Τύποι διδακτικού υλικού για την υποστήριξη της γλωσσικής
αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το διδακτικό υλικό για τη γλωσσική αγωγή των µαθητών/τριών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης µπορεί να εµφανίζεται µε ποικίλες µορφές. Η επιλογή του τύπου του
διδακτικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί

για την υποστήριξη του γλωσσικού

µαθήµατος, δεν συνιστά απλώς ένα µεθοδολογικό ζήτηµα µορφής αλλά καθορίζει
διαφορετικούς τρόπους δόµησης του περιεχοµένου µιας διδακτικής ενότητας και είδη
διδακτικής παρέµβασης, ενώ διαµορφώνει το πλαίσιο εµπλοκής των εκπαιδευτικών
και των µαθητών/τριών στη διδακτική πράξη και τα δίκτυα συνεργασίας κατά τη
διδασκαλία και µάθηση. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το γλωσσικό υλικό
δοµείται

και

παρουσιάζεται

αποκλειστικά

µε

τη

µορφή

ενός

κεντρικά

κατασκευασµένου, διδακτικού εγχειριδίου κοινού για όλη την επικράτεια και για όλους
τους µαθητές, ανεξαρτήτως µαθησιακών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, ενδιαφερόντων και
αναγκαιοτήτων µάθησης του κοινού. Στο άρθρο παρουσιάζεται έρευνα όπου
διερευνώνται οι απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για

τους

τύπους διδακτικού υλικού που χρησιµοποιούν στις σχολικές τάξεις και αναζητούνται
οι παράγοντες οι οποίοι, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, δυσχεραίνουν

την

παραγωγή του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Οι σύγχρονες προτάσεις της διδακτικής της γλώσσας προβλέπουν και
επιτάσσουν την επικέντρωση της διδακτικής/µαθησιακής διαδικασίας στο µαθητή.
∆ιαχρονικά, κάθε διδακτική µέθοδος που δηµιουργήθηκε για την υποστήριξη της
γλωσσικής αγωγής είχε ως αποδέκτες το µαθητικό κοινό και σκόπευε στη βελτίωση
των γλωσσικών τους

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά µέσω της οπτικής µιας

καθολικής αντιµετώπισης του κοινού όπου η ηλικία των µαθητών/τριών αποτελούσε
1

Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 16)

Παπαδοπούλου, Μ. (2005). Τύποι διδακτικού υλικού για την υποστήριξη της γλωσσικής
αγωγής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέµη, Θ. Κάββουρα (επιµ.).
Βιβλία, υλικά, λογισµικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. Πρακτικά
Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας. Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 163-173.

