. Σχηµατίζουν τους
κανόνες οι ίδιες.
-Εισαγωγή κειµένου (πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξουµε το «ήµαστε» σε «ήµασταν»). Ίσως ασκήσεις λεξιλογίου τύπου: Πού υπάρχει αναµονή (στο νοσοκοµείο, κτλ. ); Πώς λέγονται οι χώροι όπου περιµένουµε; Αίθουσα αναµονής. Κοκ...
-Συζήτηση γύρω από το τι αισθήµατα θέλει να προκαλέσει ο συγγραφέας.
-Σε οµάδες ανακατασκευή του κειµένου για να προκαλέσει άλλα αισθήµατα (θυµό, κτλ. ).
-∆ίνονται φωτογραφίες διάφορων ανθρώπων στις εκπαιδευόµενες. Τους δίνεται
χρόνος να σκεφτούν το χαρακτήρα τους και τη ζωή του. Στη συνέχεια τριγυρνούν
στην τάξη και ρωτούν η µία την άλλη για τις συνήθειές τους µικρές προσπαθώντας να µαντέψουν ηλικία, φύλο, κτλ.
-Ακολουθεί συζήτηση για το πώς οι ασχολίες του ανθρώπου έχουν φύλο, θρησκεία, κτλ.
-Για το σπίτι (εάν προβλέπεται, αλλιώς στην τάξη) δίνεται το ίδιο κείµενο µε
πολλά κοµµάτια να λείπουν (πχ. Η αλήθεια είναι ότι… . Ήµασταν µία γενιά …
κτλ.). Οι ιστορίες αναρτώνται σε ειδικό σηµείο στην τάξη.
Re: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011, 10:36 πµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Εκµάθηση, κατανόηση και χρήση των παρελθοντικών χρόνων της νέας ελληνικής γλώσσας (παρατατικός-αόριστος-υπερσυντέλικος)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

1)να µάθουν την κλίση των παρελθοντικών χρόνων
2)να διακρίνουν πότε χρησιµοποιούµε εξακολουθητικούς χρό-
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νους στο παρελθόν και πότε στιγµιαίους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•
•
•

ΣΤΑΣΕΙΣ

•

•

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•

•

•

να αναγνωρίζουν τους παρελθοντικούς χρόνους στα
γραπτά κείµενα
να χρησιµοποιούν σωστά τους παρελθοντικούς χρόνους
στον προφορικό λόγο
να εντοπίσουν λάθη που έκαναν στην καθηµερινή χρήση
της νέας ελληνικής
…να συνειδητοποιήσουν ότι η σωστή χρήση της γλώσσσας θα τις βοηθήσει και θα διευκολύνει την καθηµερινή
τους ζωή και τη συµβίωσή τους µε άλλα άτοµα που ζουν
στην ίδια χώρα .
να εκτιµήσουν την πολιτιστική παράδοση και παραγωγή
µιας αρχαίας γλώσσας ,όπως είναι ελληνική.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
……χωρίζουµε τις εκπαιδευόµενες σε οµάδες. ∆ιανέµουµε σε κάθε οµάδα µια φωτογραφία ενός ιστορικού
προσώπου, επιστήµονα, φιλοσόφου, ποιητή κτλ. µε σηµειωµένα από κάτω τα σηµαντικότερα γεγονότα της ζωής
του προσώπου ταξινοµηµένα κατά χρονολογίες. Οι εκπαιδευόµενες καλούνται να συντάξουν ένα κείµενο µε τη
βιογραφία του συγκεκριµένου προσώπου χρησιµοποιώντας αναλόγως τον παρατατικό, τον αόριστο ή τον υπερσυντέλικο.
παιχνίδι ρόλων : χωρίζουµε σε δυάδες . Η µια εκπαιδευοµένη κάνει το ρόλο της δηµοσιογράφου και η άλλη το
ρόλο ενός πολίτη που περιγράφει τη χθεσινή του ταλαι

από ΑΜ - Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011, 02:51 πµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Να καταλάβουν ποιοι είναι οι παρελθοντικοί χρόνοι (παρατατικός, αόριστος, υπερσυντέλικος)
Να κατανοήσουν τη χρησιµότητά τους

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Να µπορούν να αναγνωρίσουν τους χρόνους
Να χρησιµοποιούν σωστά τους χρόνους των ρηµάτων τόσο
προφορικά όσο και γραπτά.
Να διαβάζουν και να κατανοούν σωστά.

ΣΤΑΣΕΙΣ

Να ενταχθούν οµαλά στην χώρα υποδοχής.
Να κατανοήσουν την παράδοση και τον πολιτισµό της χώρας
υποδοχής

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οµάδες εργασίας
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτη περίπτωσης
Συζήτηση, ερωτήσεις/απαντήσεις

•

από ΧΠ - Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2011, 09:01 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Εκµάθηση παρελθοντικών χρόνων της ελληνικής γλώσσας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Να κατανοήσουν τι σηµασία των χρόνων και τη χρήση τους τόσο στον
προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.
2.Να κατανοήσουν τον τρόπο σχηµατισµού τους.
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους χρόνους στον
προφορικό λόγο και να τους αναγνωρίζουν µέσα στο γραπτό λόγο.
ΣΤΑΣΕΙΣ:1. Η κατανόησή τους βοηθά στη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας
2.Πιο εύκολη η ένταξη και αποδοχή τους στη χώρα φιλοξενίας.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: 1.Μέσα από την πραγµατικότητα να αντλήσουν θέµατα και να
τα σχολιάσουν/ αναφέρουν στους χρόνους που έµαθαν.
2.Χρήση πίνακα
3.Παιχνίδι ρόλων
4.Γραπτές εργασίες για περισσότερη εξάσκηση
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από Αικατερίνη Καραϊσκου - Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011, 01:56 µµ

ΣΚΟΠΟΣ : Η εκµάθηση των χρόνων της ελληνικής γλώσσας.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ : -να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενες όλους τους χρόνους της ελληνικής γλώσσας
-να καταλάβουν τη χρήση και τη λειτουργία των χρόνων αυτών
-να συγκρατήσουν όλους τους χρόνους των ρηµάτων τόσο στην ενεργητική όσο και στην
παθητική φωνή
-να αναγνωρίζουν αυτούς τους χρόνους στα ρήµατα που χρησιµοποιούνται τόσο σε γραπτά κείµενα όσο και στον καθηµερινό προφορικό λόγο.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: -να χρησιµοποιούν όλους τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής
γλώσσας στον καθηµερινό προφορικό λόγο ,καθώς και κατά το γράψιµο µιας έκθεσης ή
µιας περίληψης ή ενός κειµένου γενικώς
-να αλλάζουν ως άσκηση αυτούς τους χρόνους σε ένα γραπτό κείµενο από παρελθοντικούς σε παροντικούς και το αντίστροφο
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-να εφαρµόζουν τη λειτουργία των χρόνων αυτών στο σχηµατισµό σωστών προτάσεων
είτε στον γραπτό είτε στον προφορικό λόγο.

ΣΤΑΣΕΙΣ: -να αισθάνονται την ανάγκη να χρησιµοποιούν όλους τους χρόνους των ρηµάτων στον καθηµερινό προφορικό και γραπτό λόγο
-να προσαρµόζουν τα ρήµατα µίας προφορικής ή µίας γραπτής φράσης σε όλους τους
χρόνους.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: -συγκρότηση οµάδων δύο ή και περισσότερων εκπαιδευοµένων
για επίλυση ασκήσεων χρονικών αντικαταστάσεων των ρηµάτων ενός δοθέντος γραπτού
κειµένου
-καταιγισµός ιδεών ,κατά τον οποίο η κάθε µία ξεχωριστά από τις εκπαιδευόµενες θα
σκέπτεται και θα λέει ένα ρήµα σε οποιονδήποτε χρόνο και οι υπόλοιπες θα καλούνται
να αναγνωρίζουν αυτόν τον χρόνο ,µε τη βοήθεια της χρήσης του πίνακα από τον εκπαιδευτή
-παιχνίδι ρόλων ,κατά το οποίο η µία εκπαιδευόµενη θα υποδύεται τον αυτόπτη µάρτυρα
ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήµατος και η άλλη ή οι άλλες δύο τους περαστικούς που
θέλουν να µάθουν πληροφορίες για το τραγικό συµβάν .Απαιτείται κατά τον διάλογο αυτόν η γνώση και η χρήση κυρίως των παρελθοντικών χρόνων.
-συζήτηση µε διάταξη δύο κύκλων ή συζήτηση εταιρική (δύο ατόµων), κατά την οποία ο
ένας κύκλος ή το ένα άτοµο θα πρέπει να χρησιµοποιεί στα ρήµατά του όσους περισσότερους χρόνους µπορεί και ο άλλος κύκλος ή το άλλο άτοµο να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αυτούς τους χρόνους.
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΓΚ - Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011, 04:19 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
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Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των χρόνων των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Να κατανοήσουν ποιοι είναι αυτοί οι χρόνοι, να µπορούν να
τους αναγνωρίζουν και να µπορούν να τους χρησιµοποιούν.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Να αναγνωρίζουν τους χρόνους σε ένα κείµενο και να τους
χρησιµοποιούν σωστά και να µην κάνουν πλέον λάθη στη χρήση τους.

ΣΤΑΣΕΙΣ

Να εκτιµήσουν την σηµασία της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, αφού µόνο έτσι θα µπορέσει να τους ‘αγγίξει’ η πολιτισµική παράδοση και ο ελληνικός πολιτισµός.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παιχνίδι ρόλων
Συζητήσεις
Γραπτές εργασίες
Μελέτη περίπτωσης

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΚΧ - Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2011, 08:26 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ

Κατανόηση και χρήση των παρελθοντικών χρόνων.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ
• να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους.
• να καταλάβουν και να προσδιορίσουν την εφαρµογή
τους µέσα στα διάφορα είδη κειµένων.
• να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν το ποτέ τους
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χρησιµοποιούµε.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

να συντάσσουν κείµενα εφαρµόζοντας τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας.
να πραγµατοποιούν αλλαγές στους χρόνους των ρηµάτων ενεργοποιώντας προηγούµενες γνώσεις τους
να αναγνωρίζουν τους παρελθοντικούς χρόνους στα
γραπτά κείµενα.
να χρησιµοποιούν σωστά τους παρελθοντικούς χρόνους στον προφορικό λόγο.

•

•
•
•

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

να συνειδητοποιήσουν ότι η σωστή χρήση της γλώσσας θα τις βοηθήσει στην καθηµερινή τους ζωή και
στη συµβίωσή τους µε άλλα άτοµα που ζουν στην ίδια
χώρα.

•

•

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οµάδες εργασίας

•

Παιχνίδι ρόλων

•

Μελέτη περίπτωσης

•

Συζήτηση, ερωτήσεις / απαντήσεις

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΚΤ - Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011, 12:14 πµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Χρήση του παρακείµενου και αφηγηµατικός λόγος αναπόλησης και «έπρεπε»
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΓΝΩΣΕΙΣ Να εµπεδώσει τον παρακείµενο.
Να εµπεδώσει την διαφορά µεταξύ παρακειµένου και αορίστου.
Να εµπεδώσει προτάσεις τύπου «έπρεπε να…για να», «χρειάζεται να…για να», κτλ
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να αφηγείται γεγονότα από τη ζωή του και άλλων.
Να «ντύνει» τα παραπάνω µε αισθήµατα νοσταλγίας.
Να κατανοεί τα παραπάνω ως δέκτης.
Να κατασκευάζει σύνθετες αιτιολογικές προτάσεις µε το «…για να…»
ΣΤΑΣΕΙΣ Να βιώσει την ετερότητα σε όλο το φάσµα της.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -Σε οµάδες οι εκπαιδευόµενες συζητούν για κάτι που έκαναν
χτες (αόριστος) και κάτι που συνήθιζαν να κάνουν µικρές (παρακείµενος).
-Αντιπαραβολή προτάσεων που µόλις χρησιµοποίησαν σε παρακείµενο/αόριστο για
να θυµηθούν τις διαφορές στο σχηµατισµό και τη χρήση. Σχηµατίζουν τους κανόνες
οι ίδιες.
-Εισαγωγή κειµένου (πιθανώς να χρειαστεί να αλλάξουµε το «ήµαστε» σε «ήµασταν»)
-Συζήτηση γύρω από το τι αισθήµατα θέλει να προκαλέσει ο συγγραφέας.
-Σε οµάδες ανακατασκευή του κειµένου για να προκαλέσει άλλα αισθήµατα (θυµό,
κτλ.).
-∆ίνονται φωτογραφίες διάφορων ανθρώπων στις εκπαιδευόµενες. Τους δίνεται χρόνος να σκεφτούν το χαρακτήρα τους και τη ζωή του. Στη συνέχεια τριγυρνούν στην
τάξη και ρωτούν η µία την άλλη για τις συνήθειές τους µικρές προσπαθώντας να µαντέψουν ηλικία, φύλο, κτλ.
-Ακολουθεί συζήτηση για το πώς οι ασχολίες του ανθρώπου έχουν φύλο, θρησκεία,
κτλ.
-Για το σπίτι (εάν προβλέπεται, αλλιώς στην τάξη) δίνεται το ίδιο κείµενο µε πολλά
κοµµάτια να λείπουν (πχ. Η αλήθεια είναι ότι… . Ήµασταν µία γενιά … κτλ.). Οι ιστορίες αναρτώνται σε ειδικό σηµείο στην τάξη.
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΠΓ - Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011, 02:50 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάπυξη της ικανότητας των µεταναστριών να επικοινωνούν
αποτελεσµατικά στην ελληνική γλώσσα για να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή του τόπου.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η εκµάθηση των παρελθοντικών χρόνων της νέας ελληνικής
γλώσσας µε ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση του αορίστου.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
ΓΝΩΣΕΙΣ:1.Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τη χρήση του αορίστου, αποµνηµονεύοντας τις καταλήξεις του, αλλά και να καταλαβαίνουν ότι ο αόριστος είναι ο κύριος
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χρόνος της αφήγησης(προηγείται βέβαια η ανάλυση του όρου αφήγηση).
2.Να ονοµάζουν την οριστική αλλά και την υποτακτική έγκλιση, µαθαίνοντας τις καταλήξεις και τη σηµασία της καθεµιάς έγκλισης (µέσα από την επισήµανση ρηµατικών τύπων του κειµένου: καταφέραµε , περάσαµε, να µείνουµε, να κοινωνήσουµε).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Αρχικά να ελέγχουν την ορθή γραφή των ρηµατικών
τύπων, έπειτα να συντάσσουν προτάσεις σε συνοπτικό χρόνο(εµπέδωση της θεωρίας για
τη χρήση οριστικής και υποτακτικής αορίστου) και τέλος να διαβάζουν τους τύπους ενός
ρήµατος µέσα σ' ένα κείµενο µε τη δυνατότητα να τους αλλάζουν σε άλλη χρονική βαθµίδα (παρόν-µέλλον).
ΣΤΑΣΕΙΣ: Αφού έχουν αφοµοιώσει τη χρήση του αορίστου να µπορούν µε την εφαρµογή του να προσαρµόζονται τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό τους λόγο.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:1. Φυλλάδιο µε ασκήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχηση, συµλήρωσης κενών).
2. Οµαδικές εργασίες (π.χ. να ρωτήσουν τη διπλανή τους και να καταγράψουν τι έκανε
χθες).
3.Να αναπτύξουν προφορικούς διαλόγους ανά δύο όπου θα συζητούν για το τι µπορούν
ή τι θέλουν να κάνουν στη νέα τους πατρίδα.
4. Να γράψουν ένα µικρό κείµενο (όπως θα έγραφαν στο ηµερολόγιο τους) για την προηγούµενη τους µέρα.

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΝΜ - Πέµπτη, 17 Φεβρουάριος 2011, 09:39 πµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Η χρήση των παρελθοντικών χρόνων της νέας ελληνικής γλώσσας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

•
•

να µάθουν το σχηµατισµό και την κλίση των παρελθοντικών χρόνων
να διακρίνουν τη διαφορά ανάµεσα στον παρατατικό, τον
αόριστο και τον υπερσυντέλικο.

…………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•
•

ΣΤΑΣΕΙΣ

να σχηµατίζουν σωστά τους τύπους των παρελθοντικών
χρόνων
να χρησιµοποιούν σωστά τους παρελθοντικούς χρόνους
ανάλογα µε τη χρονική βαθµίδα που τους ζητείται

…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
• να προσαρµοστούν γλωσσικά στη χώρα υποδοχής
• να συνειδητοποιήσουν τον πολιτισµό της χώρας που διαµένουν µέσα από τη γλώσσα της.
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•

•

……χωρισµός σε οµάδες ,στην καθεµιά από τις οποίες δίνεται ένα κείµενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας και οι εκπαιδευόµενες καλούνται να βρουν τους παρελθοντικούς
χρόνους
παιχνίδι ρόλων όπου η µια έχει το ρόλο του δηµοσιογράφου και η άλλη του συνεντευξιαζόµενου και καλούνται εναλλάξ να σχολιάσουν τα γεγονότα της χθεσινής ηµέρας

.……………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΕΧ - Πέµπτη, 17 Φεβρουάριος 2011, 06:06 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
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ΣΚΟΠΟΣ

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την χρηση παρελθοντικων χρονων.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

1) να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους
2) να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν το πότε χρησιµοποιούµε καθένα από αυτούς

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1)Να αναγνωρίζουν τους χρόνους σε ένα κείµενο και να τους
χρησιµοποιούν σωστά και να µην κάνουν πλέον λάθη στη χρήση τους.
2)Να πραγµατοποιούν αλλαγές επαναφέροντας προηγούµενες
γνώσεις.
ΣΤΑΣΕΙΣ
1)Να εκτιµήσουν την σηµασία της γνώσης της ελληνικής
γλώσσας
2)Να συνειδητοποιήσουν τον πολιτισµό της χώρας που διαµένουν µέσα από τη γλώσσα της.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παιχνίδι ρόλων
Συζητήσεις
Γραπτές εργασίες
Μελέτη περίπτωσης
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
από ΑΧ - Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2011, 07:41 µµ
ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα Ενήλικων Μεταναστριών
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ΜΑΘΗΜΑ: Νέα Ελληνική γλώσσα

ΣΚΟΠΟΣ
Κατανόηση και χρήση των παρελθοντικών χρόνων των ρηµάτων στην ελληνική
γλωσσα.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Να κατανοήσουν τη χρήση των παρελθοντικών χρόνων των ρηµάτων κυρίως στον Παρατατικό και Αόριστο
2. Να αναγνωρίζουν τους χρόνους αυτούς στα διάφορα
είδη κειµένων και στον προφορικό λόγο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Να διαβάζουν και να συντάσσουν κείµενα εφαρµόζοντας τις γνώσεις τους.
2. Να χρησιµοποιούν τους χρόνους αυτούς στον προφορικό και γραπτό λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές
περιστάσεις.

ΣΤΑΣΕΙΣ

1. Να ενταχθούν και να προσαρµοστούν ευκολότερα
στην κοινωνία υποδοχής.
2. Να συνειδητοποιήσουν την πολιτισµική παράδοση
της χώρας υποδοχής .
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•
•
•

Παιχνίδι ρόλων
Συζήτηση πάνω σε επίκαιρο θέµα της ειδησεογραφίας
Γραπτή εργασία: δίνεται κείµενο µε παροντικούς
χρόνους και ζητείται η µεταφορά τους σε παρελθοντικούς

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΚΑ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 05:45 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
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ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Εισαγωγή και χρήση των παρελθόντων χρόνων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Ο παρατατικός, ο αόριστος, ο υπερσυντέλικος στην Ελληνική
γλώσσα, σωστή επιλογή των χρόνων κατά περίπτωση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορούν να µιλάνε για το παρόν
Μπορούν να µιλάνε για το παρελθόν
(µετρήσιµες δεξιότητες)

ΣΤΑΣΕΙΣ

Αλλαγή στη αντιµετώπιση της δυσκολίας της Ελληνικής γλώσσας; (κείµενο πολύ µικρό για οποιοδήποτε ασφαλές συµπέρασµα)
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Παιχνίδια ρόλων, προσοµοίωση

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΘΡ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 09:57 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ :
Εκµάθηση των παρελθοντικών χρόνων των ρηµάτων για την σωστή έκφραση γραπτού
και προφορικού λόγου.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ :
Κατανόηση παρελθοντικών χρόνων, που και πότε χρησιµοποιούνται.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :
Κατανόηση των χρόνων έτσι ώστε να υπάρχει σωστή κατανόηση των µηνυµάτων που
εκφράζουν αλλά και που δέχονται σε όλες τις µορφές που χρησιµοποιούν στη κοινωνική
συµπεριφορά τους. Αυτό συνεπώς βοηθά στη σωστή και ήπια κοινωνικοποίηση τους
στην νέα κοινωνία που επέλεξαν να ζήσουν.

ΣΤΑΣΕΙΣ :
Σωστή και οµαλή ένταξη/κοινωνικοποίηση στην κοινωνία υποδοχής.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
1) παιχνίδι ρόλων, 2)διάλογος ,3)οµάδες εργασίας.
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 10:41 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ
Κατανόηση και χρήση των παρελθοντικών χρόνων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΓΝΩΣΕΙΣ

•
•

να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους
να καταλάβουν και να προσδιορίσουν την εφαρµογή
τους µέσα στα διάφορα είδη κειµένων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ /
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•

να συντάσσουν κείµενα εφαρµόζοντας τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας.
να πραγµατοποιούν αλλαγές στους χρόνους των ρηµάτων ενεργοποιώντας προηγούµενες γνώσεις τους

•

ΣΤΑΣΕΙΣ

να προσαρµόσουν τις γνώσεις τους σε καταστάσεις που βιώνουν µέσα από αντίστοιχα κείµενα, µε αποτέλεσα να αισθάνονται τη δηµιουργική µάθηση.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

•

•

οµάδες εργασίας : οι εκπαιδευόµενες χωρίζονται σε
οµάδες εργασίας των τριών ατόµων και κάνουν ασκήσεις
συζήτηση στην τάξη : πραγµατοποιείται συζήτηση των
αποτελεσµάτων των ασκήσεων µεταξύ των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε µέσα από την
αλληλεπίδραση να οικοδοµηθεί η αυτοπεποίθηση στις
σχέσεις.

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΚΣ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 10:49 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών

ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Η εξοικείωση των µεταναστριών µε τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ:
Να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής, να µετατρέπουν ένα ρήµα σε διάφορους χρόνους, να συνδυάζουν σωστά τον χρόνο της πρότασης
µε τον τύπο του ρήµατος
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Να χρησιµοποιούν τον κατάλληλο χρόνο του ρήµατος στις προτάσεις τους
Να κατανοούν τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται το ρήµα σε µια πρόταση.

149

ΣΤΑΣΕΙΣ:
Να αισθάνονται µεγαλύτερη σιγουριά όταν συνδιαλέγονται στην ελληνική και να τολµούν να τη χρησιµοποιούν όλο και πιο συχνά. Να µην θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη γλώσσα και ότι είναι αδύνατον να µάθουν να την χρησιµοποιούν σωστά.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Μελέτη περίπτωσης πάνω σε µια γραπτή αφήγηση, ορισµός µικρών οµάδων, όπου σχεδιάζεται το χρονοδιάγραµµα της αφήγησης µε βάση την µέχρι τώρα εµπειρία των µεταναστριών στην ελληνική, ανακοίνωση του αποτελέσµατος στην τάξη, σύγκριση των χρονοδιαγραµµάτων, συζήτηση, εξαγωγή συµπερασµάτων. Επιστροφή στις αρχικές οµάδες,
όπου δηµιουργούν µια νέα αφήγηση µε χρήση των χρόνων που γνώρισαν, κοινοποίηση
στην τάξη µε τη µορφή διαλόγων –παιχνίδι ρόλων.
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

από ΚΣ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 10:50 µµ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών

ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΣΚΟΠΟΣ
Η εξοικείωση των µεταναστριών µε τους χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής γλώσσας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ:
Να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της ελληνικής, να µετατρέπουν ένα ρήµα σε διάφορους χρόνους, να συνδυάζουν σωστά τον χρόνο της πρότασης
µε τον τύπο του ρήµατος
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Να χρησιµοποιούν τον κατάλληλο χρόνο του ρήµατος στις προτάσεις τους
Να κατανοούν τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται το ρήµα σε µια πρόταση.
ΣΤΑΣΕΙΣ:
Να αισθάνονται µεγαλύτερη σιγουριά όταν συνδιαλέγονται στην ελληνική και να τολµούν να τη χρησιµοποιούν όλο και πιο συχνά. Να µην θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη γλώσσα και ότι είναι αδύνατον να µάθουν να την χρησιµοποιούν σωστά.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Μελέτη περίπτωσης πάνω σε µια γραπτή αφήγηση, ορισµός µικρών οµάδων, όπου
σχεδιάζεται το χρονοδιάγραµµα της αφήγησης µε βάση την µέχρι τώρα εµπειρία των
µεταναστριών στην ελληνική, ανακοίνωση του αποτελέσµατος στην τάξη, σύγκριση
των χρονοδιαγραµµάτων, συζήτηση, εξαγωγή συµπερασµάτων. Επιστροφή στις αρχικές οµάδες, όπου δηµιουργούν µια νέα αφήγηση µε χρήση των χρόνων που γνώρισαν,
κοινοποίηση στην τάξη µε τη µορφή διαλόγων –παιχνίδι ρόλων.
Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
από ΞΧ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 02:43 πµ

•
•

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ: Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ: ∆ιδασκαλία Ελληνικής γλώσσας
ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ : Οµάδα µεταναστριών
ΜΑΘΗΜΑ : ∆ιδασκαλία των Κανονισµών της Πετοσφαίρισης
ΣΚΟΠΟΣ : Απόκτηση γνώσης των Κανονισµών της Πετοσφαίρισης και

των δεξιοτήτων για την χρήση τους στη διαιτησία ενός αγώνα Πετοσφαίρισης.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ
1.Να γνωρίζουν τους Βασικούς Κανονισµούς της Πετοσφαίρισης.
2.Να εξηγούν τη σηµασία τους για την οµαλή διεξαγωγή ενός αγώνα
Πετοσφαίρισης
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενες την ικανότητα χρήση των Κανο-

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

νισµών της Πετοσφαίρισης στη διαιτησία ενός αγώνα.

ΣΤΑΣΕΙΣ

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενες ευνοϊκή στάση απέναντι στην άθληση ως ένας τρόπος ζωής που προάγει την υγεία και την ευεξία.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Εισήγηση από τον εκπαιδευτή των Βασικών Κανονισµών της Πετοσφαί-

1.

ρισης
Η δοµή της εισήγησης είναι συγκροτηµένη, σαφής και περιεκτική. Η εισήγηση περιορίζεται στα «βασικά στοιχεία» χωρίς τις λεπτοµέρειες και εµπλουτίζεται µε παραδείγµατα όπου είναι απαραίτητο. Υποστηρίζεται από
οπτικοαουστικά µέσα (πίνακας, διαφάνειες, εικόνες, σχεδιαγράµµατα).
Συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία των Βασικών Κανονισµών για την οµα-

2.

λή διεξαγωγή ενός αγώνα Πετοσφαίρισης είτε είναι επίσηµος είτε όχι.
Η συζήτηση συνδέεται µε τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των εκπαιδευΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

οµένων, κινείται στο πλαίσιο του γνωστικού τους επιπέδου και σύµφωνα
µε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
3.

Μέθοδος «Χιονοστιβάδα» - «καταιγισµός ιδεών» µε χρήση σωµατικής
επίδειξης και ζωγραφιάς σε πίνακα, σχετικά µε τις χειρονοµίες που εκτελεί
ένα ∆ιαιτητής Πετοσφαίρισης.
Εκτέλεση Σεναρίων µε σχεδίαση στον πίνακα φάσεων του παιχνιδιού στις

4.

οποίες καλούνται οι εκπαιδευόµενες να ορίσουν τις ενέργειες των διαιτητών.
Πρακτική Εκτέλεση Σεναρίων στην αυλή, στο γήπεδο της Πετοσφαίρισης

5.

µε φυσική αναπαράσταση φάσεων του παιχνιδιού από εκπαιδευόµενες οι
οποίες καλούνται να ορίσουν λεκτικά τις ενέργειες των διαιτητών.
Παιχνίδι ρόλων Ο εκπαιδευτής στην αυλή, στο γήπεδο της Πετοσφαίρι-

6.

σης ορίζει τις παίκτριες και τους διαιτητές και σχεδιάζει αγωνιστικές φάσεις.
Οι εκπαιδευόµενες καλούνται να πράξουν ανάλογα τις ενέργειες των διαιτητών. Γίνεται εναλλαγή των ρόλων ανάµεσα στις εκπαιδευόµενες σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
7.

Ερωταποκρίσεις Ανακεφαλαίωση µε ερωτήσεις εµπαίδωσης και άλλες
διευκρινιστικές ερωτήσεις.

•
•

ΣΚΟΠΟΣ: Η εξοικείωση των µεταναστριών µε τους χρόνους των ρηµάτων
της ελληνικής γλώσσας
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΓΝΩΣΕΙΣ: Να γνωρίσουν τους παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων της
ελληνικής, να µετατρέπουν ένα ρήµα σε διάφορους χρόνους, να συνδυάζουν
σωστά τον χρόνο της πρότασης µε τον τύπο του ρήµατος
2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Να χρησιµοποιούν τον κατάλληλο χρόνο του ρήµατος στις
προτάσεις τους και Να κατανοούν τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται το ρήµα
σε µια πρόταση.

1.
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3. ΣΤΑΣΕΙΣ: Να αισθάνονται µεγαλύτερη σιγουριά όταν συνδιαλέγονται στην
ελληνική και να τολµούν να τη χρησιµοποιούν όλο και πιο συχνά. Να µην θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη γλώσσα και ότι είναι αδύνατον να µάθουν να την χρησιµοποιούν σωστά.
•

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
1. Μελέτη περίπτωσης
2. ορισµός µικρών οµάδων,
3. συζήτηση, εξαγωγή συµπερασµάτων.
4. παιχνίδι ρόλων
5. δραµατοποίηση

Απάντηση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 06:31 πµ
Θα κλείσουµε την 9η εβδοµάδα συζητώντας για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Πρόκειται για ένα θέµα που το ξεκινήσαµε στη διάρκεια της 7ης εβδοµάδας
µελέτης. Τι είναι για σας, λοιπόν, περισσότερο ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Επιλέξτε αυτό που είναι πιο κοντά στην άποψή σας και δείτε παράλληλα τι απαντούν οι συνάδελφοί σας στην επιµόρφωση.

•

Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή ...
Μη διστάζετε να δοκιµάζετε νέα πράγµατα στην καθηµερινή διδακτική σας
πρακτική, Τολµήστε!
Ανοίξτε το αρχείο που ακολουθεί και ...
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10η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
JACK MEZIROW - KNUD ILLERIS
Καλωσορίσατε στη 10η εβδοµάδα µελέτης. Αυτή την εβδοµάδα θα ολοκληρώσουµε τη µετασχηµατίζουσα µάθηση του JACK MEZIROW συζητώντας την έννοια του "κριτικού στοχασµού των παραδοχών" και θα γνωρίσουµε τον Knud Illeris
καθηγητή ∆ια Βίου Μάθησης στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο της ∆ανίας ( Danish
University of Education ) στην Κοπεγχάγη.
Ο Knud Illeris είναι καθηγητής ∆ια Βίου Μάθησης στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο της ∆ανίας ( Danish University of Education ) στην Κοπεγχάγη. Η ίδια του η
προσωπική διαδροµή είναι ένα εξαίρετο παράδειγµα του πνεύµατος της εκπαίδευσης
ενηλίκων, αφού στα 27 του χρόνια εγκατέλειψε µια πολλά υποσχόµενη καριέρα ως
ταξιδιωτικός πράκτορας για να ξεκινήσει τις σπουδές του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο Illeris επηρέασε σηµαντικά µε τις απόψεις του την κυβέρνηση της χώρας
του αναφορικά µε τη µάθηση στους χώρους εργασίας και µε τη δια βίου µάθηση. Το
1999 δηµοσιεύτηκε το βιβλίο του «Οι Τρεις ∆ιαστάσεις της Μάθησης» (The Three
Dimensions of Learning) στο οποίο επανεξέτασε και επαναπροσδιόρισε την κατανόηση της έννοιας της µάθησης. Το τελευταίο του βιβλίο για τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης προσφέρει µια εξαιρετική επισκόπηση των σηµαντικότερων σύγχρονων θεωριών για τη µαθησιακή διεργασία. Το επιστηµονικό του υπόβαθρο του Illeris σχετίζεται µε την εκπαιδευτική ψυχολογία. Στον πανεπιστηµιακό χώρο έχει διατελέσει Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Roskilde (1995-2005), Καθηγητής (2005 - ) και Πρόεδρος του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης στο Παιδαγωγικό
Πανεπιστήµιο της ∆ανίας (2005- 2009). Το 2005 ανακηρύχθηκε Οµότιµος Επισκέπτης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Μάθησης στο περίφηµο Teachers
College του Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης. Το 2006 έγινε µέλος του
International Adult and Continuing Education Hall of Fame. Είναι επίσης µέλος του
Γερµανικού Ιδρύµατος Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι παντρεµένος µε την Dr. Birgitte
Simonsen, κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης και Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήµιο της ∆ανίας.
∆είτε τους στο παρακάτω LINK
•

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ - του Knud llleris
Από το βιβλίο του "Σύγχρονες θεωρίες µάθησης" Eκδόσεις Μεταίχµιο
Συσσωρευτική ή µηχανική µάθηση.
o
o
o

κάτι νέο που δεν αποτελεί µέρος από κάτι άλλο
είναι περισσότερο συχνή τα πρώτα χρόνια της ζωής
αργότερα προκύπτει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κάποιος
πρέπει να µάθει κάτι χωρίς αυτό να εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο νοηµατοδότησης ή προσωπικής σηµασίας, όπως για παράδειγµα έναν κωδικό PIN .

Αφοµοιωτική µάθηση ή µάθηση µέσω άθροισης
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o

κάθε νέο στοιχείο συνδέεται ως προσθήκη σε ένα σχήµα ή πρότυπο
που προϋπάρχει. Ως τυπικό παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί η µάθηση
των σχολικών χρόνων, όπου σε κάθε θεµατικό πεδίο τα νέα στοιχεία
οικοδοµούνται µε την έννοια των συνεχών προσθέσεων σε ό,τι ήδη έχει αποκτηθεί ως γνώση.

Προσαρµοσµένη ή υπερβατική µάθηση
o

Πρέπει κανείς να υπερβεί τα υπάρχοντα όρια και να κατανοήσει ή να
αποδεχθεί κάτι που είναι σηµαντικά νέο ή διαφορετικό και αυτό είναι
κάτι πολύ πιο απαιτητικό από την απλή προσθήκη ενός νέου στοιχείου
σε ένα προϋπάρχον σχήµα η πρότυπο.

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση
o

•

Προκαλεί αλλαγή της προσωπικότητας ή αλλαγές στην οργάνωση του
εαυτού. Είναι το αποτέλεσµα ενός ρήγµατος του προσανατολισµού ενός ατόµου, που συνήθως συµβαίνει ως συνέπεια µιας κατάστασης
κρίσης, η οποία προκαλείται από συνθήκες που βιώθηκαν ως επείγουσες και αναπόφευκτες, καθιστώντας την αλλαγή απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω πορεία στη ζωή του ατόµου. Η µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι κατά συνέπεια ταυτόχρονα πολύ βαθιά και εκτεταµένη, απαιτεί πολλή νοητική ενέργεια και, όταν πραγµατοποιείται,
συνήθως βιώνεται σωµατικά ως ένα αίσθηµα ανακούφισης ή χαλάρωσης.

Jack Mezirow
[Απόσπασµα από το άρθρο του “On Critical Reflection”, δηµοσιευµένο στο
Adult Education Quarterly, v.48, N.3, 1998, σ . 185-198]
Κριτικός Στοχασµός Παραδοχών: Εννοιολογική ∆ιαφοροποίηση
Ο στοχασµός, «µια στροφή προς τα πίσω» στην εµπειρία, µπορεί να
σηµαίνει πολλά πράγµατα: απλή συνειδητοποίηση ενός αντικειµένου, ενός γεγονότος ή µιας κατάστασης, συµπε-ριλαµβανοµένης της συνειδητοποίησης
µιας άποψης, µιας σκέψης, ενός συναισθήµατος, ψυχικής διάθεσης, πρόθεσης,
ενέργειας ή των συνηθειών κάποιου. Μπορεί ακόµη να σηµαίνει ότι αφήνουµε
τις σκέψεις µας να τριγυρίζουν σε κάτι, ότι λαµβάνουµε κάτι υπόψη ή προσεγγίζουµε µε τη φαντασία εναλλακτικές επιλογές. Κάποιος µπορεί επίσης να
στοχαστεί επάνω στις σκέψεις του. Ότι στοχαζόµαστε δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι αξιολογούµε αυτό το οποίο σκεπτόµαστε. Αυτό το χαρακτηριστικό
διαφοροποιεί το στοχασµό από τον κριτικό στοχασµό. Ο κριτικός στοχασµός
µπορεί να είναι ασύνειδος, όπως όταν αυθόρµητα επιλέγουµε µεταξύ του καλού και του κακού, στηριζόµενοι στις εσωτερικευµένες µας αξίες ή συνειδητός, όπως όταν ανατρέχουµε συνειδητά σε µια διαδικασία επιλογής για να εξετάσουµε και να εκτιµήσουµε τους λόγους για τους οποίους θα κάνουµε µια
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επιλογή. Όταν το αντικείµενο του κριτικού στοχασµού είναι µια παραδοχή
(πεποίθηση) (ΚΣΠ), µια διαφορετική ακολουθία αφηρηµένης σκέψης εισάγεται, µε σοβαρό ενδεχόµενο να επιφέρει αλλαγή στο σταθερό πλαίσιο αναφοράς κάποιου.
Οι παραδοχές επάνω στις οποίες στηρίζονται αυτές οι πνευµατικές συνήθειες και οι συνακόλουθες απόψεις, µπορεί να είναι επιστηµολογικές, λογικές, ηθικές, ψυχολογικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές,
πολιτικές, οικολογικές, επιστηµονικές, πνευµατικές, ή να αναφέρονται σε άλλες µορφές εµπειρίας. Ως ενήλικοι, µπορούµε να γίνουµε κριτικοί στοχαστές
των δικών µας παραδοχών, καθώς επίσης και των παραδοχών των άλλων.
Κριτικός αυτο-στοχασµός για µια παραδοχή (ΚΑΣΠ) συνεπάγεται κριτική του
πεδίου επί του οποίου ο µανθάνων εµπλέκεται σε ένα πρόβληµα (π.χ. «η θέση
της γυναίκας είναι στο σπίτι», συνεπώς πρέπει να αρνηθώ στον εαυτό µου µια
σταδιοδροµία που πολύ θα επιθυµούσα). Σηµαντικοί προσωπικοί και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί µπορεί να προκύψουν από αυτού του είδους τους στοχασµούς.
•

Η εξέλιξη του κριτικού στοχασµού παραδοχών
Υπάρχει αναπτυξιακή πορεία στην εξέλιξη του ΚΣΠ κατά τη διάρκεια
της ζωής; Οι King και Kitchener (1994) παρουσιάζουν αξιόλογες εµπειρικές
αποδείξεις σχετικά µε την ανάπτυξη της στοχαστικής κριτικής ικανότητας από
την παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση. Ορίζουν ως «επιστηµολογική γνώση» τη διεργασία κατά την οποία ένα άτοµο ενεργοποιείται για να ελέγξει
(παρακολουθήσει) την επιστηµολογική φύση των προβληµάτων και την αληθινή αξία των εναλλακτικών λύσεων.
Έτσι , γράφουν για τον ΚΣΠ:
Περιλαµβάνει την επίγνωση που έχει ένας άνθρωπος για τα όρια της
γνώσης, τη βεβαιότητα της γνώσης και τα κριτήρια της γνώσης. ∆ιαφέρει από
τη γνωστική λειτουργία, την προκαθορισµένη νοητική διεργασία επί της οποίας είναι χτισµένη η γνώση για τον κόσµο (π.χ. διάβασµα, αποµνηµόνευση,
χρήση PC) και από τη µετά-γνώση, δηλαδή τις νοητικές διεργασίες που ενεργοποιούµε για να ελέγξουµε τις νοητικές διεργασίες (σ. 12). Για να µάθουµε
τα όρια, τη βεβαιότητα και τα κριτήρια της γνώσης, προϋπόθεση είναι ο ΚΣΠ.
Αν πεις ότι αύριο θα βρέξει, θα χρειασθεί να παρακολουθήσω µε κριτικό τρόπο τις παραδοχές -ως προς την πηγή και το κύρος τους- που οδήγησαν στην
άποψή σου. Βγάζεις απλώς γενικά συµπεράσµατα από την προηγούµενη πείρα
σου σχετικά µε τον καιρό ή µεταφέρεις πρόβλεψη ενός µετεωρολογικού
σταθµού, την οποία διάβασες ή άκουσες;
Η έρευνα που εκπόνησαν οι King και Kitchener υποστηρίζει ότι πιθανώς κινούµαστε διαµέσου πέντε συνόλων µαθησιακών παραδοχών, από την
παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση. Παρουσιάζουν την πορεία αυτή σαν µια
κίνηση διαµέσου αναπτυξιακών «σταδίων», για να φθάσουµε ως ενήλικοι σε
ένα έκτο ή έβδοµο στάδιο, που αντιπροσωπεύει τη «στοχαστική κρίση». Θα
µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι καθώς κινούµαστε προς πλέον ώριµα ε-
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πίπεδα κατανόησης, κάθε παραδοχή συνιστά ένα τρόπο συνήθους νοητικής
διεργασίας.
Στάδιο 1: Μία και µόνη συγκεκριµένη κατηγορία γνώσης. Ορισµένη γνώση
αποκτάται από άµεση προσωπική παρατήρηση και δεν χρειάζεται απόδειξη.
•

Στάδιο 2 :∆ύο συγκεκριµένες κατηγορίες γνώσης. Ένα άτοµο µπορεί να γνωρίζει κάτι µε βεβαιότητα από άµεση παρατήρηση ή εµµέσως από µια αυθεντία
(έναν ειδικό).
Στάδιο 3 Αρκετές συγκεκριµένες κατηγορίες γνώσης που αλληλοσχετίζονται.
Η γνώση θεωρείται ότι είναι είτε απόλυτα βέβαιη ή προσωρινά αβέβαιη. Η
απόδειξη βασίζεται στις απόψεις της αυθεντίας ή στο «τι µοιάζει σωστό».
Στάδιο 4 :Η γνώση γίνεται κατανοητή µε αφηρηµένο τρόπο. Η γνώση είναι
βέβαιη και οι γνωστικές απαιτήσεις είναι ιδιάζουσες για κάθε άτοµο.
Στάδιο 5: ∆ύο ή περισσότερες αφηρηµένες απόψεις περί γνώσης µπορούν να
συσχετισθούν. Η γνώση αντιµετωπίζεται ως συγκυριακή και υποκειµενική. Οι
πεποιθήσεις τεκµηριώνονται µε τη χρήση των κανόνων της έρευνας για τα κατάλληλα περιβάλλοντα.
Στάδιο 6: Αφηρηµένες έννοιες µπορούν να συσχετισθούν. Η γνώση διαµορφώνεται ενεργητικά, µε τη σύγκριση αποδεικτικών δεδοµένων και απόψεων
επί διαφορετικών πλευρών ενός θέµατος. Οι λύσεις αξιολογούνται µε κριτήρια που υποστηρίζονται ατοµικά.
Στάδιο 7: Αφηρηµένες έννοιες γίνονται κατανοητές ως σύστηµα. Η γενική
αρχή είναι ότι η γνώση είναι το αποτέλεσµα µιας διεργασίας λογικής διερεύνησης µε σκοπό τη συγκρότηση µιας καλά τεκµηριωµένης κατανόησης.

•

King P., Kitchener K. (1994) Developing reflective judgment , Jossey-Bass,
San Franscisco.

Ο ΟΡΟΣ "ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ"
Οι King και Kitchener χρησιµοποιούν τον όρο «στοχαστικός» για να περιγράψουν τον ενήλικο τρόπο σκέψης, χαρακτηριστικό των σταδίων 6 και 7. Στα
στάδια αυτά είναι που η γνώση γίνεται κατανοητή όχι ως «δεδοµένη», αλλά ως
κάτι που χτίζεται στην πράξη – τα δεδοµένα της γνώσης δηλαδή, γίνονται αντιληπτά σε συσχετισµό µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν.
•
•
•

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ (Αγγλικά)
MEZIROW POWER POINT Έγγραφο Παρουσίασης Powerpoint
θα ολοκληρώσουµε µε τις συζητήσεις της 10ης εβδοµάδας.
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Forum:
JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Πέµπτη, 10 Φεβρουάριος 2011, 08:55 µµ
Εξηγήστε µε πολύ απλά λόγια στο Μάρκο τι είναι η µετασχηµατίζουσα µάθη-

ση.
Re: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011, 12:00 µµ

Μάρκο καληµέρα! Στο επιµορφωτικό σεµινάριο που συµµετέχω, έγινε λόγος
για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση και ψάχνοντας παράλληλα και στο διαδίκτυο βρήκα µερικές πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη θεωρία αυτή.
Βασικός της εισηγητής είναι ο καθηγητής JACK MEZIROW και η κεντρική
ιδέα της θεωρίας είναι ο µετασχηµατισµός των αντιλήψεων, ιδεών, προκαταλήψεων
που δε µας βοηθούν πλέον στη ζωή µας, γιατί µας κρατούν πίσω και δε µας αφήνουν
να εξελιχθούµε. Κι εγώ κι εσύ και όλοι µας , είµαστε προϊόντα του περιβάλλοντος
στο οποίο µεγαλώσαµε κι ανατραφήκαµε. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, η πόλη ή το χωριό, η χώρα, η οικονοµική µας κατάσταση, το σχολείο ,το πανεπιστήµιο,
όλα αυτά καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε ,την πολιτική µας ιδεολογία, τις θρησκευτικές µας αντιλήψεις αλλά και την αντίληψη που
έχουµε σχηµατίσει για τον εαυτό µας και τον κόσµο γύρω µας. Οι αντιλήψεις αυτές
µας κρατούν δέσµιους, δεν αφήνουν το µυαλό µας ανοιχτό αλλά το εγκλωβίζουν. Αν
π.χ. στο σχολείο µας είπαν πως δεν τα καταφέρνουµε στα µαθηµατικά το πιο πιθανό
είναι να µην προσπαθήσουµε ποτέ να τα καταλάβουµε ,γιατί είµαστε σίγουροι ότι θα
αποτύχουµε. Ο ρόλος λοιπόν ο δικός µας, ως εκπαιδευτών, είναι να δηµιουργήσουµε
τις κατάλληλες συνθήκες µέσα σε µια τάξη ώστε να µπορέσουν οι εκπαιδευόµενοι να
συνειδητοποιήσουν ότι δε µπορεί να είναι µόνο έτσι αλλά και αλλιώς , να σκεφτούν
κριτικά πάνω σε αντιλήψεις που ως τώρα είχαν και -γιατί όχι-τελικά να τις αλλάξουν.
Αυτό φυσικά δε σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι εµείς έχουµε τις σωστές απόψεις
που θα πρέπει να τις µεταδώσουµε και στους άλλους!! Το αντίθετο ακριβώς! Είµαστε
κι εµείς µέρος αυτής της µετασχηµατιστικής διαδικασίας µαζί µε τους εκπαιδευόµενους.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε, εποµένως, συνεργατικό και δηµοκρατικό κλίµα µέσα
στην τάξη, όπου όλοι θα αισθάνονται ασφαλείς να µιλήσουν ,να κρίνουν, να συγκρίνουν , να ακούσουν τους άλλους να µιλάνε και τελικά να γκρεµίσουµε τους εσωτερικούς τοίχους και τις αλυσίδες του µυαλού µας ,να µάθουµε να αποδεχόµαστε το διαφορετικό, να κρίνουµε το µέχρι τώρα αδιαπραγµάτευτο και να βελτιώνουµε τον εαυτό µας.
Απάντηση: Re: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011, 03:58 µµ
Φίλε Μάρκο,

µία σύγχρονη θεωρία µάθησης είναι και αυτή της Μετασχηµατίζουσας µάθησης. Ο
απώτερος σκοπός της είναι να προκαλέσει αλλαγή της προσωπικότητας και της ορ158

γάνωσης του εαυτού µας, ώστε να είµαστε περισσότερο προσαρµοστικοί και αποτελεσµατικοί στην καθηµερινή µας ζωή. Οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για την
περαιτέρω πορεία στη ζωή του ατόµου. Έτσι µόνον παύουµε να είµαστε δυσλειτουργικοί στη εργασία µας και δογµατικοί απέναντι στους άλλους. Το αποτέλεσµα θα
πρέπει - όπως διατείνονται οι θεωρητικοί της µάθησης - συνήθως να βιώνεται σωµατικά και ψυχικά ως ένα αίσθηµα ανακούφισης ή χαλάρωσης. Το εργαλείο που πρέπει
αναµφίβολα να χρησιµοποιηθεί είναι ο Κριτικός Αυτοστοχασµός των Παραδοχών.
Αυτό σηµαίνει πως ο καθένας µας είναι απαραίτητο να κάνει µέσω του στοχασµού "µια στροφή προς τα πίσω" για να συνειδητοποιήσει ένα γεγονός, µια κατάσταση, µια ψυχική διάθεση ή πρόθεση που βίωσε στο παρελθόν. Έπειτα, µέσω του κριτικού στοχασµού να αξιολογήσει αυτό που σκέφτηκε. Εάν το άτοµο προβεί στην αξιολόγηση µιας προσωπικής παραδοχής (πεποίθησης), όταν βρεθεί ενώπιον ενός προβλήµατος, τότε µιλάµε για πραγµάτωση του Κριτικού Αυτοστοχασµού παραδοχών
που µπορεί να επιφέρει σηµαντικές µεταβολές σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
Υ.Γ. πιστεύω να σε βοήθησα
Απάντηση: Re: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΜΕ - Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011, 12:18 µµ

Φίλε Μάρκο, µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι ένα είδος µάθησης που οδηγεί
στον µετασχηµατισµό των πλαισίων αναφοράς των εκπαιδευοµένων. Πιο συγκεκριµένα στον τρόπο µε τον οποίο κάποιος κατηγοριοποιεί εµπειρίες, πεποιθήσεις, ανθρώπους, αντιλήψεις και προσδοκίες στις οποίες στηρίζονται σκέψεις, συναισθήµατα
και συνήθειες έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά, και συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή. Εποµένως, ο εκπαιδευτής πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη του στη µαθησιακή διαδικασία το καθορισµένο εκ των προτέρων πολιτισµικό πλαίσιο, το οποίο είναι σε θέση να τροποποιήσει όταν είναι δυσλειτουργικό για την µάθηση του ενήλικου προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να αφήνει τους
εκπαιδευόµενους µέσα από την επανεξέταση των εµπειριών τους να φτάνουν ακόµα
και στον κριτικό αυτό-στοχασµό δηλαδή σε ολιστική επαναθεώρηση του τρόπου που
αντιλαµβάνονται, πιστεύουν, αισθάνονται και δρούν. Τέλος, θεωρώ ότι οι εκπαιδευτές δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευοµένους προς κάποια
συγκεκριµένη µορφή δράσης, αλλά να τους αφήνουν ελεύθερους να αποφασίζουν
µόνοι τους.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΝΚ - Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011, 02:55 µµ

Φίλε Μάρκο, θα σου αναφέρω κάποια εισαγωγικά για τη µετασχηµατίζουσα
µάθηση αλλά όχι µε πολύ απλά λόγια. Υπάρχει όµως αξιόλογη βιβλιογραφία - µπορώ
να στη δανείσω για το καλοκαίρι- όπου αναλύονται όλες οι έννοιες που θα συναντήσεις!
Θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης θα µπορούσε να ονοµαστεί το σύνολο των θεωρητικών προσεγγίσεων που εκτιµούν ότι βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η ενίσχυση της διεργασίας κριτικού στοχασµού, ορθολογικής εξέτασης, συναισθηµατικής αξιολόγησης, συνειδητοποίησης και µεταβολής των δυσλειτουργικών επιστηµολογικών, κοινωνικο-πολιτισµικών και ψυχολογικών παραδοχών
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που οδηγούν σε προβληµατικές αντιλήψεις και αναποτελεσµατικές συµπεριφορές. Η
µετασχηµατίζουσα µάθηση περι-λαµβάνει συνήθως µια βαθιά, δοµική µεταβολή των
τρόπων σκέψης, των συναισθηµάτων και των συµπεριφορών. Με άλλα λόγια συνιστά
µια σηµαντική τροποποίηση της εικόνας που έχουµε για τον εαυτό µας, τους άλλους
και τον κόσµο που µας περιβάλλει.
Σκοπός της µετασχηµατίζουσας µάθησης είναι η βελτίωση της διεργασίας απόδοσης νοήµατος στην ανθρώπινη εµπειρία και στη συνέχεια η αξιοποίηση αυτής
της βελτιωµένης κατανόησης για τη λήψη τεκµηριωµένων και ώριµων αποφάσεων.
Από αυτή την άποψη, η διεργασία του µετασχηµατισµού µπορεί να περιλαµβάνει ενεργητική επανεξέταση και αναθεώρηση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο βιώνονται οι εµπειρίες µας και έτσι να οδηγεί στην ανάληψη συνειδητής κοινωνικής δράσης, σύµφωνα µε τις ανάγκες, τους προσανατολισµούς και τα ενδιαφέροντα των ατόµων ή των οµάδων, για την αλλαγή του κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου.
Η ορθολογική διεργασία του κριτικού στοχασµού και αυτοστοχασµού των
παραδοχών καθώς και η ενεργοποίηση του µη ορθολογικού δυναµικού του ατόµου,
δηλαδή του συναισθήµατος, της διαίσθησης και της φαντασίας, διευκολύνονται από
τον διαλεκτικό και στοχαστικό διάλογο και γενικά από την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση µέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευόµενης οµάδας. Εποµένως, η νοηµατοδότηση
της εµπειρίας µέσω του κριτικού στοχασµού, ο στοχαστικός διάλογος και η συνειδητή χειραφετική πράξη αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της θεωρίας και της
πρακτικής της µετασχηµατίζουσας µάθησης.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΜΙ - Πέµπτη, 17 Φεβρουάριος 2011, 08:41 µµ

Αγαπητέ Μάρκο, η µετασχηµατίζουσα µάθηση περιλαµβάνει τον κριτικό
στοχασµό και τη µεγαλύτερη αποδοχή των απόψεων των άλλων. Εφαρµόζοντας το
διάλογο µεταξύ των εκπαιδευόµενών σου, ενεργοποιείται ο κριτικός στοχασµός και
κινητοποιείται η µαθησιακή διεργασία. Τα αποτελέσµατα θα φανούν σταδιακά και
όχι από τη µια µέρα στην άλλη.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΚ - Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 01:47 µµ

Φίλε και συνάδελφε Μάρκο, γεια σου! Στα πλαίσια ενός εξ αποστάσεως σεµιναρίου για την εκπαίδευση ενηλίκων που παρακολουθώ ,διδάχθηκα τις αρχές της µετασχηµατίζουσας µάθησης του καθηγητή Jack Mezirow και του κριτικού στοχασµού
και αυτο-στοχασµού του καθηγητή Knud Illeris, τις οποίες και βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και χρήσιµες τόσο για την εκπαίδευση ενηλίκων όσο και για την κανονική εκπαίδευση. Γι'αυτό, θα ήθελα να σου τις συστήσω ανεπιφύλακτα για να τις
χρησιµοποιείς κατά τη διδασκαλία σου στο τµήµα των µεταναστριών. Όσον αφορά
τώρα το τι είναι αυτές οι αρχές, µε πολύ απλά λόγια σε ενηµερώνω ότι αφορούν την
ανάπτυξη κριτικής συνείδησης στους εκπαιδευοµένους µέσω της ύπαρξης διαλόγου
και οµαδικής συνεργασίας, µε σκοπό τη σταδιακή αλλαγή των παραδοσιακώνπαγιωµένων γνώσεων, πεποιθήσεων και προκαταλήψεών τους µε τη βοήθεια της
σταδιακής οικοδόµησης νέων γνώσεων και πιο καινοτόµων αντιλήψεων.

160

Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΠΓ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 08:55 µµ

Μάρκο καλησπέρα! Αυτή τη φορά θα σου δώσω κάποιες χρήσιµες πληροφορίες για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση (Jack Mezirow). Είναι η διαδικασία όπου το
άτοµο δεν αποκτά απλά γνώση αλλά αλλάζει (µετασχηµατίζεται) από αυτό που µαθαίνει. Για τον Mezirow η µετασχηµατίζουσα µάθηση συντελείται µέσω της ανάκλησης και της ανάλυσης της εµπειρίας µε διαδικασίες όπως ανάκληση στη µνήµη, εκλογίκευση, αναδιοργάνωση, συσχετισµό, νοηµατοδότηση και τέλος, κριτικό στοχασµό.
Η µετασχηµατιστική λοιπόν µάθηση προσφέρει τα θεµέλια για τον επαναπροσδιορισµό της προοπτικής µας, λαµβάνει χώρα σε επικοινωνιακό επίπεδο και έχει ως σκοπό
να νοηµατοδοτήσει µε διαφορετικό τρόπο ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, συναισθήµατα
και να εξετάσει µε κριτικό τρόπο τις υποθέσεις πάνω στις οποίες αυτές βασίζονται.
Σηµαντικός κρίνεται και ο ρόλος του µαθησιακού περιβάλλοντος (δηµοκρατικό, ασφαλές και ανοικτό) και ο ρόλος του εκπαιδευτή (αξιόπιστος, αυθεντικός, ακέραιος,
µε αληθινό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων). Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη παλαιότερες εµπειρίες και γνώσεις των εκπαιδευοµένων του.
Ελεύθερη συµµετοχή όλων σε έναν κριτικό διάλογο!
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 21 Φεβρουαριος 2011, 08:54 πµ

Μάρκο καληµέρα‼ Βασικός της εισηγητής της θεωρίας της Μετασχηµατίζουσας
Μάθησης είναι ο καθηγητής JACK MEZIROW και η κεντρική ιδέα της θεωρίας του
είναι ο µετασχηµατισµός των αντιλήψεων, ιδεών, προκαταλήψεων που µας κρατούν
«πίσω» και δε µας αφήνουν να εξελιχτούµε. Είναι λοιπόν αναγκαίο, για να µπορούµε
ως ενήλικοι να εναρµονίζουµε τη ζωή µας µε την πραγµατικότητα, να αναπτύσσουµε
την ικανότητα να επανεξετάζουµε κριτικά τις πεποιθήσεις µας για τον εαυτό µας,
τους ρόλους που έχουµε αναλάβει και τις σχέσεις µας µε τους άλλους. Σύµφωνα µε
τον JACK MEZIROW, το κεντρικό ζητούµενο στην ενήλικη µάθηση είναι να βοηθά
τους εκπαιδευόµενους να επανεξετάζουν τα θεµέλια των δυσλειτουργικών αντιλήψεών τους και να αµφισβητούν την εγκυρότητά τους, ούτως ώστε να διαµορφώνουν
µια περισσότερο βιώσιµη εικόνα του κόσµου και της θέσης τους µέσα σε αυτόν. Θεωρεί αυτή τη διεργασία ως αναγκαιότητα για τους ενηλίκους, προκειµένου να απεγκλωβίζονται από αποπροσανατολιστικά διλήµµατα που επιβάλλονται από το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Ο Mezirow θεωρεί ότι το µέσο για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι ο κριτικός στοχασµός, που τον ορίζει ως διεργασία επανεξέτασης των αντιλήψεων και αξιών, µε βάση τις οποίες κατανοούµε την πραγµατικότητα και δρούµε.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
από ΚΑ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 09:42 πµ
Φίλε Μάρκο, οι µετανάστριες που ήρθαν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα σου,
δεν έχουν ως σκοπό απλά να µάθουν Ελληνικά. Ζουν σε µια χώρα µε διαφορετική
κουλτούρα, γλώσσα, αντιλήψεις και έχουν φέρει µαζί από τη χώρα καταγωγής τους
τις δικές τους αντιλήψεις και τα στερεότυπα και για τη χώρα που τις φιλοξενεί. Σιγά-
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σιγά και µε τις επιλεγµένες τεχνικές που θα χρησιµοποιήσεις, θα δεις να αλλάζουν µε
όσα µαθαίνουν, να επανεξετάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις τους, αλλά και να αµφισβητούν αρκετές από τις µέχρι τώρα παραδοχές. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
προσφέρεις ένα ασφαλές περιβάλλον για µάθηση (κάτι που δεν έκανες) και να δείχνεις αληθινό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των µαθητριών σου.

Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΤ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 02:31 πµ

Η θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε από τον Jack
Mezirow. Κύριος εκφραστής της θεωρίας αυτής υποστηρίζει ότι η µάθηση δεν αποτελεί απλή συσσώρευση νέων γνώσεων οι οποίες προστίθενται σε παλιότερες. Η µάθηση είναι µία πολύπλοκη διεργασία κατά την οποία το άτοµο οφείλει να στοχάζεται
τα όσα ήδη έχει µάθει και πώς αυτά αιτιολογούν τα καινούργια δεδοµένα και τις αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσει επεκτείνοντας τον αντιληπτικό του ορίζοντα. Σκέψου
λοιπόν παράλληλα τι ανάγκες έχει η οµάδα που διδάσκεις.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΙΠ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 12:01 πµ

Μάρκο, µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι το όνοµα µιας θεωρίας που προσπαθεί α) να
περιγράψει αυτό που νιώθει ένας εκπαιδευόµενος όταν ανακαλύπτει ότι κάτι που πίστευε βαθιά δεν είναι αλήθεια και β) να το αναπαράγει ελεγχόµενα στην τάξη.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΕΧ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 06:03 µµ

Μάρκο, η θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εµπειρία
του εκπαιδευόµενου , ο οποίος µέσα από την κριτική σκέψη και τον αναστοχασµό
αναδοµεί τα γνωστικά σχήµατα που έχει µάθει. Με άλλα λόγια ο κάθε άνθρωπος σε
µια προβληµατική κατάσταση ανατρέχει στο παρελθόν έχοντας ως πρότυπο την προηγούµενη εµπειρία για να εξηγήσει τα τεκταινόµενα. Η συγκεκριµένη θεωρία αποτελεί µια κριτική επαναξιολόγηση της κοινωνικής πραγµατικότητας του κάθε ατόµου.
Σου προτείνω να χρησιµοποιείς την συγκεκριµένη θεωρία για να εξηγήσεις τις γνωστικές διαδικασίες µάθησης του κάθε εκπαιδευοµένου µε σκοπό την αποτελεσµατική
διαδικασία µάθησης.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 11:01 µµ

Μάρκο, η θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε από τον Mezirow
και είναι ο µετασχηµατισµός των αντιλήψεων, ιδεών, προκαταλήψεων που µας κρατούν «πίσω» και δε µας αφήνουν να εξελιχτούµε. Βοηθάει στο να περιγράψει αυτό
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που νιώθει ένας εκπαιδευόµενος όταν ανακαλύπτει ότι κάτι που πίστευε βαθιά δεν
είναι αλήθεια και να το αναπαράγει ελεγχόµενα στην τάξη.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΝΓ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 10:46 µµ

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι το αποτέλεσµα του κριτικού στοχασµού.
Όλοι θα πρέπει να µπαίνουµε στην διαδικασία του κριτικού στοχασµού, να ερευνούµε το λόγο που ενεργούµε, µε τον τρόπο που ενεργούµε ως άνθρωποι. Ο κριτικός
στοχασµός θα µπορούσε να µειώσει αρκετά φαινόµενα όπως του ρατσισµού, φανατισµού και πολλών άλλων παγιωµένων λανθασµένων αντιλήψεων. Είναι ένα εργαλείο
αναθεώρησης των στάσεων και συµπεριφορών. Ως εκπαιδευτές ενηλίκων καλούµαστε να στοχεύσουµε προς τρεις κατευθύνσεις ΓΝΩΣΕΙΣ - ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΣΕΙΣ.
Ίσως η πιο σηµαντική είναι οι στάσεις. Όπως είπε και ο διευθυντής µου σε κάποια
συνεδρίαση, είναι πιο σηµαντικό να καταφέρουµε να αλλάξουµε µία στάση ή τη νοοτροπία σε κάτι, απ’ ότι να καταφέρει ο εκπαιδευόµενος, να αποστηθίσει κάποια νέα
γνώση. Βέβαια αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος
στο σηµείο να αµφισβητήσει και µετά να αποδεχτεί ότι είχε λανθασµένη άποψη για
κάτι. Πολλές φορές µε απογοητεύει το πόσο δύσκολο είναι, αλλά πρέπει να επιµένουµε και να προσπαθούµε να δίνουµε ερεθίσµατα και να προβληµατίζουµε. και φυσικά να µην ξεχνάµε πρώτα εµείς οι ίδιοι να στοχαζόµαστε.
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 01:07 πµ

Γεια σου Μάρκο! Με βάση τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης κάθε
ενήλικας είναι εγκλωβισµένος µέσα σένα σύνολο αποκρυσταλλωµένων παραδοχών
και αξιών, οι οποίες είναι συχνά εσφαλµένες ή δυσλειτουργικές. Ο Mezirow
προτείνει τον επεγκλωβισµό από τις αναποτελεσµατικές, δογµατικές απόψεις µε τη
δύναµη της κριτικής και αυτόνοµης σκέψης. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι
καθοδηγητικός - εµψυχωτικός και δηµιουργεί ένα περιβάλον δηµοκρατικό, ασφαλές
και ελεύθερο στο οποίο καλλιεργείται η οµαδικότητα, η συνεργασία, η ελευθερία
έκφρασης, ο διάλογος ο κριτικό στοχασµό και η αυτόνοµη σκέψη. Καλη συνέχεια...
Απάντηση: JACK MEZIROW - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 05:12 µµ

Μάρκο, κατά τον Παπάνη « Όταν µαθαίνουµε, προσδοκούµε να µετακινηθούµε από το σηµείο Α που βρισκόµαστε τώρα και το οποίο αντιπροσωπεύει όσα
γνωρίζουµε µέχρι στιγµής στο σηµείο Β, δηλαδή στους στόχους και στις προσδοκίες
της µάθησής µας. Ωστόσο, σκοπός της διαδικασίας αυτής δεν είναι η απλή απόκτηση
γνώσεων, πληροφοριών και δεξιοτήτων, αλλά και ο ριζικός µετασχηµατισµός των
νοητικών συνηθειών µας, των νοηµατοδοτικών προοπτικών µας και των νοητικών
συνόλων µας, µε άλλα λόγια ολόκληρων των πλαισίων αναφοράς µας που συµβολίζουν το σκέπτεσθαι και το ενεργείν µας. Κατά την McGonigal (2007) η διαδικασία
αυτή µετασχηµατισµού καθίσταται ακόµη πιο δύσκολη και επίπονη, αν αναλογισθεί
κανείς ότι στις παραδοχές του κάθε ατόµου εντάσσονται οι εµπειρίες µας, τα πιστεύω
µας, οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι σκέψεις µας, τα
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συναισθήµατα και οι συνήθειες µας – όλοι οι πολιτισµικοί κανόνες, τα κριτήρια, οι
κώδικες, τα γλωσσικά σχήµατα, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα.
Κατά συνέπεια, θα λέγαµε ότι η µετασχηµατίζουσα µάθηση είναι η µάθηση
που µετασχηµατίζει προβληµατικά πλαίσια αναφοράς και παρωχηµένες παραδοχές,
έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηµατικά έτοιµα για αλλαγή (Κόκκος, 2005) Η διεργασία αυτή είναι περισσότερο
πιθανό να οδηγήσει σε πεποιθήσεις και γνώµες που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή που θα αιτιολογούν την ανάληψη δράσης. Πρώτιστα όµως µέσω της µετασχηµατίζουσας µάθησης γινόµαστε κριτικά ενήµεροι του πως και του γιατί έχουν
φτάσει οι παραδοχές µας να περιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε,
κατανοούµε και αισθανόµαστε τον κόσµο.
Forum :
Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Πέµπτη, 10 Φεβρουάριος 2011, 08:52 µµ

Όπως παρουσιάστηκαν, οι τέσσερις τύποι µάθησης είναι αρκετά διαφορετικοί
όσον αφορά το σκοπό και τη φύση τους και επίσης µπορούν να συµβούν - ή να ενεργοποιηθούν - σε διαφορετικές καταστάσεις και συσχετισµούς. Ωστόσο, οι καθηµερινές συζητήσεις για τη µάθηση και ο σχεδιασµός πολλών εκπαιδευτικών και σχολικών
δραστηριοτήτων επικεντρώνονται συχνά µόνο στην αφοµοιωτική µάθηση, και αυτό
είναι εκείνο το είδος µάθησης που συνήθως γίνεται αντιληπτό όταν µιλάµε για τη µαθησιακή διεργασία.
Ο Knud Illeris πιστεύει ότι σήµερα αυτή η αντίληψη είναι ανεπαρκής και οι
ιδιαίτερα απαιτητικές βασικές ικανότητες µπορεί να δοµηθούν µόνο από έναν συνδυασµό αφοµοιωτικής, προσαρµοσµένης και συχνά µετα-σχηµατίζουσας µαθησιακής
διεργασίας.
Συζητήστε τη θέση του Knud Illeris, ή τοποθετηθείτε ελεύθερα αναφορικά µε τους 4
τύπους µάθησης, χρησιµοποιώντας στοιχεία από την προσωπική σας εµπειρία, αναφέροντας παραδείγµατα, κάνοντας προτάσεις κ.λ.π.....
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011, 04:30 µµ

Είναι αλήθεια πως όλη η µαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος - µιλάω κυρίως για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση απ' όπου και η εµπειρία
µου - εξαντλείται σε µεθόδους της λεγόµενης αφοµοιωτικής µάθησης κατά την οποία
η γνώση συσσωρεύεται αθροιστικά στο µυαλό των µαθητών υπερφορτίζοντας τους
και δηµιουργώντας τους ενοχές στην περίπτωση που διαρραγεί η αλυσίδα της γνώσης. Εκτός αυτού, κατά διαστήµατα, κυρίως κατά την εισαγωγή σε νέο κεφάλαιο, σε
οποιοδήποτε µάθηµα, η χρήση µεθόδων υπερβατικής µάθησης προκαλεί αγωνιώδη
συναισθήµατα, άγχος και φόβο απέναντι στο "καινούριο", καθώς και πανικό µε αποτέλεσµα την απογοήτευση και την εγκατάλειψη των προσπαθειών από τους µαθητές.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν τον κανόνα αλλά συνηθισµένες καταστάσεις στα ελληνικά σχολεία.
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Ευτυχώς, κάποιοι δάσκαλοι παρεκκλίνοντας από το αυστηρά καθορισµένο
πρόγραµµα σπουδών και χρησιµοποιώντας στοιχεία µετασχηµατίζουσας µάθησης
εµπνέουν τους µαθητές, τους δίνουν ερεθίσµατα µάθησης και τους βοηθούν να στοχαστούν κριτικά πάνω στις πεποιθήσεις που έχουν υιοθετήσει είτε από το οικογενειακό τους είτε από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Από τη µέχρι τώρα προσωπική
µου εµπειρία µπορώ να πω ότι στα δικά µας (τα φιλολογικά) µαθήµατα υπάρχει αρκετά µεγάλος χώρος για υπερκερασµό των δύο πρώτων προαναφερθεισών θεωριών
µάθησης και περαιτέρω ανάπτυξης των µεθόδων της µετασχηµατίζουσας µάθησης.
Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί κατά τη γνώµη µου κυρίως στα µαθήµατα της ιστορίας
και της λογοτεχνίας, όπου ασχολούµαστε κυρίως µε θέµατα που αφορούν τις αιτίες
της συµπεριφοράς των ανθρώπων στο παρελθόν αλλά και στις µέρες µας και ενέχουν
υποχρεωτικά ιδεολογικά φορτία και διατυπώσεις αξιολογικής κρίσης.
Re: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011, 11:08 πµ

Ζούµε στην κοινωνία της πληροφορίας ,πράγµα που σηµαίνει ότι ο όγκος των
γνώσεων είναι τεράστιος και διαρκώς αυξανόµενος. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουµε να
είµαστε ευέλικτοι και να δείχνουµε στους εκπαιδευοµένους -είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες- τρόπους για να µαθαίνουν καινούρια πράγµατα µε το συνδυασµό της αφοµοιωτικής, προσαρµοσµένης και µετασχηµατίζουσας µαθησιακής διαδικασίας. Συµφωνώ µε το ∆ηµήτρη ότι τα φιλολογικά µαθήµατα (όχι µόνο η ιστορία και η λογοτεχνία αλλά όλα)προσφέρονται για κριτικές αναλύσεις και ερµηνείες που ευνοούν τη
µετασχηµατίζουσα µάθηση, καθώς οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν
πάνω σε στερεότυπες αντιλήψεις που κουβαλούν από το οικογενειακό και ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον.
Συχνά βέβαια η διδασκαλία εξαντλείται σε γραµµατικούς τύπους και συντακτικά φαινόµενα αφήνοντας εντελώς ανεκµετάλλευτα κορυφαία κείµενα της αρχαίας
ελληνικής σκέψης και εµµένοντας σε αυτά που είναι "χρήσιµα για τις πανελλήνιες".
Το ίδιο συµβαίνει και µε την ιστορία -το κατεξοχήν , κατά τη γνώµη µου, µάθηµα που
ευνοεί την κριτική σκέψη -όπου συχνά εξαντλείται στο τι είναι "ςος" για το διαγώνισµα ή για τις τελικές εξετάσεις και µε τους µαθητές να φτιάχνουν χρονολόγια µε τα
γεγονότα της κάθε χρονιάς , χωρίς στην πραγµατικότητα να εµβαθύνουν στα γεγονότα, χωρίς να προσπαθήσουν να τα εξηγήσουν και να τα ερµηνεύσουν. Έτσι η µαθησιακή διαδικασία παίρνει ουσιαστικά τη µορφή συσωρευτικής µάθησης του τύπου "τα
µαθαίνω, τα γράφω, τα ξεχνάω".
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΜΙ - Πέµπτη, 17 Φεβρουάριος 2011, 08:54 µµ

Συνδυασµός αφοµοιωτικής, προσαρµοσµένης και κυρίως µετασχηµατίζουσας
µάθησης κατά τον Illeris θα είχε πραγµατικά ουσιαστικά αποτελέσµατα στη µαθησιακή
διεργασία. Ωστόσο, η δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος ωθεί την εφαρµογή
της αφοµοιωτικής µάθησης µε τις τραγικές συνέπειες της έλλειψης κριτικής σκέψης
τόσο από τους µαθητές αλλά δυστυχώς και από τους φοιτητές...
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
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•

από ΠΓ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 09:08 µµ

Θα συµφωνήσω µαζί σου Μελίνα, καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
είναι δοµηµένο έτσι ώστε να µην καλλιεργείται ο κριτικός και γόνιµος τρόπος σκέψης. Η προσέγγιση του Mezirow για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση πρέπει να αποτελέσει πεδίο εποικοδοµητικής κριτικής και να ληφθούν υπόψη οι θετικές της παράµετροι για τους στόχους και τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΚΤ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 02:16 πµ

Θα συµφωνήσω και εγώ µαζί σου. Η µέθοδος που χρησιµοποιούµε για να επιλέξουµε τους φοιτητές ειναι ουσιαστικής σηµασίας για την ποιότητα των σπουδών.
Αν η µετασχηµατίζουσα µάθηση κατά τον Illeris ήταν "ελληνική πραγµατικότητα" ,
ίσως εκπαίδευση ενηλίκων να µπορούσε να διεκδικήσει µια αυτοτελή θέση ανάµεσα
στις επιστήµες της αγωγής.

Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΑΚ - Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 12:57 µµ

Συµφωνώ απολύτως και µε τους τρεις προλαλήσαντες συναδέλφους.
Όντως το σηµερινό εκπαιδευτικό µας σύστηµα λόγω της ύπαρξης των πανελληνίων
εξετάσεων προωθεί και ενθαρρύνει την αφοµοιωτική µάθηση, δηλαδή την στείρα και
άκριτη αποµνηµόνευση. Αυτό το γεγονός αντιβαίνει µε τη µέθοδο του κριτικού στοχασµού παραδοχών και της µετασχηµατίζουσας µάθησης που υποστηρίζουν οι
Mezirow και Knud Illeris και που είναι και η πιο κατάλληλη για να επικρατήσει κατά
τη διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Μόνο µε την
εφαρµογή της µετασχηµατίζουσας µάθησης, που έχει ως βασική της προϋπόθεση τον
κριτικό στοχασµό και αυτο-στοχασµό, θα αναπτυχθεί στους µαθητές , ενήλικες και
µη, η πολυπόθητη κριτική συνείδηση.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΑΤ - Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2011, 07:16 µµ

Θέλω να πιστεύω πως το φαινόµενο της αφοµοιωτικής µάθησης έχει αρχίσει
να εξαφανίζεται σταδιακά. Τουλάχιστον εγώ έτσι διακρίνω. ωστόσο δεν λείπουν οι
περιπτώσεις που και οι ίδιοι οι µαθητές µου παραδέχονται πως κάποιες φορές δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011, 09:18 πµ

Συµφωνώ και εγώ µε τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Πιστεύω ότι ένας
συνδυασµός προσαρµοσµένης, µετασχηµατίζουσας και λιγότερο αφοµοιωτικής µάθησης θα είχε, αν µπορούσε να εφαρµοστεί στις περισσότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, θετικά αποτελέσµατα. Για να συµβεί όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει εµείς οι εκπαι166

δευτικοί να είµαστε περισσότερο ευέλικτοι και να δείχνουµε στους εκπαιδευοµένους,
είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες, τρόπους να µαθαίνουν καινούρια πράγµατα µέσα από
κριτικό στοχασµό και όχι προωθώντας και ενθαρρύνοντας την αφοµοιωτική µάθηση
την στείρα δηλαδή και άκριτη αποµνηµόνευση.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 10:52 µµ

Συµφωνώ µαζί σου Κατερίνα. Η ύπαρξη των πανελληνίων εξετάσεων προωθεί και ενθαρρύνει την αφοµοιωτική µάθηση, δηλαδή την στείρα και άκριτη αποµνηµόνευση ... ότι τρόπο και να εφαρµόσουµε το σύστηµα στην Ελλαδα είναι ακόµα ... η
παπαγαλία!
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
από ΚΑ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 10:13 πµ
∆ιάβαζα σε ένα εξ αποστάσεως µάθηµα, σαν και αυτό που παρακολουθούµε,
την άποψη ενός συναδέλφου για τα µειονεκτήµατα της ηλ. µάθησης. Υποστήριξε ότι
"ένα από τα µειονεκτήµατα της ηλ. µάθησης είναι ότι θέτει σε αδράνεια δεξιότητες
όπως η αποστήθιση". Εάν ο Knud Illeris έχει δίκιο, τότε οι µαθητές που τελειώνουν
το λύκειο δεν έχουν καν βασικές ικανότητες που "µπορεί να δοµηθούν µόνο από έναν
συνδυασµό αφοµοίωσης, προσαρµοσµένης και συχνά µετασχηµατίζουσας µαθησιακής διεργασίας". Και η αποστήθιση δεν είναι καν δεξιότητα, κατά τη γνώµη µου!
Αρκετοί συνάδελφοι διατύπωσαν και την άποψη, ότι η δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατός καλλιεργεί την αφοµοίωση. ∆εν είναι όµως κάτι που το είδα στο
δικό µου αναλυτικό πρόγραµµα (Γερµανικών στο δηµοτικό/γυµνάσιο/λύκειο), δεν
έχω άποψη για τα άλλα. Είµαστε σίγουροι ότι τα ΑΠ προβλέπουν µόνο την αφοµοίωση ως µοναδικό τρόπο µάθησης; Τι λέτε;
Re: Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 11:01 πµ

Κώστα , έχεις δίκιο για τα αναλυτικά προγράµµατα. Όντως δεν προβλέπουν
µόνο την αποστήθιση αλλά σκέψου τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται τα προγράµµατα στην πράξη. Για παράδειγµα στην ιστορία ή στα αρχαία ελληνικά και τη
λογοτεχνία προβλέπεται από τα προγράµµατα η εξέταση πηγών και η συγκριτική εξέταση κειµένων ...όµως στις πανελλήνιες η επιλογή των θεµάτων βασίζεται στην αποστήθιση .Ποιος θα περάσει στο πανεπιστήµιο; Αυτός που εξάσκησε την κρίση του ή
αυτός που παπαγάλισε ;
Απάντηση: Re: Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΚΑ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 07:12 µµ

Άννα, το ξέρω... και είναι θλιβερό! Και είναι συγκλονιστικό να ρωτάς τους
µαθητές σου "τι µπορείτε να κάνετε µετά από 1 χρονιά µαθηµάτων" και να µην παίρνεις απάντηση, γιατί δεν καλλιεργούνται δεξιότητες πέρα από την αποστήθιση, που
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δεν είναι καν δεξιότητα, αλλά ικανότητα- ο καλύτερος παπαγάλος περνάει. Αλλά και
πάλι, δεν είναι πιο εύκολο για εµάς, να µουρµουρίζουµε την ύλη µας στους µαθητές
και να τους εξετάζουµε την επόµενη µέρα µπροστά στον υπερσύγχρονο και καινοτόµο διαδραστικό πίνακα; Γιατί δε νοµίζω ότι οι µαθητές µας δίνουν πανελλήνιες από
το Γυµνάσιο?!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
από ΑΤ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 12:20 µµ
Φυσικά
και
δε
δίνουν
πανελλήνιες
από
το
γυµνάσιο!
Φυσικά και οι καθηγητές βολεύονται από την αποστήθιση και κρύβονται πίσω από
απαρχαιωµένες µεθόδους διδασκαλίας, γιατί έτσι αισθάνονται ασφαλείς ! Το θέµα
λοιπόν είναι να αλλάξουµε πρώτα εµείς οι ίδιοι ,να ξεβολευτούµε, να δοκιµάσουµε
καινούρια πράγµατα, να µετασχηµατίσουµε πρώτοι εµείς συντηρητικά και ξεπερασµένα πλέον σχήµατα και µορφές διδασκαλίας. Αν εµείς είµαστε συντηρητικοί και
έτοιµοι να απορρίψουµε κάθε καινοτοµία, αυτήν την πρακτική θα περάσουµε και
στους εκπαιδευόµενους είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΝΓ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 11:14 µµ

∆ιαβάζοντας τις απαντήσεις µέχρι εδώ κάτι δεν µου ακουγόταν καλά κάτι έλειπε και µόλις είδα την φράση :Γιατί δε νοµίζω ότι οι µαθητές µας δίνουν πανελλήνιες από το Γυµνάσιο;! Πολύ την χάρηκα. Με πρόλαβες.
Γενικά έχουµε την τάση και µας είναι πολύ εύκολο να εντοπίσουµε και να
σχολιάσουµε όλα τα κακώς κείµενα στην παιδεία µας. Έχω κάνει αναρίθµητες συζητήσεις µε συναδέλφους αλλά µια µεγάλη αλήθεια δεν ακούγεται ποτέ. Όπως και να
είναι το σύστηµα, που είναι υπερβολικά χάλια, υπάρχουν περιθώρια να κάνουµε κάτι
καλύτερο εµείς. Αλλά δεν άκουσα κάποιον να αυτο-στοχαστεί και να παραδεχτεί ότι
για να γίνει καλύτερο για να εφαρµοστούν και πράγµατα που συζητάµε εδώ θέλουν
δουλειά περισσότερη προετοιµασία διάθεση προσπάθεια πολύ θέληση και ψυχικά
αποθέµατα.
Είναι πολύ ποιο εύκολο απλά να παραδώσεις το µάθηµά σου.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΙΠ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 11:45 µµ

Χµµµ, δυσκολεύοµαι λίγο να καταλάβω πως θα µπορούσε η υπερβατική µάθηση να εφαρµοστεί στη δευτεροβάθµια. Νοµίζω πως θα ήταν πολύ δύσκολο οι µαθητές να αφοµοιώσουν "νέα γνώση" σε όλα αυτά τα µαθήµατα που κάνουν. Αµφιβάλλω και αν µπορούν να το κάνουν οι καθηγητές τους. Όσο για τη µετασχηµατίζουσα στη δευτεροβάθµια, δεν ξέρω πόσο µπορεί να χρησιµεύσει, αφού η ηλικία αυτή είναι... σχηµατίζουσα. Αυτά τα είδη µάθησης είναι πιστεύω για ενήλικες...
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΕΧ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 06:11 µµ
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Η µπηχεβιοριστική προσέγγιση µάθησης υποδαυλίζει τα κίνητρα για µάθηση
µε αποτέλεσµα, να συρρικνώνεται η αυτονοµία και ο αυτοκαθορισµός του κάθε εκπαιδευόµενου. Εποµένως η αφοµοιωτική διαδικασία µάθησης δεν ενεργοποιεί την
κριτική σκέψη του κάθε µαθητή και είναι απαραίτητος ο συνδυασµός της συγκεκριµένης θεωρίας µε άλλες µαθησιακές µεθόδους. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης
π.χ. του κονστρουκτιβισµού , δίνουν βαρύτητα στη θέση του εκπαιδευόµενου ως τον
φορέα της γνώσης.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΑΧ - Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011, 07:10 µµ

Συµφωνώ απόλυτα µε την Άννα. Σίγουρα τα αναλυτικά προγράµµατα του υπουργείου δεν είναι ευέλικτα αλλά και ως εκπαιδευτικοί είµαστε συνήθως αρνητικοί
σε νέες µεθόδους και στο ξεβόλεµα. Ακόµα και τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κ.α.
προγράµµατα που εφαρµόστηκαν και είχαν διαφορετική φιλοσοφία, µετά από τον
πρώτο ενθουσιασµό των νεοφώτιστων, µπήκαν στο πλαίσιο της παραδοσιακής ελληνικής εκπαίδευσης και σιγά-σιγά µηχανοποιούνται, επαναλαµβάνονται και φθίνουν. Έτσι ο συντηρητισµός περνάει από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευοµένους
είτε είναι ανήλικοι είτε ενήλικες.
Απάντηση: Knud Illeris - 4 ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 01:20 πµ

Θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους! Πιστεύω ότι ένας συνδυασµός προσαρµοσµένης, µετασχηµατίζουσας και λιγότερο αφοµοιωτικής µάθησης αν εφαρµοζόταν στις εκπαιδευτικές βαθµίδες θα είχε θετικά αποτελέσµατα. Όµως η δοµή του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος δυστυχώς ωθεί την εφαρµογή της αφοµοιωτικής µάθησης µε συνέπεια την έλλειψη της κριτικής σκέψης από τους µαθητές µας...
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11η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Η προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers (1902-1987)
Την εβδοµάδα αυτή θα συζητήσουµε την "προσωποκεντρική θεώρηση" του
Carl Rogers και θα δούµε το ρόλο του Μάρκου ως εκπαιδευτή ενηλίκων µέσα από
αυτή τη προσέγγιση.
Ο Carl Rogers είναι ο εισηγητής της προσωποκεντρικής θεωρίας. Η προσωποκεντρική προσέγγιση θεωρεί ότι ο κάθε άνθρωπος διαθέτει αστείρευτες πηγές για
αυτοκατανόηση, αυτοκατευθυνόµενη συµπεριφορά και αλλαγή των βασικών του αντιλήψεων. Αυτές οι πηγές µπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον δηµιουργηθεί ένα
κλίµα κατάλληλων διευκολυντικών σχέσεων.
Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει την προσωποκεντρική προσέγγιση είναι η εµπιστοσύνη προς τον εκπαιδευόµενο, τις δυνατότητες και τις θετικές τάσεις του.
Η παιδαγωγική σχέση εκτυλίσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις:
α) την εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης από την πλευρά του εκπαιδευοµένου, η οποία
µπορεί να επέλθει σύντοµα ή και να καθυστερήσει,
β) την ανάπτυξη της οικειότητας κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος γίνεται ικανός να
αποκαλύψει µερικά από τα επίπεδα της εµπειρίας του, και
γ) την εγκαθίδρυση µιας αυξανόµενης αµοιβαιότητας ανάµεσα στον εκπαιδευόµενο
και τον εκπαιδευτή.
Βασική θέση του Rogers είναι ότι ο ενήλικος δεν χρειάζεται τόσο «δασκάλους» όσο
ένα περιβάλλον διευκολυντικό της µάθησης που τον αναγνωρίζει και τον αποδέχεται
ως πρόσωπο µε δυνατότητες αυτοπροσδιορισµού, ώστε να αναπτύξει τις µορφωτικές
τάσεις που έχει ανάγκη. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η κύρια µέριµνα του εκπαιδευτή είναι η διευκόλυνση της προσωπικής προσπάθειας του εκπαιδευοµένου για µάθηση. Η συγκεκριµένη αποστολή συντελείται µέσω των λεπτών χειρισµών του εκπαιδευτή- διευκολυντή, ο οποίος επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να κινηθεί προς νέες κατευθύνσεις και να απελευθερώσει τη διάθεσή του για έρευνα.
Προς το σκοπό αυτόν, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες βασικές
ιδιότητες:
α ) τη γνησιότητα και τη συµφωνία µε τον εαυτό του,
β ) την ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση κάτι που σηµαίνει εµπιστοσύνη, εκτίµηση και αποδοχή προς τον εκπαιδευόµενο και
γ) την ενσυναισθητική κατανόηση, ασκούµενη µε ακρίβεια και ευαισθησία
προς τον εκπαιδευόµενο.
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Όταν ο εκπαιδευτής διαθέτει τις παραπάνω ιδιότητες, τότε διαµορφώνει ένα ψυχολογικά ασφαλές κλίµα που ευνοεί τη µάθηση και το οποίο χαρακτηρίζεται:
α) από αλληλοκατανόηση,
β) αµοιβαίο σεβασµό και
γ) ελευθερία στην έκφραση.
Προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου του εκπαιδευτή είναι η ασφάλεια στη
σχέση του τόσο µε τον εαυτό του όσο και µε τους εκπαιδευόµενους, η οποία του επιτρέπει να εµπιστευθεί την ικανότητα κάθε µέλους της οµάδας των ενηλίκων να
αποφασίζει προσωπικά για την κατεύθυνση που επιθυµεί.
Ο Rogers τονίζει την αντίθεσή του σε καθετί τεχνητό από την πλευρά του εκπαιδευτή, δηλαδή στις διάφορες τεχνικές, ασκήσεις ή προγραµµατισµένες δραστηριότητες. Τις θεωρεί απόπειρα χειραγώγησης, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο αναγκάζουν τους εκπαιδευόµενους να συµµετάσχουν: «Γνωρίζω καλά ότι κάποιες ασκήσεις και δραστηριότητες που θέτει ο εκπαιδευτής µπορούν σε πρακτικό επίπεδο
να ενδυναµώσουν την οµάδα ως προς την εδώ και τώρα επικοινωνία ή σε συναισθηµατικό επίπεδο. Υπάρχουν ηγέτες οµάδων που σε αυτό το επίπεδο λειτουργούν
µε µεγάλη επιδεξιότητα και µε καλά αποτελέσµατα. Όµως αυτό στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να οδηγήσει σε µια µαθητεία (την οποία επικρίνω ): « τι υπέροχος
ηγέτης που είναι που µε έκανε να ανοιχτώ, ενώ δεν ήθελα να το κάνω!». Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απόρριψη όλης της εµπειρίας: « Γιατί έκανα τόσο ανόητα
πράγµατα όταν µου το ζήτησε;». Στη χειρότερη περίπτωση µπορεί να κάνει τον άνθρωπο να νιώσει όχι έχει παραβιασθεί ο ιδιωτικός του εαυτός και στο µέλλον θα
προσέχει ώστε να µην εκφράσει ξανά τα συναισθήµατά του σε οµάδα.
Ο Rogers πιστεύει όχι κάθε ενήλικος, ως µέλος της οµάδας, πρέπει να έχει την
ευκαιρία να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα, και αυτό ο εκπαιδευτής οφείλει να το δηλώνει µε σαφήνεια. Επιπλέον, εξαίρει τη σηµασία που έχει ο αυθορµητισµός: δραστηριότητες όπως το παίξιµο ρόλων και το ψυχόδραµα αποδεικνύονται
αποτελεσµατικές και δεν είναι «κόλπα», εάν συµβαίνουν αυθόρµητα. Κατά συνέπεια, ζητείται από τον ίδιο να είναι ύπαρξη αυθεντική στο έργο του και η αυθεντικότητα δεν «διδάσκεται» µε τεχνικές.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά την ενσυναισθητική κατανόηση, θα µπορούσαµε
να πούµε ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, αλλά οι άµυνες τον εµποδίζουν να την εκδηλώσει. Επιπλέον, η ενσυναισθητική κατανόηση συχνά συγχέεται ή ακόµα και ταυτίζεται µε την τεχνική της ακρόασης (listening) του ενηλίκου, αλλά µια τέτοια αντίληψη αποτελεί παρερµηνεία της, γιατί ως ιδιότητα είναι
πολύ πιο ευρεία και ποιοτική.
Πηγή: Γρηγόρης Μουλαδούδης (http://www.adulteduc.gr/)
•
•
•

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
Center for the Studies of the Person Αρχείο
Carl Rogers.info Αρχείο
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Σύµφωνα µε τον Carl Rogers, οι εκπαιδευόµενοι έχουν µια φυσική ικανότητα
να µαθαίνουν, αλλά µαθαίνουν κυρίως µέσα από την πράξη. Η µάθηση διευκολύνεται όταν οι εκπαιδευόµενοι αντιληφθούν ότι το περιεχόµενό της σχετίζεται µε
τα προσωπικά τους σχέδια, ότι είναι συνυπεύθυνοι κατά την εφαρµογή της µεθόδου εργασίας έχουν, δηλαδή, ενεργητική συµµετοχή.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι:
1. ∆ιαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία αλλά και εµπειρία ζωής
2. Έχουν διαµορφωµένη προσωπικότητα, συµπεριφορές, αξίες και ενδιαφέροντα
3. Έχουν συγκεκριµένους στόχους και προσδοκίες που συνδέονται συνήθως
µε την επαγγελµατική τους ανέλιξη ή αλλαγή
4. Μαθαίνουν µε προσωπικό τρόπο ( personal learning style ) και
5. Προτιµούν την ενεργητική συµµετοχή στην µαθησιακή διαδικασία (αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση – self directed learning )
Με αυτό τον τρόπο οι γνώσεις εσωτερικεύονται πιο βαθιά και διατηρούνται
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα όταν τις διαχειρίζονται τόσο µε το συναίσθηµα
όσο και µε τη νόηση. Η προσωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση που προτείνει ο Carl Rogers, αναφέρεται σε στάσεις και παιδαγωγικές διεργασίες που είναι απαραίτητες σε έναν εµψυχωτή. Περιλαµβάνει την αµεσότητα της σχέσης µε
τους εκπαιδευόµενους και την οµαδική συζήτηση. ∆ίνει έµφαση στη µορφωτική
και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη της προσωπικότητας του εκπαιδευόµενου, τον οδηγεί προς την αυτογνωσία και βασίζεται πρωτίστως στη διευκολυντική σχέση προσώπων.
Μεριµνά για την ψυχολογική άνεση των εκπαιδευοµένων προσπαθώντας να καλύψει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες για σεβασµό, εµπιστοσύνη, ελευθερία και
δηµιουργικότητα
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS.
Όταν αναφέρεται κανείς στην εκπαίδευση ενηλίκων εννοεί µια εκπαιδευτική
διαδικασία που αποτελεί ξεχωριστή εµπειρία για κάθε εκπαιδευτή, που είναι τόσο
γοητευτική αλλά και γεµάτη µε δυσκολίες που πρέπει να υπερβεί µε διακριτικότητα και οπλισµένος µε γνώση κυρίως πάνω στην ψυχοσύνθεση ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος είναι διευκολυντής στη διεργασία της µάθησης,
χρειάζεται να έχει αναπτύξει ορισµένες ικανότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός στο ρόλο του. Σκοπός
της εκπαίδευσης ενηλίκων, και άρα κύριο µέληµα και του ίδιου του εκπαιδευτή,
είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να οδηγηθούν µέσα από κριτικό στοχασµό σε αναθεώρηση των προηγούµενων παραδοχών τους και σε θετική προσωπική αλλαγή.
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Οι σύγχρονες θεωρίες πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων που γνωρίσαµε έως
τώρα (Θεωρία της Ανδραγωγικής/Malcolm Knowles, της Κοινωνικής
Αλλαγής/Paulo Freire και της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης/Jack Mezirow), επικεντρώθηκαν στον εµψυχωτικό, διευκολυντικό και διαµεσολαβητικό ρόλο του
εκπαιδευτή στη διεργασία της µάθησης ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους
µέσα από την αυτόνοµη σκέψη να οδηγηθούν σε µετασχηµατίζουσα οπτική.
Ωστόσο, µία τάξη ενηλίκων απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες στις διαπροσωπικές
σχέσεις από την πλευρά του εκπαιδευτή, ακριβώς επειδή οι ενήλικες έχουν ήδη
διαµορφωµένες αξίες, παραδοχές και πεποιθήσεις, αλλά και πολλαπλά προβλήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή τους ζωή και µε τις εµπειρίες που ήδη έχουν βιώσει. Έχει νευραλγική σηµασία να µπορεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων να κατανοεί τα φαινόµενα που σχετίζονται µε τη δυναµική των σχέσεων που δηµιουργούνται στην οµάδα, ώστε να προσαρµόζει ανάλογα τη δυναµική του και να οδηγεί την οµάδα στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Ο Μάρκος θα βοηθηθεί σε µεγάλο βαθµό από την προσωποκεντρική θεωρία
του Carl Rogers, όπου κεντρική θέση έχουν η µεταφορά της ευθύνης και του βάρους από την διδασκαλία στη µάθηση, η αµεσότητα της σχέσης και η οµαδική
συζήτηση. Άλλωστε οι ενήλικες µαθητές επιθυµούν να έχουν δασκάλους που θα
τους εµπιστεύονται και θα τους σέβονται, που θα τους βοηθούν να πετύχουν και
θα επιθυµούν να τους παρέχονται ελευθερίες και ευκαιρίες για να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, έτσι ώστε να αισθάνονται ως µέλη µιας οικογένειας.
•

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων

Η προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers
•

από Σπύρος Κιουλάνης - κυριακή, 20 φεβρουάριος 2011, 12:11 πµ

Ο Μάρκος διδάσκει στο γνωστό τµήµα µεταναστριών και αντιµετωπίζει προβλήµατα. πως θα µπορούσε να διαχειριστεί την οµάδα µε βάση την προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers?
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΑΤ - Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2011, 08:29 µµ

Aναφορικά µε την
Εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης: µοιράζεται κι ο Μάρκος ένα πρόβληµα προσωπικό
του µε την οµάδα. Φανερώνει ότι κι αυτός συναντά προβλήµατα που καλείται να λύσει και θέλει βοήθεια ή καθοδήγηση από ειδικούς.
Ανάπτυξη οικειότητας: µετά την εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης, την εξωτερίκευση
των προσωπικών του θεµάτων, παρουσιάζει τα βήµατα που έκανε ο ίδιος για να λύσει
θέµατα που απασχολούσαν τον ίδιο ή άλλον, αναφέρει τα προβλήµατα που συνάντησε και πως τα ξεπέρασε, τα λάθη τα οποία ενδεχοµένως έκανε.
Αµοιβαιότητα: ο Μάρκος ρωτά τον µαθητή, τι θα έκανε ο ίδιος στην θέση του.
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Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
από ∆Μ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 09:56 πµ
Φίλε Μάρκο, η εµπιστοσύνη, η οικειότητα και η αµοιβαιότητα ανάµεσα στα
εκπαιδευόµενα µέλη της οµάδας σου και τον εκπαιδευτή, δηλαδή το Μάρκο, µπορεί
να επιτευχθεί λαµβάνοντας υπόψη και κάποιες από της αρχές της Προσωποκεντρικής
Προσέγγισης. Καταρχάς, θα πρέπει να δηµιουργήσεις αυτό το διευκολυντικό για τον
ενήλικα περιβάλλον που αναφέρεται ως αρχή της προσέγγισης στηριζόµενος κατά
βάση στις ιδιότητες που πρέπει να φέρει ο εκπαιδευτής και στις συνθήκες µάθησης
των ενηλίκων (βλ. παρεχόµενο υλικό). Αυτό που κυρίως θα πρέπει να αξιοποιήσεις
εσύ, Μάρκο, είναι το στοιχείο που σου δίνεται σχετικά µε τη γνησιότητα του εκπαιδευτή. Η χρήση διαφόρων τεχνικών, ασκήσεων και προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων είναι χρήσιµα εργαλεία µάθησης, όµως ίσως σταθούν εµπόδιο στην αυθεντικότητα και γνησιότητα του εκπαιδευτή.
Εδώ υπάρχει και ο φόβος να θεωρηθούν όλα τα παραπάνω από µέρους του
εκπαιδευοµένου ως απόπειρα χειραγώγησης. Βέβαια, η υπερβολή είναι αυτή που
µπορεί να οδηγήσει σε µια τέτοια υπόνοια. Αυτό που έχει σηµασία, Μάρκο, όπως
µπορώ κι εγώ να καταλάβω, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι µια ξεχωριστή εµπειρία
γοητευτική και γεµάτη δυσκολίες, η οποία κατά βάση απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες
στο χειρισµό των διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην τάξη. Αυτή άλλωστε είναι και
η βασική αρχή της Προσωποκεντρικής Θεώρησης, σύµφωνα µε την οποία η δηµιουργία του διευκολυντικού περιβάλλοντος µέσα στην τάξη, που επιτυγχάνεται χάρη στις
διαπροσωπικές δεξιότητες του εκπαιδευτή, δηµιουργεί τις συνθήκες αυτοκατανόησης
και αυτενέργειας του εκπαιδευοµένου.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΒΤ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 10:18 πµ

Μάρκο, οι εκπαιδευόµενοι αντιλαµβάνονται το άγχος και την αµηχανία σου!
''Σπάσε τον πάγο'', δηµιούργησε φιλικό κλίµα, δώσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να αναφερθούν σε δικές τους εµπειρίες σχετικές µε το αντικείµενό σου, γίνε συντονιστής συζητήσεων, άλλαξε τη στάση σου απέναντί τους, δώσ’ τους ευκαιρία αυτοπραγµάτωσης δηµιουργώντας µια µελέτη περίπτωσης (της περίπτωσής
σου), άκουσέ τους και µάθε εσύ από τους εκπαιδευόµενους!!!
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΚΑ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 10:39 πµ

Μάρκο, ως εκπαιδευτής στην οµάδα των µεταναστριών θα πρέπει καλλιεργήσεις κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στην οµάδα, χωρίς να εισβάλει ο ένας
στα προσωπικά του άλλου. Άφησε τον καθέναν/ την καθεµία να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά του/της στο χρόνο που χρειάζεται. Ανάπτυξε την οικειότητα ανάµεσα
στην οµάδα και ζήτα τη συµβουλή των µεταναστριών στη διεξαγωγή του προγράµµα-
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τος. Η αµοιβαία εκτίµηση είναι κάτι που θα έρθει σταδιακά, εάν είσαι αυθεντικός,
δείχνεις κατανόηση και συνεπής.
Re: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΑΤ - Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011, 10:51 πµ

Σύµφωνα µε την προσωποκεντρική προσέγγιση του Rogers, ο εκπαιδευτής
δεν κάνει κάτι για τον εκπαιδευόµενο ούτε τον καθοδηγεί να κάνει κάτι για τον εαυτό
του. Η παρουσία του συνίσταται στο να απελευθερώσει το άτοµο, να το διευκολύνει
να αποσύρει τα εµπόδια ώστε να µπορέσει να ξαναρχίσει το δρόµο του προς τα εµπρός ολοκληρώνοντας τη φυσιολογική του ανάπτυξη και ωρίµανση στην πορεία του
προς
την
αυτοπραγµάτωση.
Ο εκπαιδευτής είναι γνήσιος και αυθεντικός, όταν δεν προσπαθεί να ταυτιστεί
µε ένα ιδανικό πρόσωπο ή έναν ιδανικό εκπαιδευτή αλλά είναι ο εαυτός του. Εκφράζει τα συναισθήµατα του, όποια κι αν είναι αυτά ,και δεν προσποιείται κάθε στιγµή
τον ήρεµο ή τον αδιάφορο. Προσπαθεί να κατανοήσει τον εκπαιδευόµενο νοητικά και
συναισθηµατικά (ενσυναίσθηση), όχι να τον συµπονέσει ούτε να ταυτιστεί µαζί του
αλλά να διατηρήσει τον εαυτό του. Αποδέχεται τον εκπαιδευόµενο γι' αυτό ακριβώς
που είναι και δεν τον κρίνει ούτε επιχειρεί να του περάσει το δικό του τρόπο σκέψης
και το δικό του σύστηµα αξιών.
Στο συγκεκριµένο τµήµα µεταναστριών λοιπόν Μάρκο, θα πρέπει, σύµφωνα
µε τη θεωρία αυτή, να είσαι ο εαυτός σου και να αφήσεις και τις εκπαιδευόµενες να
είναι ο εαυτός τους. Όλοι οι άνθρωποι είναι θετικά όντα και µέσα τους έχουν στόχο
την αυτοπραγµάτωση, όπως λέει ο Rogers. ∆ε χρειάζονται κατευθυντήριες γραµµές
αλλά αποδοχή της προσωπικότητας τους και ελευθερία έκφρασης των σκέψεων και
συναισθηµάτων τους. Για να γίνει βέβαια αυτό ,χρειάζεται εσύ πρώτος να δηµιουργήσεις ανάλογο κλίµα εµπιστοσύνης, αποδοχής και ασφάλειας µέσα στην τάξη, να
µην τις κρίνεις γι΄αυτά που σκέφτονται και να τις προτρέπεις να εκφράζονται ελεύθερα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνεις πρώτος εσύ.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΓΙ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 09:15 µµ

Με την εµπιστοσύνη και την αµοιβαιότητα. Πάνω από όλα πρέπει να είναι και
η ειλικρίνεια, ακόµα ίσως και η ειλικρίνεια για το ότι δεν έχει τα κατάλληλα εφόδια
για να λύσει ένα πρόβληµα. Και τότε το ζήτηµα γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας
από όλη την οµάδα. Η ιδία η οµάδα θα λύσει τα προβλήµατα. αυτό θα δέσει και θα
δηµιουργήσει τα αισθήµατα εµπιστοσύνης και το κατάλληλο κλίµα για τη µάθηση
µέσα στο τµήµα.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΙΠ - Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011, 11:56 µµ

Μάρκο, θα χρειαστεί να δηµιουργήσεις (αρχικά) και να αφήσεις (µετέπειτα) χώρο στις εκπαιδευόµενές σου να εκφραστούν, να συγκρουστούν και να συµφιλιωθούν. Εσύ θα χρειαστεί να κρατάς τις ισορροπίες... Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε
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την χρήση πολλών παιχνιδιών, οµαδικών εργασιών (όχι πάντα οι ίδιες οµάδες) και πάνω απ' όλα- µε την συµπεριφορά σου που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΑΚ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 12:34 µµ

Γεια σου και πάλι ,Μάρκο! Εκτός από τις θεωρίες της ανδραγωγικής, της κοινωνικής αλλαγής και της µετασχηµατίζουσας µάθησης που σου προτάθηκαν έως τώρα να υιοθετήσεις και να χρησιµοποιήσεις στο µάθηµά σου οµαλά και σταδιακά
,υπάρχει και µία ακόµη πολύ ωφέλιµη µέθοδος στην εκπαίδευση ενηλίκων ,την οποία
θα µπορούσες να εφαρµόσεις σιγά - σιγά. Αυτή είναι η προσωποκεντρική προσέγγιση
του Carl Rogers.
Με πολύ απλά λόγια ,αυτό που σε συµβουλεύει να κάνεις αυτή η θεωρία είναι
να δηµιουργήσεις κλίµα εµπιστοσύνης, οικειότητας και αµοιβαιότητας µεταξύ του
εαυτού σου και των εκπαιδευοµένων µεταναστριών σου. ∆ηλαδή ,δε θα πρέπει να
είσαι κατά τη διδασκαλία σου δογµατικός και αυστηρά συντονιστής, αλλά κυρίως
διευκολυντής και εµψυχωτής. Αυτό σηµαίνει ότι οι ασκήσεις που θα βάζεις δε θα είναι θεωρητικές, αλλά κυρίως πρακτικές ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή ,την οµαδική
συνεργασία και τη διάδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Για παράδειγµα ,τέτοιες
είναι το παιχνίδι ρόλων ,η χιονοστιβάδα ,ο καταιγισµός ιδεών και η δυαδική ή κατά
οµάδες συζήτηση. Επίσης ,µπορείς να ζητάς συχνά από τις µαθήτριές σου να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις συµβουλές τους για τον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατός σου.
Έτσι µόνο θα δηµιουργήσεις στην τάξη σου ατµόσφαιρα πιο χαλαρή - απελευθερωµένη και στις ψυχές των µαθητριών σου ασφάλεια και εµπιστοσύνη για τις
δυνατότητες - ικανότητές τους. Βέβαια, αυτό δε θα επιτευχθεί από τη µια στιγµή στην
άλλη, αλλά σταδιακά, οµαλά και ήρεµα.
Εποµένως, Μάρκο, ξεκίνα σιγά - σιγά τις προσπάθειές σου σύµφωνα µε αυτή
την προσέγγιση! Άλλωστε, αυτήν την µέθοδο σε συνδυασµό µε τις άλλες, που σου
έχουν ήδη προταθεί, προσπαθώ µε επιµονή και πολλή υποµονή να εφαρµόζω καθηµερινώς κι εγώ στα τµήµατα των ενηλίκων ,στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ,που
διδάσκω. Καλή σου επιτυχία και καλή δύναµη, λοιπόν!

Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΕΧ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 06:16 µµ

Η συγκεκριµένη θεωρία δίνει έµφαση στον άνθρωπο και αποτελεί µια ανθρωποκεντρική θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων. Μάρκο πρέπει να στοχεύεις στα ιδιαιτέρα
χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευόµενου και να διδάσκεις έχοντας σεβασµό στην αξία
του κάθε ανθρώπου και στις ιδιαιτερότητες του. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός
και χρειάζεται ιδιαίτερη µεταχείριση σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
του.
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Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 10:44 µµ

Αγαπητέ συνάδελφε Μάρκο, γεια σου για άλλη µια φορά.
Αυτή τη φορά θα σου δώσω κάποιες χρήσιµες πληροφορίες για την προσωποκεντρική
προσέγγιση του Carl Rogers. Σύµφωνα µε αυτήν, ο εκπαιδευτής οφείλει να διαµορφώσει ένα διευκολυντικό περιβάλλον µάθησης, στο οποίο ο ίδιος θα είναι αυθεντικός, άµεσος, επικοινωνιακός. Ακόµα θα επιβραβεύει, θα καλλιεργεί το διάλογο και
θα δηµιουργεί συνθήκες ασφάλειας (ελευθερία έκφρασης, αποδοχή). Σε ένα τέτοιο
µαθησιακό περιβάλλον, οι εκπαιδευόµενές σου θα βιώσουν και θα κατανοήσουν
πλευρές του εαυτού τους τις οποίες είχαν καταπιέσει στο παρελθόν, θα γίνουν πιο ολοκληρωµένες , αποκτώντας περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έτσι, θα είναι σε θέση να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της ζωής τους µε µεγαλύτερη επάρκεια. Καλή σου
δύναµη, συνάδελφε‼
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΕΚ - Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 10:49 µµ

Φίλε Μάρκο, αυτό που έχει σηµασία είναι να είσαι γνήσιος και ειλικρινής.
Σκέψου ότι δεν είσαι δάσκαλος, αλλά εµψυχωτής της οµάδας. Βοήθησε την οµάδα
σου να µάθει, να αποκτήσει ικανότητες, να µετασχηµατίσει πεποιθήσεις και στάσεις.
∆ηµιούργησε κλίµα εµπιστοσύνης και αµοιβαιότητας. Στήριξε τις προσπάθειές σου
στις προσωπικές σου ικανότητες και όχι σε τεχνικές και ασκήσεις. Καλή συνέχεια µε
λιγότερο άγχος!
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΚΧ - Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011, 09:17 πµ

Γεια σου Μάρκο‼ Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι να είσαι γνήσιος και ειλικρινής µε τους ενήλικες εκπαιδευόµενους. Πρέπει να φροντίσεις να δηµιουργήσεις κλίµα
οµαδικότητας και συνεργατικότητας µε σένα, όχι απαραίτητα, στο ρόλο του «δασκάλου» αλλά οπωσδήποτε στο ρόλο του εµψυχωτή γιατί σύµφωνα µε τον Rogers ο ενήλικος δεν χρειάζεται τόσο «δασκάλους» όσο ένα περιβάλλον διευκολυντικό της µάθησης που τον αναγνωρίζει και τον αποδέχεται ως πρόσωπο µε δυνατότητες αυτοπροσδιορισµού, ώστε να αναπτύξει τις µορφωτικές τάσεις που έχει ανάγκη. Σύµφωνα
µε αυτή τη θεώρηση, η κύρια µέριµνα σου πρέπει να είναι η διευκόλυνση της προσωπικής προσπάθειας του εκπαιδευοµένου για µάθηση. Έτσι και µέσα από λεπτούς χειρισµούς θα βοηθήσεις τους εκπαιδευόµενους να κινηθούν προς νέες κατευθύνσεις και
να απελευθερώσουν την διάθεση.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΧΠ - Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2011, 06:54 µµ

Κάθε εκπαιδευόµενος είναι ιδιαίτερος. Έχει τον δικό του τρόπο σκέψης, τις
δικές του εµπειρίες και διαφορετικές ανάγκες. Το κοινό τους σηµείο είναι η διάθεση
για µάθηση. Από την πλευρά σου πρέπει να δηµιουργήσεις ένα κλίµα εµπιστοσύνης
που να τους επιτρέπει να εκφράζονται ελεύθερα. Με σεβασµό, ειλικρίνεια και σωστή
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καθοδήγηση µπορείς να τους βοηθήσεις να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες και να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πνευµατικούς. Καλή Τύχη‼
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΕΚ - Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011, 11:33 πµ

Αγαπητέ Μάρκο, όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοι, είναι πολύ βασικό να δηµιουργήσεις ένα κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και θετικής διάθεσης. Πρέπει να είσαι
αυθεντικός, να εκφράζεις τα συναισθήµατα σου (µέχρι ενός σηµείου βέβαια) και να
αποποιηθείς το ρόλο του "ειδικού". Είναι σηµαντικό να µην είσαι κατευθυντικός στο
ρόλο σου αλλά να αφήνεις χώρο και χρόνο στους εκπαιδευόµενους να εκφράσουν
όσα νιώθουν, αντιλαµβανόµενος πάντα όµως το διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς του
εκπαιδευτή από τον εκπαιδευόµενο. Πρέπει να υπάρχει σεβασµός προς τους εκπαιδευόµενους και τα βιώµατα τους και να έχεις πάντα στο µυαλό σου ότι µια από τις
βασικές αρχές της προσωποκεντρικής θεωρίας είναι ότι ο άνθρωπος είναι ον θετικό
και άξιο εµπιστοσύνης µε πολλές δυνατότητες που ίσως τις αγνοεί ή δεν τις πιστεύει.
Θα ήταν χρήσιµο λοιπόν να δηµιουργήσεις ένα ανοιχτό και θετικό κλίµα και ίσως
κάποιες φορές να µοιραστείς και δικές σου εµπειρίες, ώστε να νιώσουν πιο άνετα οι
εκπαιδευόµενοι.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΕΤ - Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011, 08:18 µµ

Μάρκο, τη γνώση δεν την έχεις εσύ, αλλά οι «µαθητές» σου. Οι εµπειρίες
τους, σε προσωπικό και επαγγελµατικό τοµέα, είναι αρκετές για να έχουν τη γνώση.
Το θέµα είναι αν µπορούν αυτό να το δουν και να το αξιοποιήσουν. Και µάλιστα δηµιουργικά. Θα είσαι λοιπόν εκεί για να κάνεις τη µύγα του Σωκράτη. Να τους φέρεις
σε επαφή µε τη γνώση τους. Να ανακαλύψουν µέρος του εαυτού τους που δεν έχουν
ψάξει, δυνατότητες που έχουν και αδυναµίες που έχουν. Είναι λοιπόν το έργο σου
κάτι σαν ψυχανάλυση και συµβουλευτική . Όχι όµως καθοδήγηση. Το σηµαντικό
είναι να µην δείξεις εσύ τον δρόµο. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας δρόµος κατάλληλος για όλους. Πιστεύω όµως ότι όλοι οφείλουµε να ψάξουµε το δρόµο που µας
πάει καλύτερα για να είµαστε καλύτερα. Εµείς και οι γύρω µας. Όταν µαθαίνεις κάτι
υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα. Ένα το επίπεδο του έργου, το αντικείµενο, αυτό
που θέλεις να µάθεις. Το άλλο επίπεδο είναι το συναισθηµατικό. Συνήθως από µια
ηλικία και µετά για να µάθουµε κάτι καινούριο πρέπει να ακυρώσουµε ή να µεταβάλλουµε κάτι παλιότερο. Κάτι που ως τώρα λειτουργούσε και είχαµε δεθεί µε αυτό. Για
να περάσουµε λοιπόν στο επίπεδο του έργου πρέπει πρώτα να περάσουµε από το συναισθηµατικό επίπεδο. Να µπορέσουµε να δεχτούµε την αλλαγή συναισθηµατικά και
να την αγαπήσουµε…. Αλλιώς δεν έχουµε ελπίδα.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΜΙ - Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2011, 03:53 µµ

Αγαπητέ Μάρκο, µελετώντας και εφαρµόζοντας την προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers, θα βοηθηθείς στο διδακτικό σου έργο. Η συγκεκριµένη θε-
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ωρία στηρίζεται στη δηµιουργία διευκολυντικού περιβάλλοντος µάθησης, το οποίο
θα δηµιουργήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης και οικειότητας ανάµεσα σε σένα και τις
εκπαιδευόµενές σου. Το περιβάλλον αυτό θα διαµορφώσει ένα ψυχολογικά ασφαλές
κλίµα, στο οποίο θα κυριαρχεί ο αµοιβαίος σεβασµός, γεγονός που θα προωθήσει την
ελευθερία στην έκφραση και θα κινητοποιήσει τις διαδικασίες µάθησης.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΑΧ - Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2011, 06:56 µµ

Μάρκο, αυτό που σίγουρα έχεις καταλάβει είναι η µεγάλη σηµασία που έχει
για τη διεκπεραίωση του έργου σου η διαµόρφωση ενός κλίµατος ασφάλειας. Αυτό
σηµαίνει ότι θα πρέπει να είσαι αυθεντικός, να αποφεύγεις τις τεχνητές και προγραµµατισµένες δραστηριότητες- τουλάχιστον ώσπου να χτίσεις κλίµα εµπιστοσύνης στην
οµάδα. Σύµφωνα, λοπόν, µε τη θεωρία του Rogers πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και
να αφήσεις και τις εκπαιδευόµενες να είναι ο εαυτός τους.
Έτσι η µάθηση "διευκολύνεται" καθώς οι εκπαιδευόµενες αντιλαµβάνονται
ότι έχουν απέναντί τους έναν εµψυχωτή (κι όχι έναν δάσκαλο). ∆ε χρειάζονται κατευθυντήριες γραµµές αλλά αποδοχή της προσωπικότητας τους και ελευθερία έκφρασης των σκέψεων και συναισθηµάτων τους. Γενικά οι ενήλικες έχουν ανάγκη από
δασκάλους που θα τους σέβονται, θα τους εµπιστεύονται και θα τους βοηθούν να
µαθαίνουν µέσα από την πράξη µέσω της αυτοδιαχειριζόµενης µάθησης.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΘΖ - Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2011, 07:18 µµ

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι αυθεντικός, γνήσιος, ειλικρινής και συνεπής.
Έτσι καλλιεργείται κλίµα εµπιστοσύνης, οικειότητας. ∆εν είναι "κακό" να µιλάει
στους εκπαιδευοµένους για τους προβληµατισµούς του, οφείλει να εκφράζει αυθόρµητα κάποιες σκέψεις του, να εµψυχώνει τους εκπαιδευοµένους, να συζητάει είτε άµεσα είτε έµµεσα "µέσα από παιχνίδια ρόλων". Πρέπει να έχει µιλήσει για τον εαυτό
του (τα προτερήµατά του αλλά και τα ελαττώµατά του), να έχει µελετήσει το βιογραφικό σηµείωµα των εκπαιδευοµένων, να έχει πλησιάσει πραγµατικά τους εκπαιδευοµένους, για να γνωρίζει -όσο είναι δυνατό- το γνωστικο-µορφωτικό/κοινωνικό επίπεδό τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα στοιχεία της καθηµερινότητάς τους. ∆ε χρειάζεται
να παρουσιάζεται ως "πανεπιστήµων" και ως τιµητής των πάντων! Πρέπει να αφήσει
την ανθρώπινη πλευρά του (όχι απλά την εκπαιδευτική του) να προβληθεί. Έτσι οι
εκπαιδευόµενοι θα τον δουν "µε διαφορετικό "µάτι", θα νιώσουν άνετα, και θα τον
εµπιστευτούν ευκολότερα.
Τόσο ο σεβασµός των εκπαιδευοµένων προς τον εκπαιδευτή, όσο και ο σεβασµός των εκπαιδευοµένων προς τους άλλους συνεκπαιδευοµένους, εδραιώνεται ευκολότερα αν ο εκπαιδευτής φροντίσει γι΄αυτό, και καλλιεργήσει το ανάλογο έδαφος
αµοιβαίου σεβασµού, ελεύθερου -γόνιµου διαλόγου, δηµιουργικότητας. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι θα βοηθηθούν, κρίνοντας, αξιολογώντας, επαναπροσδιορίζοντας και
αλλάζοντας προηγούµενες συµπεριφορές και στάσεις.
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Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΚΤ - Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2011, 11:03 µµ

Λοιπόν, Μάρκο, άκου τι βρήκα! Ίσως µπορούµε να βρούµε λύση αν συνδυάσουµε την θεωρία µε τα γεγονότα: H εξέχουσα θέση στην θεωρία του Rogers κατέχει
η έννοια του «εαυτού». Την προσπάθεια του για βελτίωση µε απώτερο σκοπό την αυτοπραγµάτωση. Το εξωτερικό περιβάλλον ασκεί διαφορετική επίδραση στον χαραχτήρα του κάθε ατόµου. Αυτό έχει συµβεί σε όλους µας αλλά και στις µαθήτριές σου.
Η σύγκρουση ανάµεσα στον πραγµατικό τους εαυτό και τον ιδανικό τους εαυτό µπορεί να αποτελεί πηγή άγχους για αυτές. Ειδικότερα σε αυτές που έχουν περάσει ιδιαίτερες
δυσκολίες…
Αυτό που θα πρέπει να επιδιώξεις είναι να µέσα από φιλελεύθερες συζητήσεις
µε τις µαθήτριες να τις βοηθήσεις να προβάλλουν την θετική τους πλευρά. Αυτό, πέραν από εκπαιδευτική διαδικασία θα αποτελεί και µια ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
Κατά τον Rogers, η προσωπικότητα δύναται να αλλάξει και αυτό αποτελεί ένα αναγκαίο κοµµάτι της ωρίµανσης/ανάπτυξης. Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση είναι η αυτοαποδοχή! Αυτό κυρίως επιδιώκουµε ε;
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΘΡ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 11:11 µµ

Λοιπόν Μάρκο, δεν θα σου πω τίποτα καινούργιο, απλά θα σου θυµίσω τις
ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής σύµφωνα µε τον Carl Rogers :
α)τη γνησιότητα και τη συµφωνία µε τον εαυτό του,
β)την ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση κάτι που σηµαίνει εµπιστοσύνη, εκτίµηση
και αποδοχή προς τον εκπαιδευόµενο και
γ ) την ενσυναισθητική κατανόηση, ασκούµενη µε ακρίβεια και ευαισθησία προς
τον εκπαιδευόµενο. Με πιο απλά λόγια και σύντοµα τον σεβασµό, κατανόηση, εµπιστοσύνη που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής απέναντι σε καθένα εκπαιδευόµενο.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΚΜ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 08:38 µµ

Μάρκο, σύµφωνα µε τη θεωρία του Rogers, θα πρέπει να δηµιουργήσεις ένα
περιβάλλον που να διευκολύνει τη µάθηση, να προάγει την εµπιστοσύνη και τον σεβασµό ανάµεσα στα µέλη και ανάµεσα σε αυτά και σε εσένα. Αν το καταφέρει θα διευκολύνεις τη µάθησή τους και θα τους κινητοποιήσεις.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 11:05 µµ

Μάρκο, σύµφωνα µε τον Carl Rogers, οι εκπαιδευόµενοι έχουν µια φυσική
ικανότητα να µαθαίνουν κυρίως µέσα από την πράξη. Η µάθηση διευκολύνεται όταν
οι εκπαιδευόµενοι αντιληφθούν ότι το περιεχόµενό της σχετίζεται µε τα προσωπικά
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τους σχέδια, ότι είναι συνυπεύθυνοι κατά την εφαρµογή της µεθόδου εργασίας έχουν
δηλαδή ενεργητική συµµετοχή.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι: ∆ιαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία αλλά και εµπειρία ζωής. Έχουν διαµορφωµένη προσωπικότητα, συµπεριφορές, αξίες και ενδιαφέροντα. Έχουν συγκεκριµένους στόχους και προσδοκίες που συνδέονται συνήθως
µε την επαγγελµατική τους ανέλιξη ή αλλαγή. Μαθαίνουν µε προσωπικό τρόπο (
personal learning style ) και προτιµούν την ενεργητική συµµετοχή στην µαθησιακή
διαδικασία (αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση – self directed learning )
Με αυτό τον τρόπο οι γνώσεις εσωτερικεύονται πιο βαθιά και διατηρούνται
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, όταν τις διαχειρίζονται τόσο µε το συναίσθηµα
όσο και µε τη νόηση.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΚΣ - ∆ευτέρα, 11 Απρίλιος 2011, 10:54 πµ

Σύµφωνα µε την προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers, θα πρέπει
πρώτο µέληµά σου, Μάρκο, να είναι η δηµιουργία ενός κλίµατος αµοιβαίας αποδοχής
στην οµάδα όλων των µελών της τάξης. Αυτό αυξάνει την αυτοεκτίµηση των εκπαιδευοµένων και έτσι µπορούν να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους. Μάρκο, δεν
χρειάζεται να χρησιµοποιήσεις διάφορες τεχνικές διδασκαλίας ή προγραµµατισµένες
δραστηριότητες, επειδή αυτές µειώνουν τον αυθορµητισµό και την ελευθερία των εκπαιδευοµένων. Θα πρέπει να λειτουργείς σαν διευκολυντής της διαδικασίας της µάθησης ενισχύοντας τον διάλογο µέσα στην οµάδα και ενθαρρύνοντας τα παιχνίδια
ρόλων, όταν αυτά προκύπτουν αβίαστα µέσα από την λειτουργία της οµάδας.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΝΓ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 01:28 µµ

Με βάση την προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers, κάθε άνθρωπος
έχει την δυνατότητα της αυτογνωσίας και τη δυνατότητα να αλλάξει την συµπεριφορά και τις αντιλήψεις του. Κάτι που µπορεί να γίνει µέσα σε ένα κλίµα κατάλληλων
διευκολυντικών σχέσεων. Η παιδαγωγική σχέση, σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία εκτυλίσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις:

α) την εγκαθίδρυση της εµπιστοσύνης , κάτι που προσωπικά θεωρώ εύκολο,
εφόσον ο εκπαιδευτής σέβεται και αποδέχεται τους άλλους,
β) την ανάπτυξη της οικειότητας κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος γίνεται
ικανός να αποκαλύψει µερικά από τα επίπεδα της εµπειρίας του.
Αυτή η φάση, πάλι κατά την γνώµη µου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να µη γίνει η οικειότητα δίκοπο µαχαίρι. Είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστούν τα όρια και από
οικειότητα δηµιουργική να γίνει «παραγνωριζόµαστε» και έτσι να δηµιουργηθούν
προβλήµατα λειτουργικότητας. Γενικά έχω την αίσθηση ότι όλες αυτές οι θεωρίες
είναι αρκετά εξιδανικευµένες, αλλά στην πράξη και στα Σ∆Ε, στα οποία δουλεύουµε,
υπάρχουν αρκετές προβληµατικές καταστάσεις και αρκετές εξαιρέσεις στους κανό-
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νες. Φυσικά θα πρέπει να µελετάµε τις θεωρίες και να προσαρµόζουµε στοιχεία τους
στην πραγµατικότητά µας, η οποία κάποιες φορές είναι απογοητευτική.
γ) την εγκαθίδρυση µιας αυξανόµενης αµοιβαιότητας ανάµεσα στον εκπαιδευόµενο και τον εκπαιδευτή. ∆εν µπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο µε την συγκεκριµένη θεωρία, γιατί υπάρχουν σηµεία που δεν έχω κατανοήσει και άλλα που δε µε
βρίσκουν σύµφωνη ή δεν µπορώ να τα φανταστώ να εφαρµόζονται στα Σ∆Ε. Π.χ. "Ο
Rogers τονίζει την αντίθεσή του σε καθετί τεχνητό από την πλευρά του εκπαιδευτή,
δηλαδή στις διάφορες τεχνικές, ασκήσεις ή προγραµµατισµένες δραστηριότητες. Τις
θεωρεί απόπειρα χειραγώγησης...¨" δηλαδή τι µένει να γίνει. Μελέτησε τον και εσύ
και αν καταλάβεις κάτι περισσότερο περιµένω να µε βοηθήσεις.
Απάντηση: H ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CARL ROGERS
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 01:47 πµ