το µοναδικό διακριτικό χαρακτηριστικό που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν στο
σχεδιασµό του γλωσσικού µαθήµατος. Η ποιοτική διαφορά της επικοινωνιακής
προσέγγισης έγκειται στην επικέντρωση του γλωσσικού µαθήµατος στο ιδιαίτερο,
κάθε φορά µαθητικό κοινό, στην έµφαση που δίνεται στις ανάγκες, τα κίνητρα, τα
ενδιαφέροντα, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των µαθητών/τριών και στους
τρόπους εµπλοκής τους στο σχεδιασµό της διδακτικής πράξης.
Κατά συνέπεια, στόχο της διδακτικής/µαθησιακής διαδικασίας δεν αποτελεί πλέον η
ολοκλήρωση της γλωσσικής ύλης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, όπως αυτή
παρουσιάζεται στο πλαίσιο ενός σχολικού εγχειριδίου κατασκευασµένου µε µοναδικό
γνώµονα τις γλωσσικές γνώσεις που θα πρέπει να κατέχουν οι µαθητές/τριες µιας
συγκεκριµένης ηλικίας, αλλά η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και γλωσσικών
δεξιοτήτων του συγκεκριµένου µαθητικού κοινού µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών/τριών.
Θεωρητικά, το διδακτικό εγχειρίδιο συνιστά έναν µόνο από τους διαθέσιµους
πόρους για τη διδασκαλία/µάθηση του γλωσσικού µαθήµατος, στην πράξη όµως
συχνά καταλήγει να γίνεται αυτοσκοπός της διδακτικής πράξης, ενώ στόχος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι η κατάκτηση των στόχων που ορίζει το αναλυτικό
πρόγραµµα, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτικού εγχειριδίου, η οποία συχνά
αποτελεί µοναδικό κριτήριο για τις διδακτικές ικανότητες του εκπαιδευτικού (Altbach,
1983. Carvalho,1990). Στη συνείδηση του εκπαιδευτικού, η γλωσσική διδασκαλία
καταλήγει να ταυτίζεται µε το περιεχόµενο του σχολικού εγχειριδίου (Κουτσογιάννης,
2001).
Γενικότερα άλλωστε, οι διαθέσιµοι διδακτικοί πόροι είναι σηµαντικό αλλά όχι
κυρίαρχο ζήτηµα της παιδαγωγικής διαδικασίας εφόσον δεν υποκαθιστούν τον
εκπαιδευτικό στην µετάδοση των γνώσεων, των αξιών και στη µεθοδολογική
οργάνωση (Teixeira, 2004). Όταν όµως ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στη
µετάδοση των περιεχοµένων των εγχειριδίων, τότε το διδακτικό υλικό αντί να είναι
συµπληρωµατικό εργαλείο µιας ευρύτερης διαδικασίας µάθησης, αναγορεύεται σε
στόχο της εκπαιδευτικής πράξης (Tarrab, 1990). Ο ρόλος του εγχειριδίου εν δυνάµει
θα µπορούσε να περιορίζεται από τις παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού, οι οποίες
όµως καθορίζονται τόσο από το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο όσο και από την
παιδαγωγική και διδακτική του κατάρτιση (Huot, 1990).
Η επικέντρωση, λοιπόν, της διδακτικής διαδικασίας στο µαθητή επιβάλλει διαφοροποιήσεις του συνόλου της διδακτικής πράξης και -ανάµεσα σε άλλες αλλαγέςυποχρεώνει στον επαναπροσδιορισµό του διδακτικού υλικού για την υποστήριξη της
γλωσσικής αγωγής. Άλλωστε, το διδακτικό υλικό για την υποστήριξη της γλωσσικής
αγωγής δεν ταυτίζεται –τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο- µε το σχολικό εγχειρίδιο.

Εν δυνάµει, πολλοί τύποι διδακτικού υλικού θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
την υποστήριξη της διδασκαλίας/µάθησης της γλώσσας.
Καθώς το τέλειο διδακτικό εγχειρίδιο είναι ανέφικτο να βρεθεί και, επιπροσθέτως
αυτή η αποτελεσµατικότητά του να διατηρηθεί στη διάρκεια µακρών χρονικών
περιόδων, το ζητούµενο είναι να αναζητηθούν πιο ευέλικτες δοµές οργάνωσης της
διδακτικής ύλης που θα επιτρέπουν σύντοµες αλλαγές και προσαρµογές στο
εκάστοτε µαθητικό κοινό και προφανώς, αντίστοιχη αρχική κατάρτιση και συνεχή
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή των στόχων της
διδακτικής πράξης δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µέσω ενός «προκατασκευασµένου»
σχολικού εγχειριδίου, κοινού για όλη την επικράτεια.
Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, η νέα πρόταση της διδακτικής των
γλωσσών, που προήλθε από τη διδακτική των ξένων γλωσσών, προβλέπει τη
δηµιουργία διδακτικού υλικού αρθρωµένου σε «δοµικές µονάδες» («modules») (Trim
1979. Τοκατλίδου, 1986. Τοκατλίδου 2003) «η κάθε µια εκ των οποίων θα
περιλαµβάνει

στόχο,

δραστηριότητες

και

αξιολόγηση

και

θα

µπορεί

να

«κεφαλοποιηθεί» δηλαδή να προστεθεί σε άλλες «κεφαλοποιηµένες» µονάδες ώστε ο
µαθητής να φτιάξει το γλωσσικό του κεφάλαιο» (Τοκατλίδου, 2003:228). Οι αυτόνοµες
δοµικές µονάδες διδακτικού υλικού διατηρούν µεταξύ τους µια χαλαρή σύνδεση, όχι
κατ’ ανάγκη υποχρεωτικής διαδοχής, και υλοποιούν τους στόχους που ορίζει το
ισχύον, κάθε φορά αναλυτικό πρόγραµµα στην κατεύθυνση ανάπτυξης των
επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων του συγκεκριµένου κάθε φορά, µαθητικού
κοινού. Θα µπορούσαν να διαφέρουν ως προς την εσωτερική τους οργάνωση, ως
προς το γλωσσικό υλικό που χρησιµοποιείται και τους τρόπους υλοποίησης ενός
δεδοµένου

διδακτικού

στόχου.