Γεια σου Μάρκο! Σύµφωνα µε την προσωποκεντρική προσέγγιση του Rogers,
όλοι οι άνθρωποι είναι θετικά όντα και µέσα τους έχουν στόχο την αυτοπραγµάτωση.
∆ε χρειάζονται κατευθυντήριες γραµµές αλλά αποδοχή της προσωπικότητάς τους και
ελευθερία έκφρασης των σκέψεων και συναισθηµάτων τους. Χάρη στις διαπροσωπικές δεξιότητες του εκπαιδευτή επιτυγχάνεται η δηµιουργία του διευκολυντικού περιβάλλοντος µέσα στην τάξη και δηµιουργεί τις συνθήκες αυτοκατανόησης και αυτενέργειας του εκπαιδευοµένου. Καλό λοιπόν είναι να δηµιουργήσεις ένα κλίµα εµπιστοσύνης, αποδοχής, ασφάλειας, οικειότητας, ελευθερίας, διάδρασης και αµοιβαιότητας στηριζόµενος στη αυθεντικότητα και τη γνησιότητά σου ως εκπαιδευτής χωρίς
υπερβολή ή απόπειρα χειραγώγησης. Ο ρόλος σου δε θα ’ναι δογµατικός και αυστηρά
συντονιστής, αλλά διευκολυντής και εµψυχωτής.
•

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ TOY CARL ROGERS
Rogers, C. (1961) On becoming a Person Boston: Houghton Mifflin
— (1969) Freedom to learn Columbus: Merill
— (1970) Encounter groups Middlesex: Penguin
— (1972) Becoming Partners: Marriage and its alternatives New York: Delacorte
— (1977) On personal power New York: Delacorte
— (1980) A way of Being Boston: Houghton Mifflin
- (1983) Freedom to learn for the 80s Columbus: Charles Merrill

•

Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή,
θα συνεχίσουµε την επόµενη εβδοµάδα µε τον Peter Jarvis
κλείνουµε µε .... Wind Of Change
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12η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Peter Jarvis - Εµπειρική Εκπαίδευση
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τον Peter Jarvis και την εµπειρική εκπαίδευση. Παράλληλα, σας προτείνουµε να κάνετε µία ανασκόπηση της ύλης που
µελετήσατε έως τώρα καθώς την επόµενη εβδοµάδα θα τοποθετηθεί στην πλατφόρµα ένα on line test αυτοαξιολόγησης το οποίο θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε από την έως τώρα µελέτη σας.
Ο καθηγητής Peter Jarvis θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους θεωρητικούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Γεννήθηκε στο Gillingham του Kent to 1937.
To θεωρητικό µοντέλο του καθηγητή Jarvis εντάσσεται στο πλαίσιο των θεωριών
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που συνδέονται άµεσα µε την κοινωνική εµπειρία.
Ο Jarvis υποστηρίζει ότι η διαδικασία της µάθησης ξεκινά από τη στιγµή που
το άτοµο έρχεται σε επαφή µε κάποια κοινωνική εµπειρία, η οποία προσφέρει τη
δυνατότητα µάθησης. Υποστηρίζει µάλιστα ότι όλη µας η ζωή µπορεί να θεωρηθεί ένα συνεχές φαινόµενο µάθησης, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα πολύπλοκο
και ποικιλόµορφο κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον ( Jarvis , 1987). Σε κάθε περίπτωση µάθησης, τα πάντα ξεκινούν από µια κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της
βιογραφίας του κάθε εκπαιδευόµενου µε µια νέα εµπειρία ( Jarvis , 1995). ∆ηλαδή η επιθυµία για µάθηση είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσµα µιας αποτυχηµένης προσπάθειας του ατόµου να ανταπεξέλθει σε µία απρόβλεπτη κατάσταση
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Jarvis διαχώρισε τη µάθηση των ενηλίκων σε
στοχαστική (reflective ) και µη στοχαστική µάθηση ( non - reflective ), ενώ εισήγαγε και την έννοια της µη µάθησης ( non - learning ) κατά την οποία οι εµπειρίες
που βιώνει ένας ενήλικας δεν οδηγούν σε µάθηση για λόγους όπως ο φόβος για
αλλαγή, η αλαζονεία ή η απλή απόρριψη της µαθησιακής διάστασης της εµπειρίας (Ό.π., 1995, σσ. 71-75).
Ο Peter Jarvis είναι σήµερα επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας της ∆ιά Βίου
Μάθησης στη Σχολή Επιστηµών Αγωγής του University of Surrey (της οποίας
υπήρξε πρόεδρος για πολλά χρόνια) και επισκέπτης Καθηγητής στο Τµήµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του University of Georgia των ΗΠΑ.
Σηµαντικά έργα του :
• Jarvis P. (1983) Professional Education Routledge Kegan & Paul
• Jarvis P. ( 1 983) Adult and Continuing Education Croom Helm (Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και κατάρτιση : Θεωρία και πράξη Μεταίχµιο , υπό έκδοση
2004, µτφρ . Αλεξάνδρα Μανιάτη )
• Jarvis P. (1987) Adult Learning in the Social Context Routledge Kegan &
Paul •Jarvis P. (1992) Paradoxes of Learning Jossey-Bass
• Jarvis P. ( 1 997) Ethics and the Education of Adults in Late Modernity National Institute of Adult Continuing Education (NIACE)
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•Jarvis P. (1998) The Practitioner Researcher Jossey-Bass
• Jarvis P. ( 1 999) The International Dictionary of Adult and Continuing Education Kogan Page Ltd
• Jarvis P. (200 1) Learning in Later Life Stylus Pub Lk
• Jarvis P. (200 1 ) Universities and Corporate Universities Kogan Page Ltd
• Jarvis P. ( επι µ .) (200 1 ) Twentieth Century Thinkers in Adult & Continuing Education Kogan Page Ltd
• Jarvis P. and Colin Griffin ( εττιµ .) (2003) Adult and Continuing Education:
Major Themes: Five-Volume Set (Major Themes) Routledge-Falmer
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Το βιβλίο αποτελεί µία συστηµατική προσέγγιση σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων. Παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, αναλύει τη
σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων, διερευνά τη µεθοδολογία σχεδιασµού των προγραµµάτων, τη χρήση των εκπαιδευτικών µεθόδων και της εκπαίδευσης από απόσταση, το ζήτηµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Η προσέγγιση
του Jarvis είναι διεπιστηµονική µε έµφαση στην κοινωνική σκοπιά. Η ανάλυση κάθε ζητήµατος βασίζεται σε βαθιά γνώση των ερευνητικών δεδοµένων και της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί. Το βιβλίο περιέχει πλήθος παραδειγµάτων, καθώς και
εκτενή αναφορά στο έργο των θεµελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η εµπειρική εκπαίδευση «είναι η εκπαίδευση που εκθέτει τους εκπαιδευόµενους σε
µια εµπειρία και στη συνέχεια ενθαρρύνει το στοχασµό σχετικά µε αυτήν ώστε να
αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης». Άλλωστε, σχετικά µε το ζήτηµα της µάθησης µέσω της επεξεργασίας των εµπειριών διεξάγονται
ενδιαφέρουσες αναζητήσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο Jarvis κάνει µια συστηµατική θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος. Εξηγεί ότι
υπάρχουν δύο ειδών εκπαιδευτικές εµπειρίες: α) οι πρωτογενείς εµπειρίες, όπου οι
εκπαιδευόµενοι εισέρχονται σε µια κατάσταση, τη βιώνουν άµεσα µέσω των αισθητήριων οργάνων και µπορούν είτε να ενεργήσουν είτε να σκεφτούν σχετικά µε αυτήν β) οι δευτερογενείς εµπειρίες, όπου οι εκπαιδευόµενοι βιώνουν έµµεσα την εµπειρία ενός γεγονότος ή φαινοµένου.
Ο πρώτος, πάντως, στοχαστής που ασχολήθηκε συστηµατικά µε την εµπειρική εκπαίδευση ήταν ο αµερικανός θεµελιωτής των κατευθυντήριων γραµµών της ανθρωπιστικής παιδείας J. Dewey. Ο Dewey ασχολήθηκε κυρίως µε την εκπαίδευση των
παιδιών, ωστόσο θεωρείται ότι υπήρξε ταυτόχρονα ένας από τους µείζονες θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό οφείλεται στο ότι «συνέδεσε σε ένα αδιαχώριστο συνεχές την αρχική και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση».
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Ο Dewey δεν περιορίστηκε να προσδιορίσει τις αρχές της εκπαίδευσης µέσα από
την αξιοποίηση της εµπειρίας, αλλά προχώρησε στη διατύπωση µιας συγκεκριµένης
µεθοδολογίας, περιγράφοντας την εµπειρική εκπαίδευση σαν έναν κύκλο, όπου σε
κάθε στάδιο το άτοµο εµπλέκεται σε µια εµπειρία.
Στα όρια αυτά κινείται και ο D.Kolb, ο οποίος τονίζει ότι η ενασχόληση των εκπαιδευοµένων µε αφηρηµένες ιδέες και έννοιες δεν οδηγεί σε αποτελεσµατική µάθηση
επειδή πρόκειται για διεργασία αποκοµµένη από την πραγµατικότητα και ασύµπτωτη µε τις συνθήκες που εκείνοι αντιµετωπίζουν. Έτσι, η εκπαίδευση και επαγγελµατική ή κοινωνική δραστηριότητα καταλήγουν να αποτελούν αντιτιθέµενα πεδία.
Χρειάζεται, λοιπόν, να µετατοπιστεί το βάρος στην εµπειρική εκπαίδευση, που επικεντρώνεται στα προβλήµατα που απορρέουν από τα βιώµατα των συµµετεχόντων.
Με βάση αυτές τις απόψεις ο Kolb διατύπωσε ένα µοντέλο τεσσάρων σταδίων που
το ονόµασε «κύκλο της µάθησης», µέσω του οποίου η µάθηση µπορεί να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικά. Αναλυτικά τα τέσσερα στάδια είναι:
1. «Στάδιο 1: Το άτοµο, βασιζόµενο στις γνώσεις και τις εµπειρίες του και έχοντας
να αντιµετωπίσει νέα προβλήµατα, προετοιµάζεται να πάρει αποφάσεις, επιθυµεί
να δράσει, να εφαρµόσει στην πράξη όσα έχει µάθει.
2. Στάδιο 2: Το άτοµο δρα, αντιµετωπίζει πραγµατικές καταστάσεις, αποκτά νέες
εµπειρίες.
3. Στάδιο 3: Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν παρατηρούνται από ποικίλες οπτικές
γωνίες. Γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δράσης, κατανοείται η σηµασία τους, εξάγονται συµπεράσµατα.
4. Στάδιο 4: Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα υπόκεινται σε συστηµατική νοητική επεξεργασία. Οι αποκτηθείσες εµπειρίες ταξινοµούνται, συνδέονται µε τις
γνώσεις που διαθέτει το άτοµο, καθώς και µε επιστηµονικά δεδοµένα και θεωρητικές προσεγγίσεις που τυχόν γνωρίζει. Αντλούνται γενικές αρχές, διαµορφώνονται κανόνες δράσης. Το άτοµο στο στάδιο αυτό αισθάνεται ικανό να δράσει πιο
αποτελεσµατικά και κάνει νέους προγραµµατισµούς».
Ο Rogers προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στον «κύκλο της µάθησης» του
D.Kolb :
1. Η επεξεργασία της εµπειρίας δεν γίνεται µόνο µε βάση τις γνώσεις και
τις εµπειρίες που ήδη διαθέτουµε, αλλά και µε την αναζήτηση και την
αξιοποίηση πρόσθετων γνώσεων και εµπειριών.
2. Ο στοχασµός επάνω σε µια εµπειρία δεν οδηγεί µόνο σε νέα δράση
που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη εµπειρία. Είναι δυνατόν να οδηγεί
και σε υποθέσεις που µπορεί να επαληθευτούν σε νέες καταστάσεις, σε
νέες εµπειρίες, που έχουν διαφορετική υφή από την εµπειρία που αποκτήθηκε.
Η συλλογιστική του Αµερικανού στοχαστή εκκινεί από το αξίωµα ότι ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύουµε την πραγµατικότητα καθορίζεται από το σύστηµα αντιλήψεων που διαθέτει καθένας. Αυτό το σύστηµα αντιλήψεων µας έχει επιβληθεί
από το πολιτισµικό πλαίσιο και το έχουµε εσωτερικεύσει ασυνείδητα µέσω της διεργασίας της κοινωνικοποίησης. Συχνά περιέχει λανθασµένες και διαστρεβλωµένες αξίες, πεποιθήσεις, παραδοχές και υποθέσεις, έτσι ώστε η ένταξή µας στην πραγµατικό-
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τητα να παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Επιπλέον, το αντιληπτικό µας σύστηµα είναι
τόσο βαθιά χαραγµένο στην προσωπικότητά µας, ώστε υιοθετούµε την τάση να αποδεχόµαστε σχεδόν αποκλειστικά τις εµπειρίες που προσαρµόζονται εύκολα σε αυτό
και να απορρίπτουµε εκείνες που διαφέρουν. Είναι λοιπόν αναγκαίο, για να µπορούµε
ως ενήλικοι να εναρµονίζουµε τη ζωή µας µε τις πραγµατικές συνθήκες, να αναπτύσσουµε την ικανότητα να επανεξετάσουµε κριτικά τις πεποιθήσεις µας για τον εαυτό
µας, τους ρόλους που έχουµε αναλάβει και τις σχέσεις µας µε τους άλλους.
•

ΠΗΓΗ: Κιουλάνης, Σ. (2008). "Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών", Βάνιας, Θεσσαλονίκη.
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13η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΥΛΗ
Αυτή την εβδοµάδα θα κάνουµε µία επανάληψη στην έως τώρα µελέτη µας.
Για το σκοπό αυτό ετοιµάσαµε ένα κουίζ το οποίο διατρέχει όλη την ύλη. Μπορείτε
να ελέγχετε την κάθε απάντησή σας πατώντας "ΥΠΟΒΟΛΗ" ή να δείτε το συνολικό
βαθµό που συγκεντρώσατε πατώντας "ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ" Έχετε τη
δυνατότητα να κάνετε όσες φορές επιθυµείτε το κουίζ, χωρίς χρονικό περιορισµό στις
απαντήσεις. Σας προτείνουµε, τέλος, να υπογράψετε για µία ακόµη φορά το

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 6ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ που θα γίνει στο Λουτράκι, (4-6 Νοεµβρίου, 2011) - για εισηγήσεις, πληροφορίες και οτιδήποτε σχετικό.
Στο σηµείο αυτό ας επαναδιαπραγµατευτούµε το ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. Εάν επιθυµείτε µπορείτε να το διαβάσετε ξανά (θα το βρείτε στην 5η εβδοµάδα) και καλό είναι να το υπογράψετε για µία ακόµη φορά. Ακολουθεί....
•

ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΜΕ Bon jovi e Pavaroti

•

Last night I had a dream
That there would be a morning after
Long days of sunshine and peace
Long nights of love, forgiveness, and laughter
Maybe it was just a dream, but it could be reality
Children are like planting seeds
You’ve got to let their flowers grow
Don’t you know .........
Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή,

Αυτή η εβδοµάδα ήταν πραγµατικά "µιά στροφή προς τα πίσω" µε στόχο την
επανάληψη της ύλης. Όπως....ο στοχασµός, «µια στροφή προς τα πίσω» στην εµπειρία, που µπορεί να σηµαίνει πολλά πράγµατα: απλή συνειδητοποίηση ενός αντικειµένου, ενός γεγονότος ή µιας κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της συνειδητοποίησης µιας άποψης, µιας σκέψης, ενός συναισθήµατος, ψυχικής διάθεσης,
πρόθεσης, ενέργειας ή των συνηθειών. Ωστόσο, ότι στοχαζόµαστε δε συνεπάγεται
απαραίτητα ότι αξιολογούµε αυτό το οποίο σκεπτόµαστε. Αυτό το χαρακτηριστικό
διαφοροποιεί το στοχασµό από τον κριτικό στοχασµό.
Κλείνοντας, λοιπόν, ας στοχαστούµε κριτικά για την εκπαίδευση. Αν το τραγούδι των Bon jovi και Pavaroti µας έβαλε σε κάποιο κλίµα οι απόψεις του
Ibrahim και της Christine, ίσως µας φανούν χρήσιµες...
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
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Ο Ibrahim, πρόσφυγας από το Ιράκ, παραδέχεται ότι ποτέ του δεν ήταν τόσο
νευρικός, όσο τώρα, από τότε που ήρθε ως πρόσφυγας στη Συρία. Τα µάτια του
τρεµοπαίζουν, καθώς βρίσκεται σε µια µεγάλη αίθουσα στην «καρδιά» της
Jaramana, ενός προαστίου προσφύγων, η οποία είναι γεµάτη µε άλλους νεαρούς
πρόσφυγες. Άξαφνα, αρχίζει να ακούγεται µουσική και ο Ibrahim γεµίζει αυτοπεποίθηση. Πιάνει ένα µικρόφωνο και ξεκινά να τραγουδά, σε µια πρόβα του «Τραγουδιού της Αποφοίτησης», το οποίο έγραψε ο ίδιος, για να σηµατοδοτήσει την αποφοίτησή του από τα µαθήµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων της UNICEF. Οι στίχοι του
αποπνέουν µια ελπίδα για το µέλλον. Όπως και πολλοί άλλοι πρόσφυγες από το Ιράκ, ο Ibrahim και οι υπόλοιποι συµµαθητές του στα µαθήµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων, είχαν πολλούς λόγους να µην επιστρέψουν στην εκπαίδευση. Τα οικονοµικά
βάρη, αναγκάζουν πολλά παιδιά να στραφούν στη αναζήτηση εργασίας, προκειµένου να βοηθήσουν στην αύξηση των -πολύ χαµηλών- οικονοµιών των προσφύγων
στη ∆αµασκό.
«Είµαι τόσο ενθουσιασµένος για το µέλλον», δηλώνει ο Ιµπραήµ. «Βλέπεις ανθρώπους να λένε ότι αυτός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. ∆εν περιµέναµε ότι θ' αποφοιτούσαµε και είµαστε τόσο υπερήφανοι που αυτό συµβαίνει τώρα».
Η Christine, 14 ετών, ζει σε έναν καταυλισµό για σεισµοπαθείς, κοντά στο διεθνές αεροδρόµιο στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πόρτ-Ο-Πρενς. Το ταλαιπωρηµένο
τετράδιο της Christine, στο οποίο έχει σχεδιάσει λεπτοµερώς σκίτσα ανατοµίας, είναι µια απόδειξη για την επιθυµία της να γίνει γιατρός. «Θέλω να δω µε τα µάτια
µου τι υπάρχει µέσα στο σώµα και να κατανοήσω πώς χτυπάει η καρδιά µου». Και
η καρδιά της Christine χτυπάει για τα αδέλφια της, τα οποία δεν είναι στο σχολείο,
καθώς οι γονείς της δεν µπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, παρά µόνο για ένα
από τα τρία τους παιδιά. Αλλά τα περισσότερα από τα σχολεία της Αϊτής είναι ιδιωτικά, κάτι που αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο για την εκπαίδευση. Ακόµη και για
την Christine, όµως, υπάρχουν εµπόδια στην εκπαίδευση. Για παράδειγµα, οι συχνές απουσίες των εκπαιδευτικών είναι µια πραγµατικότητα στην Αϊτή, διότι πολλοί
από αυτούς δεν διαθέτουν τους πόρους για να µπορέσουν ν' ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Σηµαντικό ρόλο στη ζωή της Christine, παίζει η µητέρα της η
οποία πουλάει µεταχειρισµένα παπούτσια. Η εκπαίδευση είναι η σανίδα σωτηρίας
της Christine, και θα µπορούσε να είναι για όλα τα παιδιά της Αϊτής. Η Christine είναι ξεκάθαρη:
«Θέλω η κυβέρνηση να ανοικοδοµήσει τα σχολεία µας, γιατί υπάρχουν παιδιά
που θα έρθουν µετά από µετά από εµάς. Χωρίς την εκπαίδευση, δεν υπάρχει ζωή,
διότι η εκπαίδευση εξυψώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αξιοπρέπεια και
την ευηµερία».
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14η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Καλωσορίσατε στη 14η εβδοµάδα µελέτης. Κατ' αρχήν συγχαρητήρια! Ο γενικός µέσος όρος των προσπαθειών που έχετε κάνει έως τώρα στο κουίζ της προηγούµενης εβδοµάδας - όπως καταγράφεται από το σύστηµα - είναι 83,92/100. Πάνω
απ' όλα όµως σηµασία έχει η ενασχόλησή σας µε το κουίζ να αποδείχθηκε για σας
χρήσιµη.
Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας θα συζητήσουµε τα εµπόδια στη µάθηση
των ενήλικων εκπαιδευοµένων. Παράλληλα, σας προτείνουµε, µε βάση, βέβαια, και
τα αποτελέσµατα του κουίζ της προηγούµενης εβδοµάδας, να κάνετε και µία επανάληψη της ύλης που προηγήθηκε...

•

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Τα εµπόδια στη µάθηση µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα εµπόδια που οφείλονται στην
κακή οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που πάσχει έκδηλα στο επίπεδο των στόχων, του συντονισµού,
της υποδοµής κ.ο.κ. είναι ευνόητο ότι θα προκαλέσει συναισθήµατα
απογοήτευσης στους συµµετέχοντες, θα εγκλωβίσει το ενδιαφέρον
τους και θα τους οδηγήσει σε στάση άρνησης ή αδιαφορίας. Αυτό ασφαλώς µπορεί να συµβεί και σε προγράµµατα που απευθύνονται σε
παιδιά.
2. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εµπόδια που απορρέουν από τις
κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ενήλικων εκπαιδευοµένων, που συχνά τους εµποδίζουν στην πορεία των σπουδών.
3. Η τρίτη κατηγορία είναι τα εσωτερικά εµπόδια που απορρέουν από
την προσωπικότητα των ατόµων.
1.

Τα εµπόδια στη µάθηση µπορούν να τοποθετηθούν και σε δύο υποκατηγορίες.
1. Τα εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες.
2. Τα εµπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες.
1. Εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες: Οι ενήλικοι έρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία φέρνοντας µαζί τους
ένα απόθεµα γνώσεων και αξιών, που απέκτησαν από το σύνολο των
δραστηριοτήτων της ζωής τους. Σε αυτές τις γνώσεις και αξίες προσκολλώνται επίµονα, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται να αποδεχτούν
καινούρια µαθησιακά αντικείµενα ή νέες εκπαιδευτικές µεθόδους. Αυτό συµβαίνει στους ενηλίκους περισσότερο από ό,τι στα παιδιά ή
στους εφήβους. Μια βασική αιτία είναι ότι τα ενήλικα άτοµα έχουν γίνει µε το πέρασµα του χρόνου λιγότερο εύπλαστα. Έχουν µάθει να
σκέφτονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και έχουν διαµορφώσει πεποιθήσεις που τους εµποδίζουν να αφοµοιώνουν τα νέα δεδοµένα και α-
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κόµη περισσότερο να αναθεωρούν τις απόψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον κόσµο. Μια άλλη αιτία της προσκόλλησης των ενηλίκων στις γνώσεις και αξίες που διαθέτουν είναι ότι έχουν επενδύσει
συναισθηµατικά σε αυτές. Αν λοιπόν κάποιος - στην προκειµένη περίπτωση ο εκπαιδευτής - επιδιώξει να τις µετασχηµατίσει, θεωρείται ότι
αµφισβητεί την προσωπικότητά τους και αµφιβάλλει για την κρίση
τους. Έτσι µπορεί να δηµιουργηθούν τριβές ανάµεσα στον εκπαιδευτή
και στους εκπαιδευοµένους ή ανάµεσα στα µέλη της εκπαιδευόµενης
οµάδας.
2. Εµπόδια που απορρέουν από ψυχολογικους παράγοντες: Τα εµπόδια
αυτής της υποκατηγορίας είναι αλληλένδετα. Ένα πρώτο είδος τους είναι συνυφασµένο µε µόνιµα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας,
όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ένα
δεύτερο είδος έχει στη ρίζα του το άγχος. Το άγχος είναι µια αρνητική
συναισθηµατική κατάσταση, που προσλαµβάνει δύο κύριες µορφές:
o ανησυχία απέναντι στην απειλή που προέρχεται από επιβεβληµένες
απαιτήσεις,
o ανησυχία για την ικανότητα ανταπόκρισης σε ορισµένες συνθήκες.
Το άγχος είναι δυνατό να οφείλεται σε πολλά αίτια, όπως είναι ο φόβος της
αποτυχίας, ο φόβος της κριτικής, ο φόβος του αβέβαιου, ο φόβος της γελοιοποίησης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ενήλικους εκπαιδευοµένους το άγχος προκαλείται από την επανακτούµενη ιδιότητα του «µαθητή». Ένας µεγάλος αριθµός ενηλίκων φοβάται να ξαναρχίσει να εκπαιδεύεται γιατί δεν αισθάνεται τη βεβαιότητα
ότι θα κατορθώσει να ανταπεξέλθει. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τα µέλη ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων, που αµφιβάλλουν για τις δυνατότητές τους και θεωρούν ότι
η µόρφωση είναι προσιτή µόνο σε εκείνους που ήδη διαθέτουν τις απαραίτητες
γνωστικές βάσεις. Επίσης, πολλοί ενήλικοι εκπαιδευόµενοι φοβούνται τις διάφορες µορφές αξιολόγησης, γιατί τις συνδέουν µε την πιθανότητα της αποτυχίας.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ενηλίκους που έχουν αρνητικές εµπειρίες από το
σχολικό σύστηµα και στο υποσυνείδητό τους έχουν συνδέσει τη µαθησιακή διαδικασία µε αρνητικά συναισθήµατα και προβληµατικές καταστάσεις. Πρέπει να
προστεθεί ότι το άγχος µπορεί να µην οφείλεται µόνο στο φόβο της κριτικής και
της αποτυχίας, αλλά - και πιθανόν ταυτόχρονα και σε ψυχολογικούς παράγοντες,
ιδιαίτερα στην έλλειψη αυτοπεποίθησης.
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ., Πρόγραµµα Εκτταίδευσης Εκτταιδευτών., ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ., Τόµος 1
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. (απαντήστε στο forum)
1. Στη βάση όσων µελετήσατε, µπορείτε να θυµηθείτε και να αναφέρετε
ένα περιστατικό, όπου ένας/µία εκπαιδευόµενος/η προέβαλε εµπόδια
στη µάθηση; Πώς αντιµετωπίσατε το περιστατικό;
2. Ποιά από τα παραπάνω εµπόδια κυριαρχούν κατά τη γνώµη σας σε
ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα εκπαίδευσης /επιµόρφωσης ενηλίκων;
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
Ένα επίκαιρο ερώτηµα από τον Donald A. Schön: - Θεωρητικός της εκπαίδευσης ενηλίκων που θα µας απασχολήσει την επόµενη (15η) εβδοµάδα µελέτης -.
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ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ FORUM ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.
«Βρισκόµαστε εν µέσω ενός νέου κύµατος ανασχηµατισµού της εκπαίδευσης
και όπως συνήθως, κατηγορούµε τα ίδια τα σχολεία για θέµατα που αφορούν
και για τα οποία ευθύνεται η ίδια η κοινωνία στο σύνολό της. Πέρα από το θέµα
της κρίσης στο σχολείο κεντρικά και θεµελιώδη ερωτήµατα εγείρονται σήµερα:
Τι είδους εκπαίδευση θεωρείται κατάλληλη για να βοηθήσει
τους εκπαιδευτικούς ώστε να προετοιµάσουν µια αποτελεσµατική διδασκαλία;
Τι είδους γνώση και γενικότερα τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ώστε
να είναι σωστοί επαγγελµατίες?
•

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 14ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων

Donald A. Schön
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2011, 04:20 µµ

Σχολιάστε την παρακάτω άποψη του Donald A. Schön: - Θεωρητικός της εκπαίδευσης ενηλίκων που θα µας απασχολήσει την επόµενη (15η) εβδοµάδα µελέτης .
«Βρισκόµαστε εν µέσω ενός νέου κύµατος ανασχηµατισµού της εκπαίδευσης και, όπως
συνήθως, κατηγορούµε τα ίδια τα σχολεία για θέµατα που αφορούν και για τα οποία
ευθύνεται η ίδια η κοινωνία στο σύνολό της. Πέρα από το θέµα της κρίσης στο σχολείο
κεντρικά και θεµελιώδη ερωτήµατα εγείρονται σήµερα: Τι είδους εκπαίδευση θεωρείται
κατάλληλη για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να προετοιµάσουν µια αποτελεσµατική διδασκαλία; Τι είδους γνώση και γενικότερα τι πρέπει να γνωρίζουν
οι εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι σωστοί επαγγελµατίες?
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΕΚ - Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011, 02:19 µµ

Είµαι της άποψης ότι πολλά από όσα ισχύουν στην εκπαίδευση ενηλίκων θα
πρέπει να ισχύουν και γενικότερα στην εκπαίδευση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει
περισσότερη αλληλεπίδραση, να καλλιεργείται τόσο η φαντασία όσο και η συναισθηµατική νοηµοσύνη και να µη µένουµε µόνο στο κοµµάτι των γνώσεων. Άλλωστε όπως έχει δείξει το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης η καλύτερη γνώση έρχεται από την
παραπαιδεία. Αυτό που µε θλίβει και ξέρω ότι αρκετοί θα µε κατηγορήσουν γι’ αυτό
που θα πω, είναι ότι πάρα πολύ εκπαιδευτικοί (και κυρίως όσοι δεν έχουν ασχοληθεί
µε την εκπαίδευση ενηλίκων) επαναπαύονται στο ρόλο τους και δεν συµµετέχουν ούτε σε επιµορφώσεις ούτε δοκιµάζουν νέα πράγµατα στον τρόπο διδασκαλίας τους. Θα
πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται ο εκπαιδευτικός ανάλογα µε το τµήµα που έχει,
τις ανάγκες του αλλά και τις προσωπικότητες των παιδιών. Το ίδιο θα πρέπει να προσαρµόζει και τη διδασκαλία του και όχι απλά να αναπαράγει την ίδια διδασκαλία σε
κάθε τµήµα για όσο καιρό είναι εκπαιδευτικός. Θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε καινούργιες µεθόδους διδασκαλίας πιο διαδραστικές έτσι ώστε να διεγείρεται και το ενδιαφέρον των παιδιών.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΑΤ - Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011, 03:56 µµ
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Θα συµφωνήσω απόλυτα µε την Ελευθερία. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός καλό
θα είναι να προσαρµόζει τις εκπαιδευτικές µεθόδους τους στον µαθητή και όχι τον
µαθητή σε αυτές. Να δοκιµάζει νέους τρόπους διδασκαλίας, επιχειρώντας να εντάξει
όλους τους µαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η εκπαίδευση είναι θέµα όλων µας, γονέων,
µαθητών, καθηγητών, πολιτείας. ∆εν είναι σωστό οι γονείς να κατηγορούν τους καθηγητές ή την πολιτεία για την ποιότητα εκπαίδευσης ούτε οι καθηγητές να κατηγορούν τους γονείς που ακυρώνουν την εκπαιδευτική συνέχεια των µαθητών τους. Αντί
να κατηγορούµε τους άλλους για αυτό που φταίει στην παιδεία, ας αναλογιστούµε τι
κάναµε οι ίδιοι (ως γονείς, µαθητές, καθηγητές, κοινωνία) για να προλάβουµε αυτές
τις κατηγορίες. Τα εµπόδια µάθησης ας τα δει ο εκπαιδευτικός ως µια ευκαιρία/πρόκληση να δοκιµάσει τον εαυτό του, να διορθώσει κάτι µόνος του, να χτίσει κάτι
δικό του γιατί η εκπαίδευση είναι ευθύνη όλων µας.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 12:12 µµ

Παρόλο που συµφωνώ µε την Ελευθερία (και απολύτως µε τον Αλέξανδρο),
θα πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω και τους εκπαιδευτικούς που έχουν επαναπαυθεί,
καθότι δεν έχουν κανένα κίνητρο. Τη θέση φιλέτο θα την πάρει το βύσµα ενώ οι γονείς, και κατ' επέκταση τα παιδιά, τους θεωρούν κατώτερους από αυτούς των φροντιστηρίων κτλ. ... Ε, πόσα χρόνια να αντέξεις σε αυτή την κατάσταση; Εγώ έχω σταµατήσει να τους κατηγορώ, αντιθέτως θαυµάζω αυτούς που για κάποιο ανεξήγητο λόγο
έχουν όρεξη πολλά χρόνια µετά. ∆εν µου αρέσει η κατηγοριοποίηση κάποιων επαγγελµάτων σε "λειτουργήµατα", το οποίο µου ακούγεται σαν δικαιολογία για να δουλέψεις έχοντας εσωτερικά και µεγαλόπνοα κίνητρα. Κατ' εµέ, αν θέλουµε επίπεδο
στην εκπαίδευση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα χρηµατικά και κύρος στους καθηγητές, αλλιώς πολλοί θα µετράνε µέρες µέχρι το τέλος του έτους...
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 12:20 µµ

Στην ερώτηση τώρα... Εµένα το θέµα µου ακούγεται ακόµα βαθύτερο. Στο
δικό µου το µυαλό υπάρχει ένα αναπάντητο φιλοσοφικό ερώτηµα: Τι είναι η εκπαίδευση και ποιος ο σκοπός της; Είναι πολιτική έννοια; Υπάρχει για να κάνει ανθρώπους ελεύθερους, ανεξάρτητους (ή ό,τι άλλο θέλει η εκάστοτε πολιτικήπανεπιστηµιακή εξουσία) ή είναι πραγµατολογική έννοια την οποία συναποφασίζουν
όλοι οι εµπλεκόµενοι (γονείς, επιχειρήσεις, κτλ. ∆εν βλέπω να το έχουµε αποφασίσει
και νοµίζω πως οι γνώσεις που θα πρέπει να 'χει ο εκπαιδευτικός εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την απάντηση...
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΚΤ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 11:19 µµ

µε προβληµάτισες αρκετά...
Απάντηση: Donald A. Schön
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•

από ΑΚ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 01:20 µµ

Κατά την άποψή µου ο σωστός εκπαιδευτικός είναι αυτός που γνωρίζει να
εφαρµόζει στην πράξη όλες τις θεωρίες και µεθόδους διδασκαλίας που διδαχτήκαµε
τις προηγούµενες εβδοµάδες στο παρόν σεµινάριο, καθώς και να τις προσαρµόζει ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών του, είτε αυτοί είναι ενήλικες είτε ανήλικοι, και
µε τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην τάξη του. Εµπόδια σαν αυτά που
αναφέρθηκαν στην τρέχουσα εβδοµάδα του σεµιναρίου µας οπωσδήποτε θα παρουσιαστούν. Στην αρµοδιότητα και ικανότητα του εκπαιδευτικού έγκειται το να τα αντιµετωπίσει µε υποµονή, διάλογο και σεβασµό προς την προσωπικότητα και ιδιαιτερότητα όλων ανεξαρτήτως των µαθητών του. ΄Οσον αφορά τις επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών, διαφωνώ µε την Ελευθερία, γιατί πιστεύω ότι την τελευταία διετία ιδίως
όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθµίδων επιδιώκουν
να επιµορφώνονται µε σεµινάρια, µεταπτυχιακά, ακόµη και διδακτορικά. Άλλωστε
και αυτές οι επιµορφώσεις συντελούν στη θεωρητική κατάρτιση ενός σωστού εκπαιδευτικού. 'Οµως το κριτήριο που θα κρίνει το κατά πόσο είναι σωστός ένας εκπαιδευτικός δεν είναι η συχνότητα των επιµορφώσεών του, αλλά η εκ µέρους του ικανότητα
εφαρµογής στην καθηµερινή διδακτική πράξη των θεωριών που διδάσκονται σε αυτές
τις επιµορφώσεις.
Re: Donald A. Schön
•

από ΑΤ - Τρίτη, 15 Μάρτιος 2011, 09:08 πµ

Οι εκπαιδευτικοί που αποφοιτούν από τις λεγόµενες "καθηγητικές"σχολές δεν
είναι επαρκώς προετοιµασµένοι για να ασκήσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα. ∆ε
διδάσκονται παιδαγωγικά µαθήµατα παρά µόνο 2-3 σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής
τους, ενώ η διδακτική της κάθε επιστήµης απουσιάζει εντελώς από τα προγράµµατα
σπουδών. Αυτό έχει ως συνέπεια να βιώνουν καθηµερινό άγχος, να δυσκολεύονται
ιδιαίτερα στη διαχείριση µιας τάξης και να καταφεύγουν σε παραδοσιακές µεθόδους,
όπως αποβολές, απειλές για το βαθµό, νεύρα και φωνές ή αδιαφορία ("κάτσε και ζωγράφισε αρκεί να µη µε ενοχλείς"). Πολλοί είναι ανεπαρκείς και στο γνωστικό κοµµάτι και επαναπαύονται από το γεγονός ότι τα παιδιά "θα τα µάθουν στο φροντιστήριο". Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόµενο στους καθηγητές ξένων γλωσσών, όπου ,
αν ένα παιδί δεν πηγαίνει φροντιστήριο είναι αδύνατο να µάθει µια ξένη γλώσσα στο
σχολείο παρόλο που τη διδάσκεται περίπου 10 χρόνια!!!
Από την άλλη µεριά το κράτος απουσιάζει εντελώς από την όλη διαδικασία
δηλώνοντας την παρουσία του µόνο µε εγκυκλίους που η µια αναιρεί την άλλη, µε
χρονοδιαγράµµατα και απαιτήσεις για αλλαγές στη διδασκαλία, χωρίς να δίνει κανένα επιπλέον εφόδιο, χωρίς ουσιαστικά και τακτά σεµινάρια επιµόρφωσης, χωρίς κίνητρα για µεταπτυχιακές σπουδές.
Μέσα αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας εκπαιδευτικός θα πρέπει µάλλον να είναι ο
εργαζόµενος εκείνος που θα καλύπτει διαρκώς από την τσέπη του τις παιδαγωγικές
ελλείψεις των πανεπιστηµίων, τις ανύπαρκτες επιµορφώσεις του υπουργείου, την εκµάθηση υπολογιστών, τις ξένες γλώσσες που "φταίει ο ίδιος"(!!!!) αν δε γνωρίζει, τα
µεταπτυχιακά (αν βέβαια πρώτα βρει κάποια "άκρη" για να µπει) και ταυτόχρονα να
έχει όρεξη για µάθηµα, να εφαρµόζει νέες µεθόδους που κανείς δεν του έµαθε, να µη
γκρινιάζει για το µισθό του γιατί επιτελεί "λειτούργηµα" κτλ. Σίγουρα είµαστε και οι
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ίδιοι υπεύθυνοι για τη συντηρητικότητα που µας διακρίνει και την καχυποψία προς
οτιδήποτε καινούριο. Αν όµως είχαµε τη δυνατότητα της συνεχούς επιµόρφωσης και
αν παίρναµε ουσιαστικές παιδαγωγικές γνώσεις στα πανεπιστήµια , δε νοµίζω ότι θα
αντιδρούσε κανείς. Στο κάτω-κάτω υπάρχει άνθρωπος που να µη θέλει να είναι καλός
στη δουλειά του και να µην την κάνει µε τον καλύτερο τρόπο;
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΒΧ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 01:15 µµ

Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι πρωτοπόρα στη χρήση και
υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων στην προσέγγιση των εκπαιδευοµένων από τον εκπαιδευτή τους. Φυσικά, αυτό οφείλεται στη σχετικά σύγχρονη ανάπτυξή της, τη σχετικά άµεση συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων αλλά και στο ότι πρώτη η εκπαίδευση ενηλίκων αξιοποίησε ή έστω προσπάθησε ν' αξιοποιήσει το ήδη κατεκτηµένο γνωστικό κεφάλαιο των ενηλίκων εκπαιδευοµένων.
Για τούτο οι βασικές αρχές της, πιστεύω, τόσο εκ πεποιθήσεως όσο και από
την εµπειρία µου στην Πρωτοβάθµια, τη ∆ευτεροβάθµια, την Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και, φυσικά, την εκπαίδευση ενηλίκων είναι ιδιαιτέρως χρήσιµες και πολύτιµες στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η αξιοποίηση τεχνικών, που χρησιµοποιούµε στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην τυπική εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως αποτελεσµατική!!!
Σε ό,τι αφορά την αναφορά µίας συναδέλφου για το αν οι µαθητές µας στα
σχολεία µαθαίνουν ή όχι ξένη γλώσσα και τη "διαπίστωσή" της ότι ξένη γλώσσα µαθαίνουν στα φροντιστήρια, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το τι εννοούµε όταν λέµε "έµαθα" µία ξένη γλώσσα.
Αν γνώση µίας ξένης γλώσσας σηµαίνει απόκτηση ενός πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας (γιατί δεν πρόκειται για πτυχία, όπως εσφαλµένα λέµε στην Ελλάδα)
τότε ασφαλώς οι µαθητές µας δεν "µαθαίνουν" ξένη γλώσσα στα σχολεία. Ας αναλογιστούµε, όµως, αν πραγµατικά γνωρίζουµε µία ξένη γλώσσα, και το πραγµατικό τεστ
είναι το αν µπορούµε να επικοινωνήσουµε στη ξένη γλώσσα µ' έναν φυσικό οµιλητή
της. Σ' αυτήν την περίπτωση, οι αδυναµίες, για να µην πω ελλείψεις, είναι εµφανείς
παρά την πολύ ακριβή σε χρόνο αλλά και χρήµα απόκτηση των πολυπόθητων πιστοποιητικών.
Επιπλέον, πρέπει να υπογραµµίσω ότι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για να
µπορέσουν να επιβιώσουν οικονοµικά, πρέπει να παρουσιάσουν "αποτελέσµατα".
Και τ' αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζουν είναι ο αριθµός των µαθητών τους οι
οποίοι αποκτούν κάποιο πιστοποιητικό. Αυτός ο στόχος είναι τόσο επιθυµητός, ώστε
προσαρµόζουν όλο το πρόγραµµα σπουδών τους στην απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού παραµερίζοντας κάθε διάσταση της γλώσσας - στόχου η οποία είναι εκτός "εξετάσεων γλωσσοµάθειας", όπως η επικοινωνιακή, η πολιτιστική, η πολιτισµική κ.α. µε
αποτέλεσµα την επικοινωνιακή και πολιτισµική τους "αναπηρία".
Παρήγορο σ' αυτήν την κατάσταση είναι το γεγονός ότι εδώ και µερικά χρόνια έχει εµφανιστεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας το οποίο εστιάζει
στην επικοινωνιακή και πολιτισµική διάσταση της γλώσσας - στόχου.
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Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΜΓ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 08:49 µµ

Το µοντέλο του διδάσκοντος που περιορίζεται στο να µεταδίδει γνώσεις, να
αποδεικνύει και να εξηγεί, δεν αντιστοιχεί πλέον στα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευοµένων ούτε στις σηµερινές κοινωνικές συνθήκες. Ο εκπαιδευτικός καλείται
σήµερα να λειτουργεί ως ολοκληρωµένος συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας,
ως σύµβουλος και συνάµα εµψυχωτής. Είναι εκείνος που ενθαρρύνει την πορεία προς
τη γνώση, που παρακινεί τους εκπαιδευοµένους να δραστηριοποιούνται και να συµµετέχουν, να αναζητούν νέες πηγές, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Επίσης, είναι πολύ
σηµαντικό να µπορεί ο εκπαιδευτικός να κατανοεί τη δυναµική των σχέσεων που δηµιουργούνται µέσα στην οµάδα του ώστε να µπορεί να προσαρµόζει ανάλογα και τις
επιλογές του. Ο εκπαιδευτής έχει έναν εποικοδοµητικό, θετικό ρόλο: ο εκπαιδευτής
είναι και µαθητής και ο µαθητής είναι και εκπαιδευτής. Θέτει τα προβλήµατα για παρατήρηση και δεν ορίζει τους όρους του προβλήµατος και της επίλυσή του. Τέλος ο
εκπαιδευτής πρέπει να διευκολύνει την οµάδα και να άρει τα εµπόδια που εµφανίζονται κατά την διαδικασία της µάθησης. Τότε θεωρώ ότι θα είναι ένας σωστός επαγγελµατίας.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 10:55 µµ

Ο αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός είναι αυτός που προσπαθεί να πετύχει την
υλοποίηση των στόχων της διδασκαλίας του, έχοντας ανακαλύψει τους δικούς του
προσωπικούς στόχους διδασκαλίας. Είναι ένα πρόσωπο, το οποίο έχει τη δεξιότητα
να συνδέει µεταξύ τους τα συναισθήµατα και τις συνέπειες των πράξεών του, ώστε να
δηµιουργεί καινούργιες και πρωτότυπες λύσεις µέσα στη τάξη, προκειµένου να µεταδώσει το σωστό µήνυµα στους µαθητές του. Ο επαγγελµατίας εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντάσσει τη διδασκαλία του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα εντάσσονται οι τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΕΨ - Πέµπτη, 17 Μάρτιος 2011, 10:46 µµ

Oι Argyris & Schön επισήµαναν ότι τα άτοµα, όταν σκέφτονται και αναστοχάζονται, σχεδιάζουν τον τρόπο της συµπεριφοράς τους και υιοθετούν απόψεις που
θα πρέπει να εφαρµόσουν στην καθηµερινή τους πρακτική, διαµορφώνουν δηλαδή
θεωρίες δράσης. Αυτές οι θεωρίες δράσης και συµπεριφοράς περιλαµβάνουν αξίες,
στρατηγικές και παραδοχές αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει τα άτοµα να
ενεργούν και να συµπεριφέρονται. Οι θεωρίες αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
στις θεωρίες που κάποιος ασπάζεται και στις θεωρίες που κάποιος εφαρµόζει. Στις
πρώτες υπάγονται όσες γεννιούνται στον ακαδηµαϊκό χώρο και δεν συσχετίζονται µε
την εµπειρία και την καθηµερινή πρακτική. Χρησιµοποιούνται από τους επιστήµονες,
για να δικαιολογήσουν και να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά τους. Οι δεύτερες πολλές φορές δεν είναι συνειδητές και είναι ριζωµένες στους τρόπους µε τους
οποίους τα άτοµα συµπεριφέρονται αυθόρµητα και αλληλεπιδρούν.
Όπως πολλά άλλα είδη γνώσης, αυτές οι θεωρίες είναι συνήθως «σιωπηρές» και µερικές φορές
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είναι αδύνατον να περιγραφούν µε λέξεις, επειδή συνήθως γνωρίζουµε περισσότερα
από όσα µπορούµε να πούµε ( Polanyi, 1967). Οι γνώσεις που προκύπτουν από τις
θεωρίες αυτές είναι δυνατόν να προσεγγισθούν και να αξιοποιηθούν, µόνο όταν τα
άτοµα στοχάζονται πάνω στη διδακτική πράξη. Οι Argyris & Schön (1974) επισήµαναν ακόµη ότι οι δύο αυτές κατηγορίες θεωριών δεν συµπίπτουν πάντα και διατύπωσαν την άποψη ότι µπορεί να υπάρχει µεταξύ τους συµβατότητα, χωρίς ωστόσο αυτό
να είναι απαραίτητο.
Στο πλαίσιο αυτό οι ίδιοι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι οι επαγγελµατίες οφείλουν να
παράγουν τη δική τους επαγγελµατική θεωρία, µέσα από τη διδακτική τους πράξη σε
πραγµατικές καταστάσεις. Πολλά από αυτά τα οποία µαθαίνουµε δεν προέρχονται
ούτε από τη θεωρία ούτε από την έρευνα, αλλά από την εµπειρία.
Η διδακτική πράξη απαρτίζεται από κάτι περισσότερο από αυτό που ονοµάζει
ο Schön (1987) « τεχνικό ορθολογισµό», δηλαδή απλή εµπέδωση θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εννοιών. Σύµφωνα µε τον Schön, η αποτελεσµατική επίλυση
των προβληµάτων δεν προϋποθέτει µόνο τη γνώση και την εφαρµογή των θεωριών
και των τεχνικών όρων, αλλά κυρίως την ικανότητα του επαγγελµατία να αναστοχάζεται σχετικά µε τη δράση του, µε αποτέλεσµα να λαµβάνει υπόψη του διαφορετικούς
τρόπους αντιµετώπισης της επαγγελµατικής πράξης. Οι επαγγελµατίες είναι άτοµα
που µαθαίνουν πολλές από τις δεξιότητές τους µέσα από την πράξη σε νέες καταστάσεις. Αυτό το είδος µάθησης είναι µερικώς θεωρητικό και µερικώς πρακτικό. Έτσι,
έχουµε έναν άλλο τρόπο ενοποίησης της θεωρίας και της πράξης, ο οποίος είναι η
συστηµατική στοχαστικοκριτική ανάλυση της πράξης. Βάζοντας τα θεµέλια της ιδέας
για τη στοχαστικοκριτική πράξη. Ο Schön (1987) διατύπωσε την άποψη ότι η επαγγελµατική πράξη µπορεί να θεωρηθεί ως τέχνη. Ο Schön χρησιµοποιεί τον όρο « επαγγελµατική τέχνη», για να περιγράψει το είδος εκείνο της ικανότητας το οποίο οι
επαγγελµατίες επιδεικνύουν µερικές φορές σε προβληµατικές καταστάσεις. Η τέχνη,
σύµφωνα µε τον Schön, εµπεριέχει την ικανότητα επίδοσης σε µια κατάσταση, χωρίς
να µπορεί ο επαγγελµατίας να δηλώσει τη θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται. Η τέχνη αυτή σχετίζεται συχνά µε αυτό που ο Polanyi (1967) ονοµάζει «σιωπηρή γνώση».
Αν π.χ. δούµε ένα γνωστό πρόσωπο ανάµεσα σε πολλά άλλα, δεν χρειάζεται να αναλογιστούµε µε ποια κριτήρια θα προσδιορίσουµε ποιο άτοµο είναι –απλώς το γνωρίζουµε. Για να φτάσουµε όµως στο σηµείο κατά το οποίο κάποιος «απλώς γνωρίζει» τι
να κάνει, χρειάζεται να αναπτύξει την τέχνη του σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ο « στοχασµός κατά τη διάρκεια της δράσης» να γίνεται κατά τρόπο µη συνειδητό. Είναι προφανές ότι οι αποτελεσµατικοί εκπαιδευτές αναστοχάζονται συνεχώς και προσαρµόζουν τη διδασκαλία τους στις νέες καταστάσεις. Γι’ αυτό η στοχαστικοκριτική πράξη
έχει υιοθετηθεί από πολλούς επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένων και των διδασκόντων. Από τη διαπίστωση αυτή καθίσταται προφανές ότι η θεωρία δεν είναι αποτέλεσµα µόνο των ακαδηµαϊκών ερευνών αλλά και της πράξης. Η θεωρία µπορεί να δηµιουργηθεί µέσω της συστηµατικής αποκάλυψης των δοµών των υποκειµενικών νοηµάτων, που επηρεάζουν τους τρόπους σύµφωνα µε τους οποίους δρουν οι επαγγελµατίες σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Πέρα από αυτά η θεωρία επιδρά στον τρόπο µε
τον οποίο οι επαγγελµατίες κατανοούν τους εαυτούς τους και τους βοηθάει να αλλάξουν µέσω του αναστοχασµού.
Μια εναλλακτική άποψη της µάθησης µέσω εµπειρίας είναι η έννοια του στοχαστικού επαγγελµατία. O Schön διατύπωσε την άποψη ότι τα άτοµα επιδεικνύουν
πρακτικές ικανότητες σε αβέβαιες, µοναδικές, αντιφατικές και πολύπλοκες καταστάσεις. Παρ’ όλα αυτά δεν µπορούν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ε196

κτελούν αποτελεσµατικά το έργο τους. Όταν αναλαµβάνουν να εκτελέσουν κάποιο
έργο, βασίζονται σε γνώση που είναι υπονοούµενη και διαισθητική. Η πρακτική τους
βασίζεται σε δραστηριότητες ρουτίνας. Όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα στοχάζονται µε δύο τρόπους, είτε κατά τη διάρκεια του έργου (reflection-in-action) είτε µετά
τη λήξη του έργου (reflection-on-action). Όσο πιο άπειρος είναι κάποιος επαγγελµατίας, τόσο περισσότερο βασίζεται στην ακαδηµαϊκή γνώση ή, όπως αυτή ονοµάστηκε
από τον Schön στον τεχνικό ορθολογισµό. Όσο περισσότερο ο επαγγελµατίας αποκτά
εµπειρία και γνώση, τόσο περισσότερο καθίσταται ικανός να στοχάζεται µετά τη λήξη του έργου αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου. Η τελευταία είναι η ικανότητα
του επαγγελµατία να πηγαίνει πέρα από την εφαρµογή των συµβάντων και των διαδικασιών, έτσι ώστε να µπορεί να σκέφτεται δηµιουργικά για τα προβλήµατα της πράξης. Όταν σκεφτόµαστε κατά τη διάρκεια του έργου, σκεφτόµαστε κριτικά για τους
λόγους που µας οδήγησαν να πάρουµε αυτή την απόφαση. Ενδέχεται ακόµη, όπως
επισηµαίνει ο Schön (1987), να αναδοµήσουµε τις στρατηγικές που εφαρµόζουµε, για
να κατανοήσουµε τα φαινόµενα ή τους τρόπους µε τους οποίους διατυπώνουµε τα
προβλήµατα.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ∆Μ - Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011, 02:39 µµ

Θεωρητική κατάρτιση, γνωστικό αντικείµενο και παιδαγωγικές µέθοδοι λίγο
πολύ είναι ζητήµατα που αντιµετωπίζονται µε τον καιρό από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Άλλος λίγο και άλλος περισσότερο αντεπεξέρχεται στη σχολική καθηµερινότητα και πράξη. Το ζήτηµα, όµως, είναι πως δε θέλουµε ένα τέτοιο σχολείο, στο οποίο ο
καθένας συνεισφέρει κατά το δοκούν και ανάλογα µε τις δυνατότητές του - κάτι που
αναµφισβήτητα συµβαίνει σήµερα σ' όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία -, αλλά ένα σχολείο
που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών µας, στις απαιτήσεις του µαθητή
όλων των βαθµίδων, του καθηγητή, ιδιαίτερα του νέου, που καθηµερινά "πνίγεται"
στο κλειστοφοβικό πρόγραµµα σπουδών και στις ανούσιες πολλές φορές και παράλογες απαιτήσεις του, στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οικογένειας στην οποία ανήκει η
χώρα µας και τέλος στις απαιτήσεις της παγκοσµιοποίησης. Μέρος της ευθύνης ανήκει σίγουρα στον εκπαιδευτικό όλων των ειδικοτήτων. Πως µπορεί λοιπόν, αυτός να
συµβάλει στο µετασχηµατισµό του σχολείου και συνακόλουθα της κοινωνίας; Η λύση που προτείνω είναι γνωστή και κατ' εµέ µοναδική. Επιµόρφωση σ' όλα τα επίπεδα
που αφορούν το έργο του και εφαρµογή καινοτόµων δράσεων. Μόνο τότε θα µπορούµε να µιλάµε για παιδεία ανταγωνιστική και προκοµένους δασκάλους.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΠΓ - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 07:03 µµ

Θα συµφωνήσω µε την άποψή σου ∆ηµήτρη και µακάρι η ευχή σου "για µια
παιδεία ανταγωνιστική µε προκοµµένους δασκάλους" να πιάσει τόπο. Άλλωστε, κάθε
συνειδητοποιηµένος εκπαιδευτικός πρέπει να επιζητά τη συνεχή του αυτο-βελτίωση,
ώστε να αναθεωρεί τη συµπεριφορά του, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, και να είναι
πρόθυµος να αναπτύξει και να εξελίξει τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να γίνει
ένας επιτυχηµένος δάσκαλος.
Απάντηση: Donald A. Schön
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•

από ΚΧ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:22 µµ

Θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αναθεωρήσουν και να προσπαθήσουν να προσαρµόζουν τις εκπαιδευτικές µεθόδους
τους στο µαθητή και όχι το µαθητή σε αυτές όπως γίνεται συνήθως σήµερα. Να δοκιµάζουν καινοτόµους τρόπους διδασκαλίας, επιχειρώντας να εντάξουν όλους τους
µαθητές σ αυτό που ονοµάζεται εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ όµως ο εκπαιδευτικός θέλει σύµµαχους και τους γονείς γιατί η συνεργασία εκπαιδευτικού γονέα είναι
απαραίτητη. Επίσης θεωρώ απαραίτητη την διαρκή πραγµατική επιµόρφωση όλων
των εκπαιδευτικών αλλά και την αξιολόγηση τους τόσο από φορείς του υπουργείου
αλλά κυρίως από τους εκπαιδευόµενους.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΕΚ - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 11:07 µµ

Συµφωνώ µε τους συναδέλφους. Ο εκπαιδευτικός εκτός από την κατάρτισή
του στο γνωστικό αντικείµενο θα πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνει και παιδαγωγική
κατάρτιση. ∆εν αρκεί µόνο να κατέχει τις γνώσεις, πρέπει παράλληλα να γνωρίζει και
πώς να τις µεταδώσει. Βέβαια για να είναι καλός επαγγελµατίας χρειάζεται συνεχή
επιµόρφωση, στήριξη από την πολιτεία και όρεξη για δουλειά.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΓΙ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 02:42 µµ

Το ζήτηµα νοµίζω τίθεται εξ αρχής πολύ σωστά. οι ευθύνες βαραίνουν την
ίδια την κοινωνία στο σύνολο της. πριν όµως φτάσουµε στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ας ξαναδούµε τι παιδεία χρειαζόµαστε, ποιες γνώσεις είναι αναγκαίες και
για ποιο σκοπό είναι όλα αυτά αναγκαία. Τι θέλουµε να αλλάξουµε ή να πετύχουµε
µέσω της εκπαίδευσης; η επιµόρφωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών είναι αναγκαία, ώστε να µην έχουν το ρόλο του αναµεταδότη γνώσεων. Και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ονειρευτούµε µια νέα εκπαίδευση και να έχουµε ενεργή συµµετοχή προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ίδιοι πρέπει να πάρουµε περισσότερες πρωτοβουλίες για να ανοίξουµε το θέµα αλλά και για να ανταλλάσουµε µέσα από forum
συνεχώς καινούριες ιδέες και πρακτικές. Να είµαστε ανοικτοί και ευέλικτοι και πάνω
από όλα µε ενδιαφέρον και αγάπη για αυτό που κάνουµε. Για να είναι οι εκπαιδευτικοί σωστοί επαγγελµατίες πρέπει να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι επαγγελµατίες αλλά
µέτοχοι και λειτουργοί, συλλειτουργοί.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 11:09 πµ

Θα συµφωνήσω µε όσους συναδέλφους έκριναν απαραίτητη τη συνεχιζόµενη
εκπαίδευση. Όπως όλοι οι εργαζόµενοι, θα πρέπει να κρίνονται για τον επαγγελµατισµό τους και τα αποτελέσµατα που έχουν στο έργο τους και βέβαια να πληρώνονται
και ανάλογα. Αλλά και από την άλλη, µήπως είναι καιρός να δείξουµε την πόρτα εξόδου στους "κακούς" επαγγελµατίες;
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Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΚΣ - ∆ευτέρα, 11 Απρίλιος 2011, 11:30 πµ

Κατάλληλη εκπαίδευση για έναν εκπαιδευτικό είναι αυτή που συνεχώς ανανεώνεται και προσαρµόζεται τόσο στα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, όσο και στις νέες
εκπαιδευτικές τεχνικές και µεθόδους διδασκαλίας. Είναι η εκπαίδευση που καλλιεργεί οµαδικό και συνεργατικό πνεύµα µεταξύ των εκπαιδευτικών ενός σχολείου και
δίνει τα εφόδια ώστε η τάξη να λειτουργεί οµαδικά , υπεύθυνα, δηµιουργικά και οπωσδήποτε όχι ανταγωνιστικά. Είναι η εκπαίδευση που ενισχύει την ενσυναίσθηση
του εκπαιδευτικού απέναντι στους µαθητές του, να βλέπει και να αισθάνεται όλη την
οµάδα, αλλά να αντιµετωπίζει κάθε ένα άτοµο σαν µια ιδιαίτερη, ξεχωριστή προσωπικότητα, άξια προσοχής και σεβασµού. Νοµίζω ότι αυτές οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά µόνο µέσα από βιωµατική εκπαίδευση και στοχασµό πάνω σ' αυτή µπορούν να µεταφερθούν στον εκπαιδευτή. Μια παιδαγωγική εκπαίδευση που τα παρέχει
αυτά θα µπορεί να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό να είναι ένας σωστός επαγγελµατίας.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΝΓ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 08:41 µµ

Η εκπαίδευση για µένα είναι προσωπική υπόθεση. Το να κατηγορήσω το σύστηµα και να επαναπαυτώ ότι δεν φταίω εγώ για τις ελλείψεις µου, είναι µια καλή
δικαιολογία αλλά πρέπει να την ξεπεράσω αν θέλω να γίνω καλύτερη.
Για να είναι σωστοί επαγγελµατίες οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να έχουν ισχυρή θέληση, πολύ µεγάλα ψυχικά αποθέµατα κουράγιο και αγάπη γι’ αυτό που κάνουν. Αν
συνεχίσουν να ελπίζουν στην δουλειά τους θα βρουν τον τρόπο και πως να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και πως να είναι αποτελεσµατικότεροι.
Απάντηση: Donald A. Schön
•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 02:10 µµ

Αρχικά να πω ότι συµφωνώ µε την Ελευθερία και τον Αλέξανδρο στο ότι η
αποτελεσµατική διδασκαλία θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών. Είναι θαυµάσιο που πολλοί εκπαιδευτικοί πέρα από την κλασική ύλη που θα πρέπει να διδάξουν βρίσκουν και από άλλες πηγές επιπλέον πληροφορίες. Το βασικό όµως είναι να εξάπτεις την περιέργεια και την θέληση στα παιδιά να
ψάξουν επιπλέον πράγµατα και µέσα από τον διάλογο να κατανοηθεί το θέµα και από
τους ποιο αδύναµους µαθητές. Να πω όµως ότι και η άποψη του Ιωάννη Παπαδόπουλου µε προβληµάτισε . Είναι τελικά λειτούργηµα ή επιχείρηση;;;
ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2011, 04:40 µµ

1. Στη βάση όσων µελετήσατε, µπορείτε να θυµηθείτε και να αναφέρετε ένα περιστατικό, όπου ένας/µία εκπαιδευόµενος/η προέβαλε εµπόδια στη µάθηση;
Πώς αντιµετωπίσατε το περιστατικό;
2. Ποια από τα παραπάνω εµπόδια κυριαρχούν κατά τη γνώµη σας σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα εκπαίδευσης/επιµόρφωσης ενηλίκων;
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Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011, 02:07 µµ

1)Έχει τύχει στο παρελθόν να συµµετέχουν εκπαιδευόµενοι που να µε αντιµετωπίζουν µε καχυποψία λόγω της µικρότερης ηλικίας µου σε σχέση µε αυτούς. Κυρίως συνέβαινε αυτό από άτοµα που είχαν κάποια πανεπιστηµικακή εκπαίδευση και
θεωρούσαν ότι οι δικές τους γνώσεις ήταν πολύ ανώτερες από τις δικές µου ή ότι οι
εναλλακτικές
γνώσεις
που
τους
προσέφερα
εγώ
δεν
µπορούσαν
να πραγµατοποιηθούν στην πράξη. Ευτυχώς όµως αυτό συνέβαινε για την πρώτη ή
έστω τη δεύτερη συνάντηση και στην πορεία όχι µόνο ήταν πιο ανοιχτοί αλλά συµµετείχαν και ενεργητικά στην οµάδα. Ωστόσο, έχει τύχει να συµµετέχει και κάποιος εκπαιδευόµενος µε συναισθηµατική διαταραχή χωρίς να το γνωρίζω εγώ από πριν και
στην πρώτη συνάντηση ήταν έντονη η µεταβίβαση αρνητικών συναισθηµάτων στο
πρόσωπό µου. Αυτό που έκανα και τις 2 φορές είναι ότι δεν απάντησα στις αρνητικές
κριτικές ούτε έδειξα ότι µε ενόχλησαν, ανέφερα απλά την έννοια της ∆ιά Βίου Μάθησης και πως κατά τη γνώµη µου όσα πράγµατα και να γνωρίζεις πάντα κάτι παίρνεις, καθώς πρόκειται για οµάδες που αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, εστίασα στα θετικά
σηµεία όσον αφορά την ηλικία µου και προσπάθησα µέσα από βιωµατικές ασκήσεις
να τους δείξω έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης που αγνοούσαν, µε την ελπίδα ότι το
καινούργιο, αν και διαφορετικό από αυτό που είχαν συνηθίσει θα τους κέντριζε το
ενδιαφέρον, όπως και έγινε.
2)Το κυριότερο εµπόδιο που επικρατεί σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα
(θεωρώ δεδοµένη την καλή οργάνωση αλλιώς η έλλειψη οργάνωσης είναι το σηµαντικότερο εµπόδιο) πιστεύω ότι είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, καθώς
πολλοί φοβούνται το καινούργιο ή τους αγχώνει µία καινούργια εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα συγκεκριµένο µοτίβο εκπαίδευσης.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΤ - Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011, 04:07 µµ

1. Τα εµπόδια στην µάθηση που συνάντησα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος
για το αντικείµενο διδασκαλίας µου από µια οµάδα µαθητών (η κλασσική τετράδα ή
εξάδα µαθητών των τελευταίων θρανίων της τρίτης σειράς, τετριµένο έ;). Ωστόσο,
έπειτα από µια εις βάθος γνωριµία µαζί τους, (χαβαλέ στο διάλειµµα, τσιγάρο µαζί
τους, πειράγµατα) κατάφερα να κερδίσω την εµπιστοσύνη τους, να γίνω ο "δικός
τους" και να χρησιµοποιήσω αντικείµενα και µεθόδους στην τάξη που θα τους µαγνήτιζαν όπως το λάπτοπ, προβολέας και θέµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες, την
καθηµερινότητά τους. Επίσης, λιγότερη θεωρία και περισσότερη πράξη.
2. Στα εξ αποστάσεως µαθήµατα δεν έχω βρει κανένα εµπόδιο, ίσως επειδή
είµαι ακόµη εύπλαστος, ανοιχτός στην γνώµη όλων. 'Εχω ακούσει να µου µιλάνε για
το ίδιο αντικείµενο διαφορετικοί άνθρωποι και οµολογώ πως ο καθένας είχε να προσθέσει ή να µου προσθέσει µε το δικό του µοναδικό τρόπο επιπλέον γνώση στην ήδη
προυπάρχουσα. Το κόλπο είναι να µην το παίζουµε ξερόλες, να µην απαντάµε ή ρωτάµε για να δείξουµε ότι απλά ξέρουµε το αντικείµενο. Παρακολουθώ αρκετά εξ αποστάσεως µαθήµατα και πάντα µένω κατάπληκτος από την οργάνωση, το περιεχόµενο και τον τρόπο που η γνώση µεταφέρεται.
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Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 09:31 πµ

1)Είναι γεγονός ότι η απλή µεταφορά πληροφοριών και γνώσεων κατά τη
διάρκεια ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων, καθιστά τη µαθησιακή διαδικασία ανιαρή και καταστρέφει την ικανότητα της ανακάλυψης και της δηµιουργικής
µάθησης των εκπαιδευοµένων. Αρκετές φορές που έπρεπε να εφαρµόσω τη τεχνική
της εισήγησης, λόγω της διδακτικής ενότητας που θα παρουσίαζα, διαπίστωσα ότι οι
εκπαιδευόµενοι δεν είχαν την απαραίτητη διάθεση να ανταπεξέλθουν, µε αποτέλεσµα
να µην µε προσέχουν και να είναι αφηρηµένοι. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που εφάρµοζα συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον από τους
µαθητές, γεγονός που προωθούσε την αυτοδυναµία, την αυτενέργεια και την δηµιουργική και κριτική σκέψη. Εµπόδια στη µάθηση προέρχονταν από την διαδικασία
της µηχανιστικής µάθησης, υποδαυλίζοντας την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή διεργασία. Στην παραπάνω περίπτωση τα εµπόδια στη
µάθηση προέρχονταν από µένα ακούσια, χωρίς να δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευόµενοι και χωρίς να αντιλαµβάνονται το αντικείµενο της διδακτικής ενότητας. ∆ιαπίστωσα ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή πρέπει να προσεγγίζει τελικά περισσότερο τη διάσταση του διευκολυντή για την απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων, παρά
του εισηγητή. Οι στόχοι στις διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα
επιτρέψουν στους εκπαιδευόµενους να αλληλεπιδράσουν αποτελεσµατικά µεταξύ
τους και να προχωρήσουν στην άρση των εµποδίων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
Επιπλέον, εµπόδια στη µάθηση προέρχονται και από αποκρυσταλλωµένες αξίες των εκπαιδευοµένων, προερχόµενες από την τυπική εκπαίδευση. Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, σας αναφέρω τους φόβους που είχαν αρκετοί εκπαιδευόµενοι
µήπως τους σηκώσω στον πίνακα. Η συγκεκριµένη συµπεριφορά ήταν αποτέλεσµα
της άποψης που είχαν αποκτήσει για τη µαθησιακή διαδικασία από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε έναν δάσκαλο αυθεντία, από τον οποίο πήγαζαν όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι συγκεκριµένες πεποιθήσεις των µαθητών από το τυπικό
εκπαιδευτικό σύστηµα ορισµένες φορές λειτουργούσαν ως εµπόδια στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που µου έκανε εντύπωση ήταν η άρνηση
ορισµένων εκπαιδευοµένων να σηκωθούν από το θρανίο και να ανακοινώσουν στους
άλλους µαθητές το τι είχαν γράψει, για µια άσκηση που διερευνούσε στοιχεία της
προσωπικότητάς τους. Η περίπτωση αυτή µε εξέπληξε και µου δηµιούργησε αρκετές
σκέψεις, σχετικά µε το κατά πόσο κάποιος θέλει να εκτεθεί και να παρουσιάσει τον
εαυτό του στους άλλους. Και στις δύο περιπτώσεις, αντιµετώπισα τα περιστατικά µε
σύνεση και σεβασµό στους εκπαιδευόµενους, προσπαθώντας να τους προσεγγίσω
αποτελεσµατικά. ∆ηµιούργησα στενότερους κοινωνικούς δεσµούς, αξιοποιώντας τα
διαλείµµατα µε εποικοδοµητικές συζητήσεις και διαλόγους για θέµατα που τους αφορούσαν. Με αυτό τον τρόπο, µέσω της στενότερης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επετεύχθη η άρση των εµποδίων που προέβαλαν αρκετοί εκπαιδευόµενοι. Η ύπαρξη φυσικών «µαθησιακών επεισοδίων» υποδηλώνει µια σειρά αρχών για εκείνους των οποίων η αρµοδιότητα είναι να δηµιουργούν σκόπιµες, συστηµατικές και διαρθρωµένες µαθησιακές ευκαιρίες για ενηλίκους. Το καθήκον του εκπαιδευτή είναι διττό: να
στηρίζεται αφ’ ενός πάνω σε αυτές τις διεργασίες, αλλά ταυτόχρονα και να επιδιώκει
µε διάφορους τρόπους να προχωρεί πέρα από αυτές. Συγκεκριµένα πρέπει α) να µη
χρησιµοποιεί απλώς, αλλά να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις υφιστάµενες µαθησιακές τεχνικές των συµµετεχόντων, να συµβάλλει, ώστε να γίνονται πιο αποτελεσµατι201

κές, β) να αρχίζει µε ένα συγκεκριµένο θέµα, αλλά στη συνέχεια, να βοηθά τον εκπαιδευόµενο να περάσει από το συγκεκριµένο στο γενικότερο, να ανακαλύψει τις αρχές, στις οποίες βασίζονται οι συγκεκριµένες περιπτώσεις, γ) να βοηθά τον εκπαιδευόµενο να κάνει τη διεργασία µάθησης πιο µόνιµη, πιο διαθέσιµη για µεταγενέστερη χρήση και όχι ένα µεµονωµένο εκπαιδευτικό συµβάν δ) να προτρέπει, ώστε να µη
σταµατά η διεργασία µόλις ολοκληρωθεί η άµεση δραστηριότητα, αλλά να οδηγεί σε
περαιτέρω σκόπιµη µάθηση.
2)Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µια ευέλικτη, πολυµορφική και µαθητοκεντρική επιλογή, εισάγοντας και αναπτύσσοντας εναλλακτικά συστήµατα εκπαίδευσης, ως απάντηση στους περιορισµούς που θέτει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µε τον εµπλουτισµό της από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχει διευρυνθεί, ανοίγοντας παράθυρα σε νέους δρόµους και σε καινοτόµες νέες εφαρµογές. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά εµπόδια σε διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προερχόµενα από
τη φύση του συγκεκριµένου πολυδιάστατου µαθησιακού και επικοινωνιακού συστήµατος. Όπως τονίζει ο Keegan(2000), η απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από
τον διδασκόµενο, είναι ένα από τα έξι χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το στοιχείο αυτό, διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία και µπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η απόσταση που χωρίζει τον επιµορφωτή από τον
επιµορφούµενο µπορεί να παραγκωνίσει τη µαθησιακή διαδικασία. Ορισµένες φορές, το γεγονός αυτό µπορεί να αποθαρρύνει τους εκπαιδευοµένους να συµµετάσχουν
σε επιµορφωτικά προγράµµατα, λόγω της φυσικής απουσίας του εκπαιδευτή. Επιπλέον, η έλλειψη φυσικής επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων δηµιουργεί εµπόδια
στη µαθησιακή δραστηριότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συνηθισµένοι να κινούνται και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την προσωπική επαφή και
πιθανώς βρίσκουν δύσκολο να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Από αυτού του είδους την επικοινωνία λείπει η χρήση της γλώσσας του
σώµατος και οι εκφράσεις του προσώπου, και οι δύο σηµαντικοί παράγοντες επικοινωνίας. Άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι πως οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ανταπεξέλθουν και στην εκµάθηση της χρήσης της τεχνολογίας παράλληλα µε το γνωστικό
αντικείµενο που µαθαίνουν. Σηµαντικό επίσης εµπόδιο είναι οι ψυχολογικές διαταραχές που µπορεί να εµφανιστούν στους εκπαιδευόµενους ως αποτέλεσµα κακού σχεδιασµού όπως για παράδειγµα υπερφόρτωση µνήµης, από-προσανατολισµός, διαιρεµένη προσοχή ή ακόµα εθισµός στη χρήση των σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας. Τέλος, διάφορα τεχνικά προβλήµατα µπορούν να γίνουν εµπόδιο σε κάποια µαθήµατα
τα οποία απαιτούν υπολογιστές µε υψηλές προδιαγραφές για να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε µεγάλα αρχεία και ειδικά προγράµµατα. Ακόµα η σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
είναι πολλές φορές αργή, ιδιαίτερα στις ώρες αιχµής, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσάρεστη η πλοήγηση. Επίσης, το υβριδικό περιβάλλον εκπαίδευσης µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο µάθησης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει άµεση επανατροφοδότηση
(feedback) εκ µέρους του εκπαιδευτή.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 11:57 πµ

Αρκετές φορές µου έχει τύχει ενήλικες να θεωρούν ότι δεν µπορούν να µάθουν ξένες γλώσσες επειδή δεν είναι παιδιά, κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Συνήθως
παίρνει λίγες συναντήσεις για να µάθουν πως µαθαίνονται οι γλώσσες (πχ, πώς να
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χρησιµοποιούν καρτούλες ή άλλα "τρικ") και τι να περιµένουν από τους εαυτούς τους
(πχ. είναι απολύτως φυσιολογικό να ξεχνάνε µέρος αυτών που έχουν µάθει). Πολύ
βοηθάει εάν υπάρχει στην τάξη εκπαιδευόµενος που προφανώς µαθαίνει γρήγορα.
Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεισθούν ότι µπορούν. Νοµίζω πώς δεν αλλάζει κάτι
µε την εξ αποστάσεως. Και τα εσωτερικά αλλά και τα εσωτερικά εµπόδια παραµένουν και ίσως, όπως το σκέφτοµαι, µάλλον ισχυροποιούνται λόγω της έλλειψης της
ανθρώπινης επαφής και τη δυσκολία εξατοµικευµένης προσέγγισης. Είµαι σίγουρος
(χωρίς να ξέρω βέβαια!!) ότι τα ποσοστά διαρροής εκπαιδευοµένων είναι µεγαλύτερα
στην εξ αποστάσεως...
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ∆Μ - ∆ευτέρα, 14 Μάρτιος 2011, 05:15 µµ

∆υστυχώς στην πρώτη ερώτηση αδυνατώ να απαντήσω, καθώς δεν έχω κάποια προσωπική εµπειρία, αλλά υποθέτω πως οι δυσκολίες ανακύπτουν συνήθως από
την ιδιοσυγκρασία του κάθε εκπαιδευοµένου και την προσωπικότητά του, δηλαδή
κυρίως από εσωτερικά (όπως αυτά έχουν χαρακτηριστεί) εµπόδια.
Σ' ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα εκπαίδευσης/επιµόρφωσης ενηλίκων πιστεύω πως
κυριαρχούν εµπόδια που απορρέουν κυρίως από ψυχολογικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα, το άγχος, όπως και στη δια ζώσης µάθηση, είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας που εξακολουθεί να λειτουργεί ανασταλτικά στη διαδικασία της µάθησης,
ακόµα κι αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο εκπαιδευόµενος καθόταν ως
µαθητής στα θρανία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το άγχος κι εδώ γεννιέται από
τις ίδιες αιτίες, δηλαδή από το φόβο µπροστά στις απαιτήσεις του µαθήµατος και την
αµφιβολία πάνω στην ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις. Οι φοβίες αυτές
είναι φυσικά απότοκος του δύσκαµπτου και αποστεωµένου εκπαιδευτικού µας συστήµατος και έχουν σηµαδέψει γενιές και γενιές. Κυρίως, ο φόβος της αποτυχίας, είναι ένα σύµπλεγµα που εµφυτεύτηκε µε την πάροδο των ετών στο µυαλό και την ψυχή κάθε µαθητή που δύσκολα µπορεί να αποβληθεί, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Πιστεύω λοιπόν, πως ο ενήλικος ξαναποκτώντας τη µαθητική του ιδιότητα, δύσκολα
µπορεί να εξοβελίσει τα παραπάνω εµπόδια ακόµα και σε κάποιο σεµινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:31 πµ

Αγαπητέ Ιωάννη, η διαρροή (dropout) των εκπαιδευοµένων είτε σε παραδοσιακές τάξης είτε σε ηλεκτρονικές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. ∆εν έχω πειστικά
στοιχεία
που
να
συγκρίνουν
τις
δύο
µορφές
εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να λάβεις υπόψη στου το εξής: είναι πολύ πιο εύκολο να µην "ξαναµπεί"
κανείς σε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα από το να σηκωθεί από τη θέση του σε µια παραδοσιακή τάξη/ένα αµφιθέατρο και να φύγει χωρίς να χαιρετίσει τον εκπαιδευτή/καθηγητή, χωρίς να δώσει µια εξήγηση ή να αντιµετωπίσει τα περίεργα ή επικριτικά µάτια των συµµαθητών του.
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Πίστεψέ µε όµως, το κόστος των εξ αποστάσεως προγραµµάτων (είτε ηλεκτρονικών
µαθηµάτων ή σπουδών δια αλληλογραφίας) είναι τόσο µεγάλο, που λειτουργεί αποτρεπτικά.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 15 Μάρτιος 2011, 01:11 µµ

1. Φέτος στα πλαίσια της διδασκαλίας µου και της πραγµατοποίησης µιας διαθεµατικής εργασίας (δηλ. ενός project) σε Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, όπου εργάζοµαι ως ωροµίσθια φιλόλογος, µου έτυχε περιστατικό αµφισβήτησης και άρνησης
των όσων έλεγα για τη ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών. Αυτό το συµβάν προκλήθηκε από έναν εκπαιδευόµενο και µάλιστα δηµιουργήθηκε τόση ένταση ώστε να
παρασυρθούν και πολλοί από τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους και µε αυτόν τον
τρόπο να δηµιουργηθεί αναστάτωση. Τα αίτια αυτής της αντίδρασης και της αµφισβήτησης νοµίζω ότι αφορούν τις ήδη προϋπάρχουσες αντιλήψεις και πεποιθήσεις
αναφορικά µε τα θρησκευτικά πιστεύω, οι οποίες είναι αναµφισβήτητα πάρα πολύ
ισχυρές και παγιωµένες στις ψυχές των ενηλίκων είτε λόγω προγενέστερων γνώσεων
είτε λόγω ανατροφής - ηθικής διαπαιδαγώγησης.
Όσον αφορά τη δική µου αντίδραση σε αυτό το περιστατικό, προσπάθησα να παραµείνω ψύχραιµη και να µη δώσω παραπάνω έκταση µε επιπλέον δικά µου σχόλια.
Αρκέστηκα στο να υποστηρίξω µόνο ότι θέλησα µε την αναφορά µου αυτή στους
Τρεις Ιεράρχες να τονίσω την παιδαγωγική περισσότερο προσφορά τους παρά τη
θρησκευτική.
2. Σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων (µε την απαραίτητη και βασική προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι καλά οργανωµένο) κυριαρχούν κατά
τη γνώµη µου και των τριών κατηγοριών τα εµπόδια (οι κοινωνικές υποχρεώσεις, οι
προϋπάρχουσες γνώσεις-αντιλήψεις και οι ψυχολογικοί παράγοντες των εκπαιδευοµένων), που προαναφέρθηκαν. Όµως, περισσότερο πιστεύω ότι κυριαρχούν ως εµπόδια η έλλειψη της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτή και η απουσία της διαπροσωπικής και άρα πιο ζωντανής και άµεσης διάδρασης ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους και µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Άλλωστε λόγω της ύπαρξης αυτών των
εµποδίων παρατηρούνται τα µεγαλύτερα ποσοστά διαρροής εκπαιδευοµένων, ενηλίκων και µη, στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Απάντηση: εµποδια στη µαθηση
•

από ΡΤ - Σάββατο, 7 Μάιος 2011, 10:44 µµ

1)Πιστεύω Κατερίνα ότι στην ηλικία που είναι οι εκπαιδευόµενοι έχουν ήδη
σχηµατίσει ιδέα για την θρησκεία και τα πιστεύω τους. όσα επιχειρήµατα και αν χρησιµοποιήσεις και την στάση που θα κρατήσεις , είναι το µόνο θέµα που θα υπάρχουν
πάντα αντιρρήσεις και διαφορετικές απόψεις. Μπράβο πάντως για την αντίδρασή
σου, αν και νοµίζω ότι για να επιλέξεις αυτήν την συζήτηση θα πρέπει να είσαι και
προετοιµασµένη για τις αντιδράσεις.... Είναι ώριµα άτοµα µε κρίση.
2)συµφωνώ ότι η παρουσία του εκπαιδευτή παίζει σηµαντικό ρόλο.
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Re: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 10:28 πµ

1. Σε ένα τµήµα Β' τάξης σε Σ∆Ε, όλοι οι εκπαιδευόµενοι ήταν αρνητικοί
σχετικά µε τη χρησιµότητα του απολυτηρίου γυµνασίου που θα έπαιρναν, προβάλλοντας ως επιχείρηµα ότι µόνο το "µέσον" περνάει στην Ελλάδα, ότι "εδώ δε βρίσκουν
δουλειά άλλοι µε πτυχία πανεπιστηµίου...τι µέλλον µπορεί να έχουµε εµείς;" κτλ.
Στην επόµενη συνάντηση τους παρουσίασα σε powerpoint µια ιστορία που βρήκα
ψάχνοντας
στο
διαδίκτυο.
Ήταν, λέει, κάποτε 10 µικρά βατραχάκια που θα έπαιρναν µέρος σε έναν αγώνα δρόµου και νικητής θα ήταν αυτός που θα κατάφερνε να διασχίσει έναν µακρύ δρόµο να
µπει σε έναν ψηλό πύργο που βρισκόταν στο τέλος του δρόµου και να καταφέρει να
ανεβεί στον τελευταίο όροφο του πύργου. Κόσµος πολύς µαζεύτηκε δεξιά κι αριστερά του δρόµου να παρακολουθήσει τον αγώνα. ∆όθηκε το σύνθηµα και τα βατραχάκια ξεκίνησαν να τρέχουν κόσµος που παρακολουθούσε , άρχισε να φωνάζει "µα τι
προσπαθούν να κάνουν; ποτέ δε θα τα καταφέρουν!" και τα βατραχάκια εγκατέλειπαν
ένα-ένα τον αγώνα απογοητευµένα. Όµως ένα βατραχάκι εξακολουθούσε να τρέχει ,
έφτασε στο τέρµα του δρόµου, µπήκε στον πύργο και ανέβηκε µέχρι τον τελευταίο
όροφο! Όλοι απορούσαν πως τα κατάφερε. Κάποιος πήγε κοντά του να το ρωτήσει,
πώς και δεν απογοητεύτηκε από τις φωνές του κόσµου και τότε διαπίστωσε ότι...το
βατραχάκι ήταν κουφό!! Ποτέ δεν άκουσε τις φωνές που αποθάρρυναν τα άλλα βατραχάκια κι έτσι κατάφερε να φτάσει στο στόχο του. Περιττό να πω ,πόσο άλλαξε η
ψυχολογία της οµάδας µετά απ' αυτή την ιστορία και τη συζήτηση που ακολούθησε...
2. Σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα απουσιάζει ο εκπαιδευτής ως φυσική
παρουσία και η ζωντανή αλληλεπίδραση που υπάρχει σε ένα δια ζώσης πρόγραµµα.
Κατά τα άλλα µάλλον βρίσκω περισσότερα πλεονεκτήµατα!
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
από ΜΕ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 12:57 µµ
Σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης αγροτών διάρκειας 25 ηµερών ανατέθηκε σε
έναν εκπαιδευτή την 12η ηµέρα να επιµορφώσει τους εκπαιδευοµένους. Μετά την
αυτοπαρουσίασή του προσπάθησε να αναφέρει τους διδακτικούς στόχους της ενότητας αλλά τον διέκοψαν οι εκπαιδευόµενοι.
Το κείµενο που ακολουθεί αποτυπώνει µε ακρίβεια όσα συνέβησαν την πρώτη
ώρα :
1.
κ. Κ.Α: Να ρωτήσω εγώ κάτι;
2.
Εκπαιδευτής: Βεβαίως.
κ.Κ.Α: Έχουµε διανύσει το µισό πρόγραµµα και δεν έχουµε πάρει ακόµα φά3.
κελο µε περιλήψεις εισηγήσεων και σχετικό διδακτικό υλικό.
4.
Εκπαιδευτής: Έχετε δίκιο αλλά λεπτοµέρειες γι’ αυτό µπορούµε να κουβεντιάσουµε στο διάλειµµα.
5.
κ.Κ.Α: Για εµάς είναι πολύ σηµαντικό διότι έχουµε πελαγώσει από τις πολλές
πληροφορίες που δεχόµαστε καθηµερινά και πιστεύω ότι δεν θα ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις του προγράµµατος.
6.
Εκπαιδευτής: Καλά. Θα το θέσω στον υπεύθυνο του προγράµµατος. Τώρα ας
µιλήσουµε για τις µυκητολογικές ασθένειες στο βαµβάκι.
•
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κ. Σ.Α: Να σας διακόψω. Πως µπορούµε να κατανοήσουµε τις ασθένειες αν
δεν υπάρχει πρακτική άσκηση ώστε να διακρίνουµε τις διαφορές τους στο χωράφι.
8.
Εκπαιδευτής: Αυτό θα γίνει αργότερα.
9.
κ.Μ.Λ: (Ψιθυρίζει) Όλα θα γίνουν αργότερα. ∆ηµιουργούνται οµάδες εκπαιδευοµένων που κάνουν θόρυβο.
10. Εκπαιδευτής: Τι είπατε κ. Μ.Λ.
11. κ.Μ.Λ: Έχουµε κουραστεί από την ασυνέπεια της διαδικασίας του προγράµµατος. Τελικά εµείς περιµέναµε άλλα. ∆εν ανταποκρίνεται το πρόγραµµα στις
προσδοκίες µας.
12. Εκπαιδευτής: (Αυστηρά) «Όποιος δε συµµορφωθεί στο σχεδιασµό του προγράµµατος θα υποστεί τις συνέπειες…….».
13. Μιλούν όλοι µαζί και επικρατεί πανδαιµόνιο.
14. Εκπαιδευτής: Παρακαλώ, ησυχία.
15. κ.Ν.Π.: Φαντάζοµαι ότι η πρόθεση του εκπαιδευτή είναι να µας βοηθήσει στην
επίλυση των προβληµάτων µας, αρκεί να δείξουµε όλοι µας καλή θέληση.
Ο εκπαιδευτής κατανοεί ότι η οµάδα βρίσκεται σε κρίση έτσι αποφασίζει να επανεξετάσει το σχεδιασµό του.
Οι ρόλοι που αναδύθηκαν από τα µέλη της οµάδας είναι οι εξής:
α) Ο Κ.Α µπαίνει στο ρόλο του «συγκινησιακού βαροµέτρου».
β) Ο Σ.Α αναδύεται το ρόλο του «ιδιαίτερου»
γ) Ο Μ.Λ αναλαµβάνει το ρόλο του «αµφισβητία».
δ) Ο Ν.Π µπαίνει στο ρόλο του «εµψυχωτή».
Ποιος ήταν ο ρόλος του εκπαιδευτή.
Ο εκπαιδευτής αναλαµβάνει το ρόλο του «µεταφορέα γνώσεων» έτσι δηµιουργεί αρνητικά στοιχεία στο επίπεδο των σχέσεων του µε τους εκπαιδευοµένους.
Ο εκπαιδευτής θα έπρεπε να εξισορροπήσει τα πράγµατα για να διευκολύνει
την επικοινωνία. Θα έπρεπε να δηµιουργήσει ένα κλίµα αποδοχής στην οµάδα, να
ακούσει µε προσοχή τις απόψεις των εκπαιδευοµένων και στη συνέχεια να δηλώσει
ότι θα µεταφέρει όλες τις ενστάσεις τους στο σχεδιαστή και οργανωτή του προγράµµατος, ώστε να αναθεωρηθούν όπου είναι αναγκαίο κάποιες δυσλειτουργίες.
7.

Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011, 11:05 µµ

1. Εµπόδια στη µάθηση που έχω συναντήσει αφορούσαν κυρίως αυτά που από
τις κοινωνικές υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων µου (ενήλικες που εργάζονται και
δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στην τήρηση του αυστηρού ωραρίου της έγκαιρης
παρουσίας αλλά και µελέτης). Τα αντιµετώπισα µε ελαστικότητα και διάλογο.
2. Σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων κυριαρχούν τα εµπόδια των κοινωνικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσπερνά το πρόβληµα λόγω του ότι είναι ασύγχρονη.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 17 Μάρτιος 2011, 01:35 µµ
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Είµαι εκπαιδεύτρια σε Σ∆Ε για δεύτερη χρονιά φέτος. Πέρυσι λοιπόν µου είχε
συµβεί ένα περιστατικό µε έναν 60χρονο εκπαιδευόµενο ο οποίος ό,τι και να έλεγα µε
αµφισβητούσε. Είχε τις αντιλήψεις του µέσα από τη ζωή και δεν δεχόταν το γεγονός
ότι µπορεί να ίσχυε και αυτό που του λέω εγώ..!! Συνέβη αρκετές φορές, ώσπου συνειδητοποίησα ότι ίσως όλη αυτή του η συµπεριφορά να οφειλόταν στις καταστάσεις
που είχε ζήσει και ο φόβος της αποτυχίας στο νέο του εγχείρηµα(Σ∆Ε). Πολύ απλά
λοιπόν συζήτησα µαζί του και οι διαφορές λύθηκαν, εν µέρει τουλάχιστον...
Στο δεύτερο ερώτηµα, θεωρώ ότι το κυριότερο εµπόδιο σε ένα εξ αποστάσεως
πρόγραµµα έχει να κάνει κυρίως µε την προδιάθεση του ατόµου(ψυχολογικοί λόγοι)..κυριαρχεί το αίσθηµα του άγχους και σε µεγάλο βαθµό ο φόβος της αποτυχίας.
Επίσης, ένας άλλος παράγοντας, εξωτερικός αυτή την φορά είναι το εκπαιδευτικό
πλαίσιο του εκάστοτε προγράµµατος. Όπως οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται να µην
προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων, να µην υπάρχει ενεργοποίηση και
ως αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να µην συνεχίζουν την παρακολούθηση. Συνοψίζοντας νοµίζω ότι τα εµπόδια που αφορούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και αυτά
που έχουν να κάνουν µε την προδιάθεση του ατόµου είναι αυτά που εµφανίζονται κυρίως σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΠΓ - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 06:46 µµ

1. Την πρώτη µου χρονιά ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραµµα ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες σε ένα τµήµα υπήρξε µια κυρία που έδειξε από την πρώτη κιόλας
ηµέρα της γνωριµίας µας κάποια ανασφάλεια σχετικά µε τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Μου εξήγησε ότι ενώ είχε έρθει από καθαρά προσωπική της επιλογή, ωστόσο ήταν αγχωµένη και φοβόταν να εκφραστεί ελεύθερα κυρίως λόγω έλλειψης άνεσης στον προφορικό λόγο. Ο φόβος της αποτυχίας σε συνδυασµό µε την έλλειψη αυτοεκτίµησης δυσκόλευαν την κατάσταση. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν αφενός να της εξηγήσω το συµβουλευτικό - εµψυχωτικό µου ρόλο και αφετέρου να εφαρµόσω άµεσα εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως τον καταιγισµό ιδεών και το παιχνίδι
ρόλων . Σε µια διδακτική ενότητα (π.χ. ο σχηµατισµός της υποτακτικής και η σηµασία της στην καθηµερινότητά µας) ζητούσα από τους εκπαιδευόµενους να εκφραστούν ελεύθερα και αυθόρµητα χωρίς να φοβούνται την κριτική π.χ. να ζητήσουν ευγενικά από το διπλανό τους να κάνει κάτι ή να πουν τι σκέφτονται ή τι µπορούν να
κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, και το συγκεκριµένο άτοµο ενισχύθηκε ψυχολογικά και συνέχισε µε ενδιαφέρον, ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα.
2.Σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραµµα εκπαίδευσης/επιµόρφωσης ενηλίκων σηµαντικότερα εµπόδια είναι τα εσωτερικά. Ως προς τα εσωτερικά αυτά αφορούν προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες (οι ενήλικες δυσκολεύονται να αποδεχτούν καινούριες,
γιατί έχουν επενδύσει συναισθηµατικά σε προηγούµενες) ή οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την έλλειψη αυτοπεποίθησης, το φόβο αποτυχίας και το άγχος που βιώνουν.(Κόκκος,2005).
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΧ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:34 µµ
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1. Αρκετές φορές µου έχει τύχει ενήλικες να θεωρούν ότι δεν µπορούν να µάθουν υπολογιστές επειδή δεν είναι παιδιά, κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Έπειτα όµως
από µερικά µαθήµατα αλλάζουν γνώµη και διαπιστώνουν ότι, όταν υπάρχει όρεξη για
µάθηση, ποτέ δεν είναι αργά αλλά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
2. Σε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων (µε την βασική
προϋπόθεση ότι είναι καλά οργανωµένο) κυριαρχούν κατά τη γνώµη µου και των
τριών κατηγοριών τα εµπόδια (οι κοινωνικές υποχρεώσεις ,οι προϋπάρχουσες γνώσεις-αντιλήψεις και οι ψυχολογικοί παράγοντες των εκπαιδευοµένων) που προαναφέρθηκαν. Όµως, περισσότερο «κυριαρχεί» η έλλειψη της φυσικής παρουσίας του
εκπαιδευτή και η απουσία της διαπροσωπικής και πιο ζωντανής σχέσης τόσο ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους όσο και µεταξύ των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΓΙ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 02:28 µµ

Τα πιο κλασικά εµπόδια που έχω αντιµετωπίσει ως εκπαιδευτής σε προγράµµατα εκµάθησης ελληνικών σε µετανάστες αλλά και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
είναι κυρίως προβλήµατα που έχουν σχέση µε τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόµενοι/ες και οι αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις όσων έχουν παιδιά. Αυτό το αντιµετώπισα µε µια ευελιξία όσον αφορά την ώρα προσέλευσής τους στο µάθηµα και
χωρίς να τους φορτίζω µε εργασίες στο σπίτι. Πολλές φορές έχει τύχει µητέρες να
φέρνουν µαζί τους στο µάθηµα και τα παιδιά τους γιατί δεν είχαν που να τα αφήσουν.
‘Οταν ειδικά ήταν άτακτα και φώναζαν, αυτό δεν ήταν πολύ καλό για τη διαδικασία,
αλλά προσπαθούσαµε όλοι µαζί και κυρίως οι ίδιοι οι γονείς τους να τα κάνουν είτε
να συµµετέχουν είτε να απασχοληθούν µε κάτι άλλο.
Το πιο δύσκολο εµπόδιο όµως προερχόταν από ένα εκπαιδευόµενο, ο οποίος είχε πάρα πολύ άγχος και ανασφάλεια, που συνεχώς έλεγε πως θα σταµατήσει γιατί δεν µπορεί να τα καταφέρει και γιατί θεωρούσε ότι αυτός δεν είναι για εκπαίδευση κλπ. σηµειώτεον ότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος είχε πολύ άγχος για τα πάντα, µε αποτέλεσµα να πάσχει από υπέρταση (όπως µου εκµυστηρεύθηκε ότι του είπε ο γιατρός). Με
το συγκεκριµένο εκπαιδευόµενο αναπτύξαµε µια πιο στενή σχέση και προσπαθούσα
να τον ενθαρρύνω, να τον βοηθήσω να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να βρει ο ίδιος
καινούριες πρακτικές αντιµετώπισης των ζητηµάτων που προκύπτουν στην καθηµερινή ζωή. Πολύ διακριτικά του µίλησα και για υποστηρικτικές δοµές που υπάρχουν
και µπορούσαν να τον βοηθήσουν να απαλλαγεί από το έντονο άγχος και του υπενθύµιζα πόσο πιο λειτουργικός είναι όταν είναι πιο χαλαρός.
Όσον αφορά τώρα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρώ πως µπορεί να βρει
κανείς όλες τις κατηγορίες εµποδίων µε κυρίαρχα τα στερεότυπα που έχουν πολλοί
εκπαιδευόµενοι για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις µεθόδους της. Επίσης πολύ
σηµαντικός παράγοντας είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο ο εκπαιδευτής να µπορέσει
να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν εµπόδια
που έχουν σχέση µε την προσωπικότητα και την ψυχολογία τους.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:50 πµ
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1. Το πιο σηµαντικό εµπόδιο που συνάντησα από ενήλικες εκπαιδευόµενους
ήταν οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Σε πιο πρόσφατο ηλεκτρονικό µάθηµα όπου ήµουν
εκπαιδευτής έδωσα παράταση σε εκπαιδευόµενους που δε µπορούσαν να ανταποκριθούν λόγω χρόνου.
2. Οι αντίληψη που δηµιουργεί τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην εξ αποστάσεως µάθηση (υποθέτω ότι το µάθηµα είναι ηλεκτρονικό) είναι ότι δεν υπάρχει προσωπική επαφή ανάµεσα στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το πώς είναι οργανωµένο το µάθηµα. Βέβαια η φυσική παρουσία ενός εκπαιδευτή µέσα σε ένα παραδοσιακό µάθηµα δεν σηµαίνει και προσωπική επαφή. Ο
εκπαιδευτής κάλλιστα µπορεί να κάνει µια σειρά διαλέξεις, να απαντήσει σε µερικές
ερωτήσεις... και να φύγει!
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 06:22 µµ

Εµπόδια στη µάθηση... Ο άντρας µου δεν συµφωνεί να κάνω µεταπτυχιακό.(∆εν συµφωνεί µε την ιδέα του να φύγουµε από το σπίτι µας Θεσσαλονίκη και να
µείνουµε
1
χρόνο
στο
πατρικό
µου
στη
Χίο)
Ίσως να µην µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε οικονοµικά. Έχουµε και τα µικρά παιδιά. Το θεωρεί πρακτικά αδύνατο. Εγώ πάλι, εφόσον δεν έχω δουλειά και µεγαλώνω
τα
τρίχρονα
παιδιά
µας
το
θεώρησα
πολύ
καλή
ιδέα.
Συγνώµη βρε παιδιά, είναι λίγο άσχετο αλλά θέλω την γνώµη σας.
Να το προσπαθήσω λιγάκι ακόµη για να τον µεταπείσω ή ακούγεται σαν ένα παράλογο όνειρο;
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΝΓ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 07:57 µµ

Αγαπητή Κυριακή, τα όνειρα δεν είναι παράλογα και δεν πρέπει να τα παρατάµε. Πολύ ρεαλιστικός τρόπος για να αναδείξεις ποιο θεωρείς κυρίαρχο εµπόδιο.
Re: Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 09:47 πµ

Νοµίζω Κυριακή ότι έχετε και οι δυο δίκιο! Εφόσον θέλεις να κάνεις µεταπτυχιακό, πιστεύω πως πρέπει να το προσπαθήσεις αλλά είναι ανάγκη να ξεσπιτωθείτε; ∆εν µπορείς να κάνεις µεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη ή κάπου εκεί κοντά ή στο
ανοιχτό;
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΝΓ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 08:08 µµ

1) Πολλά περιστατικά µπορώ να θυµηθώ. Το πιο απλό που µπορώ να αναφέρω είναι η άρνηση ενός µαθητή να εργαστεί στον υπολογιστή, λέγοντας µου ότι δεν
ξέρω εγώ από αυτά και άσε µε, µη ασχολείσαι µαζί µου.
Τον πίεσα αρκετά και στο τέλος αναγκαστικά ή όχι άρχισε να ασχολείται. Το παράδοξο είναι ότι τα καταφέρνει καλύτερα απ’ όλους στην τάξη.
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2) Το µεγαλύτερο πρόβληµα για µένα στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως, είναι
η έλλειψη ανατροφοδότησης, η έλλειψη συζήτησης, το απρόσωπο και ψυχρό κλίµα.
Απάντηση: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 02:58 πµ

1. Ένα περιστατικό που θυµάµαι, είναι η άρνηση ενός µαθητή να πηδήξει πάνω από ένα σχοινάκι ύψους 60 εκατ. µε την τεχνική του διασκελισµού. Κατάφερα να
τον εντάξω στη µαθησιακή διαδικασία µε την διδακτική τεχνική του µη αποκλεισµού
(υπερπήδηση κεκλιµένου σχοινιού), µια προσωποκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας µε τη δηµιουργία διευκολυντικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δηµιουργούνται συνθήκες αυτοκατανόησης και αυτενέργειας του εκπαιδευοµένου.
2. Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί εναλλακτικό συστήµατα εκπαίδευσης που αναπτύσσει µια ευέλικτη, πολυµορφική και µαθητοκεντρική µάθηση. Προσωπικά, στα εξ αποστάσεως µαθήµατα δεν έχω συναντήσει κανένα εµπόδιο λόγω παρακολούθησης πολλών παρόµοιων επιµορφώσεων, όµως τα συνηθέστερα
µειονεκτήµατα της τηλεκπαίδευσης είναι η τυποποίηση της γνώσης, η απρόσωπη
επικοινωνία, η πιθανή απώλεια ενδιαφέροντος, η δυσκολία χρήσης της εφαρµογής
και των νέων τεχνολογιών, η έλλειψη καλού σχεδιασµού, η έλλειψη εξειδικευµένου
προσωπικού, η άγνοια των υποχρεώσεων του εκπαιδευτή λόγω ελλιπούς σχετικής
παιδαγωγική κατάρτιση και η αντίσταση των µαθητευόµενων διότι δεν είναι συνηθισµένοι να εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία δρώντας µόνοι τους µε το διδακτικό υλικό.
Θα κλείσουµε αυτή την εβδοµάδα µε µία εικονική επίσκεψη σε ένα ....εικονικό σπίτι!
- ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ευαισθητοποίησης από τη WWF, µέσα από το οποίο µπορούµε να µάθουµε ποιο είναι το "ενεργειακό µας αποτύπωµα", δηλαδή πόσο διοξείδιο
του άνθρακα (CO2) εκλύουν στην ατµόσφαιρα οι καθηµερινές σας συνήθειες που
σχετίζονται µε την κατανάλωση ενέργειας. Για το σκοπό αυτό επισκεφτείτε τη διεύθυνση που ακολουθεί και µη ξεχνάτε ότι
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!
Καλή σας συνέχεια!
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15η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ: ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ
ΜΑΘΗΣΗ.
2. Ο Donald A. Schön
......reflection in action

Ο Μάρκος διδάσκει για πρώτη φορά σε ένα τµήµα εκπαίδευσης ανέργων
γυναικών, δε διαθέτει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικό µε την εκπαίδευση ενηλίκων και δεν έχει παρακολουθήσει σχετικά προγράµµατα επιµόρφωσης. Οι κτηριακές υποδοµές δεν είναι πολύ καλές και τα εποπτικά
µέσα δεν επαρκούν. Επίσης, η οργάνωση της µαθησιακής διαδικασίας δεν
είναι καλή. Παράλληλα, οι στόχοι του προγράµµατος δεν είναι ξεκάθαροι.
2. Η Μαρία, η Κατερίνα, η ∆έσποινα και η Σοφία (ΟΜΑ∆Α Α) παρουσιάζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και έλλειψη αυτό-πεποίθησης, ενώ δείχνουν
να έχουν ιδιαίτερο άγχος. Η Μαρία φοβάται την αποτυχία, η Κατερίνα την
κριτική, η Σοφία φοβάται το άγνωστο και η ∆έσποινα την γελοιοποίηση
µέσω κυρίως της αξιολόγησης που τη συνδέει µε την πιθανότητα της αποτυχίας. Και οι τέσσερις αγχώνονται από την επανακτούµενη ιδιότητα της
µαθήτριας. Φαίνεται να αµφιβάλλουν για τις δυνατότητές τους και να θεωρούν ότι η µόρφωση είναι προσιτή µόνο σε εκείνους που ήδη διαθέτουν
τις απαραίτητες γνωστικές βάσεις. Και οι τέσσερις αντιµετωπίζουν τον
Μάρκο ως πηγή γνώσης και σοφίας. 3.
3. Η Άννα, η Νόρα, η Ρένα και η Μαρίνα, (ΟΜΑ∆Α Β) δείχνουν να έχουν
επίσης πολύ άγχος. Η πηγή του άγχους τους συνδέονται µε τραυµατικές
εµπειρίες της παιδικής ηλικίας που αφορούν τις σχέσεις τις οποίες είχαν
αναπτύξει ως παιδιά µε πρόσωπα εξουσίας (γονείς, δάσκαλοι κ.τλ.). Έχουν µάθει να σκέφτονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και έχουν διαµορφώσει πεποιθήσεις που τις εµποδίζουν να αφοµοιώνουν τα νέα δεδοµένα
και ακόµη περισσότερο να αναθεωρούν τις απόψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον κόσµο. Αντιµετωπίζουν τον Μάρκο ως κριτή ή ως µορφή εξουσίας.
1.
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4. Η Βάσω, η Ιωάννα, η Ελπίδα και η Στέλλα, (ΟΜΑ∆Α Γ) έχουν πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, φαίνεται να δυσκολεύονται να αποδεχτούν καινούρια µαθησιακά αντικείµενα ή νέες εκπαιδευτικές µεθόδους. Στο µυαλό τους βρίσκεται ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης. Η
διάταξη των θρανίων σε σχήµα Π φαίνεται να τις ενοχλεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ιωάννα και την Ελπίδα που είναι χαρακτηριστικά εσωστρεφείς. Στην πρώτη συνάντηση ο Μάρκος προσπάθησε να εφαρµόσει
µία µέθοδο γνωριµίας σε οµάδες και απέτυχε! Η Βάσω, η Ιωάννα, η Ελπίδα και η Στέλλα έχουν επενδύσει συναισθηµατικά στις γνώσεις και αξίες
που διαθέτουν. Πιστεύουν ότι ο Μάρκος αµφισβητεί την προσωπικότητά
τους και αµφιβάλλει για την κρίση τους. Έτσι δηµιουργούνται τριβές ανάµεσά τους και αντιµετωπίζουν τον Μάρκο µε επιφύλαξη.
Ο Μάρκος συζητάει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µε τρεις φίλους - συναδέλφους: Τον Γιώργο, τον Σταµάτη, τον Πέτρο και την ∆ήµητρα.
∆ήµητρα: Θα βοηθηθείς σε µεγάλο βαθµό αν κεντρική θέση στη διδασκαλία σου
έχουν η αµεσότητα της σχέσης και η οµαδική συζήτηση. Αν µπορέσεις να µπεις
στη θέση των εκπαιδευοµένων γυναικών. Άλλωστε µη ξεχνάς ότι οι ενήλικες µαθητές επιθυµούν να έχουν δασκάλους που θα τους εµπιστεύονται και θα τους σέβονται, που θα τους βοηθούν να πετύχουν και θα επιθυµούν να τους παρέχονται
ελευθερίες και ευκαιρίες για να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, έτσι ώστε να αισθάνονται ως µέλη µιας οικογένειας. Το πιο σηµαντικό λοιπόν, είναι δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα.
Σταµάτης: Συµφωνώ µε τη ∆ήµητρα, όµως νοµίζω ότι θα πρέπει να αντιστρέψεις
το κλίµα από τη µη µάθηση που επικρατεί στην στοχαστική µάθηση θα πρέπει
δηλαδή τα πάντα να ξεκινούν από µια κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της βιογραφίας της κάθε εκπαιδευόµενης µε µια νέα εµπειρία που θα την εκθέτει σε µια
εµπειρία. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενθαρρύνεις το στοχασµό σχετικά µε αυτήν
ώστε να αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης.
Πέτρος: Συµφωνώ µε τον Σταµάτη και πιστεύω ότι ο στοχασµός, αποτελεί µία διεργασία επανεξέτασης των αντιλήψεων και αξιών µε βάση τις οποίες κατανοούµε
την πραγµατικότητα και δρούµε. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο στοχασµός περιορίζεται
περισσότερο στη διερεύνηση των διαδικαστικών και µεθοδολογικών πλευρών ενός προβλήµατος. Θα πρέπει νοµίζω ορισµένες φορές ο στοχασµός να επεκτείνεται στην αµφισβήτηση των καθιερωµένων παραδοχών µε βάση τις οποίες αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα, µε άλλα λόγια να µην αφορά απλώς το πώς να πράξουµε, αλλά το γιατί πράττουµε, τους βαθύτερους λόγους και τις συνέπειες της
συµπεριφοράς µας. Τότε πρόκειται για κριτικό στοχασµό, που µπορεί να οδηγήσει
σε επανεκτίµηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεών µας για την πραγµατικότητα
– που συνηθίσαµε να εκλαµβάνουµε ως δεδοµένες - και να φτάσει ακόµα και
στον κριτικό αυτο-στοχασµό, δηλαδή σε ολιστική επαναθεώρηση του τρόπου µε
τον οποίο αντιλαµβανόµαστε, πιστεύουµε, αισθανόµαστε και δρούµε. Νοµίζω ότι
αυτό πρέπει να επιδιώξεις µε κάθε τρόπο στην περίπτωση των ανέργων γυναικών.
•

Γιώργος: Συµφωνώ µε τον Πέτρο. Νοµίζω ότι η ολιστική επαναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε, πιστεύουµε, αισθανόµαστε και δρούµε είναι
το ζητούµενο. Ωστόσο, πιστεύω ότι στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η
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απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που
θα είναι εναρµονισµένες µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό
τους τρόπο ζωής και που θα τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση.
Χρειάζεται λοιπόν πλούσια δράση γιατί µε τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση, έχει τη
δυνατότητα να οδηγήσει στον µετασχηµατισµό των απόψεων και µε την έννοια
αυτή να οδηγήσει στην αλλαγή στάσεων και στην απελευθέρωση των καταπιεσµένων γυναικών.
• ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ FORUM ΤΗΣ 15ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Α (Μαρία,
Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία) των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του
Μάρκου.
Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Β Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα, των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του Μάρκου.
Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Γ Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα, των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του
Μάρκου.
•

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ FORUM ΤΗΣ 1Ηης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Α: Υποστηρίξτε τη ∆ήµητρα. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
ο Μάρκος για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
Β: Υποστηρίξτε το Σταµάτη. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
ο Μάρκος για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
Γ: Υποστηρίξτε τον Πέτρο. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο
Μάρκος για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
∆: Υποστηρίξτε τον Σταµάτη. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
ο Μάρκος για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;

•

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 15ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Οµάδα Συζητήσεων

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:34 µµ

Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Α (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία) των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του Μάρκου.
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Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 07:29 µµ

Τα εµπόδια σε αυτήν την οµάδα απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες.
Έχουν να κάνουν µε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η αυτοεκτίµηση
αλλά και το άγχος για την αποτυχία και την κριτική-γελοιοποίηση που πηγάζει
βέβαια από την έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών αυτών.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 10:42 πµ

Όλη η οµάδα Α αντιµετωπίζει εµπόδια που κυρίως οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες και συνδέονται µε τραυµατικές εµπειρίες που πιθανόν είχαν κατά τα σχολικά τους χρόνια. Φοβούνται την αποτυχία, γιατί ίσως είχαν αποτύχει
στο σχολείο ή οι δάσκαλοι τις αντιµετώπιζαν ως αποτυχηµένες µε αποτέλεσµα να
θεωρούν πλέον και οι ιδιες τους εαυτούς τους ως αποτυχηµένους και ανίκανους
να τα καταφέρουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτή ως πηγή γνώσης και
σοφίας, γιατί προφανώς είχαν στο παρελθόν δασκάλους που τις αντιµετώπιζαν
υποβιβαστικά, ίσως να τις γελοιοποιούσαν µέσα στην τάξη και πάντως σίγουρα
δεν προσπάθησαν ποτέ να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τα ταλέντα που είχαν . Ο φόβος της αποτυχίας (Μαρία),ο φόβος της κριτικής (Κατερίνα),ο φόβος για το άγνωστο(Σοφία)αλλά και ο φόβος της γελοιοποίησης (∆έσποινα) είναι στην πραγµατικότητα ο ίδιος φόβος µε το ίδιο αίτιο. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν αυτοπεποίθηση, δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους,
δεν πιστεύουν ότι µπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουν διαµορφώσει υποσυνείδητα µια στερεοτυπική άποψη για τους εαυτούς τους , ότι δεν έχουν τις ικανότητες
που απαιτεί η µάθηση. Αυτή η αντίληψη τους προκαλεί άγχος και, αν ο εκπαιδευτής δεν κάνει τους κατάλληλους χειρισµούς, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εγκαταλείψουν το πρόγραµµα.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 02:55 µµ

Αυτή η οµάδα έχει ριζωµένο στο µυαλό της τον "προορισµό" και όχι το "ταξίδι" της γνώσης, γι’ αυτό και δίνει τόσο µεγάλη σηµασία στο µαθησιακό αποτέλεσµα
της αξιολόγησης. έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση κάτι που δεν τις βοηθά να είναι ενεργητικά µέλη στην τάξη.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 02:39 µµ
Εµπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες.

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 11:10 µµ
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Συµφωνώ απόλυτα. Ίσως ο εκπαιδευτικός βρει κάποια κίνητρα για να βοηθήσει στο να αλλάξουν οπτική γωνία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΙΠ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 07:06 µµ

Οι εκπαιδευόµενες της εν λόγω οµάδα υποφέρει από παγιωµένες αντιλήψεις:
η Μαρία, η Κατερίνα και οι ∆έσποινα θεωρούν πως το να αποτύχεις/κάνεις λάθος είναι κακό και όχι το µέσο για να πετύχεις, ενώ η ∆έσποινα θεωρεί πως η αλλαγή
είναι κάτι το κακό. Χρειάζονται σούπερ-µετασχηµατισµό οι απόψεις τους!
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 08:41 µµ

Σε αυτή την οµάδα τα εµπόδια στη µάθηση αφορούν αποκλειστικά και µόνο
ψυχολογικούς παράγοντες, επειδή οι εκπαιδευόµενες αγχώνονται πολύ µε διάφορες
καταστάσεις, όπως είναι η άσκηση κριτικής προς αυτές, ο φόβος της αποτυχίας ,ο
φόβος για το άγνωστο, η ενδεχόµενη γελοιοποίησή τους µέσω της αξιολόγησης ,η
έλλειψη αυτοπεποίθησης και η χαµηλή αυτοεκτίµηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:39 πµ

Τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Α απορρέουν από την
προσωπικότητα των ατόµων της οµάδας. Τα εµπόδια αυτά απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:08 πµ

Η οµάδα Α αντιµετωπίζει τα ίδια εµπόδια µε την οµάδα Β. Εµπόδια που σχετίζονται µε την ψυχολογία τους, υψηλά επίπεδα άγχους και χαµηλής αυτοεκτίµησης.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 01:40 µµ

Η οµάδα Α αντιµετωπίζει εµπόδια προδιάθεσης, δηλαδή εµπόδια που σχετίζονται µε τις στάσεις και τις αντιλήψεις τις οποίες έχει το άτοµο για τον εαυτό ως εκπαιδευόµενο.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΓΙ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 06:26 µµ

Η οµάδα Α αντιµετωπίζει εµπόδια που σχετίζονται µε εσωτερικούς ψυχολογικούς παράγοντες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
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•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 06:55 µµ

Η οµάδα Α αντιµετωπίζει προβλήµατα από ψυχολογικούς παράγοντες: χαµηλή αυτοεκτίµηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης, άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος
της κριτικής, ο φόβος του αβέβαιου, ο φόβος της γελοιοποίησης.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 11:07 µµ

Χµ... έλλειψη αυτοεκτίµησης... Μπορεί, όπως προανέφερε και η Άννα ,να καταστρέψει τα πάντα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να
έχει κυρίως εµψυχωτικό ρόλο.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:03 µµ

Η οµάδα Α αντιµετωπίζει εµπόδια που κυρίως οφείλονται σε ψυχολογικούς
παράγοντες. Φοβούνται την αποτυχία έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, άγχος, έλλειψη
αυτοπεποίθησης, φοβούνται την κριτική και την γελοιοποίηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Μαρία, Κατερίνα, ∆έσποινα, Σοφία)
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 03:12 µµ

Στην οµάδα Α αυτό που εντοπίζεται είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η
χαµηλή αυτοεκτίµηση . 1) φόβος αποτυχίας 2) φόβος κριτικής 3) φόβος για το άγνωστο και 4) φόβος για την γελοιοποίηση µέσω της αξιολόγησης που την συνδέει µε την
πιθανότητα αποτυχίας. Όλοι αυτοί οι φόβοι και το άγχος πηγάζουν από τον τίτλο της
µαθήτριας και την αµφιβολία των δυνατοτήτων τους -γνώσεών τους.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα)
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:35 µµ

Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Β (Άννα,
Νόρα, Ρένα, Μαρίνα), των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του Μάρκου.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 07:32 µµ

Και σε αυτήν την οµάδα τα εµπόδια απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε τις τραυµατικές εµπειρίες που είχαν από τα παιδικά
τους χρόνια όσον αφορά τα πρόσωπα εξουσίας, µε αποτέλεσµα να κάνουν µεταβίβαση συναισθηµάτων στο πρόσωπο του Μάρκου. Το άγχος τους λοιπόν είναι έντονο και
η µέσω της άρνησης που έχουν σαν άµυνα για όσα έχουν βιώσει δεν µπορούν να χαλαρώσουν ώστε να δεχθούν κάτι καινούργιο.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
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•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 02:17 πµ

Ο Rogers Α αναφέρει τρεις κατηγορίες εµποδίων που συναντούν οι ενήλικες
εκπαιδευόµενοι. Αυτά οφείλονται:
1. στην κακή οργάνωση των προγραµµάτων (οργανωτικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες)
2. στην κατάσταση που βρίσκονται οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι (σε επίπεδο σωµατικό
και πνευµατικό)
3. σε εσωτερικά εµπόδια (εσωτερικοί παράγοντες συνυφασµένοι µε την προσωπικότητα).
Οι σηµαντικότεροι φραγµοί ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, τα εσωτερικά εµπόδια,
τα οποία χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
I. Εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις, εµπειρίες και στάσεις.
II. Εµπόδια που έχουν να κάνουν µε προκαταλήψεις και υπερβεβαιότητες.
ΙΙΙ. Υπάρχει ακόµη και µια τρίτη κατηγορία εµποδίων που αναφέρεται σε ψυχολογικούς παράγοντες.
Τα εµπόδια αυτά αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοτροφοδοτούνται, ενυπάρχουν και παρεµποδίζουν τη µάθηση. Εµφανίζονται µε µορφή άγχους, άγχος απέναντι
στην απειλή που προέρχεται από τις απαιτήσεις του προγράµµατος, άγχος για την ικανότητα ανταπόκρισης. Οι ενοχλητικοί παράγοντες δηµιουργούν µια αµυντική διάθεση. Έτσι το άτοµο αναπτύσσει αµυντικές στρατηγικές, που στην ουσία εκφράζουν
την ανησυχία για την αυτοεικόνα του, αποφεύγοντας να εκφράσει τα πραγµατικά του
συναισθήµατα και εµποδίζοντας την γνήσια επικοινωνία, εµποδίζοντας τους άλλους
να εκφράσουν τις απόψεις τους προσπαθώντας να κυριαρχήσουν στην συζήτηση αποδοκιµάζοντας ή χρησιµοποιώντας ένα πνεύµα «πλαστής» ανωτερότητας.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 11:50 πµ

Η οµάδα Β αντιµετωπίζει άγχος παρόµοιο µε αυτό της οµάδας Α. Οι εµπειρίες
που είχαν ως παιδιά µε πρόσωπα εξουσίας (γονείς, δασκάλους)ήταν τραυµατικές,
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές
τους και επιπλέον η αντίληψη αυτή είναι πολύ βαθιά ριζωµένη µέσα τους, σε τέτοιο
βαθµό ώστε δυσκολεύονται να σκεφτούν κάτι διαφορετικό ή να αφοµοιώσουν νέα
δεδοµένα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και σε ότι αφορά τον εαυτό τους.
Έχουν µάθει και άρα αντιλαµβάνονται το δάσκαλο ως κριτή ή ως πηγή εξουσίας, οπότε περιµένουν την ίδια συµπεριφορά από τον εκπαιδευτή τους.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 02:51 µµ
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Το µαθησιακό στρες κυριαρχεί σε αυτή την οµάδα και προέρχεται από τις µαθησιακές διαδικασίες και ποινές των παιδικών τους χρόνων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 02:45 µµ

1. Εµπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες και
2. Εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΙΠ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 07:16 µµ

Αυτή η οµάδα έχει άσχηµες εµπειρίες, στις οποίες και είναι δύσκολο να επέµβει κανείς. Αν φτιαχτεί µια καλή οµάδα, ίσως χαλαρώσουν και καταλάβουν ότι αυτή
η εµπειρία δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τις παλιές...
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 08:23 µµ

Τα εµπόδια στη µάθηση της οµάδας αυτής αφενός µεν σχετίζονται µε ψυχολογικούς παράγοντες ,γιατί οι εκπαιδευόµενες που ανήκουν σε αυτήν διακατέχονται
από πολύ άγχος, και αφετέρου µε προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες, διότι δυσκολεύονται να δεχτούν ο,τιδήποτε καινούριο.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:43 πµ

Τα εµπόδια της οµάδας Β απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες, κύρια
ρίζα τους είναι το άγχος, γεγονός που δεν βοηθά τη διαδικασία της µάθησης των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:01 πµ

Στην οµάδα Β κυριαρχούν τα εµπόδια που απορρέουν από την προδιάθεση
του ατόµου, δηλαδή η ψυχολογία τους στέκεται εµπόδιο στην µάθηση.

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 01:45 µµ

Θα συµφωνήσω µε την άποψή σου Μαρία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΓΙ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 06:24 µµ
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Τα εµπόδια αυτά έχουν σχέση µε ψυχολογικούς παράγοντες, κυρίως το άγχος,
και µε προϋπάρχουσες αξίες και στάσεις, που είναι παγιωµένες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 07:05 µµ

Το άγχος κυριαρχεί σε αυτή την οµάδα. Οι εκπαιδευόµενες έχουν τραυµατικές
εµπειρίες µε πρόσωπα "εξουσίας", όπως οι εκπαιδευτικοί, και αρνούνται να αφοµοιώσουν νέα δεδοµένα στην εκπαίδευση. Επίσης αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτή
τους ως κριτή και εξουσία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:09 µµ

Και στην οµάδα Β τα εµπόδια απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες, κυρίως το άγχος, που σχετίζονται µε τις τραυµατικές εµπειρίες που είχαν από τα παιδικά
τους χρόνια.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Άννα, Νόρα, Ρένα, Μαρίνα
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 03:05 µµ

Στην οµάδα Β εντοπίζεται πολύ άγχος λόγω άσχηµων εµπειριών από τα παιδικά χρόνια µε τα πρόσωπα εξουσίας και κάπως έτσι βλέπουν και τον Μάρκο. Έχουν
µάθει να σκέφτονται µε συγκεκριµένο τρόπο που τους εµποδίζει να αναθεωρήσουν
τις απόψεις τους για τον εαυτό τους αλλά και τον κόσµο.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:31 µµ

Γ: Υποστηρίξτε τον Πέτρο. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος
για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 08:14 µµ

Η άποψη του Πέτρου κινείται στο θεωρητικό πλαίσιο του Κριτικού Στοχασµού Παραδοχών. Θα πρέπει να υπάρξει µια επανεκτίµηση των όσων πιστεύουν οι
εκπαιδευόµενοι και µια ολική επαναθεώρηση. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω βιωµατικών ασκήσεων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 01:06 πµ
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Ο Πέτρος υιοθετεί την άποψη του Jack Mezirow της µετασχηµατίζουσας µάθησης. Υπάρχει και µια αυξανόµενη παραδοχή ότι η εµπειρία αποτελεί τη βάση κάθε
µάθησης. Πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στην «καρδιά» κάθε µάθησης υπάρχει η αναζήτηση νοήµατος πάνω στην εµπειρία. Ο Mezirow το υπογράµµισε περισσότερο από κάθε άλλον. Μάθηση σηµαίνει να δηµιουργεί κανείς νοήµατα,
να βρίσκει τα «κλειδιά», να καταλαβαίνει την εµπειρία του, µια διεργασία τόσο φυσική στους ενήλικους, όσο και η αναπνοή.
Με τα πρώιµα άρθρα του (1981, 1985) και κυρίως µε τα πρώτα βιβλία του
(1990, 1991) έθεσε τα θεµέλια µιας κριτικής θεωρίας για την ενήλικη µάθηση και εκπαίδευση. O ίδιος, λίγο αργότερα, όρισε τη θεωρία του ως «θεωρία µετασχηµατίζουσας µάθησης», που επιδιώκει να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται η ενήλικη
µάθηση και να προσδιορίσει τις διεργασίες σύµφωνα µε τις οποίες µπορούν να µετασχηµατίζονται τα πλαίσια αναφοράς µε βάση τα οποία αντιλαµβανόµαστε και ερµηνεύουµε τις εµπειρίες µας (Mezirow, 1991). Αρχικά, ο Mezirow αναφέρθηκε στην
διαδικασία της µάθησης, ως αποτέλεσµα µιας εµπειρίας που δεν έρχεται σε αρµονία
µε την θεώρηση ενός ατόµου. Στο τελευταίο βιβλίο του (2000), διευρύνοντας τον κύκλο µάθησης, προσδιορίζει τα εξής στάδια που περιλαµβάνει η διεργασία της µετασχηµατίζουσας µάθησης:
1. Προσδιορισµός µιας προβληµατικής κατάστασης.
2. Αυτο-διεύρυνση των συναισθηµάτων φόβου, θυµού, ενοχής, ντροπής κ.ά. που απορρέουν.
3. Κριτική εξέταση των παραδοχών που συνδέονται µε την προβληµατική κατάσταση
(µελετώνται επαγωγικά όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, εµπειρικά δεδοµένα
και επιχειρήµατα αναφορικά µε τις ιστορικές καταβολές και την παρούσα λειτουργία
της κατάστασης, καθώς και των σχέσεων εξουσίας που περιέχει, αξιολογείται η εγκυρότητα των νέων προσεγγίσεων, γίνεται επαναπροσδιορισµός των δυσλειτουργικών
παραδοχών, προσδοκιών, αξιών και συναισθηµάτων που συνδέονται µε αυτές, εξετάζονται εναλλακτικές ερµηνείες και στάσεις).
4. Αναγνωρίζεται ότι όλα τα µέλη της οµάδας συµφωνούν για νασυνεχιστεί η µετασχηµατίζουσα διεργασία.
5. ∆ιευρύνονται νέες επιλογές ρόλων, σχέσεων και ενεργειών.
6. ∆ιαµορφώνεται ένα σχέδιο δράσης.
7. Αποκτώνται γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται για την εφαρµογή των νέων
σχεδίων.
8. ∆οκιµάζονται πειραµατικά οι νέοι ρόλοι
9. Οικοδοµούνται οι ικανότητες και η αυτοπεποίθηση που σχετίζονται µε τους νέους
ρόλους (σηµαντική είναι στο στάδιο αυτό η ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης).
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10. Τα παραπάνω ενσωµατώνονται στην ζωή των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τις
συνθήκες που υπαγορεύει η νέα προοπτική του καθενός.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Mezirow σε άλλο κείµενό του (1990), επισηµαίνει
ότι οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν σε αυτά τα στάδια ποικίλλουν (λ.χ. µελέτη
κειµένων, κριτική ανάλυση περιστατικών, παιχνίδια ρόλων, µελέτες περίπτωσης, οµαδικές εργασίες κ.ά.) και επίσης η χρήση τους εξαρτάται από τις συνθήκες, όπως
είναι το επίπεδο των προσδοκιών και της ετοιµότητας των συµµετεχόντων, το είδος
και οι στόχοι του προγράµµατος, ο διαθέσιµος χρόνος, το είδος των προβληµάτων
που τίθεται σε επεξεργασία, ο βαθµός οµοιογένειας της οµάδας κ.ο.κ.
Η µετασχηµατίζουσα µάθηση του Mezirow παρέχει :
1)Βοήθεια στους σπουδαστές ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο που θα µαθαίνουν.
2)Βοήθεια
στους
σπουδαστές
για
να
αναλάβουν
πρωτοβουλίες
3)Βοήθεια
στους
σπουδαστές
στη
µαθησιακή
διαδικασία
4) Βοήθεια στους σπουδαστές να στοχάζονται για αυτά που έµαθαν
5) Βοήθεια στους σπουδαστές για ενεργητική και συνεργατική διαδικασία µάθησης.
Σύµφωνα µε τον Mezirow, κατανοώ σηµαίνει ότι αντιλαµβάνοµαι µια εµπειρία ή καλύτερα ερµηνεύω µια εµπειρία. Μέσα από την εµπειρία διαµορφώνουµε
«θεωρήσεις» της πραγµατικότητας, οι οποίες µετασχηµατίζονται ύστερα από αναστοχασµό, όταν παρατηρείται δυσαρµονία µεταξύ εµπειρίας και κοινωνικών κατασκευών
της πραγµατικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η µάθηση µέσα από τον στοχασµό, ανατρέπει τις υπάρχουσες πεποιθήσειςµας και µπορεί να θεωρηθεί ως µια διεργασία παραγωγής µιας νέας ή αναθεωρηµένης ερµηνείας πάνω στην εµπειρία.
Η οικοδόµηση του νοήµατος παίζει κεντρικό ρόλο στη µετασχηµατιστική θεωρία για την µάθηση των ενηλίκων. Παρατηρούµε τον διαχωρισµό των δύο διαστάσεων που συναντάµε στην διεργασία δηµιουργία νοήµατος (making meaning).
Η
πρώτη διάσταση (meaning schemes) αναφέρει ότι τα νοηµατικά σχήµατα είναι σύνολα προσδοκιών που προκύπτουν από υποθετικούς συσχετισµούς ή συσχετισµούς αιτίου και αποτελέσµατος. Θεωρούνται ότι είναι αυτονόητοι µηχανισµοί που µας κάνουν να σκεφτόµαστε και να ερµηνεύουµε τα δεδοµένα µε ένα συγκεκριµένο σύνολο
κανόνων. Η δεύτερη διάσταση, οι νοηµατικοί συσχετισµοί – απόψεις (meaning
perspectives), αποτελούνται από ανώτερης τάξης σχήµατα, θεωρίες, πεποιθήσεις, υποθέσεις, αξιολογήσεις. Οι νοηµατικοί συσχετισµοί αναφέρονται στο σύνολο των
προηγούµενων παραδοχών δια µέσου των οποίων η νέα εµπειρία διαµορφώνεται µε
βάση τις προηγούµενες εµπειρίες του ατόµου. Αποτελούν ένα σύστηµα άντλησης νοηµάτων που χρησιµεύουν για να ερµηνεύουµε τις καταστάσεις µέσω του τρόπου που
έχουµε µάθει. Επίσης µας βοηθούν να αξιολογούµε και να αποτιµούµε κριτικά µια
εµπειρία.
Τα πιο γνωστά παραδείγµατα των νοηµατικών συσχετισµών και της µετασχηµατίζουσας µάθησης (transformative learning), προέρχονται από το γυναικείο κίνηµα.
Μέσα σε λίγα χρόνια, οι γυναίκες κατάφεραν να «σπάσουν» τις προκαταλήψεις και
τα στερεότυπα και αναδιαµόρφωσαν την ζωή τους στα δικά τους µέτρα και σταθµά.
Οι απόψεις (perspectives) παρέχουν αρχές για την ερµηνεία και περιλαµβάνουν συστήµατα συµβόλων που αντιπροσωπεύουν ‘ιδεατούς τύπους’. Μέσω της πολιτισµικής
αφοµοίωσης, διαµορφώνουµε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς και υιοθετούµε
συµβολικές κατηγορίες, οι οποίες προσδιορίζουν αυτό που µαθαίνουµε. Οι απόψεις
είναι αποκτηµένες στην παιδική ηλικία και η εµπειρία βοηθάει στην ενδυνάµωση και
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διεύρυνσή τους, προσδίδοντας νόηµα στην καθηµερινή µας ζωή. Ο στοχασµός γενικά
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο νοητικών διεργασιών υψηλού επιπέδου. Ο Mezirow
επικεντρώνεται στην ιδέα ότι ο αναστοχασµός είναι µια διεργασία αξιολόγησης των
εµπειριών µας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την µάθηση. Ο στοχασµός πάνω στους
αρχικούς συλλογισµούς συνεπάγεται µια κριτική αναθεώρηση των διαστρεβλωµένων
πρότερων υποθέσεων, που µπορεί να είναι επιστηµικές, κοινωνι-κοπολιτισµικές ή
ψυχικές και µπορεί να οδηγήσει στη µετασχηµατιστική µάθηση. Η στοχαστική δράση
(reflective action) νοείται ως µια δράση αξιολογικής κρίσης των παραδοχών και διακρίνεται σε δράση κατόπιν σκέψης, στην οποία ο καθένας χρησιµοποιεί το µυαλό του
και βασίζεται σε αυτά που γνωρίζει για να καθοδηγήσει τις ενέργειές του και στον εκ
των υστέρων στοχασµό, ο οποίος εξετάζει το περιεχόµενο και την διεργασία επίλυσης
ενός προβλήµατος, τον στοχασµό στις πρότερες υποθέσεις, ο οποίος αποκαλείται κριτικός στοχασµός (critical reflection). Ο Mezirow θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικά
επίπεδα αναστοχασµού και προσδιορίζει επτά επίπεδα, από τα οποία υποστηρίζει ότι
τα τελευταία τρία είναι πιθανότερο να λάβουν χώρα κατά την ενήλικη ζωή
(Jarvis,2004). :
1) Ικανότητα αναστοχασµού : επίγνωση συγκεκριµένης θεώρησης , σηµασίας, συµπεριφοράς.
2) Ικανότητα συναισθηµατικού αναστοχασµού : επίγνωση του πως αισθάνεται το άτοµο για όσα αντιλαµβάνεται, σκέφτεται και κάνει.
3) Ικανότητα διαφοροποιητικού αναστοχασµού : αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της θεώρησης κ.λ.π. 4) Ικανότητα κριτικού αναστοχασµού : το να γίνονται κρίσεις και να συνειδητοποιείται η αξία τους.
5) Ικανότητα εννοιολογικού αναστοχασµού : εκτίµηση του βαθµού στον οποίο οι έννοιες που χρησιµοποιούνται είναι επαρκείς για την κρίση.
6) Ικανότητα ψυχικού αναστοχασµού : αναγνώριση της συνήθειας να γίνονται διαισθητικές κρίσεις, βασισµένες σε περιορισµένες πληροφορίες.
7) Ικανότητα θεωρητικού αναστοχασµού : επίγνωση του γιατί ένα σύνολο θεωρήσεων είναι περισσότερο ή λιγότερο επαρκές για να εξηγήσει την προσωπική εµπειρία.
Η θεωρία της «µετασχηµατίζουσας µάθησης» έχει τις ρίζες της στο έργο του
John Dewey και θεµελιώνεται σε στέρεες, σύγχρονες, επιστηµονικές πηγές. Περιλαµβάνει µια ειδική λειτουργία του στοχασµού : την επαναξιολόγηση των προηγούµενων
υποθέσεων πάνω στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις µας και ανάληψη δράσης βάση διορατικών σκέψεων που προέρχονται από την µετασχηµατισµένη άποψη, σαν
αποτέλεσµα αυτών των επαναξιολογήσεων (Mezirow, 1990) Από τη µία αξιοποιεί
πλήθος ερευνών που αναφέρονται στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο οι ενήλικοι αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν την πραγµατικότητα και από την άλλη αξιοποιεί ως
υπόβαθρο των συλλογισµών του την Κριτική Θεωρία που διαµορφώθηκε από τη
Σχολή της Φραγκφούρτης (κυρίως αντλεί από τους Adorno και Habermas).
∆εν είναι τυχαία η διάκριση µεταξύ λειτουργικής (instrumental) και επικοινωνιακής µάθησης (communicative learning). Στην περίπτωση της λειτουργικής µάθησης, η µάθηση αποτελεί µια διαδικασία ελέγχου, µέσω του στοχασµού, επικεντρώνοντας στις σχέσεις αιτίου – αποτελέσµατος. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος
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αποτελεί µια υποθετικο-επαγωγική προσέγγιση. Ο Mezirow, επηρεασµένος από τον
Habermas, αναφέρεται και στην επικοινωνιακή µάθηση, η οποία αποβλέπει στην κατανόηση του βαθύτερου νοήµατος, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα επικοινωνίας, µε
σκοπό να αξιολογηθεί και να επαληθευτεί το νόηµα µέσω του κριτικού στοχασµού.
Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτής, πρέπει να είναι ενεργητικές και
συµµετοχικές, ενεργοποιώντας την διαδικασία της επικοινωνιακής µάθησης. Σκοπός
της επικοινωνιακής µάθησης είναι να κατανοεί κανείς τι εννοούν οι άλλοι, αλλά και
να κάνει τον εαυτό του κατανοητό στους άλλους προκειµένου να µοιραστεί µαζί τους
ιδέες µέσω του λόγου, προφορικού και γραπτού, αλλά και µέσω µιας ταινίας ή ενός
πίνακα. Είναι σηµαντική έκφανση της µάθησης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς
µέσω της επικοινωνίας ανταλλάσσονται κατανοήσεις του κόσµου, σκοποί, αξίες και
ιδέες για κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και άλλα ζητήµατα.
Το σχηµατισµό, όµως, αυτών των πεποιθήσεων, ερµηνειών, αξιών και ιδεών
που ανταλλάσσονται µεταξύ των ανθρώπων µέσω της επικοινωνίας, άσκησαν επίδραση πολιτιστικοί και γλωσσικοί κώδικες, κοινωνικές νόρµες και προσδοκίες «Η
κατανόηση στην επικοινωνιακή µάθηση απαιτεί να αξιολογήσουµε τα νοήµατα πίσω
από τις λέξεις, τη συνοχή, την αλήθεια και την καταλληλότητα των στοιχείων που
συνιστούν την επικοινωνία, την ειλικρίνεια και τις ιδιότητες του οµιλητή αλλά και
την αυθεντικότητα στην έκφραση των συναισθηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
γίνουµε στοχαστικοί σχετικά µε τις παραδοχές του ατόµου που
επικοινωνεί µαζί µας» (Mezirow J. 2007). Καθηµερινά, το άτοµο βρίσκεται αντιµέτωπο µε πράγµατα που εκφέρουν κάποιο µήνυµα προς κατανόηση και πρέπει να πάρει αποφάσεις για το αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέµα, κατάλληλο ή ακατάλληλο, όµορφο ή άσχηµο. Αντίθετα µε την εργαλειακή µάθηση, η επιβεβαίωση αν πήρε τη σωστή
απόφαση δεν εξαρτάται από επαγωγικούς εµπειρικούς συλλογισµούς και µε την εξακρίβωση αυτών µέσα από την πρακτική εφαρµογή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
επιβεβαίωση επιτυγχάνεται µέσω των ισχυρισµών των άλλων ή όσον αφορά στις
προσωπικές ιδέες του καθενός, η αξιοπιστία τους αντλείται µέσω παραδόσεων ή κάποιας αναγκαστικής δύναµης Όταν, όµως, υπάρχει λόγος να αµφισβητείται η αλήθεια,
η καταλληλότητα και η αυθεντικότητα ενός ισχυρισµού ή ακόµα και η αξιοπιστία του
ατόµου που εκφέρει µία δήλωση, το άτοµο πρέπει να καταφεύγει στο στοχαστικό
διάλογο, µε τον οποίο ανιχνεύονται οι νοηµατικοί συσχετισµοί που επιδρούν καταλυτικά στην απόδοση νοηµάτων και δηµιουργούνται νέοι και πιο ανεπτυγµένοι Μερικές φορές, στην επικοινωνιακή µάθηση µπορεί να βρεθεί κανείς αντιµέτωπος µε ιδέες
για τις οποίες η προηγούµενη εµπειρία του δεν επαρκεί για να επαληθεύσει την εγκυρότητά τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο στοχασµός θα οδηγήσει στη δηµιουργία νέων νοηµατικών σχηµάτων µε τα οποία µπορεί να ερµηνευθεί µια άγνωστη ως τότες ιδέα.
Αυτά, κάποια στιγµή αργότερα, µπορεί να επαληθευθούν σε µια νέα εµπειρία. Στο
σχηµατισµό νέων νοηµατικών σχηµάτων σηµαντικό ρόλο παίζει η φαντασία, το να
φαντάζεται, δηλαδή, κανείς εναλλακτικούς τρόπους ερµηνείας, καθώς και η διαίσθηση Η απελευθερωτική διάσταση της µάθησης, περιλαµβάνει το ενδιαφέρον του ατόµου να γνωρίσει τον εαυτό του και την ιστορία του και πώς αυτά διαµορφώθηκαν,
µέσω του αυτοστοχασµού. Ο Mezirow, όµως, διαφοροποιείται από τον Habermas,
καθώς θεωρεί πως η απελευθερωτική δράση δεν περιορίζεται µόνο στον αυτοστοχασµό, αλλά περιλαµβάνει και τον κριτικό στοχασµό ως βασικό στοιχείο της διαδικασίας επαλήθευσης του νοήµατος που αποκτάται κατά τη µάθηση τόσο όταν το άτοµο
επιδρά στο περιβάλλον του, όσο και όταν αλληλεπιδρά µε τους άλλους. Συνεπώς, δεν
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αποτελεί τρίτο είδος µάθησης, αλλά εφαρµόζεται στις δύο προαναφερθείσες περιοχές
µάθησης, την εργαλειακή και την επικοινωνιακή.
Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 03:35 µµ

Jack Mezirow, Κριτικός Στοχασµός Παραδοχών, «µια στροφή προς τα πίσω».
Τεχνικές: 1) παιχνίδι ρόλων, 2) καταιγισµός ιδεών και 3) συζήτηση µε διάταξη δύο
κύκλων (εσωτερικός και εξωτερικός κύκλος).
Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 02:17 µµ
∆ηµήτρη, συµφωνώ µε την άποψη σου.

Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 02:58 µµ

Συµφωνώ!! µια στροφή προς τα πίσω!! Με την επανεξέταση των αντιλήψεων
και των αξιών µε βάση των οποίων κατανοούµε την πραγµατικότητα και δρούµε, όχι
απλώς πως να πράξουµε αλλά το γιατί .
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 08:53 µµ

Οι απόψεις του Πέτρου κινούνται στο θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού στοχασµού παραδοχών ,που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση της θεωρίας της µετασχηµατίζουσας µάθησης του Jack Mezirow. Ο Μάρκος θα µπορέσει κατά την άποψή
µου να εφαρµόσει αυτά που υποστηρίζει ο Πέτρος µέσω τεχνικών διδασκαλίας όπως
είναι για παράδειγµα ο καταιγισµός ιδεών ,το παιχνίδι ρόλων και η οµαδική συζήτηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:32 πµ

Ο Πέτρος βασίζεται στον Jack Mezirow σύµφωνα µε τον οποίο µέσω του κριτικού στοχασµού οι εκπαιδευόµενοι θα οδηγηθούν σε µια επανεκτίµηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεών τους. Ο Μάρκος µέσα από τις βιωµατικές ασκήσεις και την
οµαδική συζήτηση µπορεί να προωθήσει τις διαδικασίες της µάθησης.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:11 πµ

Οι απόψεις του Πέτρου κινούνται στο θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού στοχασµού παραδοχών ,που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση της θεωρίας της µετα-
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σχηµατίζουσας µάθησης του Jack Mezirow. Ο Μάρκος θα µπορέσει να εφαρµόσει
αυτά που υποστηρίζει ο Πέτρος µέσω τεχνικών διδασκαλίας όπως είναι για παράδειγµα ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων και η οµαδική συζήτηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΚΜ - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 06:04 µµ

Σε µία από τις βασικότερες αρχές της θεωρίας της µετασχηµατίζουσας µάθησης (Mezirow) φαίνεται να κινούνται οι απόψεις του Πέτρου, αφού κινούνται γύρω
από τον κριτικό στοχασµό των παραδοχών. Τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: το παιχνίδι ρόλων, η συζήτηση, ο διάλογος και ο καταιγισµός ιδεών.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 09:52 µµ

Ο Πέτρος είναι επηρεασµένος από τη θεωρία της "Μετασχηµατίζουσας Μάθησης" του J. Mezirow. Οι τεχνικές που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είναι: παιχνίδια
ρόλων, καταιγισµός ιδεών και οµαδική συζήτηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:32 µµ

Η άποψη του Πέτρου βασίζεται στη θεωρία του Jack Mezirow, σύµφωνα µε
τον οποίο µέσω του κριτικού στοχασµού οι εκπαιδευόµενοι θα οδηγηθούν σε µια επανεκτίµηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεών τους. Ο Μάρκος µέσα από τις βιωµατικές ασκήσεις και την οµαδική συζήτηση µπορεί να προωθήσει τις διαδικασίες
της µάθησης. Τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν: το παιχνίδι ρόλων, η συζήτηση, ο διάλογος και ο καταιγισµός ιδεών.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΓΙ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 12:07 πµ

Ο Πέτρος κινείται στο θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της µετασχηµατίζουσας µάθησης, µέσα από τον κριτικό στοχασµό των παραδοχών. Ο Μάρκος πρέπει να
χρησιµοποιήσει την οµαδική συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων και τον καταιγισµό ιδεών.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
•

από ΚΣ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 10:35 µµ

Ο Πέτρος συµβουλεύει τον Μάρκο να κινηθεί σύµφωνα µε τη θεωρία του κριτικού στοχασµού του J. Mezirow. Να βοηθήσει τις άνεργες γυναίκες να επανεξετάσουν και να επαναθεωρήσουν τις αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει για τον εαυτό
τους και τους άλλους, να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήµατά τους. Μέσα
από µελέτη κατάλληλων περιπτώσεων θα µπορούσαν να οδηγηθούν σε σκέψεις και
προβληµατισµούς σχετικά µε τις δικές τους παραδοχές.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:30 µµ

Υποστηρίξτε τη ∆ήµητρα. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος
για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 07:47 µµ

Η απάντηση της ∆ήµητρας βασίζεται στην προσωποκεντρική θεώρηση του
Carl Rogers. Με βάση λοιπόν αυτήν την προσέγγιση ο Μάρκος θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα κλίµα οικειότητας, εµπιστοσύνης και σεβασµού. Αυτό θα γίνει µε την
αποδοχή των εκπαιδευοµένων, µε τον αµοιβαίο σεβασµό, την ελευθερία στην έκφραση, µε την ενσυναίσθηση και µε το να είναι ο ίδιος γνήσιος.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 02:03 πµ

Η απάντηση της ∆ήµητρας αντιπροσωπεύει την προσωποκεντρική θεωρία του
Rogers. Το ανθρωπιστικό µοντέλο δίνει στον εκπαιδευτή ρόλο συµβουλευτικό µε
στόχο την χειραφέτηση του διδασκόµενου. Φιλοσοφικός πυρήνας του ανθρωπιστικού
ρεύµατος είναι η φυσική διάθεση και ικανότητα του ανθρώπινου είδους για µάθηση η
οποία φαίνεται να τον χαρακτηρίζει από την εµφάνισή του ως σήµερα. «Μαθαίνω»
σύµφωνα µε τον C. Rogers «σηµαίνει αλλάζω, εγκαταλείπω τις προηγούµενες εξαρτήσεις µου από έναν δάσκαλο ή έναν εµψυχωτή, παραιτούµαι από µία αναµασηµένη
γνώση, εκτίθεµαι απευθείας στη ζωή». Άρα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ανθρωπιστικού ρεύµατος είναι ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος.
Ο Carl Rogers (1990), αναφέρει σχετικά µε την εκπαίδευση ότι, ο εκπαιδευτής
είναι περισσότερο ένας «διευκολυντής» παρά ο «γκουρού» της γνώσης , που δίνει
κατευθύνσεις, που δηµιουργεί το περιβάλλον για τη µάθηση, τη δέσµευση και την
εµπλοκή όλων στη διεργασία µάθησης. H ουσιαστική µάθηση βασίζεται σε συγκεκριµένες χαρακτηριστικές στάσεις, που υπάρχουν στην προσωπική σχέση του διευκολυντή µε τους εκπαιδευόµενους. Τόνισε, ότι οι χαρακτηριστικές στάσεις που ενθαρρύνουν τη µάθηση είναι πιο σηµαντικές από τις µεθόδους που εφαρµόζονται. Ο
Carl Rogers, στο βιβλίο του Οn the interpersonal relationship in the facilitation of
learning αναφέρει ποιες είναι οι χαρακτηριστικές στάσεις του εκπαιδευτή που
διευκολύνουν τη µάθηση: α) Η βασικότερη από όλες τις στάσεις /συµπεριφορές, είναι
η αληθινότητα και η αυθεντικότητα του εκπαιδευτή. Όταν ο διευκολυντής είναι αληθινός στη σχέση του µε τον κάθε εκπαιδευόµενο και παρουσιάζει τον εαυτό του χωρίς
αναίδεια ή µε προσωπείο, τότε είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσµατικός στο έργο
του. Έχει πλήρη επίγνωση των συναισθηµάτων του, τα εκφράζει, ζει µε αυτά, και τα
µεταδίδει όταν είναι απαραίτητο. Είναι ο εαυτός του. β) Άλλη σηµαντική χαρακτηριστική στάση που κάνει τους επιτυχηµένους διευκολυντές να ξεχωρίζουν είναι η επιβράβευση.
Με την έννοια αυτή ο C.Rogers εννοεί, την αναγνώριση των εκπαιδευόµενων
ως άτοµα µε συναισθήµατα και δυνατότητες, την αποδοχή τους ως ξεχωριστές προ226

σωπικότητες, την εµπιστοσύνη στις δυνατότητες τους. Αυτή η στάση ξεκινάει από
την αυτοπεποίθηση του ίδιου του εκπαιδευτή. γ) Τέλος η εµπάθεια και η κατανόηση
συνιστούν την ικανότητα του εκπαιδευτή να κατανοεί τις αντιδράσεις του κάθε εκπαιδευόµενου, να είναι ευαισθητοποιηµένος για το πώς αντιλαµβάνεται τη διαδικασία
εκπαίδευσης και µάθησης. Εάν οι εκπαιδευόµενοι καταλάβουν ότι τους κατανοούν,
δεν τους κρίνουν ή τους αξιολογούν αναίτια τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για αποτελεσµατική µάθηση. Καθήκον του εκπαιδευτή είναι να δουλέψει για την κατανόηση
και τη δέσµευση των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή-διδακτική διεργασία. Ο Carl
Rogers, στο βιβλίο του Encounter groups (1970) επισηµαίνει ότι , όταν δουλεύουµε
σ’ ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες προϋποθέσεις στον πυρήνα του όπως, α)αυθεντικότητα, β)αποδοχή και γ)εµπάθεια , τότε τα µέλη της οµάδας
µπορούν γνωρισθούν καλύτερα µεταξύ τους , να εµπιστευθούν τα συναισθήµατα τους
και να αποδεχθούν τα άλλα µέλη της οµάδας. Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών, η
εναλλαγή τους ακόµα και ο συνδυασµός µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του
σκοπού του προγράµµατος και των επιµέρους στόχων µε αποτελεσµατικό τρόπο και
σεβασµό στο ιδιαίτερο προφίλ του ενήλικα εκπαιδευόµενου.
Οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές προάγουν την ενεργητική µάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους εκπαιδευόµενους να µετατρέπουν την πηγή
µάθησης. Υπάρχει σκέψη και δράση µε αποτέλεσµα να διανύεται πλήρως ο κύκλος
της µάθησης. Ο εκπαιδευτής κατά την επιλογή των διδακτικών τεχνικών πρέπει να
λαµβάνει υπόψη του:
♦ Τους σκοπούς και τους στόχους του προγράµµατος
♦ Την υφή του µαθησιακού αντικειµένου
♦ Τους µαθησιακούς τρόπους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων
♦ Τις ικανότητές του
♦ Το µαθησιακό κλίµα
♦ Το διαθέσιµο χρόνο
♦ Το διαθέσιµο χώρο
Μια αποτελεσµατική τεχνική στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το παίξιµο
ρόλων, µε σκοπό την ανάπτυξη του επιπέδου της ενσυναίσθησης των εκπαιδευοµένων. Με το παιχνίδι ρόλων οι εκπαιδευόµενοι υποδύονται ρόλους σε µια εξεταζόµενη
κατάσταση µε στόχο - µέσα από το βίωµα - την καλύτερη κατανόησή της. Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική προσφέρεται για την ανάλυση προβληµατικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων που έχουν σχέση µε ικανότητες επικοινωνίας και συµπεριφοράς.
Με αυτή την εκπαιδευτική τεχνική επιτυγχάνεται η πλήρης ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων, η έκφραση συναισθηµάτων, αναπτύσσεται η επικοινωνιακή και η διαπραγµατευτική ικανότητα και ευνοείται η αλλαγή στάσεων των διδασκοµένων. Η επιτυχής έκβασή της εξαρτάται από τη διάθεση και τη δηµιουργικότητα των διδασκοµένων. Ο διδάσκων πρέπει να γνωρίζει καλά τις αρχές επικοινωνίας. Επίσης, µπορεί
να εφαρµοστεί η τεχνική των οµάδων εργασίας. Οι διδασκόµενοι χωρίζονται σε οµάδες και ανταλλάσσουν εµπειρίες ή εκπονούν ασκήσεις. Με τη µέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή και η ουσιαστική επικοινωνία των διδασκοµένων. Η συλλογική προσπάθεια βοηθάει τα πιο δειλά άτοµα της οµάδας να απαλλαγούν από το
φόβο τους και να αναπτύξουν συµµετοχική δραστηριότητα. Έτσι αναπτύσσεται ένα
πνεύµα αµοιβαιότητας και αλληλοβοήθειας. Ο διδάσκων πρέπει να τηρεί µε επιδεξιότητα τις προδιαγραφές της αποτελεσµατικής λειτουργίας των οµάδων. Οι προανα-
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φερθείσες τεχνικές µπορούν να προσφέρουν στην προώθηση της αποτελεσµατικής
εκπαιδευτικής διεργασίας.
Η εναλλακτική και συνδυαστική χρησιµοποίησή τους µπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη της ενεργητικής συµµετοχής και στον κριτικό στοχασµό των συµµετεχόντων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 01:52 µµ
Ερµή, θα συµφωνήσω απόλυτα µε τη διεξοδική σου ανάλυση.

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 02:46 µµ

Με την παραπάνω ανάλυση συµφωνώ πλήρως, µε έχει καλύψει όπως είπε και
η ∆ήµητρα οι ενήλικες µαθητές επιθυµούν να έχουν δασκάλους που θα τους εµπιστεύονται και θα τους σέβονται, που θα τους βοηθούν να πετύχουν και να επιθυµούν
να τους παρέχονται ελευθερίες και ευκαιρίες για να κάνουν υπεύθυνες επιλογές .
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 03:01 µµ

Ο Μάρκος θα πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µαθητών του και να
τους δει σαν ολοκληρωµένες και αυτόνοµες προσωπικότητες όπως λέει και η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers. Αν το καταφέρει αυτό θα έχει ξεπεράσει αρκετά εµπόδια και φραγµούς για να χρησιµοποιήσει τις δικές του τεχνικές.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:30 πµ

Η ∆ήµητρα στηρίζεται στην προσωποκεντρική θεωρία του C.Rogers, σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι διευκολυντής της γνώσης και όχι αυθεντία. Πρέπει να αφήνει ελεύθερο τον εκπαιδευόµενο να αποφασίσει τι ακριβώς
χρειάζεται να µάθει και να τον κάνει να αισθάνεται ασφάλεια κι εµπιστοσύνη. Για να
γίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ σηµαντικό ο εκπαιδευτής να γίνει ενεργός ακροατής του
εκπαιδευόµενου να έρχεται στη θέση του (χωρίς όµως να ταυτίζεται µε αυτόν) και να
του παρέχει ελευθερίες και ευκαιρίες ώστε να κάνει υπεύθυνες επιλογές. Πρώτιστο
µέληµα και στόχος του εκπαιδευτή λοιπόν είναι η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας ,
ασφάλειας κι εµπιστοσύνης στην οµάδα. Τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο
εκπαιδευτής για να πετύχει το αντίστοιχο κλίµα είναι η εργασία σε οµάδες, όπου
προωθείται η συνεργασία και όλοι αισθάνονται χρήσιµοι καθώς και το παίξιµο ρόλων
,η µελέτη περίπτωσης, η συζήτηση.
Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 03:00 µµ
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Carl Rogers, προσωποκεντρική θεωρία, εγκαθίδρυση εµπιστοσύνης, ανάπτυξη
οικειότητας και αµοιβαιότητας, δηµιουργία διευκολυντικού περιβάλλοντος µάθησης,
ενσυναισθηµατική κατανόηση από την πλευρά του εκπαιδευτή.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:42 µµ

Η ∆ήµητρα βασίζεται στην προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη κλίµατος οικειότητας, εµπιστοσύνης και σεβασµού
ανάµεσα
στον
εκπαιδευτή
και
στους
εκπαιδευόµενους.
Αυτό θα µπορέσει να το επιτύχει ο Μάρκος κατά τη γνώµη µου µε την εφαρµογή της
τεχνικής της συζήτησης και των οµαδικών εργασιών προς τις µαθήτριές του, καθώς
και µε το να είναι ο ίδιος αυθεντικός-ειλικρινής και ενσυναισθητικός (δηλαδή µε διάθεση διείσδυσης στον ψυχικό κόσµο των εκπαιδευοµένων).
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 08:36 πµ

Η ∆ήµητρα βασίζεται στην προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers στην
οποία κυριαρχεί η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, αµοιβαιότητας και οικειότητας
µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων. Για να δηµιουργηθεί ένα αντίστοιχο κλίµα
θα πρέπει να δηµιουργηθούν από πλευράς εκπαιδευτή οι αντίστοιχες παιδαγωγικές
διεργασίες, οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαµόρφωση αυτού του κλίµατος.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:26 πµ

Η ∆ήµητρα βασίζεται στην προσωποκεντρική θεωρία του C. Rogers. Με βάση
αυτήν την προσέγγιση ο Μάρκος θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στους εκπαιδευόµενους και να τους κάνει να νιώθουν οικεία και να τον εµπιστεύονται.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:19 µµ

Η ∆ήµητρα βασίζεται στην θεωρία του Carl Rogers. Η δηµιουργία ενός κλίµατος οικειότητας και δηµιουργίας είναι µια από τις προκλήσεις που ο Μάρκος θα
αντιµετωπίσει εάν ακολουθήσει τις συµβουλές της. Η εργασία σε οµάδες, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός και είναι τεχνικές προς αυτή την κατεύθυνση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 10:46 µµ

Πράγµατι, η απάντηση της ∆ήµητρας αντιπροσωπεύει την προσωποκεντρική
θεωρία του Rogers. Μια αποτελεσµατική τεχνική στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
το παίξιµο ρόλων. Ο εκπαιδευτής είναι ο διευκολυντής της µάθησης και ο µαθητευόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία. Αύξηση αυτοεκτίµησης . ∆ηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης.
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Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:22 µµ

Η άποψη της ∆ήµητρας βασίζεται στην προσωποκεντρική θεώρηση του Carl
Rogers. Με βάση λοιπόν αυτήν την προσέγγιση ο Μάρκος θα πρέπει να δηµιουργήσει
ένα κλίµα οικειότητας, εµπιστοσύνης και σεβασµού. Αυτό θα γίνει µε την αποδοχή
των εκπαιδευοµένων, τον αµοιβαίο σεβασµό, την ελευθερία στην έκφραση, και µε το
να είναι ο ίδιος γνήσιος. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι διευκολυντής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι αυθεντία
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΚΣ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 11:46 µµ

Η ∆ήµητρα υποστηρίζει ότι ο Μάρκος πρέπει να µεταχειριστεί την προσωποκεντρική θεωρία του Καρλ Ρότζερς. Συναισθανόµενος την ανάγκη για σεβασµό της
προσωπικότητας της κάθε εκπαιδευόµενης ξεχωριστά και την ανάγκη της για ελεύθερη επιλογή της κατεύθυνσης της µάθησής της, να έχει σαν πρώτο µέληµά του την δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, οικειότητας και αµοιβαιότητας. Να µη βασίζεται σε
τεχνικές µάθησης που µπορεί να είναι κατευθυνόµενες και να στερούν την ελευθερία
και τον αυθορµητισµό των εκπαιδευοµένων. Το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισµός ιδεών
και η συζήτηση, µε τον εκπαιδευτή στον ρόλο του διευκολυντή, θα βοηθήσουν να
επέλθει η µάθηση µέσα από την ενεργητική συµµετοχή και σε κλίµα συνεργασίας,
ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην οµάδα.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.- Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 11:27 πµ

Η ∆ήµητρα υποστηρίζει την "προσωποκεντρική θεώρηση" του Carl Rogers,
κατά την οποία θα πρέπει ο εκπαιδευτής να δηµιουργήσει ένα κλίµα κατάλληλων διευκολυντικών σχέσεων.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:36 µµ

Καταγράψτε τα εµπόδια στη µάθηση που αντιµετωπίζει η οµάδα Γ (Βάσω,
Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα) των εκπαιδευοµένων γυναικών του τµήµατος του Μάρκου.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 07:23 µµ

Η οµάδα Γ αντιµετωπίζει εµπόδια που σχετίζονται µε µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες. Έχουν µάθει σε έναν άλλο τύπο εκπαίδευσης και θεωρούν ότι αν δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη γνωρίζουν θα είναι σαν να ακυρώνουν
την προϋπάρχουσα γνώση τους. Επίσης έχουν συνηθίσει στον προηγούµενο τύπο µάθησης και θα χρειαστεί χρόνος ώστε να προσαρµοστούν στον καινούργιο. Λόγω όµως
των υποχρεώσεων που έχουν σίγουρα δε θα θέλουν να νιώσουν ότι χρειάζεται να ε230

πενδύσουν επιπλέον χρόνο και σε κάτι άλλο πέραν των όσων έχουν. Επίσης νιώθουν
ότι ακυρώνεται η προσωπικότητα τους και η κρίση τους από τον εκπαιδευτή, στη συγκεκριµένη περίπτωση από το Μάρκο.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 12:01 µµ

Οι γυναίκες που αποτελούν την οµάδα Γ αντιµετωπίζουν εµπόδια που προέρχονται τόσο από τις καταστάσεις που βιώνουν στην καθηµερινή τους ζωή (οικογενειακές υποχρεώσεις)οι οποίες τους απορροφούν πολύ χρόνο , όσο και από στερεότυπες
αντιλήψεις σχετικά µε τη µαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουν στο µυαλό
τους την παραδοσιακή εκπαίδευση µε την οποία ήρθαν σε επαφή κατά τα σχολικά
τους χρόνια και αναµένουν κάτι αντίστοιχο. Οτιδήποτε καινούριο (ακόµα και η διάταξη των θρανίων σε Π) τις ενοχλεί και πιθανόν τις κάνει να αµφισβητούν το µαθησιακό αποτέλεσµα ή και τον ίδιο τον εκπαιδευτή. Θα αισθάνονταν περισσότερο ασφαλείς µε έναν παραδοσιακό εκπαιδευτή-αυθεντία, µε ένα παραδοσιακό µάθηµαδιάλεξη, µε µια παραδοσιακή διάταξη θρανίων. Γι'αυτό οι καινοτόµες διδακτικές τεχνικές θα πρέπει να εφαρµοστούν σιγά-σιγά, όταν θα έχει εγκαθιδρυθεί κλίµα ασφάλειας κι εµπιστοσύνης.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 02:48 µµ

Η οµάδα Γ είναι προφανώς "παγιδευµένη στη δική της ιστορία" όπως αναλύσαµε και στο παρελθόν. Είναι λιγότερο εύπλαστες µορφωτικά, είναι δύσπιστες στις
νέες ιδέες και τη νέα γνώση. Γι’ αυτό καλό είναι οι αλλαγές να γίνονται σταδιακά ή
να τις κάνουν οι ίδιες, ακόµη και την διάταξη των θρανίων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 02:49 µµ

1. Εµπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα
των ενήλικων εκπαιδευοµένων και
2. Εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΙΠ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 07:13 µµ

Τα µέλη αυτής της οµάδας φαίνεται να έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους,
να ξέρουν το πώς µαθαίνουν και να είναι αρκετά αυτόνοµες. Χρειάζονται το χώρο
τους, αλλά και να καταλάβουν πως όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ως µέλη
µιας οµάδας οφείλουν να δώσουν χώρο και στους άλλους να µάθουν µέσω διαφόρων
δραστηριοτήτων. Καλή ιδέα θα ήταν να χρησιµοποιηθούν οι γνώσεις τους στο µάθηµα.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 08:31 µµ
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Σε αυτή την οµάδα τα εµπόδια στη µάθηση προκύπτουν καθαρά και αποκλειστικά από προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των εκπαιδευοµένων, γιατί αρνούνται συστηµατικά να αποδεχτούν οποιαδήποτε καινούρια γνώση ή διδακτική µέθοδο
(όπως είναι η διάταξη των θρανίων σε σχήµα Π) και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, ώστε
να αντιµετωπίζουν και τον ίδιο τον καθηγητή τους ,τον Μάρκο, µε επιφύλαξη και δυσπιστία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:41 πµ

Τα εµπόδια της οµάδας Γ απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις της οµάδας αυτής, γεγονός που παρεµποδίζει την πορεία των σπουδών των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:04 πµ

Η οµάδα Γ αντιµετωπίζει εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις
και αξίες. Έχουν µάθει σε έναν άλλο τύπο εκπαίδευσης και τους είναι δύσκολο να
δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 01:49 µµ

H οµάδα Γ αντιµετωπίζει εµπόδια που αφορούν τις καταστάσεις ζωής ενός
ενήλικου εκπαιδευοµένου στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή κατά την οποία πραγµατοποιείται η µάθηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΓΙ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 06:09 µµ

Tα εµπόδια αυτά έχουν σχέση µε τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους ως
ενήλικες καθώς και κυρίως εσωτερικά εµπόδια που σχετίζονται µε τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και αξίες τους και την δυσκολία τους να αποδεχτούν νέες διδακτικές πρακτικές. τέλος όσον αφορά την Ιωάννα και την Ελπίδα είναι ιδιαίτερα εσωστρεφείς.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 07:14 µµ

Τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η οµάδα Γ συνοψίζονται ως εξής: οικογενειακές υποχρεώσεις, δυσκολία να αποδεχτούν οι εκπαιδευόµενες καινούρια µαθησιακά
αντικείµενα ή νέες εκπαιδευτικές µεθόδους, προσήλωση στον παραδοσιακό τρόπο
εκπαίδευσης, αίσθηµα αµφισβήτησης και αµφιβολία για την κρίση τους από την
πλευρά του εκπαιδευτή.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
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•

από ΚΤ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 11:02 µµ

Από ό,τι διαβάζω, συµφωνούµε όλοι ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
αυτή η οµάδα είναι η αντιµετώπιση της καθηµερινότητας. Εύλογο πρόβληµα αλλά
αντιµετωπίζεται θεωρώ ευκολότερα σε σχέση µετά προβλήµατα των άλλων οµάδων.
Το πιστεύω επειδή τα προβλήµατά τους δεν σχετίζονται µε την έλλειψη της αυτοπεποίθησης.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:15 µµ

Στην οµάδα Γ αντιµετωπίζουν εµπόδια που προέρχονται τόσο από τις καταστάσεις που βιώνουν στην καθηµερινή τους ζωή (οικογενειακές υποχρεώσεις), όσο
και από στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε τη µαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουν στο µυαλό τους την παραδοσιακή εκπαίδευση και θεωρούν ότι αν δοκιµάσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη γνωρίζουν θα είναι σαν να ακυρώνουν
την προϋπάρχουσα γνώση τους.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 06:43 µµ
Ίσως η οµάδα Γ είναι η ποιο εύκολα αντιµετωπίσιµη οµάδα.

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 03:28 πµ

Η οµάδα Γ είναι παγιδευµένη σε εµπόδια που απορρέουν από τις κοινωνικές
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους ως ενήλικες και σε εµπόδια που σχετίζονται µε
προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, µάλιστα σε τέτοιο βαθµό ώστε να αρνούνται να
αποδεχτούν οποιαδήποτε καινούρια διδακτική µέθοδο ή γνώση αντιµετωπίζοντας τον
Μάρκο µε δυσπιστία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 - (Βάσω, Ιωάννα, Ελπίδα, Στέλλα)
•

από ΡΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 02:40 µµ

Στην οµάδα Γ΄ τα προβλήµατα που εντοπίζουµε είναι η δυσκολία αποδοχής
στα καινούρια µαθησιακά αντικείµενα και τις νέες εκπαιδευτικές µεθόδους. Είναι
εσωστρεφείς και η µέθοδος γνωριµίας του Μάρκου τις έφερε σε δύσκολη θέση θεωρώντας ότι αµφισβητεί την κρίση τους και την προσωπικότητά τους.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:33 µµ
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∆: Υποστηρίξτε τον Γιώργο. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος
για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 08:21 µµ

Η άποψη του Γιώργου βασίζεται στη θεωρία της Κοινωνικής Αλλαγής του
Freire, όπου στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας,
προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που θα είναι εναρµονισµένες µε τα
δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους τρόπο ζωής και που θα τους
οδηγούν στην αµφισβήτηση. Τεχνικές όπως η αποµνηµόνευση και η επανάληψη λέξεων, φράσεων και γεγονότων δεν µπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διακρίνεται από µια ευελιξία ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη σύνθεση της εκάστοτε οµάδας εκπαιδευοµένων και να
είναι εκτός από συντονιστής και εµψυχωτής. Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην επικοινωνία και στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 12:49 πµ

Σύµφωνα µε τον Γιώργο, υιοθετούνται οι απόψεις του Freire για την αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχουν ως επί το πλείστον ανθρωπιστικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν τόσο οµοιότητες όσο και διαφορές, ενώ επικεντρώνονται τόσο στα κοινωνικά χαρακτηριστικά όσο και στην ψυχολογική προσέγγιση της Εκπαίδευσης. Η θεώρηση του Paulo
Freire (1972), δεν αναφέρεται άµεσα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, προέκυψε όµως
από την εµπλοκή του σε προγράµµατα ενηλίκων και εποµένως η προσέγγισή του περιέχει σηµαντικά στοιχεία που σχετίζονται µε το πεδίο αυτό. Ο Freire τονίζει ότι η
Εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι ουδέτερη, αλλά θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο
που να συµβάλει στην απελευθέρωση, ενώ αντιπροτείνει (στο «τραπεζικό» εκπαιδευτικό πρότυπο) την «προβληµατίζουσα» Εκπαίδευση µέσα στην οποία κυριαρχεί ο
διάλογος, τον οποίο θεωρεί ως το µοναδικό µέσο που µπορεί να οδηγήσει στον κριτικό στοχασµό και την επικοινωνία.
Μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ο εκπαιδευτής παίρνει το ρόλο του
εκπαιδευοµένου και το αντικείµενο της µάθησης είναι προϊόν της διαλεκτικής µεταξύ
του µαθητή και του δασκάλου. Χαρακτηριστικά ο Freire αναφέρει : «…Ο διάλογος,
θεµελιωµένος στην αγάπη, στην ταπεινοφροσύνη και στην πίστη, γίνεται µια οριζόντια σχέση που έχει σα λογική συνέπεια την αµοιβαία εµπιστοσύνη ανάµεσα στους
διαλεγόµενους. ……Χωρίς διάλογο δεν υπάρχει επικοινωνία και χωρίς επικοινωνία
δεν υπάρχει αληθινή παιδεία…». Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι απαιτητικός και πολύπλοκος . Όταν καταστρώνει τη στρατηγική του για τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα , οφείλει να λάβει υπόψη του ορισµένα θέµατα. Το σπουδαιότερο είναι ότι πρέπει να πάρει υπόψη του τη συγκεκριµένη κατάσταση που αντιµετωπίζει, τους συγκεκριµένους δηλαδή εκπαιδευόµενους µε τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους . Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι δεν θα είναι πά-
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ντοτε διαθέσιµα στο βαθµό που θα θέλει , ούτε θα είναι βέβαιος πως ορισµένα απρόβλεπτα γεγονότα δεν θα επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτής στην περίπτωση των ανέργων γυναικών, είναι ενεργητικές, συµµετοχικές και βασίζονται στις ερωταποκρίσεις
και στη συζήτηση. Πρόκειται για δυο συγγενείς και ευέλικτες εκπαιδευτικές τεχνικές
στις οποίες η πρόσβαση στη γνώση βασίζεται στη διαλογική σχέση των συµµετεχόντων. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι η τεχνική των ερωτήσεων – απαντήσεων
είναι µια αυθόρµητη διαδικασία που βασίζεται στη µαιευτική µέθοδο, ενώ η τεχνική
της συζήτησης προϋποθέτει προηγούµενο σχεδιασµό και έχει το πλεονέκτηµα ότι οδηγεί σε επεξεργασία ενός θέµατος σε βάθος µέσω της επαγωγικής σειράς των ερωτήσεων. Ιδιαίτερη αξία έχει η χρήση της συζήτησης στην έναρξη επεξεργασίας ενός
ζητήµατος. Σε κάθε περίπτωση οι δυο αυτές τεχνικές εµπλουτίζουν την εισήγηση,
προσφέρουν πλουραλισµό στη προσέγγιση ενός ζητήµατος και δίνουν τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτή να οδηγήσει τους εκπαιδευόµενους σε προβληµατισµό µε βάση τις
γνώσεις και εµπειρίες τους, σε κριτική θεώρηση της µελετώµενης κατάστασης και µε
τον τρόπο αυτό στην ενεργητική τους εµπλοκή.
Επιπρόσθετα στα πλεονεκτήµατα καταγράφουµε την προώθηση της αυτενέργειας, της συµµετοχής και καλής επικοινωνίας, τη δυνατότητα του εκπαιδευτή να έχει
την εικόνα για το βαθµό στον οποίο τον κατανοούν οι εκπαιδευόµενοι. Από µέρους
τους οι εκπαιδευόµενοι αξιοποιούν τις γνώσεις και εµπειρίες τους σε υψηλό βαθµό
και οδηγούνται στην αίσθηση της αξιοσύνης καθώς η νέα γνώση αναδύεται από την
ανταλλαγή µηνυµάτων απόψεων και εµπειριών. Αρνητικά σηµεία µπορούν να εντοπιστούν στο γεγονός ότι η εκπαιδευτική διεργασία µπορεί να οδηγηθεί εκτός θέµατος,
δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί η συµµετοχή όλων, και κυρίως ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν οδηγούνται σε πραξιακή διαδικασία. Ειδικότερα για τη συζήτηση απαιτείται
αρκετός χρόνος. Πρέπει να τονιστεί και η επιφύλαξη σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των ερωτήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνονται µη ερωτηµατικές τεχνικές όπως
η αµηχανία και η αναδιατύπωση των λεγοµένων.
Επίσης, µια άλλη τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτής στη
προκειµένη περίπτωση, είναι η οµαδική εργασία, η οποία αποτελεί µια εκπαιδευτική
τεχνική υψηλής ποιότητας, γιατί βασικό της σηµείο δεν είναι τόσο το περιεχόµενο
όσο η δόµηση των δραστηριοτήτων και η διεργασία που οδηγούν σε δυναµική ένταση. Οι εκπαιδευόµενοι κατανεµηµένοι σε οµάδες εργασίας επεξεργάζονται µε πληρότητα ένα θέµα, εκπονούν ασκήσεις, επιλύουν ένα πρόβληµα, αντλούν συµπεράσµατα.
Εξασφαλίζει την ενεργή συµµετοχή, βελτιώνει την ουσιώδη επικοινωνία, δίνει πεδίο
έκφρασης σε όλους, ελευθερώνοντας τους εκπαιδευόµενους από το αίσθηµα της αποτυχίας. Αν εφαρµοστεί σωστά προάγει την αλληλοβοήθεια παρά τον ανταγωνισµό ,
την αυτοεπίγνωση , την αναγνώριση και το σεβασµό των διαφωνιών και το σπουδαιότερο µια κουλτούρα συνεργασίας. Η δυσκολία εφαρµογής και επιτυχίας της είναι
ότι προϋποθέτει µη συγκεντρωτικό και ανυπόµονο εκπαιδευτή. Μια εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνική στην περίπτωση των ανέργων γυναικών, είναι η «χιονοστιβάδα»,
η οποία αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων µε στόχο την προώθηση και διερεύνηση του προβληµατισµού γύρω από το ζήτηµα ( ανεργία ). Η συγκεκριµένη τεχνική
βασίζεται στον λόγο και στην πράξη, δύο έννοιες που είναι πρωτεύουσες στη θεωρία
του Freire.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
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•

από ΑΤ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:12 πµ

Ο Γιώργος υιοθετεί το θεωρητικό µοντέλο του Freire , σύµφωνα µε το οποίο η
εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί όχι µόνο στην αλλαγή και το µετασχηµατισµό ιδεών
και αντιλήψεων αλλά και στην εξέγερση µε σκοπό την κοινωνική αλλαγή. Το ζητούµενο εποµένως είναι η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας των εκπαιδευοµένων προκειµένου να επαναθεωρήσουν ολιστικά τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον κόσµο καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο δρουν. Ο εκπαιδευτής αυτή την περίπτωση
πρέπει να επικεντρωθεί στο διάλογο και στη συζήτηση δίνοντας κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις σε κάθε θέµα. Μπορεί να εφαρµοστεί επίσης η µέθοδος χιονοστιβάδα καθώς και η εργασία σε οµάδες που καλλιεργεί τη συνεργασία προς έναν κοινό
σκοπό.
Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 03:24 µµ

Θεωρία για τη Κοινωνική Αλλαγή του Paulo Freire σε συνδυασµό µε Μετασχηµατίζουσα Μάθηση του J. Mezirow. Εκπαιδευτικές τεχνικές: 1)παιχνίδι ρόλων
(αποστασιοποίηση από της καθηµερινές συνήθεις, µια νέα αρχή) και 2) καταιγισµός
ιδεών ( ξεπέρασµα των αναστολών αλλά και βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων).
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:08 µµ

Οι απόψεις του Γιώργου εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της
κοινωνικής αλλαγής του Paolo Freire σε συνδυασµό µε τη θεωρία της µετασχηµατίζουσας µάθησης του Jack Mezirow. Κι αυτό, γιατί πιστεύει ότι η ολιστική επαναθεώρηση των αντιλήψεων και προκαταλήψεων των εκπαιδευοµένων θα επέλθει µόνο κατόπιν µιας απελευθέρωσης από στερεότυπες και παγιωµένες νοοτροπίες και συνήθειες. Ο Μάρκος θα µπορούσε να εφαρµόσει αυτά που προτείνει ο Γιώργος µε τη βοήθεια τεχνικών διδασκαλίας ,όπως είναι ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων ,η οµαδική συζήτηση και οι οµαδικές εργασίες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 09:14 πµ

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο Γιώργος βασίζεται στον Paulo
Freire θεµελιωτή της θεωρίας της Εκπαίδευσης για την Κονωνική Αλλαγή, σύµφωνα
µε τον οποίο θα πρέπει τα καταπιεσµένα άτοµα να ενθαρρύνονται για να αναπτύξουν
δράσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην κοινωνική αλλάγή. Ο Μάρκος θα
πρέπει να εφαρµόσει περισσότερο διάλογο µε τις εκπαιδευόµενές του µέσα από τον
οποίο θα εκφράζονται οι εµπειρίες τους, θα ανακαλύψουν την ταυτότητά τους και θα
απελευθερωθούν, γεγονός που θα προωθήσει τη µάθηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:19 πµ
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Ο Γιώργος κινείται στο µοντέλο του Freire. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να αποκτήσει συναισθηµατικά, νοητικά, ψυχοκινητικά εργαλεία, τα οποία θα του επιτρέψουν να παρέµβει σε µια κατάσταση και κατά συνέπεια να µετασχηµατίσει την καθηµερινή πραγµατικότητα. Ο ρόλος του Μάρκου είναι να τους κατευθύνει µέσω του
διαλόγου, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση την οποία ζουν,
τους λόγους που διαµόρφωσαν αυτή την κατάσταση και τις δυνατές λύσεις. Εποµένως, λειτουργεί ως καθοδηγητής της οµάδας αλλά σε καµία περίπτωση ως αυθεντία.
Ο Freire χρησιµοποιεί τον όρο educator και όχι teacher- και βασίζεται στο σεβασµό,
την επικοινωνία και την αλληλεγγύη.
Για να καταλάβουµε τι σηµαίνει διαδικασία σε µια διαλογική κατάσταση: εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται στην διερεύνηση των λύσεων των προβληµάτων. Ο εκπαιδευτής έχει έναν εποικοδοµητικό, θετικό ρόλο: ο εκπαιδευτής είναι και µαθητής και ο µαθητής είναι και εκπαιδευτής. Θέτει τα προβλήµατα για παρατήρηση και δεν ορίζει τους όρους του προβλήµατος και της επίλυσή του. Ο ρόλος
του εκπαιδευτή είναι να προτείνει προβλήµατα σχετικά µε υπάρχουσες καταστάσεις
µε σκοπό να βοηθήσει σε µια όλο και πιο ανεπτυγµένη κριτική άποψη για την πραγµατικότητά τους και να τον ενθαρρύνει να προχωρήσει.
Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο εκπαιδευτής για να διευκολύνει τον
Γιώργο και να άρει τα εµπόδια που εµφανίζονται κατά την διαδικασία της µάθησης
είναι να προτείνει µέσα καθώς και διαδικασίες µε τις οποίες το άτοµο να διαπαιδαγωγείται και να µην αισθάνεται φόβο ή δισταγµό.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 02:15 µµ

Οµόφωνα υποστηρίχθηκε ότι η άποψη του Γιώργου στηρίζεται στη θεωρία
της Κοινωνικής Αλλαγής του Freire, όπου είναι απαραίτητη η απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού. Βασική προϋπόθεση είναι ο διάλογος δασκάλου - µαθητή. Ο εκπαιδευτής οφείλει να συντονίζει, να ενθαρρύνει, να προσαρµόζει τις επιλογές του και να αξιολογεί
τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων του. Χρήσιµες τεχνικές είναι µεταξύ άλλων : ο
ανοχτός διάλογος, το παιχνίδι ρόλων ...
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΚΜ - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 06:11 µµ

Ο Γιώργος χρησιµοποιεί το µοντέλο της κοινωνικής αλλαγής του Freire που
στόχο έχει την απελευθέρωση των εκπ/µένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και
την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της αµφισβήτησης και της εξέγερσης σύµφωνα µε τον θεµελιωτή της. Ο διάλογος και η συζήτηση θεµάτων µε κοινωνική σηµασία και η οµαδική δράση µε στόχο την αλλαγή
µπορεί να συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 07:24 µµ

Ο Γιώργος κινείται στα πλαίσια της θεωρίας της κοινωνικής αλλαγής του
Freire. Οι τεχνικές που πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος είναι α) παιχνίδια ρόλων
β) καταιγισµός ιδεών.
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Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:38 µµ

Η άποψη του Γιώργου βασίζεται στη θεωρία του Paulo Freire, σύµφωνα µε
την οποία, θα πρέπει τα καταπιεσµένα άτοµα να ενθαρρύνονται για να αναπτύξουν
δράσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην κοινωνική αλλαγή. Ο Μάρκος θα
πρέπει να χρησιµοποιεί περισσότερο τον διάλογο µε τις εκπαιδευόµενές του µέσα από
τον οποίο θα εκφράσουν τις εµπειρίες τους γεγονός που θα προωθήσει τη µάθηση. Ο
διάλογος και η συζήτηση θεµάτων µε κοινωνική σηµασία και η οµαδική δράση µε
στόχο την αλλαγή µπορεί να συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΓΙ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 12:02 πµ

Ο Γιώργος κινείται στο θεωρητικό πλαίσιο των P.FREIRE και J. MEZIROW.
Ο Μάρκος πρέπει να χρησιµοποιήσει την οµαδική συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων
και τον καταιγισµό ιδεών ως εκπαιδευτικές τεχνικές.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΚΣ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 10:49 µµ

Ο Γιώργος συµβουλεύει τον Μάρκο να κινηθεί µε βάση την θεωρία της κοινωνικής αλλαγής του P. Freire. Οι άνεργες γυναίκες αποτελούν µια ευάλωτη οµάδα,
που θα πρέπει να αλλάξει την αντίληψή της για την κοινωνία και τη θέση που κατέχει
σ' αυτή, ώστε να µπορέσει να δράσει σύµφωνα µε τα συµφέροντά της. Ο Μάρκος θα
λειτουργήσει ως διευκολυντής µιας συζήτησης µε τρία στάδια: το διερευνητικό, όπου
θα εντοπιστούν λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα,- ένα πραγµατικό
πρόβληµα, µετά το θεµατικό, όπου θα γίνει η ανάπτυξη του θέµατος και το στάδιο
του προβληµατισµού που θα έχει σαν στόχο τη δράση για την αλλαγή.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 06:36 µµ

H άποψη του Γιώργου βασίζεται στη θεωρία της Κοινωνικής Αλλαγής του
Freire. O στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. H
επίτευξη αυτού του στόχου είναι πολύ ποιο σηµαντική από την απόκτηση γνώσεων ή
δεξιοτήτων.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 03:31 πµ

Η άποψη του Γιώργου βασίζεται στη θεωρία του Freire. Ο Μάρκος πρέπει να
«ελευθερώσει» τους εκπαιδευοµένους από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και να αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που
θα είναι εναρµονισµένες µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους
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τρόπο ζωής και που θα τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση. Στόχος
είναι δηµιουργία µιας οµάδας απαλλαγµένης από προκαταλήψεις, όπου κυριαρχεί η
επικοινωνία, ο εποικοδοµητικός διάλογος, η κριτική σκέψη, ο δηµιουργικός στοχασµός, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία, η οµαδικότητα, η συλλογικότητα, η εποικοδοµητική αποδοχή των γνώσεων, των απόψεων και των εµπειριών
των εκπαιδευοµένων και η θεµατική διερεύνηση.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 07:47 µµ

Πιστεύω ότι η άποψη του Γιώργου βασίζεται στη θεωρία του Freire που υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί όχι µόνο στην αλλαγή και το µετασχηµατισµό ιδεών και αντιλήψεως αλλά και στην εξέγερση µε σκοπό την κοινωνική
αλλαγή. Πιστεύει ότι στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση
των εκπαιδευοµένων από τις αλλοτριωµένες αντιλήψεις και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προκειµένου να υιοθετήσουν ιδέες και στάσεις που θα είναι εναρµονισµένες
µε τα δικά τους ενδιαφέροντα και συµφέροντα, το δικό τους τρόπο ζωής και που θα
τους οδηγούν στην αµφισβήτηση και στην εξέγερση.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011, 08:31 µµ

Β: Υποστηρίξτε το Σταµάτη. Σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων κινείται; Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος για να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο;

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011, 08:04 µµ

Νοµίζω ότι η άποψη του στηρίζεται στην µετασχηµατίζουσα µάθηση του
JACK MEZIROW, σύµφωνα µε την οποία το πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
µεγαλώνουµε παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για τις απόψεις µας, τις γνώσεις µας και
τις πεποιθήσεις µας. Έτσι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βοηθήσει στην επανεξέταση
των παραπάνω αλλά και στην αποδοχή της προσθήκης νέων εµπειριών στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και απόψεις. Το µέσο για να επιτευχθεί αυτό είναι ο στοχασµός.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΕΨ - ∆ευτέρα, 21 Μάρτιος 2011, 01:36 πµ

Η άποψη του Σταµάτη κινείται στη θεωρία του Jarvis για την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο καθηγητής P. Jarvis (1937-) είναι επικεφαλής του Τµήµατος Εκπαιδευτικών
Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Surrey. Το συγγραφικό του έργο στο χώρο της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων είναι ευρύτατο µε πολυάριθµες εκδόσεις (σε βρετανικούς
κυρίως οίκους) και αναλύσεις στις οποίες δεσπόζει η κοινωνιολογική σκοπιά. Το θεωρητικό του µοντέλο εστιάζεται στη µαθησιακή διεργασία τόσο για τους ενήλικες
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όσο και για τα παιδιά. Ως κεντρικές έννοιες σε αυτό διακρίνονται η έκθεση του ατόµου σε εµπειρίες και η αδυναµία του να τις χειριστεί µε τις υπάρχουσες γνώσεις του
(που αποτελεί για τον Jarvis το έναυσµα της µάθησης), οι κοινωνιοπολιτισµικές ορίζουσες των εµπειριών αυτών και οι εννέα πιθανές εκβάσεις της έκθεσης σε µια εµπειρία (εκ των οποίων οι τρεις δεν οδηγούν σε µάθηση εννοούµενη ως αλλαγή συµπεριφοράς).
Η σύγχρονη βιβλιογραφία βλέπει στην προσέγγιση του Jarvis το µοναδικό µοντέλο που πραγµατεύεται την ίδια τη µάθηση και µάλιστα τόσο διεξοδικά χωρίς να
παραβλέπει τις κοινωνιοπολιτισµικές συνιστώσες. Για τον Jarvis ο ενήλικος δε θεωρείται εξ ορισµού αυτόνοµος, παρά µόνο εάν έχει καταφέρει να δοµήσει την προσωπικότητά του κατ’ αυτόν τον τρόπο, άποψη που συµµερίζονται και πολλοί άλλοι µελετητές. Θεωρεί την τάση των ενηλίκων για αυτονοµία ως στοιχείο δυνητικά θετικό
για τη µάθηση -εφόσον υπάρχει αλλά και αξιοποιείται διδακτικά- και για το λόγο αυτό τη συγκαταλέγει µεταξύ των βασικών στόχων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το «απόθεµα» γνώσεων των ενηλίκων είναι δυνατό να λειτουργήσει είτε θετικά εφόσον
ληφθεί υπόψη, είτε ως ανάσχεση της µάθησης στο µέτρο που θα αγνοηθεί η βασική
ψυχολογική αρχή να συντηρεί το άτοµο µία δοκιµασµένη και αποτελεσµατική συµπεριφορά: εν προκειµένω «τις γνώσεις που του εξασφαλίζουν αρµονική ένταξη στο
κοινωνιοπολιτισµικό του περιβάλλον και στις οποίες έχει επενδύσει (ενέργεια, τη συναισθηµατική του ασφάλεια κ.ά.).
Σύµφωνα µε τον Jarvis το µαθησιακό περιβάλλον που πρέπει να έχει διασφαλίσει ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι τέτοιο που να ελαχιστοποιεί όποια σωµατικά
προβλήµατα παρεµποδίζουν τη µάθηση. Στο ψυχολογικό κοµµάτι αναφέρεται λέγοντας ότι «οι δάσκαλοι χρειάζεται να δηµιουργούν τέτοιο ήθος στην επικοινωνία τους
µε την οµάδα των ενήλικων εκπαιδευόµενων τους ώστε κανείς να µη νιώθει απειλή ή
αναστολές- κυρίως στο ξεκίνηµα κάποιου προβλήµατος». Παρατηρείται στα πρώτα
στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η επιτακτική ανάγκη να λειτουργεί ο εκπαιδευτής ως “facilator” (καταλύτης) εκείνος που θέτει τα θεµέλια και δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες µαθησιακής δραστηριότητας. Ο Jarvis αναδεικνύει την αξία της
εµπειρίας των µαθητών ως πόρου µάθησης, την ανάγκη συγχώνευσης προηγούµενης
και νεοαποκτηθείσας γνώσης και τονίζει ότι θα πρέπει ο εκπαιδευτής να χτίζει «πάνω» στο σύστηµα αντίληψης των µαθητών και όχι αντίθετα µε αυτό, όπως συχνά οι
εκπαιδευτές κάνουν παρορµητικά µε το να «διορθώνουν» τους εκπαιδευόµενους και
να αποκαθιστούν το σωστό. Ως βάση των σχέσεων µέσα στην οµάδα θα πρέπει να
εφαρµόζονται οι συνεργατικές τεχνικές µάθησης.
Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:40 πµ

Ο Σταµάτης στη θεωρία της στοχαστικής µάθησης του Jarvis ,σύµφωνα µε
την οποία κάθε νέα εµπειρία αποτελεί την αρχή µιας σύγκρουσης ανάµεσα στον τρόπο που ως εκείνη τη στιγµή αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο (αναφορικά µε το κοινωνικο-πολιτικο-οικονοµικο-θρησκευτικο-πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο µεγαλώσαµε)και
στη νέα εµπειρία. Ο εκπαιδευτής πρέπει να ενθαρρύνει το στοχασµό ώστε η νέα αυτή
εµπειρία να αποτελέσει το έναυσµα προκειµένου να αναπτυχθούν νέες ικανότητες
,νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης. Αποτελεσµατικές διδακτικές τεχνικές θα ήταν η
συζήτηση και το παιχνίδι ρόλων .
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Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 03:10 µµ

Jack Mezirow, Μετασχηµατίζουσα Μάθηση, Κριτικός αυτο-στοχασµός για
µια παραδοχή, ικανότητα κριτικής επανεξέτασης των πεποιθήσεών µας. ∆ιδακτικές
τεχνικές: 1) παιχνίδι ρόλων 2) συζήτηση σε οµάδες και 3) µελέτη περίπτωσης.
Απάντηση: Re: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΚΤ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 11:16 µµ
Θεωρώ ότι η άποψή σου είναι απολύτως ορθή. Συµφωνώ µαζί σου.

Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011, 09:24 µµ

Οι θέσεις του Σταµάτη συµφωνούν απολύτως µε τη θεωρία του Jarvis ,η οποία
υποστηρίζει ότι η µάθηση προκύπτει από µία κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της βιογραφίας του κάθε εκπαιδευοµένου µε µια νέα εµπειρία. Αυτή τη θεωρία ο Μάρκος
θα µπορέσει να την εφαρµόσει µε την ανάπτυξη του στοχασµού ως τρόπου αντίληψης
εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, δηλαδή µέσω διδακτικών τεχνικών όπως είναι ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων ,η οµαδική συζήτηση και οι οµαδικές εργασίες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΜΙ - Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011, 08:46 πµ

Ο Σταµάτης βασίζεται στην Εµπειρική Εκπαίδευση, της οποίας εκπρόσωπος
είναι ο Peter Jarvis, σύµφωνα µε την οποία η επιθυµία για µάθηση είναι συνήθως αποτέλεσµα µιας αποτυχηµένης προσπάθειας του ατόµου να ανταποκριθεί σε µια απρόβλεπτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της ζωής του.Ο Μάρκος εφαρµόζοντας την
παραπάνω θεωρία µέσα από το διάλογο θα ενισχύσει τον στοχασµό για να αναπτυχθούν οι νέες στάσεις.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 10:22 πµ

Νοµίζω ότι η άποψη του Σταµάτη στηρίζεται στην µετασχηµατίζουσα µάθηση
του Mezirow, σύµφωνα µε την οποία το πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µεγαλώνουµε παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για τις απόψεις µας, τις γνώσεις µας και τις παραδοχές µας. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βοηθήσει στην αποδοχή της προσθήκης νέων
εµπειριών στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και απόψεις.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 24 Μάρτιος 2011, 02:05 µµ

Πιστεύω ότι η άποψη του Σταµάτη βασίζεται στη θεωρία της εµπειρικής εκπαίδευσης του Peter Jarvis, σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία της µάθησης ξεκινά

241

από τη στιγµή που το άτοµο έρχεται σε επαφή µε κάποια κοινωνική εµπειρία η οποία
του προσφέρει τη δυνατότητα για µάθηση ( µέσα από µια κατάσταση σύγκρουσης
µεταξύ της βιογραφίας κάθε εκπαιδευόµενου µε µια νέα εµπειρία). Στις εκπαιδευτικές
τεχνικές του Μάρκου µπορούν να αναφερθούν ο διάλογος, ο καταιγισµός ιδεών, οι
οµαδικές εργασίες, το παιχνίδι ρόλων...
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:02 µµ

Ο Σταµάτης κινείται στα πλαίσια της θεωρίας του Jarvis. Οι τεχνικές που πρέπει να χρησιµοποιήσει ο Μάρκος σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία είναι: παιχνίδι ρόλων,
οµαδική συζήτηση και οµαδικές εργασίες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 09:28 µµ

Η άποψη του Σταµάτη βασίζεται στη θεωρία του Jarvis ο οποίος υποστηρίζει
ότι η µάθηση προκύπτει από µία κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της βιογραφίας του
κάθε εκπαιδευοµένου µε µια νέα εµπειρία. Ο Μάρκος θα µπορέσει να την εφαρµόσει
µε την ανάπτυξη του στοχασµού ως τρόπου αντίληψης εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, δηλαδή µέσω διδακτικών τεχνικών όπως είναι ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι
ρόλων ,η οµαδική συζήτηση και οι οµαδικές εργασίες.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΚΣ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 11:08 µµ

Ο Σταµάτης υποστηρίζει τη θεωρία της εµπειρικής εκπαίδευσης του Jarvis,
όπου το άτοµο έρχεται σε επαφή µε µια εµπειρία και µέσα από το στοχασµό πάνω σ'
αυτή αναπτύσσει νέες ικανότητες, στάσεις και τρόπο σκέψης. Οι άνεργες γυναίκες
έχουν ζήσει αποτυχίες -καταστάσεις σύγκρουσης- στην προσπάθειά τους να βρούνε
δουλειά και αυτό είναι το βασικό κίνητρό τους προς τη µάθηση. Ο Μάρκος µπορεί,
βασισµένος στις εµπειρίες τους ή σε παρόµοιες εµπειρίες, να χρησιµοποιήσει το παιχνίδι ρόλων, την µελέτη περίπτωσης σε οµάδες και την συζήτηση ώστε να διαφανούν
οι νέες στάσεις, ικανότητες και οι νέοι τρόποι σκέψης .
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 06:19 µµ

O Σταµάτης υποστηρίζει την θεωρία του Peter Jarvis και πολύ εύστοχα µέσα
σε λίγες γραµµές δίνει το πώς πρέπει να κινηθεί ο Μάρκος σύµφωνα µε αυτή την θεωρία. Στο πρώτο που πρέπει να στοχεύσει ο Μάρκος είναι η στοχαστική µάθηση. Με
βάση µια κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της βιογραφίας της κάθε εκπαιδευόµενης
µε µια νέα εµπειρία, θα πρέπει να ενθαρρύνει το στοχασµό σχετικά µε αυτήν ώστε να
αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες γνώσεις.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:06 πµ
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Ο Σταµάτης υποστηρίζει τη θεωρία της εµπειρικής εκπαίδευσης του Ρ. Jarvis. Η στοχαστική µάθηση
προκύπτει από τη σύγκρουση µεταξύ της βιογραφίας, αναφορικά µε τις κοινωνιοπολιτισµικές συνιστώσες - πλαίσιο του κάθε εκπαιδευοµένου, µε µια νέα εµπειρία. Ο
Μάρκος δρα ως «καταλύτης», θέτει τα θεµέλια και τις κατάλληλες µαθησιακές συνθήκες. ∆ηµιουργεί ήθος στην επικοινωνία και εφαρµόζει συνεργατικές τεχνικές µάθησης, διάλογο, καταιγισµό ιδεών, οµαδικές εργασίες, παιχνίδι ρόλων και ενθαρρύνει
το στοχασµό και την καινοτοµία.
Απάντηση: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. - Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
από ΡΤ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 07:41 µµ
Πιστεύω ότι η άποψη του Σταµάτη βασίζεται στη θεωρία του Jarvis που υποστηρίζει ότι η µάθηση προκύπτει από µία κατάσταση σύγκρουσης µεταξύ της βιογραφίας του κάθε εκπαιδευοµένου µε µια νέα εµπειρία. Στη συνέχεια θα πρέπει να
ενθαρρύνει το στοχασµό σχετικά µε αυτήν, ώστε να αναπτυχθούν νέες ικανότητες,
νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης.
Donald A. Schön .......... reflection in action,Μέγα.Γ.,Προσωπογραφίες http://www.adulteduc.gr
Υπάρχει ένα είδος γνώσης που ονοµάζω πρακτική γνώση και υπάρχει επίσης
ένα είδος στοχασµού κατά τη δράση, όταν αρχίζουµε να αυτοσχεδιάζουµε, όταν οι
αρχικές οδηγίες που έχουµε µας προβληµατίζουν κάπως και δεν είµαστε σίγουροι . Ο
στοχασµός κατά τη δράση είναι σιωπηρός και τυχαίος, συµβαίνει χωρίς την παρεµβολή του λόγου και δεν είναι µια συγκεκριµένη διανοητική διεργασία. Συγχρόνως, περιλαµβάνει την ικανότητα να επανερµηνεύουµε αυτό που µας εξέπληξε, γυρίζοντας
τη σκέψη µας στην ίδια µας τη σκέψη για να σκεφτούµε νέες ιδέες επί των φαινοµένων.
Όταν µια δασκάλα στρέφει την προσοχή της σε ενέργειες τέτοιες που θα δώσουν στους µαθητές το έναυσµα να ακούσουν µε προσοχή αυτά που οι ίδιοι λένε, τότε η διδασκαλία µετατρέπεται σε ένα είδος στοχασµού στη δράση. Αυτού του είδους
η διδασκαλία ενέχει τη διαρκή επαφή του εκπαιδευτή µε αυτά που λένε και κάνουν οι
µαθητές. Περιλαµβάνει την πιθανότητα να παρασυρθείς από την έκπληξη των όσων
ακούς και βλέπεις να γίνονται από τους µαθητές και να αφήσεις τον εαυτό σου να
νιώσει αυτό το συναίσθηµα. Ενέχει επίσης την ικανότητα να προβληµατιστείς γι’ αυτό που συµβαίνει και να αντιδράσεις σε αυτό τον προβληµατισµό, δοκιµάζοντας άµεσα κάποια πράγµατα που απαντούν σε αυτό που λένε και κάνουν οι µαθητές. Σηµαίνει να συναντήσεις το µαθητή σου, µε την έννοια ότι αντιλαµβάνεσαι τον τρόπο που
εκείνος αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει» (Schön, 1987, AERA).
•

Στοχασµός κατά τη δράση: σαν να παίζουµε jazz!

Το πιο πετυχηµένο παράδειγµα σχετικά µε το στοχασµό κατά τη δράση είναι
αυτό της jazz. «0 αυτοσχεδιασµός δηλαδή είναι ένα είδος στοχασµού κατά τη δράση.
Μια καλή επικοινωνία - διάλογος ανάµεσα στους µουσικούς της jazz θα πρέπει να
µην είναι εντελώς προβλέψιµη γιατί θα είναι βαρετή, αλλά ούτε και απρόβλεπτη γιατί
θα είναι άναρχη. Οι µουσικοί σε ένα κουαρτέτο jazz παίζουν µέσα σε ένα συγκεκρι-
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µένο πλαίσιο ρυθµού και µελωδίας το οποίο είναι κατανοητό: αυτό που συµβαίνει
είναι ότι το ένα µέλος παίζει και το άλλο αντιδρά απαντώντας µε το δικό του παίξιµο.
Αυτή η αντίδραση είναι σχετική µε αυτό που άκουσε και µε τον τρόπο που το άκουσε. Έτσι, εξελίσσεται ένας διάλογος που βασίζεται στη διαφορετική αντίληψη µε την
οποία ο µουσικός λαµβάνει το µουσικό µήνυµα......
κάτι σαν αυτό δηλαδή.....
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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16η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
PATRICIA CROSS - ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Καλωσορίσατε στην 16η εβδοµάδα µελέτης. Ίσως το προσέξατε ότι έως τώρα
γνωρίσαµε µία σειρά θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι ήταν όλοι άνδρες. Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε την
πρώτη γυναίκα θεωρητικό της εκπαίδευσης ενηλίκων την Patricia Cross. Θα µελετήσουµε για το σκοπό αυτό µία δηµοσιευµένη "προσωπογραφία" της P. Cross, από την
Α. Αγγέλη, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με την ευκαιρία αυτή θα συζητήσουµε γενικότερα και το θέµα: "Φύλο και
Εκπαίδευση στην Ελλάδα", µελετώντας για το σκοπό αυτό µία σχολιασµένη βιβλιογραφία (δηµοσιευµένη στο διαδίκτυο) της Ε. Κλαδούχου. Παράλληλα, θα µελετήσουµε, επίσης µία δηµοσιευµένη στο διαδίκτυο εργασία της Ε. Περάκη µε θέµα: "Η
Εκπαιδευτική θεωρία του P. Freire υπό το πρίσµα της Φεµινιστικής Παιδαγωγικής"

Yυπάρχει µια παραδοχή στο έργο του Freire ότι οι γυναίκες ζουν σε µια καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία και ότι αυτή η κατάσταση δε πρέπει να διαιωνίζεται µέσω της µαθησιακής διαδικασίας ή του εκπαιδευτικού συστήµατος
γενικότερα. Mµελετήστε τα δυο σχετικά κείµενα που σας επισυνάπτουµε δείτε ιδιαίτερα τις προτάσεις του Freire (παράγραφος 3.3) και γράψετε τη δική
σας άποψη αναφορικά µε την πιο πάνω παραδοχή του Freire. Aν πραγµατικά
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαιωνίζονται παρόµοια στερεότυπα ποια
µπορεί να είναι η συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων για την εξάλειψη αυτών
των εσφαλµένων παραδοχών.
2. H P. Cross στην παράγραφο α΄ γράφει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων δεν πρέπει
να εµµένει στην αποµνηµόνευση γνώσεων αλλά να στοχεύει στη δηµιουργία
ενεργών πολιτών. Μελετήστε τις προτάσεις της - σχολιάστε - ή γράψετε τις
δικές σας προτάσεις
3. Η P. Cross στο κείµενο που µελετήσατε γράφει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων
πρέπει να εξασφαλίζει εµπειρίες µάθησης µέσα στην τάξη (παράγραφος ε΄)
για το σκοπό αυτό κάνει µια σειρά από προτάσεις. Σχολιάστε τις προτάσεις
της P. Cross και αν επιθυµείτε προσθέστε κάποιες δικές προτάσεις για τον ίδιο
σκοπό από τη δική σας εµπειρία.
1.

Καλή σας συνέχεια!
FORUM:
P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ= ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 09:59 πµ

Η P. Cross στην παράγραφο α΄ γράφει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων δεν πρέπει
να εµµένει στην αποµνηµόνευση γνώσεων αλλά να στοχεύει στη δηµιουργία ενεργών
πολιτών. Μελετήστε τις προτάσεις της - σχολιάστε - ή γράψτε τις δικές σας προτάσεις.
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Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ∆Μ - ∆ευτέρα, 28 Μάρτιος 2011, 09:52 µµ

Ό, τι ισχύει στην εκπαίδευση ανηλίκων, το ίδιο πρέπει να ισχύει και σ' αυτήν
των ενηλίκων. Η δηµιουργία ενεργών πολιτών πρέπει να είναι το ζητούµενο για κάθε
εκπαιδευτή τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Η K.P. Cross κάνει λόγο α) για εναλλακτικά προγράµµατα σπουδών και β) για την αναγκαιότητα συνυπολογισµού του ιδιαίτερου τρόπου µάθησης και της ικανότητας διαπροσωπικής επικοινωνίας του εκπαιδευοµένου. Τα δύο προηγούµενα σε συνδυασµό µε τις βασικές παραδοχές της Θεωρίας της Ανδραγωγικής και τις Γενικές Αρχές Μάθησης Ενηλίκων, που µελετήσαµε
σε προηγούµενες ενότητες, µπορούν να οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο
εκπαιδευόµενος σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται "µαθαίνει" να δρα ως ενεργός πολίτης, µια ιδιότητα που κατακτάται δια βίου, καθώς α) πρόκειται για µια ιδιότητα που δεν αποκτάται αποκλειστικά στα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και β)
οι µεταβαλλόµενες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες επιβάλλουν την προσαρµογή
του πολίτη στα νέα δεδοµένα. Εξάλλου, οι σύγχρονες δηµοκρατίες, απαιτούν την παρουσία του ενηµερωµένου και ενεργού πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας και µόρφωσης.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΕΨ - Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011, 10:25 πµ

Η ικανότητα των ατόµων να µαθαίνουν από τη στιγµή που θα γεννηθούν µέχρι τη στιγµή που θα πεθάνουν είναι αναµφισβήτητο γεγονός. Αποκτούν γνώσεις και
δεξιότητες, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, βελτιώνουν την κρίση τους και προσαρµόζονται στον γύρω τους κόσµο. Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη του δυναµικού των σύγχρονων κοινωνιών γίνεται ολοένα και σπουδαιότερος,
µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερο µέρος της ζωής των ανθρώπων. Έτσι, από εθελοντική δραστηριότητα, που ήταν στο παρελθόν, τείνει να καταστεί τρόπος ζωής της σύγχρονης κοινωνίας. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Η κοινωνία µας µεταβάλλεται συνεχώς, µε αποτέλεσµα ο κόσµος στον οποίο ζούµε να είναι διαφορετικός από αυτόν που γεννηθήκαµε. Οι σκοποί, ωστόσο,
της εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεµένοι µε τα ερωτήµατα: σε ποια κοινωνία θα
ζήσουµε, σε τι είδους κοινωνία θέλουµε να ζήσουµε και τι είδους πολίτες θέλουµε να
δηµιουργήσουµε. Και, βέβαια, αφού δεν µπορούµε να γνωρίζουµε ακριβώς ποια θα
είναι η µελλοντική κοινωνία, η µόνη δυνατή λύση στην υπέρβαση αυτής της δυσκολίας είναι η συνεχής εκπαίδευση.
Έτσι, σήµερα κανείς πλέον δεν προσδοκά ότι θα αποκτήσει σε κάποιο πανεπιστήµιο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα ένα βασικό πτυχίο, το οποίο θα του δώσει τον
βασικό εξοπλισµό των γνώσεων και δεξιοτήτων και ο οποίος θα επαρκέσει σε όλη
του τη ζωή. Στις παραδοσιακές κοινωνίες η κοινωνική και πολιτική ζωή χαρακτηρίζονται από ένα σχετικά σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως εξάλλου είναι και το
κοινωνικό. Αντιθέτως, στη σηµερινή εποχή έχουν διαταραχθεί τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οι κοινωνικοί θεσµοί. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι µορφές
εκπαίδευσης θεωρούνται σπουδαίες και όχι µόνο αυτές που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η διαπίστωση ότι η τυπική εκπαίδευση αδυνατεί από µόνη της να
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καλύψει όλο το φάσµα των εκπαιδευτικών αναγκών οδήγησε στην ανάγκη καθιέρωσης νέων µορφών εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, αφότου ο κόσµος
µπήκε στην τροχιά της παγκοσµιοποίησης. Παράλληλα, η ίδια η εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνία για µόρφωση έξω από τα
πλαίσια του σχολείου είναι πολυάριθµες και ποικίλες. Τα περισσότερα πράγµατα που
µαθαίνουν τα άτοµα λαµβάνουν χώρα στην καθηµερινή τους ζωή, είτε στο σπίτι είτε
στον δρόµο είτε στην εργασία, ενώ η έννοια των προσόντων, µε την παραδοσιακή
σηµασία του όρου, παραχωρεί σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας τη θέση της στην
ιδέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της προσαρµοστικότητας στις συνεχείς αλλαγές. H µάθηση είναι µια βασική ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία πραγµατοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ένα µεγάλο τµήµα της µάθησης των ενηλίκων
λαµβάνει χώρα σε άτυπα περιβάλλοντα µέσω των καθηµερινών εµπειριών.
Η µάθηση που συνδέεται µε την ανάπτυξη του ατόµου βασίζεται µάλλον στις
καθηµερινές εµπειρίες του και εντάσσεται κατά τρόπο πολύπλοκο στο γενικό πλαίσιο
της ζωής του ενηλίκου. Έτσι, η ανάληψη νέων κοινωνικών ρόλων, όπως του γονιού,
του συζύγου, του εργαζοµένου και του πολίτη, προϋποθέτει νέα µάθηση. Κάθε εµπειρία συνεπώς της ζωής ενδέχεται να αποτελέσει µαθησιακή εµπειρία. Είναι προφανές
ότι η χώρα µας χρειάζεται µια νέα κουλτούρα µάθησης, σύµφωνη µε τις ανάγκες της
πολυπο-λιτισµικότητας και της σύγχρονης κοινωνίας της παγκοσµιοποίησης. ∆εν αρκεί πλέον να αναδιατάσσουµε και να µεταρρυθµίζουµε τις παλιές δοµές, προκειµένου
να εξασφαλίσουµε µια κάπως καλύτερη εκπαίδευση. Μια πλήρης αλλαγή της κατεύθυνσης της µάθησης είναι σήµερα επιτακτική αναγκαιότητα και αυτό σηµαίνει αλλαγή στην κουλτούρα µάθησης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα κουλτούρα διά βίου µάθησης
έχει καταστεί σηµαντικό θέµα τα τελευταία δέκα χρόνια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας µας και πολύ περισσότερο άλλων χωρών. Οι κυβερνήσεις, µε ποικίλα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα, επιδιώκουν τη συµµετοχή των ατόµων σε προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και αυτοµόρφωσης. Οι προσδοκίες τους είναι ότι, αν τα άτοµα εµπλέκονται σε δραστηριότητες διά
βίου µάθησης και καταστούν διά βίου µαθητές, θα µπορούν να υπερβούν ευκολότερα
τις διάφορες δυσκολίες της ζωής .
Η διά βίου µάθηση στη βάση της είναι απλή αλλά σηµαντική έννοια, επειδή
λειτουργεί ως καταλύτης για µια ριζοσπαστική στροφή από την τυπική (σχολική)
στην άτυπη µάθηση. Υποδηλώνει ότι πρέπει να λαµβάνει χώρα σε όλα τα στάδια της
ζωής του ανθρώπου, από τη γέννηση µέχρι τον θάνατο. ∆ίνει περισσότερη έµφαση
στη µάθηση και λιγότερο στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και όχι στο σχολείο. Οραµατίζεται τη µάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής, δίνοντας έµφαση στη συνέχεια και
στη στρατηγική της προσωπικής µάθησης. Επιπλέον, αν η έννοια της διά βίου µάθησης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα δηµοκρατικό σύστηµα µε ίσες ευκαιρίες
εκπαίδευσης, τότε οφείλουµε να την προσεγγίσουµε κριτικά, για να µπορέσουµε να
αντιληφθούµε όχι µόνο τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες. Η επίγνωση αυτών
των δυσκολιών είναι µέρος της σύγχρονης µαθησιακής διαδικασίας. Για τον σκοπό
αυτό χρειάζεται να διερευνήσουµε τα κοινωνικά εµπόδια και τις κοινωνικές συνθήκες
και να ανοίξουµε νέους διαύλους επικοινωνίας µέσω των οποίων θα αναζητήσουµε
την αλήθεια.
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Ο πρωταρχικός ρόλος της εµπειρίας στη διαδικασία της µάθησης έχει τις ρίζες
του στην προοδευτική φιλοσοφία του Dewey (1938), που αναπτύσσεται στο σύγγραµµά του Experience and Education (Εµπειρία και Εκπαίδευση). Στη θεωρία του
Dewey η ιδέα της µάθησης µέσω εµπειρίας δεν είναι απλώς ότι η συσσώρευση της
εµπειρίας βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της µάθησης, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές προσδίδουν νόηµα ή κατανοούν τις εµπειρίες. Για τον Dewey, ο στοχασµός των εκπαιδευτικών είναι αποτέλεσµα της έκπληξης που τους δηµιουργεί µια
πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν. Ο στοχασµός
αυτός διευκολύνει τα άτοµα να τροποποιήσουν αυτή την κατάσταση. Με βάση αυτά
τα δεδοµένα, ο Dewey (1933) κάνει διάκριση µεταξύ της δράσης που χαρακτηρίζεται
από ρουτίνα και της δράσης που χαρακτηρίζεται από στοχασµό.
Στην πρώτη περίπτωση η δράση κατευθύνεται από παράγοντες τέτοιους όπως
η παράδοση, η συνήθεια, η εξουσία και οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Εξ ορισµού είναι στατική και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές
απαιτήσεις. Αντιθέτως, η δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται από επιθυµία για συνεχή αυτοαξιολόγηση και επαγγελµατική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων γνωρισµάτων, προϋποθέτει ευελιξία, αυστηρή ανάλυση και κοινωνική επίγνωση. Η ιδέα της εµπειρίας
ως κεντρικής ιδέας της µάθησης είναι τόσο διάχυτη στη θεωρία και στην πράξη της
εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε είναι δύσκολο να βρεθούν περιπτώσεις µελετών οι οποίες να µην αναφέρονται στον ρόλο της εµπειρίας.
Οι σηµαντικότερες εργασίες που εµπίπτουν στη µάθηση ενηλίκων µέσω εµπειρίας
είναι
του
Boud
(1994)
και
του
Kolb
(1984).
Σύµφωνα µε το µοντέλο του Boud, η εµπειρία που προκαλεί στοχασµό αποτελείται
από τρία στάδια στοχασµού: α. επιστροφή στις εµπειρίες που είναι προγενέστερες του
µαθησιακού γεγονότος, β. στοχασµός για το γεγονός και γ. αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων.
Το µοντέλο του Kolb (1984) παρουσιάζεται σε κυκλική µορφή, η οποία αποτελείται
από τέσσερα στάδια: α. απόκτηση µιας συγκεκριµένης προσωπικής εµπειρίας, β. παρατήρηση και αναστοχασµός αυτής της εµπειρίας, ο οποίος µας επιτρέπει να ερµηνεύουµε τις εµπειρίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, γ. διατύπωση αφηρηµένων
ιδεών και γενικευµένων απόψεων για την εµπειρία και τον αναστοχασµό και δ. έλεγχος αυτών των θεωριών σε νέες καταστάσεις µε σκοπό να λύσουµε πρακτικά προβλήµατα
Καθεµία από αυτές τις ενέργειες αντικατοπτρίζεται σε διαφορετικά είδη µαθησιακού περιβάλλοντος και ως τέτοιες αντανακλούν τις διαφορές στα είδη των δυνατοτήτων, τα οποία οι εκπαιδευόµενοι επιδεικνύουν στα διάφορα µαθησιακά στιλ.
Για παράδειγµα, ένα περιβάλλον για αποτελεσµατική µάθηση είναι σύµφωνο µε ένα
στιλ µάθησης που βασίζεται σε συγκεκριµένες εµπειρίες. Η στοχαστική παρατήρηση
δίνει έµφαση στην αντιληπτική προσέγγιση κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι ερευνούν την έννοια. Η διατύπωση αφηρηµένων εννοιών εµπεριέχει θεώρηση λογικών
συστηµάτων. Τέλος, ο έλεγχος βασίζεται στον προσδιορισµό στόχων και στον πειραµατισµό για την επίτευξή τους.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΙΠ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 06:12 µµ
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Είναι σίγουρα µια ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία φαίνεται να θεωρεί την εκπαίδευση ενηλίκων ως την "ψυχανάλυση" του ενεργού πολίτη, δηλαδή µια τουλάχιστον πολύχρονη, εξατοµικευµένη διαδικασία που σκοπεύει να "ολοκληρώσει" τον
πολίτη, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις όποιες εκπαιδευτικές "αγκυλώσεις" του. Πώς
το υλοποιούµε αυτό δωρεάν και πώς το προστατεύουµε από το να γίνει ένα ακόµη
εργαλείο διακρίσεων ή πιστοποιητικο-θηρισµού;
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΑΚ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:01 µµ

Συµφωνώ απολύτως µε αυτή την άποψη της P. Cross. Μάλιστα θα προσέθετα
σε αυτή της τη θέση το ότι η δηµιουργία ενεργών πολιτών θα πρέπει να αποτελεί στόχο όχι µόνο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτός ο
στόχος θα µπορέσει να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής οµαδοσυνεργατικής µεθόδου,
συζήτησης και υλοποίησης διαθεµατικών εργασιών (projects) κατά τη διδασκαλία.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΚΑ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 08:33 µµ

Συµφωνώ µε τη θέση της P. Cross. Ξενίζει ωστόσο τους περισσότερους ενήλικες εκπαιδευόµενους η αυτοδιάθεση στη µάθηση και η αυτενέργεια. Είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτή να διαµορφώσει το πλαίσιο της εκπαίδευσης και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΜΙ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 10:00 πµ

H Paticia Cross υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει σαν στόχο τη δηµιουργία ενεργών πολιτών. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από την παιδευτική εµπειρία των εκπαιδευοµένων ανάλογα µε τον ιδιαίτερο τρόπο µάθησης καθώς και
τη φάση προσωπικής ανάπτυξης. Ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου
παίζουν οι εκπαιδευτές οι οποίοι εφαρµόζοντας ερευνητικές διαδικασίες µε τους εκπαιδευόµενους µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία ενεργών πολιτών.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΠΓ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 01:57 µµ

Πολύ σωστά αναφέρει η Cross ότι η εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να στοχεύει πρωτίστως στη δηµιουργία ενεργών πολιτών στους οποίους θα παρέχονται εναλλακτικά προγράµµατα σπουδών, µε ελεύθερη δοµή και πλουραλισµό ιδεών, και θα εξασφαλίζεται η παιδευτική τους εµπειρία. Προτείνεται µια εκπαίδευση που θα είναι
προσαρµοσµένη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων και θα επι-
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τρέπει την πληθώρα επιλογών στον εκπαιδευτή. Μια εκπαίδευση που θα διευκολύνει
την ελευθερία κινήσεων και επιµορφωτικών δράσεων.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 03:13 µµ

Η Cross έχει δίκιο όταν αναφέρει ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η δηµιουργία ενεργών πολιτών και όχι η παροχή στείρας γνώσης. Φυσικά αυτό πρέπει να
ισχύει όχι µόνο στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση. Η
χρήση εναλλακτικών προγραµµάτων σπουδών µε βάση τις ικανότητες και τις ανάγκες
των µαθητών θέτει τις βάσεις για τον ενεργό πολίτη. Έτσι έχουµε ανθρώπους -πολίτες
που διευρύνουν τους ορίζοντές τους, συµµετέχουν στα κοινωνικά ζητήµατα και έχουν
τη δική τους άποψη µέσα από τις εµπειρίες τους, τις σκέψεις τους και τους προβληµατισµούς τους χωρίς να παρασύρονται ακόµη και από την πλειοψηφία. Ενεργός πολίτης σηµαίνει ελεύθερος άνθρωπος, απαλλαγµένος από δογµατισµούς και προκαταλήψεις.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
• από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:41 πµ
Συµφωνώ απόλυτα µε την τοποθέτηση της συναδέλφου Χρυσάνθης Πάσχου!
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΡΤ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 07:21 µµ

Συµφωνώ µε την Χρυσάνθη ενεργός πολίτης είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Και
η Cross µας εξηγεί πως η δηµιουργία ενεργών πολιτών πηγάζει από την εκπαίδευση.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΜΓ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 05:43 µµ

Στόχος στην εκπαίδευση ενηλίκων κατά την P. Cross είναι η δηµιουργία ενεργών πολιτών µέσα από την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι αυτός που θα ενθαρρύνει και θα
θέσει ερευνητικές διαδικασίες που θα κάνουν τους εκπαιδευόµενους πιο ενεργούς πολίτες.
Re: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΑΤ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 06:49 µµ
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Ενεργός είναι ο πολίτης που ενδιαφέρεται γι'αυτά που συµβαίνουν γύρω του,
ενηµερώνεται, έχει άποψη τεκµηριωµένη και συµµετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι. ∆ε νοιάζεται µόνο για τον εαυτό του και το µικροσυµφέρον του αλλά για
το κοινωνικό σύνολο του οποίου αποτελεί µέρος, για τη χώρα του και για τον κόσµο
ολόκληρο , καθώς οπουδήποτε κι αν συµβαίνει κάτι , έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσµο µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η εκπαίδευση ενηλίκων -και γενικότερα η εκπαίδευση θα πρόσθετα εγώ -έχει ως στόχο (ή πρέπει να έχει ως στόχο )τη δηµιουργία
ενεργών πολιτών. Μπορεί κανείς να στοχεύσει στη δηµιουργία ενεργών πολιτών
χρησιµοποιώντας ως εκπαιδευτική τεχνική και µέσο την αποστήθιση; Μάλλον όχι και
σίγουρα δύσκολα. Για να ενεργοποιηθεί το πνεύµα και να αρχίσει να σκέφτεται
χρειάζεται µια εκπαιδευτική διαδικασία που θα προωθεί το διάλογο προκειµένου να
αναπτυχθεί η κριτική σκέψη. Βέβαια για να αποκτήσει κανείς την ικανότητα να κρίνει, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει! Χωρίς γνώση δε γίνεται να υπάρξει κρίση, άρα δεν
εξοβελίζουµε τη γνώση. Όµως η γνώση να προέρχεται από µια βιωµατική διαδικασία
,ώστε να γίνεται κτήµα του εκπαιδευοµένου κι όχι µέσω της αποστήθισης που οδηγεί
τη γνώση στη βραχύχρονη µνήµη κι από κει στην απώλεια.
Απάντηση: Re: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 4 Μάιος 2011, 02:28 µµ

Με βάση αυτή επεκτείνω την σκέψη µου...Γράφεις "για να αποκτήσει κανείς
την ικανότητα να κρίνει, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει!", θεωρώ ότι η γνώση που δίνεται, θα πρέπει να είναι δια θεµατική και ποικιλόµορφη. ∆ιδάσκω πληροφορική και
προσπαθώ να επιλέγω ενδιαφέροντα θέµατα από διάφορες πηγές (πχ. τοπική αυτοδιοίκηση, επιστηµονικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντολογικά κτλ. ) και µέσα από
την επεξεργασία τους από την µία να χρησιµοποιούν τα εργαλεία πληροφορικής που
θέλω να διδάξω και από την άλλη να τους δίνονται ερεθίσµατα να ψάξουν για θέµατα
γενικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως τους προτρέπω να προβληµατιστούν, να ψάξουν, να
µάθουν, να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο της ζωή τους και περισσότερες επιλογές.
Αυτό που µου άρεσε περισσότερο στην θεωρία της Cross είναι η φράση που λέει ότι
η εκπαίδευση είναι εθιστική, όσα περισσότερα µαθαίνει κάποιος τόσα περισσότερα
θέλει να µάθει....
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 04:00 µµ

Ασφαλώς και συµφωνούµε µε την Cross. Αυτή την ουσία εξάλλου έχει και η
εκπαίδευση ή θα έπρεπε να έχει, την αφενός µεγιστοποίηση γνώσης και αφετέρου την
πρακτικής της εφαρµογής αφού πρώτα έχει περάσει από το φίλτρο της κρίσης.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 10:08 µµ
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H Paticia Cross υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει σαν στόχο τη δηµιουργία ενεργών πολιτών. Θα συµφωνήσω µε αυτήν την άποψη της. Ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου παίζουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι εφαρµόζοντας
ερευνητικές διαδικασίες µε τους εκπαιδευόµενους µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία ενεργών πολιτών. Μάλιστα θα προσέθετα σε αυτή της τη θέση το
ότι η δηµιουργία ενεργών πολιτών θα πρέπει να αποτελεί στόχο όχι µόνο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτός ο στόχος θα µπορέσει να
επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, συζήτησης και υλοποίησης διαθεµατικών εργασιών κατά τη διδασκαλία.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΓΙ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 12:29 πµ

Ενεργός πολίτης είναι και ο πολίτης δηµιουργός. Αυτός που θα θελήσει να
πάρει την τύχη του στα χέρια του και να οικοδοµήσει κάτι καλύτερο. Γίνεται αυτό
όµως µόνο µέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων; Όχι µάλλον. Όσον αφορά όµως τη συµβολή της εκπαίδευσης για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα ήταν σκόπιµο να δούµε
τον άνθρωπο σε µια συνέχεια. Από τη στιγµή που γεννιέται µέχρι το τέλος του πρέπει
να έχει αυτή την ταυτότητα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουµε από πολύ νωρίς και να µην
περιοριστούµε στην ενήλικη ζωή.
Ας βρισκόµαστε όλοι και πάντα σε µια πορεία για την ολοκλήρωση µας.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΞΧ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 02:20 πµ

Αποµνηµόνευση σηµαίνει στατικότητα και τυποποίηση. Ενεργός πολίτης σηµαίνει "learning by doing", "µαθαίνω πώς να µαθαίνω", κριτική σκέψη, στοχασµός
και αναστοχασµός. Εάν πραγµατικά στοχεύσουµε ως έθνος στη δηµιουργία ενεργών
πολιτών τότε θα πρέπει να αλλάξουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα ριζικά σε όλες
τις βαθµίδες, ώστε να υπάρχει µαθησιακή διεργασία πριν και µετά τις προαγωγικές
και να πάψουν αυτές να αποτελούν αυτοσκοπό των µαθητών. Τότε και µόνο τότε θα
οδεύσουµε προς τον ενεργό πολίτη καθώς "ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ".
Απάντηση: P. CROSS - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ=∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 05:18 µµ

Πιστεύω ότι πάνω σ’αυτό βασίζεται και το ότι τα µαθήµατα στους ενήλικες
στα Σ∆Ε ονοµάζονται γραµµατισµοί και δεν υπάρχει εγχειρίδιο αλλά ο εκπαιδευτής
θα πρέπει να βασίζεται στο σχεδιασµό υλικού πάνω στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων για τη διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας.

P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
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•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 09:53 πµ

Η P. Cross στο κείµενο που µελετήσατε γράφει οτι η εκπαίδευση ενηλίκων
πρέπει να εξασφαλίζει εµπειρίες µάθησης µέσα στην τάξη (παράγραφος ε.) για το
σκοπό αυτό κάνει µια σειρά από προτάσεις. σχολιάστε τις προτάσεις της P. Cross και
αν επιθυµείτε προσθέστε κάποιες δικές προτάσεις για τον ίδιο σκοπό από τη δική σας
εµπειρία.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΕΨ - Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011, 10:53 πµ

Στην εκπαίδευση ενηλίκων οι σκοποί της αξιολόγησης του προγράµµατος
ποικίλλουν. Για πολλούς ειδικούς η αξιολόγηση του προγράµµατος έχει τέσσερεις
βασικούς σκοπούς. Ο πρώτος, συνολικός στη φύση του, γίνεται συνήθως για λογαριασµό των χρηµατοδοτών του προγράµµατος µε σκοπό την απόδοση λόγου. Ο δεύτερος εξετάζει τον βαθµό κατά τον οποίο επιτεύχθηκαν οι αντικειµενικοί στόχοι του
προγράµµατος. Ο τρίτος σκοπός αφορά στη βελτίωση του προγράµµατος και στο
πλαίσιο αυτό εντοπίζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του, µε σκοπό να
διατυπωθούν συµπεράσµατα για την αξία του. Ο τελευταίος αποσκοπεί στην επίτευξη
κοινωνικής αλλαγής, εξετάζοντας µε ανοιχτό µυαλό τους τρόπους µε τους οποίους οι
στόχοι του προγράµµατος διευκολύνουν την κοινωνική αλλαγή.
Οι πτυχές του προγράµµατος οι οποίες πρέπει να εξεταστούν µε λεπτοµέρεια
είναι:
α. Αξιολόγηση της αναγκαιότητας του προγράµµατος. Η πιο βασική ερώτηση, που
µπορεί ένας αξιολογητής να θέσει, αφορά στο αν είναι ανάγκη να γίνει το πρόγραµµα. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους προτάθηκε το πρόγραµµα και ποια η φιλοσοφική του βάση; Η ερώτηση αυτή είναι σηµαντική, επειδή συχνά γίνονται προγράµµατα για πολλούς άλλους λόγους και όχι για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
β. Αξιολόγηση του σχεδιασµού του προγράµµατος. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να
χαρακτηρίζει ένα πρόγραµµα είναι ο άρτιος σχεδιασµός του. Η αξιολόγηση πρέπει να
προσδιορίζει αν και κατά πόσο οι σκοποί και οι στόχοι του προγράµµατος είναι σύµφωνοι µε τις ανάγκες για τις οποίες δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα.
γ. Αξιολόγηση προθυµίας αποδοχής. Όσο καλό και καινοτόµο και αν είναι ένα πρόγραµµα, συχνά δεν υλοποιείται, επειδή µερικοί κοινωνικοί εταίροι (διευθυντής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόµενοι κ.ά.) δεν έχουν προετοιµαστεί ψυχολογικά, για να το αποδεχτούν. Χρειάζεται εκτεταµένη πληροφόρηση και θεµελίωση καλών διαπροσωπικών
σχέσεων, προτού αποφασιστεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα.
δ. Υλοποίηση της αξιολόγησης. Βασικές ερωτήσεις που χρειάζονται οι αξιολογητές
να απαντήσουν σε αυτό το θέµα είναι οι ακόλουθες. Εφαρµόστηκε το πρόγραµµα µε
βάση τον σχεδιασµό του; Αν όχι, για ποιο λόγο και ως προς τι η υλοποίηση ήταν διαφορετική από τον αρχικό σχεδιασµό;
ε. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Υπάρχουν δύο είδη αποτελεσµάτων, τα οποία
µπορούν να αξιολογήσουν οι αξιολογητές. Τα σκόπιµα αποτελέσµατα, δηλαδή οι
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προκαθορισµένοι σκοποί και στόχοι του προγράµµατος και τα ακούσια αποτελέσµατα, δηλαδή τα απρόβλεπτα αποτελέσµατα του προγράµµατος. Τα ακούσια αποτελέσµατα µπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.
στ. Ανάλυση κόστους-οφέλους. Στην ανάλυση κόστους-οφέλους οι αξιολογητές συγκρίνουν το κόστος του προγράµµατος (υλικά και ανθρωποώρες που δαπανήθηκαν,
απρόβλεπτα αρνητικά αποτελέσµατα) µε τα οφέλη (σκόπιµα και ακούσια θετικά αποτελέσµατα). Αυτή η πτυχή, η οποία σπάνια λαµβάνεται υπόψη στις αξιολογήσεις των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, υπερβαίνει τη λογική του κατά πόσο επετεύχθησαν ή
δεν επετεύχθησαν οι στόχοι του προγράµµατος, για να διατυπώσει κρίσεις αναφορικά
µε την αξία του προγράµµατος.
Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο µέρος της αποτελεσµατικής διδασκαλίας
και συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία βελτίωσής της. Στην εκπαιδευτική πράξη συνήθως η αξιολόγηση γίνεται κατανοητή ως µεταγενέστερη σκέψη και προστίθεται
στον απολογισµό του προγράµµατος. Ωστόσο, η µεθόδευση αυτή δεν συνάδει προς
τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία η αξιολόγηση πρέπει να
είναι από την αρχή ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα. Στην αξιολόγηση, όπως και σε
κάθε άλλη επιστηµονική περιοχή, υπάρχουν κάποιες θεωρητικές αρχές, οι οποίες µας
διευκολύνουν να οργανώσουµε αυτό που θέλουµε να κάνουµε. ∆ηλαδή, να διαχωρίσουµε την καλή από την κακή διδακτική πρακτική. Όταν η αξιολόγηση βασίζεται σε
έγκυρα δεδοµένα, έχει αποτέλεσµα την απόκτηση χρήσιµων πληροφοριών για την
ακαδηµαϊκή επίδοση των εκπαιδευόµενων.
Μέσω της αξιολόγησης οι εκπαιδευτές µπορούν να προσδιορίσουν πόσο αποτελεσµατικές είναι οι διδακτικές τους δραστηριότητες και πόσο καλά µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοί τους. Η έγκυρη αξιολόγηση προϋποθέτει από τον εκπαιδευτή τη συγκέντρωση έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών από διάφορες πηγές και στη συνέχεια
τη διατύπωση κρίσεων µε βάση αυτά τα δεδοµένα.
Ο σκοπός της αξιολόγησης σχετίζεται πάντοτε µε τη συνεχή βελτίωση τόσο
της επίδοσης των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόµενων. Η αξιολόγηση εµπεριέχει ένα σύστηµα επανατροφοδότησης της προόδου του αξιολογούµενου, συνιστώντας
παράλληλα αποτελεσµατικό µέσο πληροφόρησης για την απόδοση και την πρόοδο.
Το σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αρτιότητα, για να το εµπιστευτούν οι αξιολογούµενοι και να ενεργήσουν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά του. Η εφαρµογή λ.χ.
συνεργατικών τρόπων εργασίας µε οµαδικές γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, οµαδική διόρθωση, θα µπορούσε να ξεπεράσει µερικούς από τους φόβους που εκφράζουν
οι εκπαιδευόµενοι, ότι δηλαδή η πιστοποίηση καλλιεργεί ανταγωνιστικό κλίµα.
Το δηµοκρατικό περιεχόµενο, η δηµοκρατική διαχείριση και οι δηµοκρατικές
µέθοδοι αξιολόγησης απαρτίζουν τα βασικά στοιχεία της ισότητας στην τάξη. Οι εκπαιδευτές µπορούν να αρχίσουν µε ένα από τα τρία και στη συνέχεια να προσθέσουν
τα άλλα δύο. Όσο πιο εναρµονισµένα είναι αυτά τα τρία τόσο πιο συνεργατική γίνεται η τάξη. Η δηµοκρατική αξιολόγηση εµπλέκει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία κατανόησης του τρόπου αποτίµησης της προόδου τους. Αυτοί τηρούν τους φακέλους
των εργασιών τους, οι οποίες τους προσφέρουν σηµεία αναφοράς, για να κρίνουν την
πρόοδό τους. Αντί να ρωτούν τους εκπαιδευτές αν η εργασία τους είναι καλή, µπορούν να εξετάζουν την παρούσα πρόοδό τους µε την προγενέστερη και να τη συγκρί-
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νουν. Σε µια δηµοκρατική τάξη ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι κατανοούν την
αναγκαιότητα της συνεργασίας. Φυσικό αποτέλεσµα της συνεργασίας είναι να δίνεται
η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να επιλέγουν τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα
αξιολογηθούν.
Είναι προφανές ότι αν η αξιολόγηση δεν είναι σχεδιασµένη ενδελεχώς, καταλήγει συχνά σε αρνητικά συναισθήµατα τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους
αξιολογούµενους, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει περισσότερο κακό και λιγότερο καλό.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΙΠ - Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011, 10:03 µµ

∆εν ξέρω... για να κάνει ο ενήλικας κάποια άσκηση είναι σηµαντικό να καταλάβει το λόγο για τον οποίο πρέπει να την κάνει. Πώς τον πείθεις ότι είναι σηµαντικές; Επίσης έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί ενήλικες έχουν µια... αντίσταση στις γραπτές ασκήσεις. Ίσως προφορικά και σε οµάδες να δουλέψουν καλύτερα.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΠΓ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 10:15 µµ

Θα συµφωνήσω µε την άποψη σου Γιάννη. Κάτι ανάλογο παρατηρώ και εγώ
στο Σ∆Ε όπου είµαι φέτος. Μέσα από οµαδικά φύλλα αξιολόγησης βλέπω ότι οι ενήλικες εκφράζονται ελεύθερα µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα.Αυτό µάλιστα που τους
χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η τελική παρουσίαση των εργασιών τους στους συνεκπαιδευοµένους τους και η επιδοκιµασία που λαµβάνουν.

Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 02:58 µµ

Οι στόχοι της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης πρέπει κάθε φορά να είναι
σαφείς και στα δυο µέρη. Πρέπει κάθε φορά να ενθαρρύνουµε τους ενήλικες µαθητές
γιατί αγχώνονται και φοβούνται στο άκουσµα της αξιολόγησης και διόρθωσης των
εργασιών τους. Μέσα από τις εµπειρίες τους µπορούµε να κάνουµε το µάθηµα πιο
δηµιουργικό. Συµφωνώ µε την Πηνελόπη γιατί παρά το γεγονός ότι διστάζουν στα
φύλλα εργασίας που τους δίνω, κάθε φορά σε αυτά βλέπω να εκφράζονται ελεύθερα
και να απολαµβάνουν την παρουσίασή τους στους συµµαθητές τους.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΑΚ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:25 µµ

Όντως πολύ σηµαντικό είναι να εξασφαλίσεις στον ενήλικα εκπαιδευόµενο
διαδικασίες µεταγνώσης, ενεργού µάθησης ,αξιολόγησης και άµεσης ανατροφοδότησης. Αυτές τις διαδικασίες προσπαθώ καθηµερινά να εφαρµόζω και να τηρώ κατά τη
διδασκαλία µου στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ,όπου εργάζοµαι. Όµως, βάσει της
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έως τώρα εµπειρίας µου συναντώ πολλές δυσκολίες κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων είτε µε ασκήσεις είτε µε τεστ την ώρα του µαθήµατος ,γιατί ορισµένοι
από αυτούς συχνά αποθαρρύνονται ή αγχώνονται ή δεν κατανοούν τη χρησιµότητα
της διενέργειας οποιασδήποτε µορφής αξιολόγησης. Παρ'όλα αυτά, συνεχώς προσπαθώ να τους ενθαρρύνω εντάσσοντάς τους σε οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ή
καλλιεργώντας πιο πολύ τον προφορικό τους λόγο.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ∆Μ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 11:07 πµ

Όλοι συµφωνούµε στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους ενηλίκους όπως επίσης και στην αναγκαιότητα κατάρτισης και επίγνωσης του έργου τους
από την πλευρά των εκπαιδευτών και των εκάστοτε διδασκόντων. Στο συγκεκριµένο
χωρίο είναι εµφανής η αναφορά της K.P. Cross στην αναγκαιότητα ύπαρξης της αξιολόγησης της µαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. Μάλιστα, προτείνει στον εκπαιδευτή να περιλάβουν οι µαθητευόµενοι στην εργασία που εκπονούν την προσωπική τους άποψη για τη µαθησιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε σ' όλο το χρονικό
διάστηµα της διδασκαλίας, απαντώντας σε κάποιες ορισµένες από τον εκπαιδευτή
ερωτήσεις. Πιστεύει πως η διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι πλήρης µε την οµαδική - συλλογική ανάλυση των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η απόκτηση και της µαθησιακής εµπειρίας από τους εκπαιδευοµένους.
Σε γενικές γραµµές, συµφωνώ µε την αξιολογητική διαδικασία που προτείνει
η Cross, αφού το αποτέλεσµα αυτής θα ωφελήσει πολλαπλά και τον ίδιο τον εκπαιδευτή στο σχεδιασµό µελλοντικών διδασκαλιών. Ειδικότερα, θα τον καθοδηγήσει στη
διαµόρφωση των στόχων του, στην περαιτέρω ανάπτυξη µεθόδων ενεργούς µάθησης
και στη βελτίωση γενικότερα του διδακτικού του έργου. Με µια πιο προσεκτική µατιά στις ερωτήσεις, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευόµενοι, κατανοούµε τα ωφέλη που προκύπτουν από τις απαντήσεις που πρόκειται να εξαχθούν.
Πιστεύω πως µε τη µέθοδο αυτή ο σχεδιαστής - εκπαιδευτής αποκοµίζει περισσότερα
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το µαθητή. Ωστόσο, παρόλο που συµφωνώ µε την παραπάνω διαδικασία της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, είναι απαραίτητο κάθε φορά
οι στόχοι της να είναι σαφείς και να έχουν καθοριστεί από ανθρώπους που κατέχουν
σωστά το αντικείµενο αυτό.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΚΑ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 08:27 µµ

Η P. Cross "υψηλούς και ρεαλιστικούς στόχους". Θα προτείνω οι στόχοι να
είναι διαµορφωµένοι σύµφωνα µε την έννοια του S.M.A.R.T: Smart (έξυπνοι),
Measurable (µετρήσιµοι), Achievable (επιτεύξιµοι), Relevant (σχετικοί µε την εκπαίδευση), Time bound (να µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ορισµένο χρόνο).
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΜΙ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 10:14 πµ

Η Patricia Cross υποστήριξε την ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης προς
τους ενήλικους. Η ποιότητα στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί ένα από τους
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πρωταρχικούς στόχους του κάθε εκπαιδευτή, αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
προώθηση της ενεργούς µάθησης, µε αποτέλεσµα την ανατροφοδότηση τόσο στον
εκπαιδευτή όσο και στον εκπαιδευόµενο.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΜΓ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 06:07 µµ

Σαφώς η ύπαρξη αξιολόγησης βοηθά τον εκπαιδευτή στο να δει εάν υπάρχουν
προβλήµατα και να θέσει νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Παρ’ όλα αυτά ας γίνουµε
ρεαλιστές. ο ενήλικας δεν βρίσκει καθόλου καλή ιδέα την αξιολόγηση του και έτσι
συναντάµε ένα εµπόδιο που µπορεί να αποτελέσει την µη οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος λόγω του άγχους ή της γκρίνιας των εκπαιδευόµενων. καλό θα ήταν οι εκπαιδευόµενοι να αισθάνονται πιο άνετα µε την αξιολόγηση µέσω καινοτόµων διαδικασιών αξιολόγησης όπως η οµαδική συνεργασία. να βρούµε λοιπόν έξυπνους τρόπους αξιολόγησης που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους αλλά και τους εκπαιδευτές.
Re: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 11:44 πµ

Η αξιολόγηση αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως κοµµάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας εφόσον βέβαια οδηγεί στην ανατροφοδότηση και τη µεταγνώση. Η αποτελεσµατική αξιολόγηση προϋποθέτει τον ακριβή καθορισµό µετρήσιµων στόχων. Ο
εκπαιδευτής θέτει τους στόχους και ανάλογα µε τις διδακτικές τεχνικές που θα ακολουθήσει, θα αξιολογήσει αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν, σε ποιο βαθµό, τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος και πως µπορεί να διορθωθεί ο ίδιος προκειµένου να βοηθήσει
και τους εκπαιδευοµένους να γίνουν αποτελεσµατικότεροι. Για να γίνει όµως η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων και η
αξιολόγηση του εκπαιδευτή από τους εκπαιδευοµένους.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 10:29 µµ

Η Patricia Cross υποστήριξε την ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης προς
τους ενήλικους. Η ποιότητα στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί ένα από τους
πρωταρχικούς στόχους του κάθε εκπαιδευτή. Σηµαντικό είναι να εξασφαλίσεις στον
ενήλικα εκπαιδευόµενο διαδικασίες ενεργού µάθησης ,αξιολόγησης και άµεσης ανατροφοδότησης. Αυτές τις διαδικασίες προσπαθώ να εφαρµόζω κατά τη διδασκαλία
ενηλίκων. Όµως κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων συναντώ πολλές δυσκολίες γιατί ορισµένοι από αυτούς συχνά αποθαρρύνονται, αγχώνονται και δεν κατανοούν τη χρησιµότητα οποιασδήποτε µορφής αξιολόγησης.

Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΓΙ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 12:38 πµ
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Πολύ ωραία αυτά που προτείνει η Cross και µου άρεσαν ιδιαίτερα. Σκεπτόµενος όµως κάτι τέτοιο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, φαντάστηκα την αξιολόγηση να µην έχει πια το νόηµα της ανατροφοδότησης και την εξέταση της πορείας
αλλά κρίνει και πάλι µε όρους επιτυχίας και αποτυχίας , σωστού και λάθους. Συγχρόνως παρότι θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα µια τέτοια διαδικασία στην τάξη, φαντάστηκα ότι στην Ελλάδα δε θα δινόταν ποτέ τόσος χρόνος, γιατί οι εκπαιδευόµενοι
πρέπει να πάρουν πληροφορίες και όχι ενεργές πρακτικές.
Απάντηση: P. CROSS - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
•

από ΡΤ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 07:56 µµ

Η Cross υποστήριξε την ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης προς τους
ενηλίκους. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους προτάθηκε το πρόγραµµα και ποια η
φιλοσοφική του βάση; Η αξιολόγηση του σχεδιασµού του προγράµµατος. Το πρώτο
στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα πρόγραµµα είναι ο άρτιος σχεδιασµός του.
Πρέπει να προσδιορίζει αν και κατά πόσο οι σκοποί και οι στόχοι του προγράµµατος.
Όσο καλό και καινοτόµο και αν είναι ένα πρόγραµµα, συχνά δεν υλοποιείται, επειδή
µερικοί κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν προετοιµαστεί ψυχολογικά, για να το αποδεχτούν. Χρειάζεται εκτεταµένη πληροφόρηση και θεµελίωση καλών διαπροσωπικών
σχέσεων, προτού αποφασιστεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Υλοποίηση της αξιολόγησης. η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Υπάρχουν δυο είδη αποτελεσµάτων, τα
οποία µπορούν να αξιολογήσουν οι αξιολόγησες.
FORUM :
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011, 10:16 πµ

Υπάρχει µια παραδοχή στο έργο του Freire ότι οι γυναίκες ζουν σε µια καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία και ότι αυτή η κατάσταση δε πρέπει να διαιωνίζεται
µέσω της µαθησιακής διαδικασίας ή του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα. Μελετήστε τα δυο σχετικά κείµενα που σας επισυνάπτουµε - δείτε ιδιαίτερα τις προτάσεις του Freire (παράγραφος 3.3) και γράψτε τη δική σας άποψη αναφορικά µε την
πιο πάνω παραδοχή του Freire. Aν πραγµατικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
διαιωνίζονται παρόµοια στερεότυπα ποια µπορεί να είναι η συµβολή της εκπαίδευσης
ενηλίκων για την εξάλειψη αυτών των εσφαλµένων παραδοχών.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΕΨ - Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011, 09:32 πµ

Στη διεθνή βιβλιογραφία η δεκαετία του ’70 σηµαδεύεται από µια έκρηξη δηµοσιευµάτων µε θέµα «Φύλο και εκπαίδευση». Ταυτόχρονα εκδηλώνεται έντονα το
ενδιαφέρον των µελετητών για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε µια ανάλυση της
εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής, στην οποία ο παράγοντας φύλο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι λόγοι για τους οποίους εκδηλώθηκε τόσο έντονα το ενδιαφέρον για τη
συγκεκριµένη θεµατική, κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, είναι ευδιάκριτοι και
σαφείς. Μια σειρά από πολιτικές επιλογές και ενέργειες σε διεθνές επίπεδο αναδει-
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κνύουν 1970 – 1980 δεκαετία για τη γυναίκα. Η «διακήρυξη για την ισότητα των φύλων» (1975), το διεθνές έτος για τη γυναίκα (1975), η παγκόσµια συνδιάσκεψη του
Μεξικού (1975) και της Κοπεγχάγης (1980) είναι εκδηλώσεις που σηµαδεύουν τη
δεκαετία αυτή. Το διεθνές σκηνικό ώθησε τους επιστήµονες που ασχολούνται µε τις
κοινωνικές επιστήµες, να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στον παράγοντα φύλο.
Η έρευνα που προκύπτει από τον προβληµατισµό αυτό, έχει ως βασικό σηµείο
αναφοράς τον τρόπο µε τον οποίο ο παράγοντας φύλο επιδρά στις κοινωνικές διαδικασίες, δοµές και νόρµες και επηρεάζεται από αυτές. Σε ότι έχει να κάνει µε την παιδαγωγική επιστήµη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε διάφορους τοµείς όπως είναι η
ιστορία της εκπαίδευσης, τα επίσηµα προγράµµατα και η εκπαιδευτική πολιτική, τα
σχολικά βιβλία και η οργάνωση του σχολείου, ιδιαίτερη έµφαση όµως δίνεται στο
λεγόµενο «κρυφό πρόγραµµα» (hidden curriculum). Το βασικό σηµείο στο οποίο συγκλίνουν όλα τα δηµοσιεύµατα είναι ότι η εκπαίδευση διατηρεί και αναπαράγει ανισότητες, ανάµεσα στις οποίες ιδιαίτερα έντονη είναι η διάκριση των φύλων. Περιγράφεται και αναλύεται η πατριαρχική δοµή της εκπαίδευσης και καταγγέλλεται η
κυριαρχία ενός φύλου σε κάθε µορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τρεις είναι οι σηµαντικότερες φεµινιστικές θεωρίες (φιλελεύθερη άποψη,
µαρξισµός – φεµινισµός, ριζοσπαστικός φεµινισµός) που εµφανίζονται τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες και επηρεάζουν την έρευνα γύρω από το φύλο. Ένα από τα σηµαντικότερα είδη του φεµινισµού, ο διαλεκτικός φεµινισµός, µπορεί να προσφέρει µια
εναλλακτική λύση στο φεµινιστικό κίνηµα της ισότητας. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει
τη δυνατότητα, µέσω του διαλογικού φεµινισµού, και ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε
διαλογικές εκπαιδευτικές πρακτικές να εργαστεί προς τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. Για αυτόν τον µετασχηµατισµό και τη χειραφέτηση των γυναικών ριζικό ρόλο
διαδραµατίζει η εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει αποδειχθεί πως οι δυνατότητες και οι συνέπειες του συνδυασµού του διαλογικού φεµινισµού και της εκπαίδευσης ενηλίκων
είναι τεράστιες για το φύλο, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Συµβάλλει στην παύση των κατασιγασµένων φωνών των φεµινιστριών. Έτσι, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, οι συνηθισµένες γυναίκες να βρουν τη φωνή τους και να την χρησιµοποιήσουν
για να κερδίσουν τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Για να γίνει κατανοητό γιατί η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας σηµαντικός
χώρος για να αναπτυχθεί ο διαλεκτικός φεµινισµός, πρέπει να εξεταστεί η σχέση µεταξύ των φεµινιστριών στην ακαδηµία και των «άλλων γυναικών». Ο όρος «άλλες
γυναίκες» αναπτύσσεται από τον Puigvert (2001) και αναφέρεται σε γυναίκες τσιγγάνων ή γυναίκες από εθνικές οµάδες µειονότητας. Αυτές οι γυναίκες αποκλείονται από
την κοινωνία επειδή έχουν χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης ή επειδή ανήκουν στην µειονότητα των πολιτισµών. ∆εν έχουν κάποιο ακαδηµαϊκό υπόβαθρο και περιθωριοποιούνται, στερούνται την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική δύναµη στην κοινωνία.
Οι φεµινίστριες της δεκαετίας του ’60 αγωνίστηκαν σκληρά στα πανεπιστήµια ώστε
να καθιερωθούν οι φεµινιστικές µελέτες ως ακαδηµαϊκή επιστήµη, ενάντια µάλιστα
στις τοποθετήσεις πολλών ανδρικών φωνών στον ακαδηµαϊκό χώρο. Είναι σαφή τα
σηµάδια ότι ένας από τους τελευταίους προµαχώνες ενάντια στην αναγνώριση της
αξίας των γυναικών είναι η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει τη
γνώση και τις φωνές των γυναικών, µέσα από το σκοτάδι, ώστε να ανοιχτούν νέοι
δρόµοι προς της κοινωνική πραγµατικότητα. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να δώσει
φωνή και στις «άλλες γυναίκες», συνδέοντας τις φωνές των ακαδηµαϊκών φεµινιστριών και των «άλλων γυναικών» µέσω του διαλόγου. Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται ότι ο φεµινισµός επιδιώκει να µετασχηµατίσει και να ελευθερώσει τις ζωές των
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γυναικών.
Η ριζική εκπαίδευση ενηλίκων ιστορικά είναι σηµαντική, καθώς ολοκληρώνει τη κατασκευή ενός φεµινισµού, που περιλαµβάνει περιθωριοποιηµένες και «άλλες γυναίκες».
Ο διαλεκτικός φεµινισµός, ως µια προοπτική που ακούει και εκτιµά τις φωνές
των «άλλων γυναικών» και τις εµπειρίες τους, καλύπτει την έννοια της ισότητας και
των διαφορών, δεδοµένου ότι επιτρέπει σε αυτές να παλέψουν για τα δικαιώµατά
τους. Αφενός επιδιώκει µια ισότητα που να σέβεται τις διαφορές και τις διαφορετικές
ταυτότητες µεταξύ των «άλλων γυναικών» και των ακαδηµαϊκών γυναικών. Αφετέρου είναι βασισµένο σε µια έννοια πολλαπλότητας των φωνών µέσα στο φεµινιστικό
κίνηµα : ακαδηµαϊκές γυναίκες ή γυναίκες διαφορετικών πολιτισµών. Ο διαλεκτικός
φεµινισµός δίνει τη δυνατότητα και στις γυναίκες που έχουν έναν πανεπιστηµιακό
τίτλο σε µια µειονότητα και στις γυναίκες χωρίς αυτόν, αλλά και σε όλες τις γυναίκες
ευρύτερα να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
Στον διαλεκτικό φεµινισµό υποστηρίζεται και ενισχύεται η χρήση του διαλόγου και
µέσω της διαδικασίας εκµάθησης αναγνωρίζεται η υποκειµενικότητα. Ο διάλογος,
µέσω του οποίου ο καθένας συµβάλλει σε ένα ίσο επίπεδο, αποτελεί βασικό στοιχείο
στη µετασχηµατιστική διαδικασία. Είναι βασισµένος στην αξίωση ισχύος µε την οποία η συµβολή ενός προσώπου εκτιµάται σύµφωνα µε το επιχείρηµα που δίνεται,
παρά µε την κοινωνική θέση της οµιλίας των προσώπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
όλες οι φωνές να εκτιµούνται εξίσου. Αυτός ο τρόπος επιτρέπει στις γυναίκες εκτός
ακαδηµίας να εκφράσουν την εµπειρία τους ως καταπιεσµένες γυναίκες.
Η ριζική φεµινιστική εκπαίδευση ενηλίκων είναι διακριτή στον τοµέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Αξιοποιείται και ενθαρρύνεται η προσωπική και κοινωνική
ενδυνάµωση. Η ενδυνάµωση (empowerment) αφορά στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων ή πνευµατικών αντιλήψεων (capacities) οι οποίες θα µας βοηθήσουν να
δράσουµε επιτυχώς εντός του συστήµατος και των δοµών εξουσίας από τις οποίες
αυτό αποτελείται. Πρόκειται για µία έννοια η οποία σύµφωνα µε τον Inglis (1997),
συνδέεται άµεσα µε αυτή της χειραφέτησης (emancipation), η οποία αφορά στην κριτική ανάλυση, αντίσταση και αναθεώρηση της εξουσίας. Η συσχέτιση µε τις έννοιες
της «κωδικοποίησης» και της «αποκωδικοποίησης» όπως τις συναντάµε στον Freire,
είναι παραπάνω από σαφείς. Η ενδυνάµωση αφορά στην κατανόηση µιας υπάρχουσας
κατάστασης (κωδικοποίηση) µέσω της ανάπτυξης εκείνων των δυνατοτήτων της ανθρώπινης αντίληψης, οι οποίες θα βοηθήσουν στην εις βάθος κατανόηση της εξουσίας (η οποία παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση ως αληθινή ή ως δεδοµένη). Ενώ
η χειραφέτηση συνδέεται ως «πράξη» µε αυτό το οποίο ο Freire προσδιόρισε ως «αποκωδικοποίηση», δηλαδή την κριτική ανάλυση των επιµέρους στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης, και της αναδόµησής τους στο πλαίσιο µιας νέας αναθεωρηµένης
(µετασχηµατισµένης) εµπειρίας. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην πράξη διευκρινίζει ότι
µπορεί να αποτελέσει όχηµα για τα κινήµατα των γυναικών, τα οποία αποκτούν και
πολιτική και κοινωνική σηµασία.
Τα παραπάνω σηµεία, αποτελούν πεδία σύγκλισης µε τη θεωρία για κοινωνική αλλαγή του Freire, ο οποίος αναφέρθηκε στην «κουλτούρα της σιωπής». Ο άνθρωπος, µη έχοντας συνείδηση, και άρα µη όντας ελεύθερος, ότι άλλοι τον διαµορφώνουν κατά πώς θέλουν, είτε λόγω αµάθειας είτε εξ αιτίας κάποιου προγράµµατος
αγωγής, εγκλωβίζεται στο κοινωνικό σύστηµα που προκάλεσε πρωτογενώς την εξαθλίωση του και δεν µπορεί πλέον να διαµορφώσει την ιστορία. «Ο άνθρωπος που δεν
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µπορεί να µετασχηµατίσει την πραγµατικότητα, προσαρµόζεται. Η προσαρµογή είναι
συµπεριφορά που ταιριάζει περισσότερο στη σφαίρα των ζώων ... χάνει την κριτική
του ικανότητα και την ικανότητα να κάνει επιλογές, να αποφασίζει. Τότε παρουσιάζονται οι ελίτ, οι σωτήρες, κάθε λογής, που σκέφτονται και παίρνουν τις αποφάσεις
γι’ αυτόν. Έτσι ο άνθρωπός µας βυθίζεται ολοένα στην ανωνυµία και στη σιωπή».
Για τον Φρέιρε ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό και πολιτικό. Η συνείδησή του
διαµορφώνεται µέσα στην κοινωνία, αλλά πάντα η άρχουσα τάξη, οι κρατούντες,
χρησιµοποιούν την παιδεία για να διαµορφώνουν τον άνθρωπο και να τον διαπλάσουν όπως αυτοί θέλουν. Η απελευθέρωση του ανθρώπου θα πραγµατοποιηθεί, µόνον
όταν η ίδια η κοινωνία απελευθερωθεί από την καταπιεστική κατάσταση, στην οποία
έχει περιπέσει, λόγω της κυριαρχίας του καπιταλισµού. Πρέπει να συνειδητοποιήσει
την πραγµατικότητα, τις αιτίες των κοινωνικών φαινοµένων, για να απελευθερωθεί,
αφού η κοινωνία θα αφυπνισθεί και θα «σπάσει» την κουλτούρα της σιωπής περνώντας από τη θεωρία στην πράξη.
Πάντως, αν και είναι ελεγχόµενο το κατά πόσο µια απελευθερωµένη κοινωνία «συµφέρει» και την ατοµική απελευθέρωση, (σχεδόν πάντα στην ιστορία το ένα κοινωνικό
σύστηµα διαδέχεται κάποιο άλλο και πάντα υπάρχουν στις κοινωνίες εξουσίες, που
για να εδραιωθούν χρησιµοποιούν την κάθε µορφής παιδεία προς υποστήριξή τους.
Eξ άλλου, η προσωπική απελευθέρωση είναι καρπός και κατόρθωµα προσωπικού τραγικού αγώνα και δεν στην προσφέρει έτοιµη οποιαδήποτε ιδανική και «τέλεια» κοινωνία), γεγονός είναι ότι η επισήµανση από τον Freire της αφασικής και απάνθρωπης κατάστασης, προς στην οποία φαίνεται να οδεύει η κοινωνία σήµερα, αυτήν που κατονόµασε ως «κουλτούρα της σιωπής», είναι ιδιαίτερα σηµαντική. αγωνιά
ο Φρέιρε να διαφυλαχθούν οι δυνατότητες του προσώπου. Έστω κι αν ο ίδιος δεν
φαίνεται να έχει εντρυφήσει στην οντολογία του προσώπου, το αντιλαµβάνεται κυρίως ως ον πολιτικό, που δεν πρέπει να καταπιέζεται, να έχει αυτοέλεγχο που µπορεί
και πρέπει να στέκεται κριτικά απέναντι στον εαυτό του, στον κόσµο και στις κοινωνικές καταστάσεις, δεν ανιχνεύει την υπαρκτική (το «τι» είναι) και υπαρξιακή (το
«γιατί» του είναι) αλήθεια του ανθρώπου ως προσώπου, όµως ο λόγος του έχει την
δραµατικότητα του προφητικού λόγου, όσον αφορά τις µελλοντικές κοινωνίες και τον
΄΄απανθρωπισµένο΄΄ ρόλο του ανθρώπου σ’ αυτές.
Πραγµατικά, η απελευθερωτική αγωγή έβαλε σε συναγερµό τις σειρήνες της
ανθρωπότητας, αφού κατέδειξε ότι οι µεθοδεύσεις και οι στόχοι αυτών που κυριαρχούν στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα καταλήγουν σε µια κοινωνία των ανθρώπων «απανθρωπισµένη» (sic), άφωνη, ανώνυµη, ανελεύθερη, «µάζα», τελικά απρόσωπη. Ο Freire προσπάθησε να υπαγάγει τις θεωρητικές του αναζητήσεις για την εκπαίδευση προς µια χειραφετητική, αναστοχαστική και κριτική παιδαγωγική, που τον
ενδυναµώνει µαζί µε τους µαθητές του ή να διαµορφώσει ένας έθος αποδοχής και
συµµόρφωσης, που καταλήγει σε θλιβερές απολογητικές της δεσπόζουσας πραγµατικότητας. Η κριτική επιστήµη ορίζει, από τα θεµέλια της, το διάλογο, τη διαλεκτική
σχέση, τα µέσα της ανακατασκευής και της ανασύνθεσής της µέσα σε δεδοµένο αξιακό σύστηµα, αλλά και σε αντιδιαστολή µε αντίπαλες κοσµοθεωρίες
Η απελευθερωτική ή χειραφετητική διαδικασία για τον Freire η οποία οδηγεί στον
µετασχηµατισµό, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης.
Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία κατά τον Freire ολοκληρώνεται σε τρία
στάδια και η οποία συνδέεται άµεσα και µε τον ρόλο του εκπαιδευτή. Το πρώτο στά-
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διο είναι η έρευνα (investigation) µε στόχο την ανακάλυψη εννοιών, αξιών ή στοιχείων τα οποία έχουν ήδη κωδικοποιηθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία. Το δεύτερο στάδιο είναι η κωδικοποίηση (codification) η οποία αφορά στον προσδιορισµό των συστατικών στοιχείων µιας υπάρχουσας κατάστασης µε την οποία συνδέονται οι εκπαιδευόµενοι, µέσω της επιλογής συγκεκριµένων λέξεων οι οποίες αποδίδουν το νόηµα
της κατάστασης η οποία κωδικοποιείται προκειµένου να γίνει κατανοητή από τους
εκπαιδευόµενους. Το τρίτο στάδιο είναι η αποκωδικοποίηση. εµπειρίας, και της επανασύνθεσης των κυρίαρχων ιδεών ή αξιών στο πλαίσιο της επανακωδικοποιηµένης
εµπειρίας.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΙΠ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 10:20 µµ

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να κάνει τους ενήλικες να στοχαστούν πάνω στην ζωή τους, να κατανοήσουν τις λανθασµένες παραδοχές τους και να
τους υποστηρίξει στον µετασχηµατισµό αυτών των παραδοχών. Πολλές φορές, το
µόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο ο "καταπιεζόµενος" βλέπει τα πράγµατα για να εξαφανιστεί η δυνατότητα "ηγεµονίας" του καταπιεστή... (πολύ µετασχηµατίζουσα µάθηση, το ξέρω, αλλά αυτός µου φαίνεται να είναι ο ρόλος
της εκπαίδευσης ενηλίκων τελικά!)
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΚΤ - Σάββατο, 2 Απρίλιος 2011, 11:13 µµ

Πράγµατι. Η θεωρία µάθησης του Freire επικεντρώνονται στον µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Συµφωνώ απόλυτα µαζί σου Ιωάννη.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΑΚ - Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011, 11:00 µµ

Όντως, όπως υποστηρίζει και ο Freire, η εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες δεν
πρέπει να καλλιεργεί και να αναπαράγει κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις,
αλλά να απελευθερώνει το άτοµο σε τέτοιο σηµείο µάλιστα ώστε να γίνεται "µεταβατική" και "µετασχηµατίζουσα" ,όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Freire. ∆ηλαδή, η εκπαίδευση (και σύµφωνα µε τον Freire) µέσω της ανάπτυξης του κριτικού στοχασµού,
αυτοστοχασµού και της κριτικής -"µεταβατικής" συνείδησης στους εκπαιδευοµένους
πρέπει να επιτύχει τη ριζική αλλαγή της νοοτροπίας τους και των παγιωµένων πεποιθήσεών τους, καθώς και την υιοθέτηση τελείως διαφορετικών, νεωτεριστικών απόψεων.
∆υστυχώς, η τυπική εκπαίδευση καλλιεργεί πιο συχνά κοινωνικές προκαταλήψεις στους µαθητές, αλλά η εκπαίδευση ενηλίκων ευτυχώς αποτελεί ισχυρό αντίποδα στην ανάπτυξη στερεοτύπων. Αυτό το επιχείρηµα επαληθεύεται µέσω της ύπαρξης προγραµµάτων εκπαίδευσης για µετανάστες και σχολείων για φυλακισµένους
ενήλικες.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΚΑ - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 08:03 µµ
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Η εµπειρία µου στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι αρκετά µικρή ώστε να µπορώ υποστηρίξω µε βεβαιότητα ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στερεότυπα. Ωστόσο
ένα ευαισθητοποιηµένο και καλά εκπαιδευµένο προσωπικό µπορεί να συµβάλει στην
άρση του µε στοχευµένες ενέργειες. Η συµβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι καθοριστική. Πρέπει να γίνει ωστόσο αρκετά ελκυστική ώστε να συµµετέχουν όλο και
περισσότερες γυναίκες στις διάφορες δράσεις.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΜΙ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 09:47 πµ

Ο διάλογος είναι πολύ σηµαντικός και εποικοδοµητικός για την έκφραση των
εµπειριών και την απελευθέρωση των γυναικών. Η αξιοποίηση της παιδαγωγικής θεωρίας του Freire µέσα από το διάλογο µπορεί να εξαλείψει τα στερεότυπα που περιόριζαν την εκπαίδευση των γυναικών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαιωνίζει
στερεότυπα που βασίζονται στην καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία, ωστόσο η εφαρµογή της θεωρίας του Freire, όπου ο απελευθερωτής εκπαιδευτικός ενισχύει τις
µαθήτριες για να γίνουν ενεργοί και κριτικοί πολίτες, µπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτά τα στερεότυπα.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 03:27 µµ
Ο Freire στοχεύει στην ύπαρξη µιας δηµοκρατικής κοινωνίας µέσα από µια
δηµοκρατική εκπαίδευση όπου όλοι θα έχουν λόγο. ∆υστυχώς η ιστορία έχει αποδείξει ότι στο θέµα της γυναικείας συµµετοχής υπάρχουν στερεότυπα που υποβιβάζουν
τον ρόλο τους και τις αποκλίνουν από τα κοινωνικά δρώµενα. Ο εκπαιδευτής µέσα
από το διάλογο οφείλει να ξεπεράσει αυτές τις αντιλήψεις, να προσπαθήσει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο τους και να τις κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι η συµµετοχή
τους στην κοινωνία είναι απαραίτητη. Ασφαλώς θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην
επιλογή του διδακτικού υλικού που θα χρησιµοποιήσει.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΠΓ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 01:46 µµ

Σύµφωνα µε το Freire, το αίτηµα της ανάγκης για εκπαίδευση όλων εκφράζει
την ανάγκη της διαπαιδαγώγησης του συνόλου του πληθυσµού προκειµένου να επιτευχθεί η απελευθέρωσή του από το δυνάστη- καταπιεστή του. Η πρότασή του στοχεύει στην ύπαρξη µιας δηµοκρατικής εκπαίδευσης όπου ο Λόγος , το δικαίωµα της
ελεύθερης έκφρασης, θα κυριαρχεί. Έτσι, ο καθένας θα είναι συµµέτοχος στην ιστορική διαδικασία της κοινωνίας.
Επισηµαίνει µεταξύ άλλων την ύπαρξη στερεοτύπων που αφορούν το γυναικείο φύλο
και την καταπίεση που βιώνει αυτό µέσα σε µια κοινωνία όπου οι κοινωνικά αποκλεισµένοι πρέπει να αναλάβουν συλλογική δράση η οποία µε τη σειρά της µπορεί να
οδηγήσει σε κοινωνική αλλαγή. Ένα µάλιστα από τα βασικότερα σηµεία της προσέγγισής του ήταν η σηµαντικότητα του διαλόγου µεταξύ εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή.
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Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή του διδακτικού υλικού του το οποίο δε θα προάγει στερεότυπα σε σχέση µε το
φύλο. Και όπως πολύ ωραία διατυπώνεται:" Εάν δεν περάσει ο καθένας µας από µια
διαδικασία αυτοπαρατήρησης, αυτοανάλυσης και αυτοελέγχου, δε θα µπορέσουµε να
γίνουµε αποτελεσµατικότεροι στη δουλειά µας. Αν αντιδρούµε λοιπόν όπως ο µέσος
άνθρωπος σήµερα, δε θα µπορέσουν να υλοποιηθούν ούτε τα καλύτερα κοινωνικά/
εκπαιδευτικά προγράµµατα που στοχεύουν στην από- περιθωριοποίηση ... " (Καλαντζή - Αζίζι, Ζώνιου - Σιδέρη και Βλάχου, 1998).
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΜΓ - Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011, 05:54 µµ

Η θεωρία µάθησης του Freire επικεντρώνονται στον µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να αποκτήσει συναισθηµατικά, νοητικά, ψυχοκινητικά εργαλεία, τα οποία θα του επιτρέψουν να παρέµβει σε µια κατάσταση και κατά
συνέπεια να µετασχηµατίσει την καθηµερινή πραγµατικότητα. Στην περίπτωση των
γυναικών µέσα από την εκπαίδευση τους δίνεται η δυνατότητα να ενθαρρυνθούν και
να αλλάξουν την κοινωνική κατάσταση που βιώνουν µέσα από την µάθηση. Ο ρόλος
του εκπαιδευτή είναι να κατευθύνει τους γυναίκες µέσω του διαλόγου, να συνειδητοποιήσουν τη συγκεκριµένη κατάσταση την οποία ζουν, τους λόγους που διαµόρφωσαν αυτή την κατάσταση και τις δυνατές λύσεις. Εποµένως, λειτουργεί ως καθοδηγητής της οµάδας αλλά σε καµία περίπτωση ως αυθεντία. Ο εκπαιδευτής έχει έναν εποικοδοµητικό, θετικό ρόλο: ο εκπαιδευτής είναι και µαθητής και ο µαθητής είναι και
εκπαιδευτής. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να προτείνει προβλήµατα σχετικά
µε υπάρχουσες καταστάσεις µε σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες σε µια όλο και πιο
ανεπτυγµένη κριτική άποψη για την πραγµατικότητά τους και να τις ενθαρρύνει να
προχωρήσουν.
Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχουν παρόµοια στερεότυπα και στόχος του εκπαιδευτή είναι να τα εξαλείψει µε ένα τέτοιο µοτίβο µάθησης.
Re: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 12:03 µµ

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τροφοδοτεί κι αναπαράγει στερεότυπα
που έχουν σχέση µε το φύλο, µέσω των βιβλίων αλλά και του κρυφού αναλυτικού
προγράµµατος. Όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες ,οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, παρόλο
που τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις απ’ ότι τα αγόρια, φαίνεται να αποδίδουν
αυτή την υπεροχή στη µελέτη , ενώ θεωρούν τα αγόρια εξυπνότερα, παρά το γεγονός
ότι οι επιδόσεις τους στο σχολείο είναι κατά το µεγαλύτερο ποσοστό χαµηλότερες
από εκείνες των κοριτσιών. ∆εν µπορεί επίσης να είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι διευθυντικές θέσεις των σχολείων και των γραφείων εκπαίδευσης καλύπτονται από άνδρες και πολύ λιγότερο από γυναίκες ούτε βέβαια µπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός
ότι τα παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλµατα (νηπιαγωγοί, δασκάλες, φιλόλογοι, νοσοκόµες) εξακολουθούν να επιλέγονται κυρίως από γυναίκες.
Η εκπαίδευση ενηλίκων, ως µια καινοτόµος εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη τέτοιων στερεοτύπων δίνοντας την ευκαιρία σε γυναίκες που περιθωριοποιη-
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θήκαν από το εκπαιδευτικό σύστηµα να συµπληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση
(Σ∆Ε) αλλά και να πάρουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να επαναπροσδιορίσουν τον
εαυτό τους, τις ικανότητές τους, τους στόχους και κυρίως το ρολό τους στη ζωή. Μέσα απο οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες και βιωµατικές ασκήσεις (π.χ παιχνίδι ρόλων,
καταιγισµός ιδεών, συζήτηση) µπορούν να αντιληφθούν τα στερεότυπα µε τα οποία
µεγάλωσαν, µπορούν να κρίνουν και να µετασχηµατίσουν αντιλήψεις και τελικά να
αλλάξουν σταδιακά. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει εκπαιδευτές που έχουν εκπαιδευτεί στα θέµατα εκπαίδευσης και φύλου, γιατί διαφορετικά οι ίδιοι οι εκπαιδευτές
θα µεταφέρουν τις στερεότυπες αντιλήψεις του κοινωνικού περιβάλλοντος ενσυνείδητα ή ασυνείδητα.
Απάντηση: Re: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 03:38 µµ

∆ε θα µπορούσα να συµφωνήσω περισσότερο µε την Άννα,
θα επισηµάνω απλά το γεγονός της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών σε θέµατα φύλου
καθότι πολλές φορές ενεργούµε σεξιστικά άθελα µας επηρεαζόµενοι από το κοινωνικό µας περιβάλλον.

Απάντηση: Re: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ∆Μ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 08:25 µµ

Ο Freire υποστηρίζει ότι η καταπίεση των ανθρώπων προέρχεται από τον ταξικό διαχωρισµό της κοινωνίας και γι' αυτό ο βασικός στόχος της θεωρίας του είναι ο
κοινωνικός µετασχηµατισµός. Η παραδοχή σχετικά µε την καταπιεστική πατριαρχική
δοµή της κοινωνίας είναι ένα σκέλος της παραπάνω θεωρίας. ∆ιαβάζοντας το πόνηµα
της Κλαδούχου, συνειδητοποίησα τι πραγµατικά σηµαίνει διαιώνιση φυλετικών προτύπων, σεξιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, αναπαραγωγή φυλετικών στερεοτύπων, αντιλήψεων και προσδοκιών και έτσι µπόρεσα και έβγαλα τα συµπεράσµατά
µου για τη στάση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος πάνω στο θέµα αυτό. Πιστεύω, λοιπόν, πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα βρίσκεται σε καλό επίπεδο όσον αφορά τη ίση µεταχείριση και την αντιµετώπιση του γυναικείου φύλου.
Αναµφισβήτητα, υπάρχουν κάποια σηµεία - κυρίως στο µάθηµα της λογοτεχνίας - όπου θα µπορούσε κανείς να εντοπίσει στερεότυπα σχετικά µε το γυναικείο
φύλο (από την προσωπική µου εµπειρία) - που, όµως, αποτελούν αµελητέα ποσότητα
µπροστά στον όγκο των κειµένων. Το βασικότερο είναι πως τόσο οι εκπαιδευτικοί
όσο και οι εκπαιδευόµενοι έχουν ήδη ανατραφεί σε µια κοινωνία διαφορετική απ' αυτή του παρελθόντος και έχουν γαλουχηθεί µε το πνεύµα της ισότητας, ώστε να µη
δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα. Βέβαια, έχουµε, ως νεοελληνική κοινωνία, λίγο
δρόµο ακόµα να διαβούµε, ώσπου η ίδια η γυναίκα / µαθήτρια / εκπαιδευόµενη / επιµορφούµενη να ξεπεράσει τους φόβους της, να ξεφύγει από τη σιωπή της και να διεκδικήσει την ισότητα και τη δικαιοσύνη σ' όλους τους τοµείς της ζωής της.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 10:02 µµ
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Όπως υποστηρίζει και ο Freire, η εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες δεν πρέπει
να καλλιεργεί και να αναπαράγει κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά να
απελευθερώνει το άτοµο σε τέτοιο σηµείο µάλιστα ώστε να γίνεται "µεταβατική" και
"µετασχηµατίζουσα" ,όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Freire. Ο ρόλος του εκπαιδευτή
και της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να κάνει τους ενήλικες να στοχαστούν πάνω
στην ζωή τους, να κατανοήσουν τις «λανθασµένες» παραδοχές τους και να τους στηρίξει στον µετασχηµατισµό αυτών των παραδοχών.

Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•

από ΓΙ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 12:18 πµ

Τα στερεότυπα αυτά διαποτίζουν ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα και σύνολο οπότε δε θα µπορούσαν να λείπουν και από την εκπαίδευση. Χρειάζεται πρώτα να
αναγνωρισθούν οι µορφές τους, και πρώτα από όλα από τους εκπαιδευτές. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε πρώτα από όλα τις δικές µας παραδοχές, να κρίνουµε τη
στάση µας και έπειτα µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει µια συνολική
προσπάθεια για να σπάσει αυτός ο κύκλος της αναπαραγωγής τους. Στόχος µας να
είναι η απελευθέρωση µας και η µεταµόρφωση της κοινωνίας.
Απάντηση: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
από ΡΤ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 07:36 µµ
Συµφωνώ µε τον Ερµή ότι στο έργο του Freire παρατηρούµε ότι οι γυναίκες
ζουν σε µια καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία και ότι αυτή η κατάσταση δε πρέπει
να διαιωνίζεται µέσω της µαθησιακής διαδικασίας ή του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Γενικότερα πιστεύω ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου θα πραγµατοποιηθεί, µόνον
όταν η ίδια η κοινωνία απελευθερωθεί από την καταπιεστική κατάσταση, στην οποία
έχει περιπέσει, λόγω της κυριαρχίας του καπιταλισµού. Πρέπει να συνειδητοποιήσει
την πραγµατικότητα, τις αιτίες των κοινωνικών φαινοµένων, για να απελευθερωθεί,
αφού η κοινωνία θα αφυπνισθεί και θα «σπάσει» την κουλτούρα της σιωπής περνώντας από τη θεωρία στην πράξη.
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17η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
Αυτή την εβδοµάδα θα συζητήσουµε για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. Θα µελετήσουµε σχετικά κείµενα και θα γνωρίσουµε δύο έλληνες θεωρητικούς
της εκπαίδευσης ενηλίκων: τον Chris Argyris και τον Theofrasto Gerou. Θα περιηγηθούµε σε ιστοσελίδες σχετικές µε την εκπαίδευση ενηλίκων και θα ..... στοχαστούµε κριτικά πάνω στην έννοια της ενεργούς πολιτειότητας.
Ξεκινήστε τη µελέτη σας µε δύο Έλληνες θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων: Τον Chris Argyris και τον Theofrasto Gerou. Πρόκειται για δύο προσωπογραφίες της Π. Λευθεριώτου και της Α. Σταυρακοπούλου, από την ιστοσελίδα της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στη συνέχεια µελετήστε δύο κείµενα
που αναφέρονται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα (και τα δύο είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο). Στο πρώτο ο Μουζάκης παρουσιάζει τους λόγους που συνέβαλαν
στην ανάδειξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και την ενέταξαν ανάµεσα στους στόχους
πρώτης προτεραιότητας των σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών όσο και τους θεσµούς και τις διαδικασίες οργάνωσης και εφαρµογής της εκπαίδευσης ενηλίκων στη
χώρα µας.
Στο δεύτερο η Καπαγιάννη παρουσιάζει το επιστηµονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, περιγράφοντας τόσο την εξελικτική της πορεία, όσο και
την τωρινή της υπόσταση. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τα τέλη του 1990 (οπότε και αναγνωρίστηκε διεθνώς η σηµασία της) έως και
σήµερα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται η
έννοια και το περιεχόµενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και το θεσµικό πλαίσιο
που τη διέπει, ενώ ταυτόχρονα υπογραµµίζεται ο σκοπός και οι αρχές της. Ακολούθως, γίνεται µία αναλυτική περιγραφή των φορέων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
των προγραµµάτων που αυτοί περιλαµβάνουν. Ακολουθεί ένα κείµενο του Α. Κόκκου µε θέµα "Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα" στην οποία ο κεντρικός στόχος
του συγγραφέα είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Η παρουσίασή του επικεντρώνεται σε τρία σηµεία: α) στο βαθµό
συµµετοχής σε προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, β) στην ποιότητα και τα αποτελέσµατα της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, και γ) στις κυβερνητικές πολιτικές που
αφορούν σε αυτά τα σηµεία που προαναφέρθηκαν.
•

Μελετήστε το κείµενο που ακολουθεί για την "ενεργό πολιτειότητα" και στη συνέχεια περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες που ακολουθούν, προσπαθώντας να σχηµατίζετε µία άποψη σχετικά µε το ερώτηµα του κειµένου. Γράψτε τις σκέψεις σας
στο forum που ακολουθεί και δείτε παράλληλα τι έγραψαν οι συνάδελφοί σας
στην επιµόρφωση.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
Στο Μνηµόνιο για τη διά βίου µάθηση (European Commission, 2000), η ενεργός πολιτειότητα [ active citizenship ] αποτελεί σηµαντικό στόχο αλλά και βασική
προϋπόθεση για µια ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Βασικός στόχος
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των κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθήσουν δράσεις που θα δώσουν
διεξόδους στους ευρωπαίους πολίτες, µέσω µιας διά βίου διαδικασίας εκπαίδευσης
και κατάρτισης, να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. Συστατικό στοιχείο αυτής της προοπτικής είναι η εξασφάλιση σε όλους τους
πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική ή πολιτισµική τους θέση, της
δυνατότητας πολλαπλών και εναλλακτικών µορφών µάθησης, ικανών να αποσοβήσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού
Η ενεργός πολιτειότητα εστιάζει στο κατά πόσο τα άτοµα συµµετέχουν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, στις ευκαιρίες, στα εµπόδια και
στο ρίσκο που αντιµετωπίζουν καθώς επιχειρούν αυτή τη συµµετοχή, καθώς επίσης
και στο βαθµό αίσθησης του ανήκειν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Ωστόσο η ενεργός πολιτειότητα δεν αναφέρεται σε πολίτες που απλά έχουν αναπτύξει γνώσεις,
κατανόηση, και ικανότητες για να συµµετέχουν στην κοινωνία, αλλά σε πολίτες που
επιπλέον είναι σε θέση να συζητούν, να ασκούν κριτική και να αµφισβητούν τους
τρόπους λειτουργίας της κοινωνίας.
Οι διάφορες εκδοχές πολιτειότητας µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα συνεχές,
µε την παθητική πολιτειότητα στον έναν πόλο και την ενεργητική στο άλλο. Με τον
όρο παθητική, ή λειτουργική, πολιτειότητα αναφερόµαστε σε άτοµα που έχουν αναπτύξει γνώσεις, κατανόηση, και συµπεριφορές, την ικανότητα, δηλαδή, να είναι σε
θέση να συµµετέχουν στην κοινωνία. Αντίθετα, η ενεργός πολιτειότητα αναφέρεται
σε πολίτες που λειτουργούν όπως οι παραπάνω, αλλά που επιπλέον είναι σε θέση να
συζητούν, να κριτικάρουν, να αµφισβητούν τους τρόπους λειτουργίας της κοινωνίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νοηµατοδοτείται η διά βίου µάθηση στους δικτυακούς τόπους που
µελετήσατε; ∆ηλαδή, οι πολιτικές και τα προγράµµατα που εξαγγέλλονται σε αυτούς
τους δικτυακούς τόπους υλοποιούν βασικά σηµεία του ευρωπαϊκού πλαισίου για την
έννοια της πολιτειότητας; Συµβάλλουν, δηλαδή στην ανάπτυξη της έννοιας της πολιτειότητας; Σε ποιά εκδοχή της; την παθητική ή την ενεργητική; Τι προτείνετε σε κάθε
περίπτωση;

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ FORUM ΤΗΣ 17ης ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Πέµπτη, 31 Μάρτιος 2011, 11:02 µµ

Πώς νοηµατοδοτείται η διά βίου µάθηση στους δικτυακούς τόπους που µελετήσατε; Οι πολιτικές και τα προγράµµατα που εξαγγέλλονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους υλοποιούν βασικά σηµεία του ευρωπαϊκού πλαισίου για την έννοια της
πολιτειότητας; Συµβάλλουν στην ανάπτυξη της έννοιας της πολιτειότητας; Σε ποια
εκδοχή της; την παθητική ή την ενεργητική; Τι προτείνετε σε κάθε περίπτωση;
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΕΚ - Κυριακή, 3 Απρίλιος 2011, 03:21 µµ
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Σίγουρα οι πολιτικές και τα προγράµµατα που εξαγγέλονται έχουν σαν βασικό
στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού µε την παροχή διαφόρων προγραµµάτων στους ενδιαφερόµενους που αφορούν είτε την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων και
γνώσεων είτε την ενδυνάµωση τους. Ιδιαίτερα στη χώρα µας όπου η κατάρτιση και η
εξειδίκευση δεν ήταν προσιτή σε όλα τα κοινωνικό - οικονοµικά στρώµατα, η διά βίου µάθηση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
πολίτες ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική ή πολιτισµική τους θέση να µπορέσουν να συµµετέχουν σε τέτοιου είδους προγράµµατα. ΄Ετσι τους δίνονται επιπλέον ευκαιρίες, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας που γίνεται όλο
και πιο απαιτητική όσον αφορά τα προσόντα των εργαζοµένων, επιπλέον λειτουργούν
και ενδυναµωτικά αυτά τα προγράµµατα. Κατ' εµέ συµβάλλουν στην ανάπτυξη της
ενεργητικής πολιτειότητας καθώς αποσκοπούν στην κριτική και στην αµφισβήτηση
των τρόπων λειτουργίας της κοινωνίας. Τα παλαιότερα χρόνια είναι αλήθεια ότι αναπτυσσόταν η παθητική πολιτειότητα καθώς σκοπός ήταν απλά η κατάρτιση των εργαζόµενων. Αυτό όµως έχει αλλάξει και δίνεται βαρύτητα στην ενεργητική πολιτειότητα και στην ανάπτυξη όχι µόνο επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά κριτικής
σκέψης και ενεργητικής συµµετοχής, πράγµα που είναι εµφανές και από τις νέες µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση ενήλικων σε σχέση µε
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 4 Απρίλιος 2011, 10:29 µµ

Εγώ πάλι θεωρώ πως τα προγράµµατα δια βίου µάθησης -τουλάχιστον όσα
γνωρίζω εγώ, και δεν είµαι εξοικειωµένος µε όλα- δεν αποσκοπούν σε κάποια κοινωνική αλλαγή, ούτε καν σε αυτή της κριτικής ενεργοποίησης του πολίτη. Προσπαθούν
µάλλον να καλύψουν γνωστικές διαφορές ανάµεσα σε κοινωνικές οµάδες ή να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα δια βίου εκπαίδευσης (για να µην πω κατάρτισης). Νοµίζω
πως η έµφαση δίνεται στις προσωπικές δεξιότητες του καθενός... ∆εν ξέρω βέβαια τι
κάνει
το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Νοµίζω πως περισσότερη δουλειά γίνεται στα σχολεία µε τα πρότζεκτ και προγράµµατα πάνω σε θέµατα πολιτειότητας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κτλ.
Είναι δύσκολο να προτείνω κάτι, γιατί και τους πολίτες δεν ξέρω κατά πόσο θα τους
ενδιέφερε να σπαταλήσουν χρόνο στο να ασκηθούν σε κάτι που δεν θα τους αποφέρει
λεφτά (διαπράττω αυτοεκπληρούµενη προφητεία; Ίσως...). Πιστεύω πως οι κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν είτε από µεµονωµένα άτοµα ή από το σχολείο...
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΝΓ - Πέµπτη, 12 Μάιος 2011, 10:26 µµ

Με θλίβει αυτή η πραγµατικότητα, αλλά δεν µπορώ παρά να συµφωνήσω...
∆εν µπορώ να κρύψω την απογοήτευση που νιώθω, όταν βλέπω κάποιον να κλείνει
τα µάτια και τα αυτιά στην γνώση που του προσφέρεται. Re: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 5 Απρίλιος 2011, 11:02 πµ
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Τα προγράµµατα δια βίου µάθησης στη χώρα µας έχουν στόχο θεωρητικά τη
δηµιουργία ενεργών πολιτών , αλλά ο τρόπος υλοποίησής τους µάλλον συµβάλλει
στην ανάπτυξη παθητικής πολιτειότητας - τουλάχιστον µέχρι τώρα, αφού απ' ότι φαίνεται στοχεύουν περισσότερο στην κατάρτιση. Θα πρότεινα τη διενέργεια περισσότερων προγραµµάτων ,τόσο για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες ,όσο και για το σύνολο
του πληθυσµού, γιατί για να γίνει κάποιος ενεργός πολίτης θα πρέπει να έχει κίνητρα,
να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του και να αποκτήσει µια νέα φιλοσοφία θεώρησης της ζωής του σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΜΙ - Τρίτη, 5 Απρίλιος 2011, 12:28 µµ

Η δια βίου µάθηση είναι η η διερεύνηση της µαθησιακής διεργασίας και η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόµου. Ένας από τους
σκοπούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η ενεργητική συµµετοχή του πολίτη και η
προσωπική του ολοκλήρωση. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξηµένη συµµετοχή πολιτών όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικοοικονοµικών κατηγοριών και των
εκπαιδευτικών επιπέδων σε διαδικασίες διά βίου εκπαίδευσης (Μουζάκης 2006). Η
εκπαίδευση των ατόµων σε όλα τα στάδια της ζωής τους µέσω της υλοποίησης των
προγραµµάτων της Ε.Ε. συµβάλλουν στην ενεργητική συµµετοχή των πολιτών στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 5 Απρίλιος 2011, 02:03 µµ

∆ια βίου µάθηση είναι η συµµετοχή του ατόµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και
κοινωνικοοικονοµικής κατηγορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορες
δοµές εκπαίδευσης των αντίστοιχων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, που είναι η
Γενική Γραµµατεία ∆ια βίου µάθησης, το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ΕΚΕΠΙΣ. Αυτές οι δοµές εκπαίδευσης είναι τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, τα προγράµµατα εκπαίδευσης για µετανάστες, η Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας
και Ψυχολογίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, καθώς και τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας των φυλακών. Η έννοια της πολιτειότητας, δηλαδή της ανάπτυξης γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων στους ενήλικες εκπαιδευόµενους για ενεργό συµµετοχή και κριτική (αντίδραση ή µη) στο κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι, αποτελεί στόχο όλων αυτών των δοµών της ∆ια βίου µάθησης. Το κατά πόσο αυτή η έννοια της πολιτειότητας είναι ενεργή ή παθητική, εξαρτάται από την ποιότητα της κατάρτισης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Πάντως το θεωρητικό πλαίσιο παθητικής πολιτειότητας υφίσταται ήδη στις
δοµές ∆ια βίου µάθησης, που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Σκοπός είναι να µπορούν
οι εκπαιδευτές ενηλίκων να µετατρέπουν κάθε φορά στη διδασκαλία τους την παθητική πολιτειότητα των εκπαιδευοµένων τους σε ενεργή, µέσω υλοποίησης οµαδοσυνεργατικών διαθεµατικών εργασιών και διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεωνδράσεων (καλλιτεχνικών ,πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, φιλανθρωπικών
,κοινωνικών...) στα πλαίσια του σχολείου.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ∆Μ - Πέµπτη, 7 Απρίλιος 2011, 09:56 µµ
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Ο Νόµος 3879/2010 (Βλ. σελίδα Γ.Γ.∆β.Μ) του ΥΠ∆ΒΜΘ και ο φορέας υλοποίησης του και παροχής της ∆ια βίου Μάθησης Ι.∆.ΕΚ.Ε. και η Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύµφωνα µε τις διατυπώσεις και τις εξαγγελίες στους δικτυακούς τους τόπους, στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού µνηµονίου για τη ∆βΜ. Πιστεύω πως όλοι οι παραπάνω φορείς συµβάλλουν και στα δύο
είδη πολιτειότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί, αλλά κυρίως στην παθητική πολιτειότητα. Παρόλο, που γίνονται, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα σχετικά sites, προσπάθειες και για τη διεύρυνση της ενεργούς πολιτειότητας, έχω την εντύπωση πως
στο σηµείο αυτό χωλαίνει το σύστηµα. Αυτό, νοµίζω πως οφείλεται τόσο στις διδακτικές πρακτικές που χρησιµοποιούνται από διάφορους φορείς ∆βΜ, αλλά και στο
βαθµό καταλληλότητας των εκπαιδευτών που χρησιµοποιούνται κατά καιρούς και
περιστάσεις. Στεκόµενος ιδιαίτερα στη δεύτερη συνιστώσα, δεν εννοώ τίποτε άλλο
παρά εκπαιδευτές που προσπαθούν να "διδάξουν" ενηλίκους χρησιµοποιώντας πρακτικές αρµόζουσες στην εκπ/ση ανηλίκων ή ακόµα χειρότερα µεθόδους που παραµένουν µόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Κοντά σ' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί
και η στάση του εκπαιδευοµένου µπροστά στο θέµα της ενεργούς πολιτειότητας.
Πολλές φορές ο ενήλικος επιµορφώνεται - εκπαιδεύεται έχοντας ως στόχο την απλή
απόκτηση κατάρτισης, κάποιων δεξιοτήτων ή ακόµα ενός πιστοποι-ητικού. Αυτοί δυστυχώς, δεν έχουν κατανοήσει πως το συστατικό στοιχείο της πολιτειότητας είναι η
κρίση, η συζήτηση και η αµφισβήτηση.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΒΤ - Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2011, 08:51 µµ

Στόχος, ασφαλώς, είναι η ενεργητική πολιτειότητα. Απόδειξη, η σταδιακή
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του επιστηµονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Για να επιτευχθεί όµως ο µετασχηµατισµός των δυσλειτουργικών παραδοχών χρειάζεται επίµονη και επίπονη προσπάθεια. Πρότασή µου είναι - ίσως σας φανεί λίγο ακραία- η πολιτεία όχι απλώς να καλεί αλλά να υποχρεώνει τους ενεργούς και τους εν
δυνάµει εκπαιδευτές ενηλίκων στην εκπαίδευση για την εξειδίκευσή τους στο πεδίο
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές µετασχηµατίσουν τις παραδοχές τους για τη δια βίου µάθηση µόνο τότε θα µπορέσουν να βοηθήσουν τους ενήλικους εκπαιδευόµενους να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσµα.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΚΤ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 12:58 πµ

Θεωρητικά,
η
εκπαίδευση
για
τη
βιώσιµη
ανάπτυξη,
που
επιζητά να συνειδητοποιήσει ο µαθητής το ρόλο του ως παγκόσµιος πολίτης και ειδικότερα να αντιληφθεί την αλληλεξάρτηση και τις επιπτώσεις των προσωπικών και
συλλογικών δράσεων στους άλλους ανθρώπους, τα κράτη και τον πλανήτη. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ενεργών πολιτών που θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση
ενός βιώσιµου κόσµου. Τα προγράµµατα δια βίου µάθησης, όµως, από όσο γνωρίζω,
δεν επιφέρουν κάποια κοινωνική αλλαγή, ούτε καν σε αυτή της κριτικής ενεργοποίησης του πολίτη. Πιστεύω και εγώ πως περισσότερη δουλειά γίνεται στα σχολεία. Η
ενεργητική εκδοχή των πραγµάτων σε κάθε περίπτωση επιφέρει αποτελέσµατα. Ίσως
σε κάποιες περιπτώσεις να ισχύει. Αυτή παράλληλα θα ήταν η µέχρις στιγµής πρότασή µου για αυτήν την περίπτωση: Να υπάρχουν αξιόλογα κίνητρα (χρηµατικό έπαθλο, πιστοποίηση, αναγνώριση πιστοποίησης κτλ. )
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Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΠΓ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 10:43 µµ

Θα συµφωνήσω και εγώ στο ότι οι πολιτικές και τα προγράµµατα, που εξαγγέλλονται στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρθηκαν, συµβάλλουν περισσότερο
στην ανάπτυξη της παθητικής πολιτειότητας. Αυτό που θα πρότεινα είναι η δηµιουργία προγραµµάτων όπου τόσο ο εκπαιδευτής όσο και οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν
µε µια σχετική ελευθερία να αναζητήσουν πληροφορίες ασκώντας κριτική, να αµφισβητήσουν και να αξιολογήσουν... ώστε οι προτάσεις και τα συµπεράσµατά τους να
επαναξιολογηθούν σε µια νέα βάση από τους αρµόδιους φορείς των παραπάνω προγραµµάτων.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΚΧ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 11:15 µµ

Τα προγράµµατα δια βίου µάθησης στη χώρα µας έχουν στόχο «θεωρητικά»
τη δηµιουργία ενεργών πολιτών, αλλά συµβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της
παθητικής πολιτειότητας διότι στοχεύουν περισσότερο στην κατάρτιση και την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων. Θα πρότεινα να γίνουν προγράµµατα όπου θα
δίνεται περισσότερο βαρύτητα στην ενεργητική πολιτειότητα και στην ανάπτυξη όχι
µόνο επιπλέον γνώσεων και δεξιότητων, αλλά κριτικής σκέψης και ενεργητικής συµµετοχής, πράγµα που είναι εµφανές και από τις νέες µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση ενήλικων σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 04:03 µµ

Τα προγράµµατα που υπάρχουν στους διαδικτυακούς τόπους προωθούν την
παθητική πολιτειότητα. Ξεχνούν το άτοµο και το αντιµετωπίζουν σαν ένα άδειο δοχείο στο οποίο προσπαθούν να "φορτώσουν" στείρα γνώση. ∆εν αντιλαµβάνονται ή
δεν δίνουν σηµασία ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον δικό του τρόπο σκέψης, πρέπει
να ασκεί κριτική, να αµφιβάλει και να προβληµατίζεται. Πρέπει να γίνουν προγράµµατα που να προωθούν την ενεργητική πολιτειότητα. Στην εκπαίδευση ενηλίκων αυτός είναι ο στόχος που τίθεται και προσπαθεί ο εκπαιδευτής να εφαρµόσει.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 04:46 µµ

Ασφαλώς αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η ενεργητική πολιτειότητα. Από το
1981 και µετά, ύστερα από τις επιταγές της ΕΕ δίνεται περισσότερη έµφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο απαιτούνται περισσότερα κίνητρα για την δια βίου µάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΚΑ - Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2011, 03:30 µµ
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Η ενεργός πολιτειότητα είναι στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών πολιτικών
στην ενωµένη Ευρώπη. Από την πολιτική όµως και τους άξονες της ως την υλοποίηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική- ίσως
και αποκαρδιωτική. Σεµινάρια εξ αποστάσεως που ευνοούν την αποστήθιση ή τις εργασίες "αντιγραφή+ επικόλληση", γρήγορη πιστοποίηση και εκπαίδευση των εκπαιδευοµένων κα συνθέτουν την εικόνα που έχουν όσοι ασχολούνται µε την εκπαίδευση
ενηλίκων στη χώρα µας.
"Μέτρησε"/αξιολόγησε κανείς εάν η υλοποίηση αυτών τον προγραµµάτων ανταποκρίνονται στους στόχους και στο πλαίσιο που έχουν τεθεί;
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΑΧ - ∆ευτέρα, 18 Απρίλιος 2011, 07:42 µµ

Οι δικτυακοί τόποι που επισκέφτηκα φαίνεται ότι πρεσβεύουν άλλοι την παθητική (π.χ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) κι άλλοι
την ενεργό πολιτειότητα (π.χ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) . Η υλοποίηση βέβαια των στόχων τους εξαρτάται από την ποιότητα της
κατάρτισης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Συµφωνώ µε τους περισσότερους συναδέλφους ότι οι δράσεις που συνήθως προωθούνται δε συµβάλλουν
στην ανάπτυξη της ενεργούς εκδοχής της πολιτειότητας αλλά ευελπιστώ ότι η συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτών αλλάζει αργά αλλά σταθερά τη φιλοσοφία όλων
µας.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΑΜ - ∆ευτέρα, 25 Απρίλιος 2011, 01:48 µµ

Θεωρώ πως η υλοποίηση των προγραµµάτων δια βίου µάθησης ωθεί προς την
ανάπτυξη παθητικής πολιτειότητας. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερο στοχευµένα προγράµµατα και για όλους αλλά και για εξειδικευµένες οµάδες.
Απάντηση: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:21 πµ

∆ια βίου µάθηση είναι η συµµετοχή ατόµων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορες δοµές
εκπαίδευσης. Συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργητικής πολιτειότητας καθώς µε
νέες µεθόδους διδασκαλίας αποσκοπούν όχι µόνο στην ανάπτυξη επιπλέον γνώσεων
και δεξιοτήτων αλλά και της κριτικής σκέψης για ανάληψη δράσεων και ενεργητικής
συµµετοχής στην κοινωνία.
•

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
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18η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ:
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Καλωσορίσατε στην 18η εβδοµάδα µελέτης. Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας θα µελετήσουµε ένα βασικό κείµενο του νέου προγράµµατος "Μείζονος Επιµόρφωσης" το οποίο θα τεθεί άµεσα σε εφαρµογή από το Υπουργείο Παιδείας και θα αναζητήσουµε σ' αυτό στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Σε κάθε µαθησιακό περιβάλλον επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, θα πρέπει να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το µεθοδολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όταν, µάλιστα, η επιµόρφωση αυτή πραγµατοποιείται µε ένα µικτό (υβριδικό) σύστηµα
διά ζώσης συναντήσεων και εξ αποστάσεως µελέτης, τότε είναι βέβαιο ότι θα πρέπει
να διέπεται και από τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Καθώς οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική διεργασία
φέρνουν µαζί τους και ένα απόθεµα εµπειριών το οποίο αποτελεί πολύτιµη πηγή µάθησης, ενώ επιθυµούν την απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τις συνθήκες τις οποίες
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή διδακτική τους πράξη. Το γεγονός αυτό σηµαίνει
ότι ενδιαφέρονται για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και όχι για την απόκτηση αφηρηµένων, ακαδηµαϊκών γνώσεων.
Κατά το σχεδιασµό κάθε επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών θα
πρέπει να δίνεται µεγάλη έµφαση στη βιωµατική εκπαίδευση, που αξιοποιεί τις εµπειρίες που είτε ήδη υπάρχουν είτε αναδύονται στη διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής διεργασίας. Είναι σηµαντικό για τους συµµετέχοντες να µαθαίνουν ότι
χρειάζονται και να συνδέουν την εκπαίδευσή τους µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Σε ένα µαθησιακό περιβάλλον επιµόρφωσης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το κέντρο βάρους πρέπει να µετατοπίζεται από την παραδοσιακή
διδασκαλία στην ενεργητική και συνεργατική µάθηση, η οποία µε βάση τις αρχές της
αλληλεπίδρασης, της συνεργασίας, της ενίσχυσης και της ενεργητικής µάθησης, χαρακτηρίζεται από την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των συµµετεχόντων στην
επιµόρφωση εκπαιδευτικών.
Aνοίξτε και µελετήστε το κείµενο που ακολουθεί - θα βρείτε σ’ αυτό τα βασικά συστατικά στοιχεία του µείζονος προγράµµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
που τίθεται άµεσα σε εφαρµογή - αναζητήστε σ’ αυτό στοιχεία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και πηγαίνετε στη συνέχεια στο forum
συζητήσεων που ακολουθεί για να συζητήσουµε.
ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 9 Απρίλιος 2011, 08:30 µµ
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Συζητήστε τα στοιχεία καινοτοµίας του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης σε σύγκριση µε την υπάρχουσα επιµόρφωση του τυπικού συστήµατος εκπαίδευσης (εισαγωγική στα ΠΕΚ, περιοδική κ.λ.π), στην οποία, ενδεχοµένως, έχετε πάρει
µέρος ως επιµορφούµενοι ή επιµορφωτές. Αν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας
ζητούσαν να κάνετε δύο προτάσεις µε βάση το κείµενο που µελετήσατε τι θα προτείνατε;
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΙΠ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 01:09 µµ

Εγώ δεν έχω λάβει µέρος στα σεµινάρια εισαγωγικής κατάρτισης, αλλά από
ότι έχω ακούσει δεν έχουν εργασίες, ούτε αποτελούν πιστοποίηση. Το ΜΠΕ, λοιπόν,
εισάγει την ενεργή διεργασία των θεµατικών από τους εκπαιδευόµενους (εργασία),
καθώς και την εξ αποστάσεως αλλά και ηλεκτρονική εκπαίδευση, σηµαντικές, γιατί
κατά κάποιο τρόπο δοµούν το προσωπικό διάβασµα που οφείλει να λάβει χώρα.
Οι προτάσεις µου προς το ΠΙ θα ήταν να έχει δύο µέρη το σεµινάριο, ένα για εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, µε σκοπό να γνωρίσουµε ο ένας τις ανάγκες του
άλλου καθώς και τον σκοπό του κάθε µαθήµατος, και ένα δεύτερο για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά, έτσι ώστε να µπορέσουµε να εµβαθύνουµε στα προβλήµατα της ειδικότητάς µας. Η δεύτερη πρόταση θα ήταν η δηµιουργία ενός... e-συµβούλου, δηλαδή,
αντί να έχει η κάθε περιοχή έναν σύµβουλο π.χ. αγγλικής, όλοι οι σύµβουλοι να µπορούν να απαντήσουν σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας, ανάλογα µε την ειδικότητα/εµπειρία τους (π.χ. άλλος σύµβουλος να µου απαντήσει για προβλήµατα
διαχείρισης τάξης και άλλος για την ειδική διδακτική)!
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ∆Μ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 08:25 µµ

Αυτενέργεια και κριτική και δηµιουργική διαχείριση του παρεχόµενου όγκου
πληροφοριών και γνώσεων. Συγχρονισµός του εκπαιδευτικού µε τις κοινωνικές και
επαγγελµατικές απαιτήσεις. Νοµίζω πως αυτοί είναι οι βασικοί άξονες του ΜΠΕ µε
κυριότερο τον τελευταίο. Επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετά είδη επιµόρφωσης,
πιστεύω πως πρόκειται πράγµατι για κάτι το εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο για να
νεοελληνικά δεδοµένα. Το πρώτο βήµα έγινε πριν λίγα χρόνια µε την επιµόρφωση
και πιστοποίηση των δύο επιπέδων. Οι εντυπώσεις και οι εµπειρίες που αποκόµισα
από τη λεγόµενη εισαγωγική - και ως επιµορφούµενος και ως επιµορφωτής - αλλά
και από τις δύο προαναφερθείσες (πάνω στις Τ.Π.Ε) µε διευκολύνουν στο να κάνω
µια πρόβλεψη για τα αποτελέσµατα του νέου εγχειρήµατος. Πιστεύω πως πρόκειται
για ένα πολύ καλά οργανωµένο πρόγραµµα µε αρκετούς καταρτισµένους επιµορφωτές (λαµβανοµένων υπόψη των προσόντων που απαιτούνται για να γίνει κάποιος
επιµορφωτής) και που µπορεί να πετύχει, εάν αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό που ζητάει κυρίως ό εκπαιδευτικός είναι νέες προτάσεις, δοκιµασµένες
και αποτελεσµατικές. Η εµπειρία που θα αποκτήσει θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµη
στις απαιτήσεις της σχολικής καθηµερινότητας και εφικτή ως προς τη νεοελληνική
πραγµατικότητα. Η πρότασή µου είναι η εξής: Να πραγµατοποιούνται επιµορφώσεις τακτικές (κάθε είκοσι τουλάχιστον µέρες) εντός του σχολικού περιβάλλοντος
από επιµορφωτή - σύµβουλο συγκεκριµένης ειδικότητας. Με τον τρόπο αυτό α)
αποκλείεται ο απρόσωπος και τυπικός χαρακτήρας της επιµόρφωσης, που ισχύει
σήµερα και β) δίνεται η δυνατότητα ώστε τα προβλήµατα της σχολικής ζωής να α-
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ντιµετωπίζονται στο "πεδίο" και σε πραγµατικές συνθήκες. Όχι άλλο θεωρία λοιπόν. Η σύγχρονη επιµόρφωση απαιτεί τη δράση και την πρακτική εφαρµογή.

Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΑΚ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 08:23 µµ

Σε σύγκριση µε άλλες επιµορφώσεις το Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης το
κρίνω ως εξαιρετικά καινοτόµο και προοδευτικό, γιατί συνδυάζει βασικές αρχές της
δια βίου µάθησης-εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως-ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Αρκεί να εφαρµοστεί σωστά στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη, αφού
πρώτα βέβαια επιµορφωθούν επαρκώς οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, οι προτάσεις µου
προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για αυτό το Πρόγραµµα είναι οι εξής: πρώτον, οι
επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται µε συνδυασµό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης συναντήσεων ουσιαστικών-καλά οργανωµένων. ∆εύτερον, µετά την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια αυτού του
Προγράµµατος πολύ χρήσιµο θεωρώ ότι θα ήταν το να εκπαιδευτούν καταλλήλως
από τους καθηγητές τους και οι µαθητές, µέσω σχετικών οµαδοσυνεργατικών διαθεµατικών εργασιών (projects).

Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:24 πµ

Συµφωνώ απόλυτα µε την τοποθέτηση της e-συνεκπαιδευόµενης µας Κατερίνας Καραΐσκου!
Re: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΑΤ - Πέµπτη, 14 Απρίλιος 2011, 02:51 µµ

Το ζητούµενο είναι η τακτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όχι µόνο σε
θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Πολλοί συνάδελφοι λένε " καλές οι
θεωρίες αλλά δεν εφαρµόζονται ".Αν τις κατανοήσουµε ουσιαστικά και τις δουλέψουµε συστηµατικά, εφαρµόζονται µια χαρά!! Αν όµως επιµορφωνόµαστε µια φορά
στα χίλια χρόνια δε θα εφαρµόσουµε τίποτα καινοτόµο αλλά θα ακολουθήσουµε την
πεπατηµένη. Αυτό που προτείνω είναι ετήσιες επιµορφώσεις µε βιωµατικές ασκήσεις
και συνδυασµό εξ αποστάσεως και δια ζώσης σεµινάρια, σαν το µείζον πρόγραµµα
επιµόρφωσης.
Απάντηση: Re: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΠΓ - Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2011, 12:05 πµ

Άννα, θα συµφωνήσω µε την άποψή σου, καθώς αυτό που πραγµατικά λείπει
από την επιµόρφωση στην Ελλάδα είναι µια µεθοδικότερη και ουσιαστικότερη προσέγγισή της σε ένα πλαίσιο αναπροσαρµογής σε νέα δεδοµένα. Πρέπει λοιπόν, η επι-
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µόρφωση να είναι µια συνεχής εξελισσόµενη διαδικασία όπου θα διατηρείται η ευελιξία και η πρωτοτυπία των συµµετεχόντων σε αυτήν.
Απάντηση: Re: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 04:18 µµ

Θα συµφωνήσω µε την Άννα και την Πηνελόπη ότι καλή η θεωρία αλλά στην
πράξη τι γίνεται. Σίγουρα θέλει να εργαστούµε µε σύστηµα και µέθοδο. Απαραίτητες
για την εξέλιξη της εκπαίδευσης αλλά και της δικής µας οι επιµορφώσεις σε συνδυασµό µε εξ αποστάσεως σεµινάρια. Το εκπαιδευτικό σύστηµα εξελίσσεται µέσα από
τους καθηγητές για αυτό και η εξειδικευσή τους είναι πρωταρχικής σηµασίας. Αν αρχίσουµε πρώτα µε τη δική µας "εκπαίδευση" τότε µπορούµε να µιλάµε για καινούργια
µοντέλα εκπαίδευσης και για νέο σχολείο.
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΚΑ - Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2011, 03:51 µµ

Είµαι πολύ επιφυλακτικός όταν υλοποιούνται προγράµµατα επιµόρφωσης για
εκπαιδευτικούς και πολύ περισσότερο όταν χαρακτηρίζονται "καινοτόµα". Το µόνο
"καινοτόµο" κατά την ταπεινή µου άποψη, είναι αυτό που θα έχει αποτέλεσµα στο
έργο µας µέσα στην τάξη. Το µοντέλο των ΠΕΚ µε τον επιµορφωτή να αναλύει και
να διδάσκει από έδρας µόνο θεωρία και ιδεατά σενάρια έχει δείξει ήδη τα αποτελέσµατά του... τροµερό χάσιµο χρόνου! Εύχοµαι το ΜΠΕ να µην κινηθεί στα πλαίσια
των ΠΕΚ. Και ακόµα καλύτερα, να ανατρέψει τον συντηρητισµό και την άρνηση για
αλλαγές που χαρακτηρίζει τον εκπαιδευτικό κλάδο. Γιατί, εάν εµείς οι εκπαιδευτικοί
απορρίψουµε την εκπαίδευση που θα λάβουµε στο ΜΠΕ ως µη ρεαλιστική, τότε σπαταλήσαµε και το δικό µας χρόνο να επιµορφωθούµε και τους πόρους που µας διέθεσε
η πολιτεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (µπορεί το αντίστοιχο ΜΠΕ της
Βουλγαρίας ή άλλης χώρας να έχει καλύτερα αποτελέσµατα- το ΕΚΤ το χρηµατοδοτούµε και εµείς από τους φόρους µας). Στην ουσία από την τσέπη µας πληρώνουµε
ΚΑΙ αυτό το πρόγραµµα.
Η πρότασή µου: να µετρηθεί/ αξιολογηθεί επιτέλους η αποτελεσµατικότητα
της εκπαίδευσης που θα λάβει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη και σε βάθος χρόνου.
Πόσο αλλάζει την εκπαίδευση που προσφέρει, πόσο βελτίωσε τις δεξιότητές του κτλ.
Τα υπόλοιπα θα τα δω από πρώτο χέρι ως εκπαιδευτής Β µόλις ξεκινήσει η δική µας
επιµόρφωση.
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΜΙ - Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2011, 05:29 µµ

Ένας από τους κύριους στόχους του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης
είναι η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ µέσα από τη δηµιουργία συνεργατικών
Κοινοτήτων Μάθησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών µε τη µεθοδολογία της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσα από την εµπειρία µου από σεµινάρια επιµόρφωσης,
το πιο σηµαντικό στοιχείο αυτών αποτελούσε η συµµετοχή σε βιωµατικές ασκήσεις.
Η δηµιουργία Συνεργατικών Κοινοτήτων Μάθησης όπου θα ανταλλάσονταν εµπειρίες µεταξύ των εκπαιδευτικών µε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα ήταν πάρα πολύ
σηµαντική για τη συνεχή εκπαίδευση αυτών.
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Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΚΧ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 01:39 µµ

Προσωπικά δεν έχω λάβει µέρος στα σεµινάρια εισαγωγικής κατάρτισης, αλλά γνωρίζω πως δεν έχουν εργασίες, ούτε αποτελούν πιστοποίηση. Το Μείζον Πρόγραµµα
Επιµόρφωσης συνδυάζει τις βασικές αρχές της δια βίου µάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ εισάγει την ενεργή διεργασία των θεµατικών εργασιών. Οι
προτάσεις µου προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα ήταν:
•

Να πραγµατοποιούνται συχνότερα ουσιαστικές επιµορφώσεις ανά ειδικότητα
συνδυάζοντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δια ζώσης συναντήσεων ουσιαστικών και οργανωµένων.

• Να υπάρξει επιτέλους αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης
που θα λάβει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη και σε βάθος χρόνου.
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΚΤ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 11:38 µµ

Συµφωνώ Κωνσταντίνε. Σε ένα µαθησιακό περιβάλλον επιµόρφωσης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το κέντρο βάρους θα πρέπει να µετατοπίζεται από την παραδοσιακή διδασκαλία στην ενεργητική και συνεργατική µάθηση, η
οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται κυρίως από την αυτενέργεια.
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΒΤ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 12:40 πµ

Οποιαδήποτε καινοτόµος προσπάθεια θα επιφέρει αποτελέσµατα, µόνο όταν
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πεισθούν ότι χρήζουν συνεχούς επιµόρφωσης. Η αλλαγή των
αντιλήψεων και στάσεων προέχει. Γιατί, πιστέψτε µε, είναι πολλοί εκείνοι οι συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούν χάσιµο χρόνου την παρακολούθηση κάθε µορφής επιµορφωτικού προγράµµατος!
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΕΡ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 11:18 µµ

Το κυριότερο είναι η παραδοχή ότι χρειαζόµαστε συνεχή επιµόρφωση και επίσης η συνεργασία µεταξύ µας ώστε η οποιαδήποτε γνώση του ενός να γίνεται κτήµα όλων των υπολοίπων.
Απάντηση: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

από ΑΜ - ∆ευτέρα, 25 Απρίλιος 2011, 02:05 µµ

Όπως ακούγεται είναι καλή προσπάθεια, αλλά έχω επιφυλάξεις ως προς την
εφαρµογή και το γιατί γίνεται. Για µας ή για µελλοντική δικαιολογία ότι επιµορφώσαµε τους εκπαιδευτικούς άρα τους ζητάµε τα µέγιστα; Μια πρόταση είναι η δια βίου
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επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε διάφορα προγράµµατα και µια άλλη είναι η αξιοποίηση (επιτέλους) των ήδη υπαρχόντων µε δεύτερα η τρίτα πτυχία µέσα και έξω από
τα σχολεία και για επιµορφώσεις αλλά και για άλλες δράσεις.

•

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Τα τελευταία χρόνια ο διάλογος µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. που στοχεύει στον προσδιορισµό των παραµέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης επικεντρώθηκε κυρίως στον ρόλο του εκπαιδευτικού, µε δεδοµένο ότι αυτός είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής της
χώρας του.
Ο προσδιορισµός του προφίλ του «ευρωπαίου εκπαιδευτικού» σχετίζεται µε
τις βασικές σπουδές του (συνθήκες της Μπολόνια και της Λισαβόνας 1999, 2000),
την εισαγωγική επιµόρφωση, τη διά βίου µάθηση, την κοινωνική καταξίωση του επαγγέλµατός του (συνθήκες της Κοπεγχάγης, της Λισαβόνας κ.ά.).
Σε ό,τι αφορά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, οι διεθνείς τάσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για µετάβαση από την τυπική ή/και αποσπασµατική επιµόρφωση σε διαδικασίες διά βίου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού µε στόχο τη δηµιουργία µιας νέας επαγγελµατικής συνείδησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις πρακτικές που ακολουθούνται στις χώρες της
Ε.Ε. ισχύουν τα ακόλουθα:
Η εισαγωγική επιµόρφωση στις περισσότερες χώρες-µέλη της Ε.Ε. είτε ενσωµατώνεται στις πανεπιστηµιακές σπουδές ως ειδίκευση στην εκπαίδευση ( Master of
Education ) είτε παρέχεται από θεσµοθετηµένα Ινστιτούτα ή Ακαδηµίες µε διετείς ή
µονοετείς σπουδές. Μετά το πέρας των σπουδών αυτών παρέχεται πιστοποίηση για
την άσκηση του επαγγέλµατος (Γαλλία, Αγγλία, Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο κ.α.). Η
εισαγωγική επιµόρφωση αλλού είναι υποχρεωτική ως προϋπόθεση για τον διορισµό
και αλλού προαιρετική. Η διάρκειά της ποικίλλει. Στη χώρα µας η εισαγωγική επιµόρφωση είναι υποχρεωτική και περιορίζεται σε 100 περίπου ώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες-µέλη, όπου η εισαγωγική επιµόρφωση παρέχεται
από ειδικά Ινστιτούτα (Πολωνία, γαλλική κοινότητα Βελγίου, Βουλγαρία, Γερµανία,
Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία κ.α.), έχει καθιερωθεί και η πιστοποίησή της.
Σε σχέση µε την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση οι πρακτικές φαίνεται ότι ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι ευκαιρίες που παρέχονται
για επιµόρφωση µε στόχο την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι περιορισµένες (Τσεχία, ∆ανία, Φινλανδία, Πολωνία). Αντίθετα, αλλού η επιµόρφωση
αποτελεί συστηµατοποιηµένη και ευέλικτη διαδικασία, όπου αξιοποιούνται προγράµµατα ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα οποία οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν προαιρετικά ή υποχρεωτικά (Γαλλία, Γερµανία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία). Η ενδοσχολική επιµόρφωση λαµβάνεται υπόψη για την επαγγελµατική
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αναβάθµιση των εκπαιδευτικών σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Λετονία, η
Σουηδία και η Αγγλία. Ορισµένες χώρες-µέλη επιτρέπουν και αναγνωρίζουν την επιµόρφωση που γίνεται και σε άλλη χώρα της Ένωσης, συνήθως κατά τη διάρκεια των
διακοπών (Ολλανδία, Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβακία, Ισπανία, Αγγλία).
Στην επιµόρφωση (εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή) εντάσσεται συχνά ο φάκελος του εκπαιδευτικού ( portfolio ) και το ευρωδιαβατήριο ( europass ).
•

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μιλώντας ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Αίθουσα
“Jacqueline de Romilly” του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. 22/02/2011), είπε µεταξύ άλλων ότι στη
∆ανία η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει βιωµατικό χαρακτήρα. Στην αρχή της
καριέρας τους οι εκπαιδευτικοί σχηµατίζουν οµάδες των τριών (δύο νέοι µε έναν παλαιότερο εκπαιδευτικό) οι οποίοι κάνουν συνδιδασκαλίες, συζητούν και αλληλεπιδρούν. Στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια συµµετέχουν σε νέες επιµορφωτικές διαδικασίες, όπου πάλι εργάζονται σε οµάδες και δοκιµάζουν νέες µεθόδους και πρακτικές.
Μία, µάλιστα, συνηθισµένη εργασία την οποία καλούνται να κάνουν στο τέλος αυτής
της επιµόρφωσης είναι µία έκθεση στην οποία ως οµάδα θα πρέπει να περιγράψουν
µία καινοτοµία που δοκίµασαν. Κάτι που εφάρµοσαν για πρώτη φορά!
Πώς κρίνετε αυτή την άποψη;
2η Συζήτηση της 18ης εβδοµάδας:
Ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 9 Απρίλιος 2011, 09:19 µµ

Μιλώντας ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Αίθουσα
“Jacqueline de Romilly” του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. 22/02/2011), είπε µεταξύ άλλων ότι στη
∆ανία η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει βιωµατικό χαρακτήρα. Στην αρχή της
καριέρας τους οι εκπαιδευτικοί σχηµατίζουν οµάδες των τριών (δύο νέοι µε έναν παλαιότερο εκπαιδευτικό) οι οποίοι κάνουν συνδιδασκαλίες, συζητούν και αλληλεπιδρούν. Στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια συµµετέχουν σε νέες επιµορφωτικές διαδικασίες, όπου πάλι εργάζονται σε οµάδες και δοκιµάζουν νέες µεθόδους και πρακτικές.
Μία, µάλιστα, συνηθισµένη εργασία την οποία καλούνται να κάνουν στο τέλος αυτής
της επιµόρφωσης είναι µία έκθεση στην οποία ως οµάδα θα πρέπει να περιγράψουν
µία καινοτοµία που δοκίµασαν. Κάτι που εφάρµοσαν για πρώτη φορά!
Πώς κρίνετε αυτή την άποψη;
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΕΡ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 12:09 µµ

Πολύ καλή αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνεργασία παλιών µε νέους εκπαιδευτικούς.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
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•

από ΕΚ - Κυριακή, 10 Απρίλιος 2011, 10:19 µµ

Πάρα πολύ καλή η ιδέα και µακάρι να γινόταν και εδώ αυτό...όσες φόρες έχω
συµµετέχει σε σεµινάρια είτε επιµόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων είτε επιµόρφωσης
στο δικό µου αντικείµενο πάντα µε κέρδιζε η βιωµατική µάθηση και έπαιρνα τα περισσότερα από αυτή τη µέθοδο. Μπορείς µέσω του role playing να κάνεις πράξη τη
θεωρία και να αναπαραστήσεις διάφορα σενάρια π.χ. αντιµετώπιση σε δύσκολες περιπτώσεις που είναι πολύ βοηθητικό...
Re: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΑΤ - ∆ευτέρα, 11 Απρίλιος 2011, 12:41 µµ

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η εξοικείωση τους µε νέες παιδαγωγικές θεωρίες και µεθόδους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική άσκηση των διδακτικών καθηκόντων τους. Όσον αφορά τις βιωµατικές ασκήσεις, θεωρώ ότι είναι η ουσία της επιµόρφωσης, ιδιαίτερα τα παιχνίδια ρόλων και οι προσοµοιώσεις.
Απάντηση: Re: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ∆Μ - ∆ευτέρα, 11 Απρίλιος 2011, 08:54 µµ

Βιωµατικός χαρακτήρας της επιµόρφωσης δε σηµαίνει αποκλειστικά σχηµατισµό οµάδων συνεργασίας παλαιού και νέων εκπαιδευτικών. Νοµίζω πως ο Knud
Illeris περιορίζει πολύ την παραπάνω έννοια. Εξάλλου, η συνδιδασκαλία δεν αποτελεί
βιωµατική µάθηση, καθώς ο καθένας από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς θα
χρησιµοποιεί το δικό του τρόπο διδασκαλίας. Όταν µιλάµε για βιωµατική επιµόρφωση εννοούµε την παρακολούθηση της διδασκαλίας κάποιου άλλου ή τη διεξαγωγή
διδασκαλίας από τον ίδιο τον επιµορφούµενο. Επίσης, στη χώρα µας, η παραπάνω
επιµόρφωση είναι ανέφικτη προς το παρόν, καθώς οι "παλαιοί" εκπαιδευτικοί δύσκολα - λόγω της νοοτροπίας τους - δεν µπορούν να συνεργαστούν µε τους νέους που
στην πλειοψηφία τους έχουν συµµετάσχει σε πολλές επιµορφώσεις και είναι ανοιχτοί
σε κάθε καινοτοµία. Οι νέοι εκπαιδευτικοί, πολύ πιθανόν, να µπορούν να εφαρµόζουν
µετά από χρόνια αυτού του είδους την επιµόρφωση ως µέντορες άλλων νεότερων.
Τέλος, η µοµφή µου επεκτείνεται και στη συχνότητα αλλά και στο είδος της εργασίας
της επιµόρφωσης. Αφενός, η πενταετία είναι ένα πολύ µεγάλο διάστηµα - η επιµόρφωση θα πρέπει να γίνεται σε πιο τακτά διαστήµατα συµπεριλαµβανοµένης και της
αυτοεπιµόρφωσης του εκπαιδευτικού - και αφετέρου η εργασία που αφορά την περιγραφή µιας καινοτοµίας που εφαρµόστηκε, προσωπικά µου φαίνεται πολύ απλοϊκή.
Θα µπορούσε η έκθεση αυτή να περιλαµβάνει κι άλλα στοιχεία, όπως π.χ. εντυπώσεις, συναισθήµατα, αξιολόγηση της καινοτοµίας και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της και όλα όσα αφορούν τη διδασκαλία που εφαρµόστηκε.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΜΙ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 10:05 πµ

Η βιωµατική µάθηση είναι αποδεδειγµένα πιο αποτελεσµατική από την κλασσική εκµάθηση γνωστικής ύλης και δεξιοτήτων: ο µαθητευόµενος δοκιµάζει έµπρα-

281

κτα το αντικείµενο και βιώνει ο ίδιος/η ίδια το περιεχόµενό του. O Knud Illeris µιλώντας για τη βιωµατική µάθηση στην Αθήνα ανέφερε τη συνεργασία σε οµάδες παλιών
µε νέους εκπαιδευτικούς, η οποία αποτελεί σηµαντικό στοιχείο ανταλλαγής εµπειριών. Ωστόσο στα σεµινάρια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα σε ελάχιστες περιπτώσεις συνεργάζονται σε οµάδες παλιοί µε νέους εκπαιδευτικούς.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΙΠ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 12:24 µµ

Αυτή η πρόταση µου θυµίζει τα φοιτητικά χρόνια, όπου πάντα µαζευόµασταν
σε οµάδες για να συζητήσουµε διάφορες έρευνες ή να διορθώσουµε ο ένας τις εργασίες του άλλου... Πολύ καλή ιδέα, αρκεί... να λείπουν οι µπύρες!
Για να σοβαρευτούµε, νοµίζω πως σε κάποιες χώρες, το κάθε µάθηµα σχεδιάζεται ούτως ή άλλως από οµάδα της οποίας προΐσταται κάποιος παλαιότερος. Μαζί
επιλέγουν τα βιβλία που θα χρησιµοποιήσουν, τις µεθόδους, κτλ. Βέβαια δέχονται και
τις συνέπειες των επιλογών τους (τυχόν χαµηλές επιδόσεις µαθητών, κοκ).
Πέρα από το ότι κάτι τέτοιο κάνει το µάθηµα "δικό σου", εµπλέκεσαι δηλαδή
συναισθηµατικά και βάζεις την σφραγίδα σου σε αυτό που κάνεις, µπορεί να δηµιουργήσει άµιλλα ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς, να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά
αφού θα µπορούν να µοιράζονται τα προβλήµατά τους, θα µπορέσει η οµάδα να καλύψει τα "κενά" του κάθε µέλους της, το µάθηµα να εκλαµβάνεται ως πιο οργανωµένο, αλλά και δίνει κίνητρα στον εκπαιδευτικό για να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει
στην οµάδα ή για να ηγηθεί κάποιας οµάδας στο µέλλον.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΑΤ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 04:54 µµ

Οτιδήποτε έχει βιωµατικό χαρακτήρα µπορεί να αποβεί πολύ εκπαιδευτικό
και ουσιαστικό. Αναφορικά µε την εφαρµογή της καινοτοµίας που δοκιµάζουν οι εκπαιδευτικοί ασφαλώς και είναι κάτι πολύ χρήσιµο γιατί ένας εκπαιδευτικός µπορεί να
δει και να υιοθετήσει γνώµες και καλές πρακτικές από άλλους εκπαιδευτικούς.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΑΚ - Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011, 08:51 µµ

Πολύ καινοτόµες και προοδευτικές οι µέθοδοι διδασκαλίας, που περιγράφει ο
Knud Illeris, αναφορικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. ∆υστυχώς όµως
στην Ελλάδα δεν εφαρµόζεται κάτι τέτοιο. Για να εφαρµοστεί, χρειάζεται καλή κατάρτιση -θεωρητική και πρακτική- (η οποία δυστυχώς είναι ανύπαρκτη) των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της βιωµατικής µάθησης, προκειµένου η ανταλλαγή εµπειριών
ή η υιοθέτηση καινοτόµων εκπαιδευτικών µεθόδων να είναι γόνιµη και αποτελεσµατική.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΧΠ - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 04:30 µµ
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Καταπληκτική ιδέα‼ Μακάρι και στη χώρα µας να ίσχυε το σύστηµα της ∆ανίας. ∆υστυχώς όπως και σε άλλους τοµείς έτσι και στο χώρο της εκπαίδευσης η συνεργασία δεν είναι εφικτή. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι πρόκειται για ενιαίο σύστηµα
που δεν επηρεάζεται από την παράταξη που είναι κάθε φορά στην εξουσία, είναι κοινά αποδεκτό από όλους ασχέτων πολιτικών πεποιθήσεων. Έχουµε πολύ δρόµο για να
φτάσουµε σε τόσο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αφού δεν έχουµε καν καταλήξει στο
θέµα των επιµορφώσεων των εκπαιδευτικών!
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΠΓ - Πέµπτη, 14 Απρίλιος 2011, 11:56 µµ

Θα συµφωνήσω και εγώ µε τη σειρά µου ότι ''καλώς πράττουν" οι ∆ανοί στην
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τους και θα ευχηθώ να γίνει κάτι ανάλογο και στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα άµεσα και αποτελεσµατικά. Είναι επιτακτική ανάγκη
να αναθεωρηθεί η διαδικασία της επιµόρφωσης στη χώρα µας και να προσαρµοστεί
στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδοµένα.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΚΑ - Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2011, 04:06 µµ

Για τις Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, οι προτάσεις του Knud Illeris
είναι ριζοσπαστικές. Ενισχύει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µεταξύ τους και ενθαρρύνει την καινοτοµία και την άµιλλα των εκπαιδευτικών. Εύχοµαι να δούµε και στα
δικά µας σχολεία να υλοποιούνται αντίστοιχες προσπάθειες (κάποιες ήδη ξεκίνησαν,
όπως η δράση Συµµετέχω ).

Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΚΧ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 01:52 µµ

Πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα ήταν καλό να µπορούσε να εφαρµοστεί και στην
χώρα µας κάτι ανάλογο. Αλλά δυστυχώς…..Στην Ελλάδα η έννοια της συνεργασίας
σε όλους τους χώρους και όχι µόνο στην εκπαίδευση, από τα λίγα που γνωρίζω, είναι
ανύπαρκτη. Ελπίζω η κατάσταση αυτή να αλλάξει σύντοµα από τους νέους συναδέλφους έτσι ώστε να αρχίσουν επιτέλους να γίνονται µικρά αλλά σταθερά βήµατα
προόδου.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΚΤ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 11:44 µµ

Πράγµατι, οτιδήποτε έχει βιωµατικό χαρακτήρα µπορεί να αποβεί πολύ εκπαιδευτικό και ουσιαστικό. Να ακουστώ αισιόδοξη λέγοντας ότι µου θυµίζει κάτι από
το πρόγραµµα "M@rkus quest"?
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΒΤ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 01:01 πµ
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Ο Α. Rogers, επίσης, αναφέρει ότι οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
ανεπίσηµες συγκεντρώσεις εκπαιδευτών ενηλίκων µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών κ.λπ. Για τους νέους εκπαιδευτικούς ανάλογα µοντέλα επιµόρφωσης
δεν είναι απλά χρήσιµα, είναι αναγκαία. Ας πάψουµε πια να µεµψιµοιρούµε και ας
προσπαθήσουµε όλοι µαζί και ο καθένας χωριστά, αν όχι να πρωτοτυπήσουµε, τουλάχιστον να αντιγράψουµε τις καλές ιδέες των ευρωπαίων συναδέλφων.
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΑΜ - ∆ευτέρα, 25 Απρίλιος 2011, 02:17 µµ

Οπωσδήποτε η βιωµατική µάθηση θεωρείται αποτελεσµατικότερη από την
κλασσική όσον αφορά γνωστικά αντικείµενα. Το ζητούµενο είναι να εφαρµοστεί
στην πράξη σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους και από κει κι έπειτα ο καθένας να επιλέξει αυτή που ταιριάζει σ’ αυτόν και στη διδασκαλία του καλύτερα. Όσο περισσότερα όπλα έχεις στη φαρέτρα σου τόσο αποτελεσµατικότερος είσαι!
Απάντηση: ο Knud Illeris για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
•

από ΞΧ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 02:08 πµ

Οµολογώ ότι ο συνδυασµός µαθητείας και καινοτοµίας µου ακούγεται αρκετά
ελκυστικός. Θεωρώ ότι οι Έλληνες φοιτητές που πραγµατοποιούν διδασκαλίες στα
σχολεία (πρακτική) έχουν την ευκαιρία να βιώσουν µία πιο ανάλαφρη µορφή της τακτικής των ∆ανών, αφού όταν διδάσκουν, υπάρχουν και παλαιότεροι εκπαιδευτικοί
και συµφοιτητές τους. Το πρόβληµα είναι το µετά όπου λείπει η οργανωµένη και συστηµατική επιµόρφωση, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα διασφάλισης ποιότητας
σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα ανά τον κόσµο. Το e-learning και η εξ αποστάσεως θα µπορούσαν να συντελέσουν καθοριστικά στο θέµα αυτό.
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!
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19η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
"Εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο: Θεωρητικοί και Θεωρίες Μάθησης – Ο Ρόλος
του Εκπαιδευτή Ενηλίκων"
Καλωσορίσατε στην 19η εβδοµάδα µελέτης. Στη διάρκεια αυτής της εβδοµάδας θα µελετήσετε ένα βασικό κείµενο. Πρόκειται για ένα power point που δηµιουργήσαµε µε τίτλο: "Εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο: Θεωρητικοί και Θεωρίες Μάθησης – Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων". Σ' αυτό θα συαντήσετε µία σύνοψη
όλων των βασικών θεωριών µάθησης που µας απασχόλησαν στο πλαίσιο αυτής της
επιµόρφωσης. Στην τελευταία διαφάνεια θα βρείτε µία δραστηριότητα η οποία θα
αποτελέσει τη συζήτηση στο forum αυτής της εβδοµάδας.
Την επόµενη εβδοµάδα θα τοποθετηθεί στην πλατφόρµα η εργασία - για όσους και όσες επιθυµούν να λάβουν βεβαίωση συµµετοχής. Θα έχετε τη δυνατότητα
να καταθέσετε την εργασία έως και την ηµέρα λήξης της επιµόρφωσης. Σε όλο αυτό
το διάστηµα θα τοποθετούνται στην πλατφόρµα παράλληλα κείµενα - σχετικά µε το
αντικείµενο της επιµόρφωσης και της τελικής εργασίας. Θα δηµιουργηθεί, επίσης,
ένα forum στο οποίο θα αναπτύσσεται ένας διάλογος αναφορικά µε την εκπόνηση της
εργασίας.
Τέλος, από σήµερα έως και το τέλος της επιµόρφωσης θα τοποθετούνται στην
πλατφόρµα ερωτηµατολόγια σχετικά µε την επιµόρφωση. Θα σας ενηµερώνουµε
σχετικά µε αυτά µε e-mail και καλό είναι να τα συµπληρώνετε και να µας τα στέλνετε
σύµφωνα µε τις οδηγίες.]
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 16 Απρίλιος 2011, 06:56 µµ

Ως εκπαιδευτές ενηλίκων, σύµφωνα µε ποια θεωρία:
1. πρέπει να είστε διαµεσολαβητές στη διεργασία της µάθησης;
2. πρέπει να υποστηρίζετε τους εκπαιδευοµένους στη διερεύνηση των δυσλειτουργικών τους παραδοχών;
3. πρέπει να διακατέχεστε από ενσυναισθητική κατανόηση;
4. πρέπει να δηµιουργείτε ένα συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον;
5. πρέπει να διαµορφώνετε ένα ψυχολογικά ασφαλές µαθησιακό περιβάλλον;
6. πρέπει να σας χαρακτηρίζει ακεραιότητα, ικανότητα επικοινωνίας και άσκηση
επιρροής, πνεύµα καινοτοµίας και αποδοχή της αλλαγής;
Εσείς τι από τα παραπάνω θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό;
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΑΤ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 11:23 πµ

Aν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να διαλέξω ένα µόνο από τα παραπάνω προκειµένου να έχω µια καλή συνεργασία σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων θα
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διάλεγα να έχω ισχυρή µέσα µου την ικανότητα ενσυναισθητικής κατανόησης. Μπαίνοντας στην ψυχοσυναισθηµατική ζωή και εµπειρία του µαθητευόµενου, είµαι σε θέση να τον γνωρίσω χωριστά σαν αυτόνοµη οντότητα µε όλες τις δυνάµεις, αδυναµίες
και περιθώρια για βελτίωση της αυτοµόρφωσής του. Θα είµαστε σε θέση να χτίσουµε
το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον, να συνεργαστούµε µε τα υπόλοιπα µέλη της
οµάδας, να προβλέψουµε τυχόν συγκρούσεις, να προγραµµατίσουµε και να κλείσουµε τον κύκλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχοντας πάρει όλοι απ’ όλους ωφέλιµα
για την πορεία µας στοιχεία.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
από ΕΚ - Κυριακή, 17 Απρίλιος 2011, 01:01 µµ

1. Ανδραγωγική θεωρία
2. Μετασχηµατίζουσα µάθηση
3. Προσωποκεντρική πρόσεγγιση
4. Μετασχηµατίζουσα µάθηση αλλά µε ερωτηµατικό...
5.Προσωποκεντρική προσέγγιση
6. Θεωρία για την κοινωνική αλλαγή
Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι η αντιστοιχία. Για µένα και λόγω ειδικότητας
είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ένα ψυχολογικά ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα
µπορεί να καλλιεργηθεί η επικοινωνία, η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός, η αποδοχή και η
κατανόηση. Άλλωστε χρησιµοποιώ αρκετά την ενσυναισθητική κατανόηση. Οι θεωρίες λοιπόν που ταιριάζουν περισσότερο στη δική µου ιδιοσυγκρασία είναι η προσωποκεντρική θεωρία και η θεωρία της κοινωνικής αλλαγής.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΙΠ - ∆ευτέρα, 18 Απρίλιος 2011, 12:43 πµ

Σε όλες.....Μάλλον... Οι πιο πολλές θεωρίες φαίνεται να συµφωνούν στα πιο
πάνω (ακόµα και αν δεν το εκφράζουν µε τα ίδια ακριβώς λόγια) κάτι που τα κάνει
όλα σηµαντικά. Για µένα το ένα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο...
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΒΤ - Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011, 01:15 πµ
Επιτρέψτε µου να συµφωνήσω µε το Γιάννη.

Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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•

από ΠΓ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 10:05 µµ

Θα συµφωνήσω και εγώ µε το Γιάννη και τη Βασιλική. Σίγουρα ένας σωστός
συνδυασµός στοιχείων συµπεριφοράς του εκπαιδευτή από τις υπάρχουσες θεωρίες
µάθησης είναι απαραίτητος και καθοριστικός για την εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας.
Re: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΑΤ - Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011, 10:35 πµ

1)ανδραγωγική
2)µετασχηµατίζουσα
3)προσωποκεντρική
4)σε όλες
5)σε όλες
6)κοινωνική αλλαγή
Όλα τα θεωρώ σηµαντικά γιατί , όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πάνω, το ένα
δε µπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο.

Απάντηση: Re: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΖΚ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:35 πµ

Συµφωνώ απόλυτα µε την τοποθέτησή σου Άννα Τσέρµπη!
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΜΓ - Πέµπτη, 21 Απρίλιος 2011, 03:42 µµ

Προφανέστατα και όπως απάντησαν και οι συνάδελφοι όλες µαζί συντελούν
στην διαµόρφωση ενός σωστού εκπαιδευτή ενηλίκων.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΓΧ - Πέµπτη, 21 Απρίλιος 2011, 10:17 µµ

Σε όλες τις θεωρίες.
Μετασχηµατίζουσα,Ανδραγωγική,γιαΚοινωνικήΑλλαγή,Προσωποκε-ντρική,...

Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΚΤ - Πέµπτη, 21 Απρίλιος 2011, 10:30 µµ

1. ∆ιαµεσολαβητές οφείλουµε να είµαστε κυρίως σύµφωνα µε την "Ανδραγωγική θεωρία"
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2. Υποστηρίζουµε τους εκπαιδευοµένους στη διερεύνηση των δυσλειτουργικών τους παραδοχών -> Μετασχηµατίζουσα µάθηση
3.Ενσυναίσθηση: Χαραχτηριστικό "Προσωποκεντρικής πρόσεγγισης"
Η 4η και η 5η περίπτωση θεωρώ ότι αντιπροσωπεύουν όλες τις θεωρίες.
6.Θεωρία για την κοινωνική αλλαγή.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω από τους συνάδελφους, δεν θα µπορούσα να επιλέξω 1 µόνο στοιχείο ως το σηµαντικότερο. Είναι χαρακτηριστικά αλληλένδετα για
µια επιτυχηµένη διδασκαλία. Ωστόσο, τα ποσοστά των χαρακτηριστικών που θα
χρησιµοποιούσα από κάθε θεωρία, θα εξαρτιόνταν από την κάθε περίπτωση. Αναλόγως δηλαδή µε την οµάδα των διδασκόµενων. Βάση θα αποτελούσε για την
διδασκαλία µου, να διαµορφώσω ένα συνεργατικό και ψυχολογικά ασφαλές µαθησιακό περιβάλλον
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΕΑ - Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2011, 11:12 µµ

Όλες, και αναλόγως κατά περίπτωση.

Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ∆Μ - Σάββατο, 23 Απρίλιος 2011, 08:23 πµ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σε όλες τις θεωρίες
Μετασχηµατίζουσα µάθηση
Σε όλες τις θεωρίες
Σε όλες τις θεωρίες
Προσωποκεντρική θεώρηση
Σε όλες τις θεωρίες (κυρίως στη θεωρία για την κοινωνική αλλαγή)

Όλες οι παραπάνω θέσεις είναι σηµαντικές µε σηµαντικότερη κατά τη γνώµη
µου την υποστήριξη των ενηλίκων για τη διερεύνηση των δυσλειτουργικών τους παραδοχών.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΑΜ - ∆ευτέρα, 25 Απρίλιος 2011, 03:08 µµ

Όλες οι θεωρίες είναι αλληλοσυµπληρούµενες, άρα πρέπει να είναι στοιχεία
ενός σωστού εκπαιδευτή ενηλίκων.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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•

από ΚΑ - ∆ευτέρα, 25 Απρίλιος 2011, 03:31 µµ

1. Ανδραγωγική θεωρία
2. Μετασχηµατίζουσα µάθηση
3. Προσωποκεντρική πρόσεγγιση
4. Μετασχηµατίζουσα µάθηση αλλά µε ερωτηµατικό...
5.Προσωποκεντρική προσέγγιση
6. Θεωρία για την κοινωνική αλλαγή
Θεωρώ ότι όλες οι θεωρίες είναι σηµαντικές. Προσωπική προτίµηση είναι η
"Προσωποκεντρική προσέγγιση", γιατί θεωρώ πολύ σηµαντική την ασφάλεια που αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι µου στα online µαθήµατα που είµαι επιµορφωτής. Τα
εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (Virtual Learning Envirnoment) στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική µάθηση, δίνουν τη δυνατότητα σε όσους συµµετέχουν να κάνουν
επιλογές, δοκιµές, εργασίες κα χωρίς να εκτίθενται στην κριτική των άλλων συµµετεχόντων. Πόσες φορές θέλουµε να δώσουµε τη λύση σε µια ερώτηση του εκπαιδευτή,
αλλά διστάζουµε γιατί φοβόµαστε την αντίδραση των "συµµαθητών" µας; Αλλά και
µια προσοµοίωση δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια, παρά η απευθείας ενασχόληση µε το
αντικείµενο (ειδικά όταν ο εκπαιδευόµενος δεν αισθάνεται αρκετά σίγουρος για τον
εαυτό του).
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
από ΞΧ - Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011, 01:59 πµ
Είναι ολοφάνερο ότι οι θεωρίες είναι:
Ανδραγωγική θεωρία,
Μετασχηµατίζουσα µάθηση,
Προσωποκεντρική προσέγγιση,
Μετασχηµατίζουσα µάθηση ;;;,
Προσωποκεντρική προσέγγιση & Θεωρία για την κοινωνική αλλαγή.
Όλες είναι πολύ σηµαντικές και η δική µου επιλογή είναι ένας υγιής συνδυασµός των δυνατότερων χαρακτηριστικών τους, ανάλογα µε το προφίλ και τις ιδιαιτερότητες εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΜΙ - Τρίτη, 26 Απρίλιος 2011, 10:37 πµ
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Η δηµιουργία ενός ψυχολογικά ασφαλούς µαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο ο εκπαιδευτής θα διακατέχεται από ενσυναισθητική κατανόηση θα προάγει τη διεργασία
της µάθησης.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΚΧ - Τρίτη, 26 Απρίλιος 2011, 04:26 µµ

1)ανδραγωγική
2)µετασχηµατίζουσα
3)προσωποκεντρική
4)σε όλες
5)σε όλες
6)κοινωνική αλλαγή

Όλα είναι σηµαντικά και απαραίτητα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Περισσότερο όµως σηµαντικά θεωρώ ως εκπαιδευτές πρέπει να δηµιουργούµε ένα συνεργατικό
µαθησιακό περιβάλλον και να είµαστε διαµεσολαβητές στη διεργασία της µάθησης.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
από ΚΣ - Τρίτη, 3 Μάιος 2011, 11:14 µµ

1. ∆ιαµεσολαβητές στη διεργασία της µάθησης σύµφωνα µε όλες τις θεωρίες,
2. ∆ιερεύνηση δυσλειτουργικών παραδοχών σύµφωνα µε τη µετασχηµατίζουσα µάθηση,
3. Ενσυναισθητική κατανόηση σύµφωνα µε όλες τις θεωρίες,
4. Συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον στη θεωρία για την κοινωνική αλλαγή
5. Ψυχολογικά ασφαλές µαθησιακό περιβάλλον σύµφωνα µε τη προσωποκεντρική
θεωρία
6. Τα χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ταιριάζουν ιδιαίτερα στην
προσωποκεντρική θεωρία
Το ψυχολογικά ασφαλές και το συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΑΚ - Τετάρτη, 4 Μάιος 2011, 01:20 µµ

1. Ανδραγωγική θεωρία
2. Μετασχηµατίζουσα µάθηση
3. Προσωποκεντρική θεωρία
4. Όλες οι θεωρίες (ανδραγωγική, µετασχηµατίζουσα µάθηση, προσωποκεντρική και θεωρία κοινωνικής αλλαγής)
5. Προσωποκεντρική θεωρία
6. Θεωρία κοινωνικής αλλαγής
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Όλες τις παραπάνω θεωρίες τις κρίνω ως πολύ σηµαντικές και αλληλένδετες
στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά τη διδασκαλία µου σε Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, όπου φέτος εργάζοµαι, προσπαθώ να εφαρµόσω λίγο-πολύ όλες τις
θεωρίες, καθώς και να συνδυάσω στοιχεία αντλούµενα από κάθε θεωρία.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΝΓ - Παρασκευή, 13 Μάιος 2011, 05:47 µµ

Αν έπρεπε να δείξω προτίµηση σε µία µόνο, θα προτιµούσα να µε χαρακτηρίζει ακεραιότητα, ικανότητα επικοινωνίας και άσκηση επιρροής, πνεύµα καινοτοµίας
και αποδοχή της αλλαγής.
Απάντηση: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•

από ΓΙ - Τετάρτη, 25 Μάιος 2011, 03:13 µµ

∆ηµιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια µπορείτε να συµπληρώσετε τα επόµενα δύο ερωτηµατολόγια.
Το πρώτο µπορείτε να το συµπληρώσετε on-line ενώ το δεύτερο, αφού το αποθηκεύσετε και το συµπληρώσετε θα πρέπει να το στείλετε στη διεύθυνση
spiros@kioulanis.gr

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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20η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ο∆ΗΓΙΕΣ
•

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φτάνουµε, λοιπόν, στο τέλος της επιµόρφωσης. Μιας διαδικασίας η οποία ολοκληρώνεται χάρη στη δική σας συµµετοχή. Η τελική εργασία η οποία αναρτάται
σήµερα στην πλατφόρµα έχει ένα βασικό στόχο: να κάνετε µία ανασκόπηση της ύλης
που µελετήσατε και ιδιαίτερα των σηµείων εκείνων που αφορούν τη δική σας συµµετοχή στην επιµόρφωση (συζητήσεις στα fora). Με την έννοια αυτή αποτελεί ένα µέρος της µελέτης σας.
Ο∆ΗΓΙΕΣ

•

1. Η εργασία αποτελείται από τρεις (3) ενότητες τις οποίες θα πρέπει να
συνθέσετε σε µία ενιαία ενότητα.
2. Η έκταση της εργασίας να είναι γύρω στις 1500 λέξεις.
3. Η παράδοση της εργασίας µπορεί να γίνει µέχρι και τη λήξη της επιµόρφωσης (καταληκτική ηµεροµηνία 28.05.2011), και θα πρέπει να
σταλεί µε e-mail στο spiros@kioulanis.gr σε αρχείο word µε
4. ‘Oνοµα αρχείου (final_markus_ονοµατεπώνυµό σας).
Η ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Η επικοινωνία «πρόσωπο µε πρόσωπο» που πραγµατοποιείται στην εναρκτήρια συνάντηση ενός υβριδικού προγράµµατος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, καθώς
και οι ενδιάµεσες οµαδικές συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς ενισχύουν
την προσπάθεια των εκπαιδευοµένων και διαµορφώνουν θετικό κλίµα στην οµάδα το
οποίο προσδοκάται ότι θα παραµείνει και στην εξ αποστάσεως επικοινωνία. Στο
πλαίσιο αυτό οι διάφορες τεχνικές γνωριµίας, η διερεύνηση των αναγκών και η σύναψη του µαθησιακού συµβολαίου που συµβαίνουν κατά την εναρκτήρια συνάντηση,
αποτελούν διαδικασίες µε µεγάλη σηµασία.
Στη διάρκεια αυτής της επιµόρφωσης, όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν µέσω
της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης στην οποία πραγµατοποιείται η επιµόρφωση.
Στην πρώτη ενότητα της εργασίας:
α) καταγράψτε την εµπειρία σας από τη συµµετοχή σας στις πιο πάνω διαδικασίες.
β) διατρέξτε τα fora των τεσσάρων πρώτων εβδοµάδων, καθώς και τo forum
«µαθησιακό συµβόλαιο» οµαδοποιήστε και συζητήστε τις προσδοκίες των
συµµετεχόντων στην επιµόρφωση.
γ) ποια είναι η άποψή σας για την έµµεση επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευοµένων και εκπαιδευοµένων µεταξύ τους σε ένα πρόγραµµα ασύγχρονης
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τηλεκπαίδευσης σε ότι αφορά στην παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης των
συµµετεχόντων σ’ αυτό; Αναδείξτε στοιχεία της επιµόρφωσης τα οποία πιστεύετε ότι συνέβαλαν σ’ αυτόν τον τοµέα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Στη διάρκεια της επιµόρφωσης επιχειρήσαµε να βγάλουµε το Μάρκο από τη
νοοτροπία επιβίωσης την οποία έτεινε να αναπτύξει. (Να γίνει δηλ. συντηρητικός στις
µεθόδους διδασκαλίας, να αντιµετωπίζει µηχανιστικά τους εκπαιδευόµενους και να
αµύνεται µε κλείσιµο στον εαυτό του)
Στην ενότητα αυτή:
α) διατρέξτε τα fora (5-19) και αναζητήστε σ’ αυτά συζητήσεις µέσα από τις οποίες
προτείνατε στο Μάρκο λύσεις για να µπορέσει να διδάξει µε επιτυχία και να διαχειριστεί την οµάδα του µε βάση τη θεωρία που είχατε µελετήσει στη διάρκεια εκείνης
της εβδοµάδας. (θεωρίες των Knowles, Freire, Mezirow, Jarvis, C. Rogers, Kolb,
Schön, Argyris, Cross κ.ά.) - οµαδοποιήστε και καταγράψτε τις απαντήσεις κάνοντας
όπου το κρίνετε σκόπιµο τις απαραίτητες συγκρίσεις. (Η αναφορά των απόψεων που
θα χρησιµοποιήσετε θα πρέπει να γίνει ανώνυµα).
ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Η επιµόρφωση στην οποία συµµετέχετε βασίζεται στη µάθηση µέσω επίλυσης προβληµάτων – µε βασικό µαθησιακό σενάριο την ιστορία του Μάρκου.
α) δηµιουργήστε ένα µαθησιακό σενάριο που να αφορά το αντικείµενο διδασκαλίας σας.
β) προσδιορίστε την οµάδα στόχο
γ) γράψτε τους στόχους τις διδασκαλίας σας σε τρία επίπεδα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις).
δ) γράψτε 2-3 εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιµοποιήσετε
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ερωτήσεις - απαντήσεις - συζήτηση για
την τελική εργασία
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από Ερµόλαος Ψαριανός - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 04:31 µµ

Θα χρειαστεί να βάλουµε και βιβλιογραφία; Το όριο των λέξεων µπορούµε να
το υπερβούµε;
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από Μαγδαληνή Σιατούνη - Σάββατο, 30 Απρίλιος 2011, 10:09 µµ
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Νοµίζω η βιβλιογραφία είναι σαφώς απαραίτητη...όσο για το όριο καλό θα
είναι να µην ξεπερνιέται κατά πολύ...
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΚΤ - Πέµπτη, 28 Απρίλιος 2011, 11:03 µµ

Εύλογες οι απορίες του κυρίου Ψαριανού. Κύριε Σπύρο απαντήστε µας αν
µπορείτε.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΜΙ - Κυριακή, 1 Μάιος 2011, 12:45 µµ

Θα ήθελα να αποσαφηνιστούν :
1. το γ) σκέλος της Ενότητας 1 : επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου, στήριξη
και ενθάρρυνση των συµµετεχόντων σ’ αυτό ;
2. η οµαδοποίηση των απαντήσεων της Ενότητας 2 ... µε βάση την ταύτιση των απόψεων;
3. το δ) σκέλος της Ενότητας 3 των εκπαιδευτικών τεχνικών που θα χρησιµοποιήσουµε...θα πρέπει να προτείνουµε βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες υποστηρίζουν
αυτές τις τεχνικές ;
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - ∆ευτέρα, 2 Μάιος 2011, 12:29 πµ

Σε ότι αφορά στο όριο των λέξεων δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα.
Αναφορικά µε τη βιβλιογραφία αν χρησιµοποιηθούν πηγές στο θεωρητικό µέρος θα
πρέπει να υπάρχει. Ωστόσο, στην εργασία το κύριο ζητούµενο είναι οι απόψεις των
συµµετεχόντων µέσα από τις συζητήσεις. Στην περίπτωση αυτή αρκεί µία οµαδοποίηση αυτών των απόψεων οι οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ανώνυµα.
Re: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 3 Μάιος 2011, 08:10 µµ

Η εργασία θα είναι γραµµένη στο α΄πρόσωπο ή στο γ΄;
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΝΓ - Πέµπτη, 5 Μάιος 2011, 10:20 πµ

Στην ενότητα 3 δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνουµε, να δηµιουργήσουµε ένα
µαθησιακό σενάριο, σαν αυτό το οποίο συµµετέχουµε; ∆ηλαδή µε ανάλογο εύρος ; ή
κάτι σαν σχέδιο µαθήµατος ; Χµ, µάλλον έχω µπερδευτεί. Πώς να αρχίσω να σκέ-
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φτοµαι; σαν να θέλω να υλοποιήσω ένα αντίστοιχο πρόγραµµα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως ή σαν να έχω ένα τµήµα στα Σ∆Ε.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 7 Μάιος 2011, 02:28 µµ

...ένα τµήµα στο Σ∆Ε θα έλεγα. Θέλετε να τους κάνετε ένα µάθηµα σε ένα χ
αντικείµενο. ∆ηµιουργείτε ένα µαθησιακό σενάριο. Μία µελέτη περίπτωσης δηλαδή
που απαιτεί µία ή περισσότερες λύσεις και πάνω σ΄αυτό βάζετε στόχους, σκέφτεστε
τεχνικές κ,λ,π. Η επιµόρφωση που κάναµε είχε ως αντικείµενο το θεωρητικό πλαίσιο
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα µπορούσαµε κάθε εβδοµάδα να βάζουµε στην πλατφόρµα απλά µία θεωρία...Αντί γι' αυτό δηµιουργήσαµε ένα µαθησιακό σενάριο µε το
Μάρκο (ένας εκπαιδευτικός που....) και µε βάση τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε
προσπαθήσαµε να του προτείνουµε λύσεις. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, στο αντικείµενό
σας.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ∆Μ - Παρασκευή, 13 Μάιος 2011, 09:36 π

Κ. Κιουλάνη, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 2ης ενότητας της τελικής εργασίας, θα µεταφέρουµε σε συγκεκριµένα σηµεία τις απόψεις που διατυπώσαµε κατά
καιρούς στα fora συζητήσεων ή θα αρκεστούµε σε παραποµπές του τύπου "βλ. forum
10ης εβδοµάδας", όπου ο αξιολογητής θα µπορεί να αντρέξει ανά πάσα στιγµή; Ευχαριστώ‼
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Σάββατο, 14 Μάιος 2011, 10:23 µµ

Θα µεταφέρουµε σε συγκεκριµένα σηµεία τις απόψεις που διατυπώσαµε κατά
καιρούς στα fora.
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΓΧ - Κυριακή, 15 Μάιος 2011, 09:42 µµ

Κύριε Κιουλάνη, επειδή εργάζοµαι σε Σ∆Ε φυλακών, θα µπορούσα να χρησιµοποιήσω αυτή την οµάδα(ευάλωτη), στην τρίτη ενότητα ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον;
Απάντηση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 05:25 µµ
Ωραία,παιδιά, βοηθητικά τα σχόλια!
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21η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ...
•

•

Για την εβδοµάδα αυτή και καθώς συνεχίζετε µε τη συγγραφή της τελικής εργασίας, µπορείτε να περιηγηθείτε σε µία ιδιαίτερα χρήσιµη µηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα
µε την καταληκτική ηµεροµηνία της τελικής εργασίας (28/5) µπορείτε να την
καταθέσετε και αργότερα αρκεί να µας ενηµερώσετε γι' αυτό στέλνοντας ένα
mail στο spiros@kioulanis.gr Παράλληλα από αυτή την εβδοµάδα ενεργοποιούµε και τις υπόλοιπες εβδοµάδες µέχρι και τη λήξη της επιµόρφωσης. Στην
επόµενη µάλιστα εβδοµάδα µπορείτε να διαβάσετε αλλά και να υπογράψετε
και τον επίλογο της επιµόρφωσης. Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή!
Το openarchives.gr πραγµατοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 51 ελληνικές
ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδηµαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιέχει
396769 έγγραφα και ενηµερώνεται καθηµερινά µε νέες καταχωρήσεις.
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22η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Επίλογος - Συγγραφή και Κατάθεση εργασιών

Μία τυπική σχετικά µε τη λήξη της επιµόρφωσης φράση θα ήταν... "ελπίζουµε
η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση να...κ.λ.π, κ.λ.π"
Θα πρότεινα, ωστόσο, κάτι διαφορετικό: να γράψουµε τον επίλογο µαζί. Άλλωστε, η ίδια η επιµόρφωση έως τώρα χαρακτηρίστηκε από τη δική σας συµµετοχή στα fora γεγονός που καταδεικνύεται και από τις εργασίες που ήδη καταθέτετε. Ο
καθένας και η καθεµία από σας λοιπόν γράψτε κάτι σχετικό µε την επιµόρφωση
(σχόλια, κριτική, συναισθήµατα κ.λ.π. ) ή και µη σχετικό (κάτι που σκέφτεστε αυτή
τη στιγµή ή που να σας εκφράζει) στο τελικό forum που ακολουθεί.
Ας ξεκινήσω πρώτος µε ένα µικρό απόσπασµα από τη Ζλατά Ούλιτσκα, ένα
µικρό όµως ιδιαίτερα προσωπικό διήγηµα που έγραψα πριν λίγα χρόνια. Σκέφτοµαι
ότι αν επέλεξα το συγκεκριµένο απόσπασµα είναι γιατί κινείται στα όρια του τέλους
- όπως, άλλωστε και η επιµόρφωση. Πραγµατικά δεν ξέρω. Απλά ήταν αυτό που
σκέφτηκα πρώτο. Θα το διαβάσετε ακούγοντας το Requiem for a dream, γιατί νοµίζω
ότι το συνοδεύει απόλυτα.....
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από Σπύρος Κιουλάνης - Κυριακή, 15 Μάιος 2011, 01:10 πµ

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ! Γράψτε κάτι σχετικό ή και µη σχετικό µε την επιµόρφωση. Απλά, γράψτε τον επίλογο!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΚ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 12:27 πµ

Σήµερα είναι η µέρα λήξης 2 σεµιναρίων για µένα που αφορούν και τα 2 την
εκπαίδευση ενηλίκων και θέλω να µοιραστώ αυτό που νιώθω αυτή τη στιγµή...δεν
υπάρχει ωραιότερος τρόπος από τη µη τυπική εκπαίδευση για να διδάξεις δύσκολες
έννοιες...νιώθω πολύ τυχερή που έχω δει και την άλλη πλευρά της εκπαίδευσης...νιώθω πολύ τυχερή που συµµετέχω σε οµάδες ενηλίκων γιατί τελικά δεν δίνω
πράγµατα µόνο αλλά παίρνω πολλά περισσότερα...Ένα µεγάλο ευχαριστώ που µας
δώσατε αυτή την ευκαιρία και βοηθήσατε µε τον τρόπο σας στην επιπλέον γνώση...
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΑΚ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 10:25 πµ

Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα σεµινάριο για την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και η πρώτη µου επαφή µε την συγκεκριµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη εµπειρία και την προσφορά γνώσεων!!! Εύχο297

µαι να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας και να οργανώσετε αντίστοιχη επιµόρφωση
και του χρόνου!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΝΑ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 12:45 µµ

Μια ευχάριστη µαθησιακή διαδικασία φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ
για αυτό το εκπαιδευτικό "ταξίδι". Εύχοµαι σε όλους, καλή σταδιοδροµία...
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΣΙ - ∆ευτέρα, 16 Μάιος 2011, 06:04 µµ

Σπύρο, σ’ ευχαριστώ για το όµορφο ταξίδι στα γραφικά καντούνια της τηλεκπαίδευσης. Εύχοµαι στη ζωή σου τα γλυκόηχα πουλιά να µη πάψουν, ποτέ να κελαηδούν ενώ οι µουσικοί και οι πλανόδιοι ζωγράφοι να έχουν πάντα τη ζεστή τους γωνιά
στη γραφική γέφυρα του Καρόλου, ώστε να είσαι πάντα τόσο δηµιουργικός...... Ακόµη κι' αν ο ήλιος έχει αναγγείλει την αποχώρησή του, το ηλιοβασίλεµα στην Αλεξανδρούπολη είναι τόσο ειδυλλιακό!

Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΞΧ - Τρίτη, 17 Μάιος 2011, 12:36 πµ

Η ανθρώπινη ψυχή έχει µεγαλύτερη ανάγκη από το ιδανικό, παρά από το
πραγµατικό. Με το πραγµατικό ζεις, µε το ιδανικό υπάρχεις.
Λοιπόν, θέλετε να λογαριάσουµε τη διαφορά; Τα ζώα ζουν, οι άνθρωποι υπάρχουν!!!
Βίκτωρ Ουγκώ
Αυτού του τύπου τα διαδικτυακά µαθήµατα κάνουν την ύπαρξή µας πιο ουσιαστική...οπότε ...θα µου επιτρέψετε να µην βάλω κάποιον επίλογο αλλά απλά να
πω...
Κάθε έξοδος είναι είσοδος κάπου αλλού!!!
Tom Stoppard
Κε Κιουλάνη σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα µας προσφέρατε απλόχερα.
Μακάρι οι επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις να µου επέτρεπαν να είµαι πιο τακτική
στην πλατφόρµα . Καλή συνέχεια σε όλους µας!!!
Με εκτίµηση
Ξανθή!!!
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Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΚΑ - Τετάρτη, 18 Μάιος 2011, 06:47 µµ

Αγαπητέ κ. Κιουλάνη, ευχαριστούµε πολύ για το σεµινάριο που παρακολουθήσαµε. Επίλογος δε γράφεται εδώ! Αντίθετα, ξεκινάµε πάλι µε νέες δεξιότητες,
γνώσεις και ιδέες.

Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΙΠ - Τετάρτη, 18 Μάιος 2011, 09:15 µµ

Ευχαριστούµε πάρα πολύ για ένα ακόµη πολύ ενδιαφέρον σεµινάριο! Γεια και
χαρά, λοιπόν, ως το επόµενο!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ∆Μ - Τετάρτη, 18 Μάιος 2011, 09:43 µµ

Ένα σεµινάριο µε πολύ καλή δοµή και οργάνωση, περιεκτικό και εποικοδοµητικό για όλους εµάς, πρωτότυπο και καινοτόµο για τα δεδοµένα της επιµόρφωσης.
Κ. Κιουλάνη, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και σας ευχόµαστε καλή
συνέχεια στο έργο σας. Προσβλέπουµε σε µια νέα επιµόρφωση κατά τη νέα σχολική
περίοδο. Τέλος, συγχαρητήρια και στους συµµαθητές µου για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα και τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις που διατύπωσαν κατά καιρούς στα
fora.
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΑΜ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 01:44 πµ

Εκπαίδευση είναι η βαθµιαία ανακάλυψη της άγνοιάς µας". Will Durant
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΙΚ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 12:50 µµ

- Τι πάει να πει εξηµερώνω;
- Είναι κάτι που έχει ξεχαστεί εδώ και πολύ καιρό. Σηµαίνει "∆ηµιουργώ δεσµούς"
- ∆ηµιουργώ ∆εσµούς;
- Βέβαια. Εσύ δεν είσαι για µένα παρά ένα µικρό αγόρι ίδιο µε χιλιάδες άλλα και δε
σε έχω ανάγκη. Κι εσύ επίσης δεν µε έχεις ανάγκη. ∆εν είµαι για σένα παρά µια αλεπού ίδια µε χιλιάδες άλλες. Αλλά αν µε εξηµερώσεις θα έχουµε ανάγκη ο ένας τον
άλλο. Θα είσαι για µένα µοναδικός στον κόσµο. Θα είµαι για σένα µοναδική στον
κόσµο.
- Αρχίζω να καταλαβαίνω...
...
(Από τον Μικρό Πρίγκιπα του Αντουαν ντε Σαιντ Εξυπερύ)
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Ευχαριστώ πολύ για την επιµόρφωση αυτή και εύχοµαι σε όλους καλή συνέχεια στις
αναζητήσεις και στο έργο τους.
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΜ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 02:07 µµ

κ. Κιουλάνη, ευχαριστούµε για την ευκαιρία που µας δώσατε να παρακολουθήσουµε αυτή την τόσο σηµαντική επιµόρφωση, όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων !! Ελπίζω να συνεχίσετε τις αξιόλογες προσπάθειές σας και στο µέλλον !! Καλή
συνέχεια σε όλους τους συνεκπαιδευόµενούς µου !!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΑΤ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 02:57 µµ

Συγχαρητήρια σε όλους µας που εµπλουτίσαµε µε υλικό, γνώµες και γνώσεις
την διαδικτυακή πλατφόρµα!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΖ - Πέµπτη, 19 Μάιος 2011, 10:15 µµ

Ένα ταξίδι µάθησης λοιπόν έφτασε στον προορισµό του. τη γνώση. ∆ύσκολη
διαδροµή για να φτάσεις. Θέλει κόπο αλλά στο τέλος αξίζει. Όχι για τις περγαµηνές
αλλά για την κατάκτηση της γνώσης. Ευχαριστούµε για όλα!!!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
από ΓΧ - Παρασκευή, 20 Μάιος 2011, 09:36 µµ
Κάθε ∆ύση και µια Ανατολή.
Κάθε Τέλος και µια Νέα Αρχή.
Αναµένω µε αγωνία. Ευχαριστώ για το υπέροχο ταξίδι!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΜΙ - Σάββατο, 21 Μάιος 2011, 11:23 πµ

Ένα "εκπαιδευτικό ταξίδι" µε σταθµούς τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης
ενηλίκων και προορισµό την εκπαίδευση ενηλίκων έφθασε στο τέλος του
Ευχαριστούµε για την άψογη οργάνωση, τη συνέπεια, τον επαγγελµατισµό, το πλήθος
των πληροφοριών και κυρίως για το "ταξίδι" ...
Καλή αντάµωση στο επόµενο ..."ταξίδι" ...
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΠΤ - Σάββατο, 21 Μάιος 2011, 07:02 µµ
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Και να που φτάσαµε όλοι µαζί στο τέλος του προορισµού µας που για άλλους ήταν οι γνώσεις και οι νέες εµπειρίες, για άλλους δεν ήταν παρά µόνο ένα απλό
χαρτί, µια βεβαίωση παρακολούθησης. Ένα ιδεατό σηµείο αναφοράς , που στην ουσία χρειάζεται µόνο και µόνο για να βρίσκουµε πάλι στον δρόµο τον προσανατολισµό
µας, όταν µε κάποιαν εκτροπή τον χάνουµε. Αλλά δεν είναι το τέρµα που έχει αξία.
Την αξία την έχει η ίδια η πορεία. Αυτή θα µας κάνει σοφούς. Τι άλλο µπορεί να µας
προσφέρει η Ιθάκη - Βεβαίωση; Μας έδωσε ό,τι είχε να µας δώσει. Μας έβγαλε δηλαδή στο δρόµο της ∆ια Βίου Μάθησης. Και…περιµένουµε όλοι την επόµενη επιµόρφωση.
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΒΖ - Κυριακή, 22 Μάιος 2011, 10:04 πµ

κ.Κιουλάνη, σας ευχαριστούµε πολύ που µας δώσατε την ευκαιρία να συµµετέχουµε στο συγκεκριµένο σεµινάριο αλλά και για την πολύτιµη βοήθειά σας σ΄αυτό.
Καλή αντάµωση στο επόµενο γιατί ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΠΓ - Κυριακή, 22 Μάιος 2011, 04:44 µµ

Καλησπέρα και από µένα. Καταρχήν, Θερµά συγχαρητήρια, κ. Κιουλάνη για
την τόσο αξιόλογη προσπάθειά σας που όλοι προσδοκούµε να υπάρξει και συνέχεια.
Το ταξίδι της επιµόρφωσης ήταν µια πρωτόγνωρη για µένα εµπειρία που την απόλαυσα πολύ. Θα αφιερώσω ως επίλογο ένα γνωµικό που θεωρώ σηµαντικό:
- Η εργασία είναι σκληρή τροφός (= παραµάνα), ανατρέφει όµως γενναία παιδιά.
(Στάελ) και όπως διάβασα κάπου: Στη ζωή υπάρχουν πολλές αποχρώσεις για όλα τα
πράγµατα. Έτσι και η ευτυχία µπορεί να έχει αποχρώσεις. Να είστε έτοιµοι να δεχτείτε την ποικιλία.
Να είστε όλοι καλά και εύχοµαι να ανταµώσουµε πάλι...
Re: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΒΜ - ∆ευτέρα, 23 Μάιος 2011, 09:21 πµ

Είναι πολύ σηµαντικό να µπορεί κανείς να βρίσκει online τόσο σηµαντικές
πληροφορίες αλλά και να µπορεί να συζητάει ό,τι τον προβληµατίζει µε ανθρώπους
που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση µε εκείνον. ΄Ενα µεγάλο µπράβο σε όσους
συµµετείχαν- εκπαιδευτές-εκπαιδευόµενους-.
Απάντηση: Re: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΧ - ∆ευτέρα, 23 Μάιος 2011, 06:06 µµ

‘Ενα όµορφο ταξίδι µόλις τελείωσε...
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
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•

από ΡΤ - ∆ευτέρα, 23 Μάιος 2011, 06:22 µµ

Το τέλος όµως δεν είναι εδώ....
Εδώ είναι η αρχή βάσει των νέων πραγµάτων που µάθαµε ...
Ευχαριστώ καλή συνέχεια!!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΚΧ - ∆ευτέρα, 23 Μάιος 2011, 08:55 µµ

Ένα όµορφο «ταξίδι» στη γνώση τελειώνει….. Κύριε Κιουλάνη, ευχαριστώ
πολύ για τις γνώσεις που προσφέρθηκαν µέσα από την τόσο αξιόλογη προσπάθεια.
Ήταν πραγµατικά ένα σεµινάριο µε πολύ καλή δοµή και οργάνωση, περιεκτικό και
εποικοδοµητικό για όλους εµάς, πρωτότυπο και καινοτόµο για τα δεδοµένα της επιµόρφωσης στην εκπαίδευση ενήλικων και όχι µόνο. Ελπίζω η προσπάθεια αυτή να
ήταν µόνο η αρχή για όλα όσα θα ακολουθήσουν. Καλή συνέχεια, καλή «αντάµωση»
και καλό καλοκαίρι.
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΚΤ - Τρίτη, 24 Μάιος 2011, 01:06 πµ

Καλή συνέχεια λοιπόν σε ότι κάνουµε όλοι µας! Ευχαριστούµε.
Re: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΑΤ - Τρίτη, 24 Μάιος 2011, 10:10 πµ

Φτάσαµε λοιπόν στον επίλογο...αισθάνοµαι ικανοποίηση, που κατάφερα να
φτάσω ως το τέλος, και ανυποµονησία για κάτι καινούριο που εύχοµαι να γίνει την
επόµενη χρονιά. ΄Εχω τις καλύτερες εντυπώσεις από την οργάνωση του σεµιναρίου
και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ήταν αναρτηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ανά
πάσα στιγµή µπορούσες να βρεις ό,τι ακριβώς ψάχνεις! Ευχαριστώ τον εκπαιδευτή
µας για το χρόνο που µας αφιέρωσε και τους συνεκπαιδευόµενούς µου που µε τις απόψεις και την εµπειρία τους µου έδωσαν τροφή για εποικοδοµητική σκέψη. Ελπίζω
να τα ξαναπούµε σύντοµα και όπως λέει και το τραγούδι "στα ίδια µέρη θα ξαναβρεθούµε", το οποίο και αφιερώνω σε όλους και όλες!
http://www.youtube.com/watch?v=HJhtcOn0Y24
Re: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΣΚ - Τρίτη, 24 Μάιος 2011, 05:22 µµ

Σας ευχαριστούµε πολύ για την επιµόρφωση! Καλό καλοκαίρι σε όλους‼

Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΝΓ - Τετάρτη, 25 Μάιος 2011, 10:25 πµ

302

Το κοµµάτι που επιλέξατε στον επίλογο είναι το αγαπηµένο µου κοµµάτι...
∆ιαβάζοντας τον επίλογό σας, κύριε Κιουλάνη, ένιωθα σαν να παρακολουθούσα µια
παράσταση και στην τελευταία πράξη, έγινε τόσο δυνατή που σηκωθήκαµε όρθιοι και
χειροκροτούµε...
Χαίροµαι πολύ που συµµετείχα και θα ήθελα να επαναληφθεί κάτι ανάλογο.
Συγχαρητήρια!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΠΖ - Τετάρτη, 25 Μάιος 2011, 10:57 πµ

Κύριε Κιουλάνη, σας ευχαριστούµε που µας δώσατε την ευκαιρία να συµµετάσχουµε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα από το οποίο αποκοµίσαµε πολλές εµπειρίες
και γνώσεις. Περισσότερο όµως σας ευχαριστώ για την πολύτιµη βοήθεια και στήριξη σ’ αυτή τη προσπάθεια. Καλή συνέχεια σε όλους και φυσικά καλή αντάµωση στο
επόµενο.
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΓΙ - Τετάρτη, 25 Μάιος 2011, 02:37 µµ

Ως επίλογο ένα ευχαριστώ και στους συναδέλφους και σε εσάς‼
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΘΖ - Παρασκευή, 27 Μάιος 2011, 12:51 πµ

Επίλογος µε την "αυστηρή" έννοια δεν υπάρχει στην γνώση!!!
Το ταξίδι συνεχίζεται προσδοκώντας νέα σεµινάρια, καινούργια προγράµµατα και
θετική σκέψη.
Καλό καλοκαίρι σε όλους
Θωµαϊς Ζαβαλιάρη
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΖ - Παρασκευή, 27 Μάιος 2011, 03:33 µµ
Φτάσαµε, λοιπόν στο τέλος…στο τέλος ή στην αρχή;

∆εδοµένου ότι κάθε τέλος είναι και µία αρχή για κάτι άλλο, ξεκινάµε και πάλι
µε νέες ελπίδες, νέες σκέψεις, ιδέες και ενθουσιασµό. Γεµάτοι, αυτή τη φορά, µε όλα
όσα µάθαµε κατά τη διάρκεια αυτής της επιµόρφωσης, βάζουµε πλώρη για άλλες κι
άλλες…που ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν σταµατούν. Όσο υπάρχει η διάθεση για
καλλιέργεια και αναζήτηση της αλήθειας, όσο η ψυχή και η θέλησή µας, µας επιτρέπουν να οραµατιζόµαστε, να ενθουσιαζόµαστε, να απογοητευόµαστε, να ζούµε, να
αναµένουµε κάθε ευκαιρία µάθησης. Γιατί αυτή η ευκαιρία είναι που θα µας οδηγήσει στο στοχασµό και στον κριτικό αυτό-στοχασµό, θα µας οδηγήσει σε αναθεώρηση
γνώσεων, αξιών και πεποιθήσεων, σε µετασχηµατίζουσα οπτική. Για να γίνουµε κα-
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λύτεροι εκπαιδευτές αλλά και καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί η εκπαίδευση –ενηλίκων
και µη- είναι κυρίως µεράκι.
Ευχαριστούµε από καρδιάς για την ευκαιρία που µας δίνετε να γινόµαστε συνοδοιπόροι σε αυτήν την αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας, µε όλες τις δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίζουµε ο καθένας ξεχωριστά. Ευχαριστούµε, κ. Κιουλάνη, για την αµέριστη συµπαράσταση και επικοινωνία, την τέλεια οργάνωση και σχεδιασµό, για όλες τις πηγές, τις βιβλιογραφικές αναφορές, τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς που µας θέσατε. Ξαναρχίζουµε, λοιπόν, µε ακόµα ένα δισάκι στον ώµο
µας…. Μέχρι την επόµενη διαδικτυακή συνάντησή µας…
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΖΚ - Σάββατο, 28 Μάιος 2011, 06:28 µµ

Ήταν χαρά µου που συµµετείχα σ’ αυτή την επιµόρφωση. Σας ευχαριστώ!
Εύχοµαι σε όλους καλή και δηµιουργική συνέχεια στο έργο σας!
Να είστε καλά και να περνάτε όµορφα ... Καλό καλοκαιράκι!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΜΣ - ∆ευτέρα, 30 Μάιος 2011, 12:14 µµ

Απλά ένα µεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια σε όλους! Πάντα τέτοια
από ανθρώπους ικανούς και µε όραµα που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τώρα η
χώρα µας!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΑΠ - Πέµπτη, 2 Ιούνιος 2011, 07:13 µµ

Χρήσιµη και απολαυστική εµπειρία! Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως στον
εκπαιδευτή που εκτός από καταρτισµένος επιστήµονας, φάνηκε ότι είναι και εξαιρετικά καλλιεργηµένη προσωπικότητα!
Ευχαριστούµε!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΝ - Πέµπτη, 9 Ιούνιος 2011, 05:27 µµ

Κε Κιουλάνη, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα µας προσφέρατε απλόχερα.
Μακάρι οι επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις να µου επέτρεπαν να είµαι πιο τακτική
στην πλατφόρµα. Καλή συνέχεια σε όλους µας!!!
Απάντηση: ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ
•

από ΕΑ - Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2011, 09:43 µµ
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Ευχαριστούµε για όλα! Ελπίζουµε και σε άλλες παρόµοιες και αξιόλογες προσπάθειες!

305

23η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
•

Φτάσαµε λοιπόν στο τέλος!!!

Σαν τελευταία εικόνα απολαύστε ένα ηλιοβασίλεµα που φωτογράφησα κάποια
στιγµή περνώντας από την Αλεξανδρούπολη. Κράτησα τη στιγµή "Κράτησα τη
ζωή µου ταξιδεύοντας, τ' ανθισµένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού" που θα 'λεγε κι ο Σεφέρης. Ένα ηλιοβασίλεµα που πραγµατικά αξίζει
να δείτε και από κοντά.
Απλά επιλέξτε µια µέρα δίχως βροχή....
Καλό ταξίδι...
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