Ενδέχεται

να

είναι

σε

ένα

βαθµό,

προκατασκευασµένες ή να κατασκευάζονται κάθε φορά από τους εκπαιδευτικούς,
σύµφωνα µε τους στόχους του αναλυτικού, για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις
δεξιότητες, τις εµπειρίες και τις δυνατότητες του συγκεκριµένου µαθητικού κοινού.
Η βασική διάκριση ανάµεσα στο εγχειρίδιο και τις αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού εµφανίζεται αρχικά ως αποκλειστικό θέµα µορφής αλλά στην ουσία
αφορά τον τρόπο δόµησης κάθε διδακτικού υλικού, την πρωτοβουλία που επιτρέπει
στους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες),
την ένταξη του συγκεκριµένου διδακτικού υλικού στις ευρύτερες γνωστικές και
µαθησιακές διαδικασίες κάθε τάξης καθώς και τις δυνατότητες διαφοροποίησης του
διδακτικού υλικού ανάλογα µε το προφίλ, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε
φορά των µαθητών/τριών.

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται συγκριτικά σε σηµεία, οι διευκολύνσεις και οι
περιορισµοί που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των δύο τύπων διδακτικού
υλικού.

Σχολικό εγχειρίδιο

Αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
•

Πρακτικότητα για τον µαθητή

•

Πρακτικότητα για το δάσκαλο

•

Επαναληψιµότητα

•

Εξοικείωση

•

δασκάλου
•

µε

τη

•

•

Εξυπηρέτηση των αναγκών, των

Εξοικείωση µε τους τύπους των

ενδιαφερόντων,

ασκήσεων

των µαθητών

Αίσθηµα

ασφάλειας

για

τον

•

Έµφαση

των εµπειριών

στους

διδακτικούς

στόχους

εκπαιδευτικό
•

Προώθηση της αυτενέργειας των
µαθητών

µορφή

παρουσίασης του υλικού
•

Προώθηση της αυτενέργειας του

•

∆ιδακτική ρουτίνα

∆υνατότητα αλλαγής της σειράς
των µονάδων

•

∆υνατότητα

παρεµβάσεων

στο

εσωτερικό της κάθε µονάδας
•

∆υνατότητα

εµφάνισης

γλωσσικής

&

της

πολιτισµικής

ποικιλίας
•

Ευελιξία αλλαγών

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
•

Αδυναµία

παρέµβασης

και

•

αλλαγής (δεν ικανοποιούνται οι
ανάγκες,

τα

κίνητρα,

τα

ενδιαφέροντα των µαθητών)
•

υλικο-τεχνική υποδοµή)
•

Ανάγκη επιµόρφωσης

•

Εργασιακός

Μη κατάλληλο για όλα τα κοινά
(κοινά

µε

ειδικές

µαθησιακές

Ενιαίο περιεχόµενο για όλη την
ελληνική επικράτεια

•

Ενότητα µορφής και όχι στόχων

•

Γλωσσική & πολιτισµική οµοιοµο-

φόρτος

για

το

δάσκαλο
•

ανάγκες)
•

Πρακτικές δυσκολίες (αυξηµένη

Αίσθηµα ανασφάλειας για τον
εκπαιδευτικό

•

Ενδεχόµενη έλλειψη συνέχειας

ρφία - ισοπέδωση
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Η ελληνική πραγµατικότητα
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η διδασκαλία/µάθηση της γλώσσας,
όπως και όλων των άλλων µαθηµάτων, γίνεται µέσω ενός εγκεκριµένου σχολικού
εγχειριδίου για όλη την επικράτεια το οποίο διανέµεται δωρεάν στο µαθητικό κοινό
από το Υπουργείο Παιδείας. Η ενότητα του γνωστικού περιεχοµένου του σχολικού
εγχειριδίου για την υποστήριξη της γλωσσικής αγωγής (όπως και των άλλων
µαθηµάτων) εξασφαλίζεται αρχικά µέσω της έκδοσής του σε ενιαίο τόµο, ανεξάρτητο
ή σε συνέχειες («Η γλώσσα µου» 1, 2 κ.ο.κ.). Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί η ενιαία
τυπογραφική µορφή, η όµοια ή παραπλήσια εικονογράφηση, η κοινή ποσότητα
πληροφορίας σε κάθε ενότητα µαθήµατος, η κοινή δοµή των µαθηµάτων, ο χρόνος
επεξεργασίας τους (κάθε κεφάλαιο πρέπει να ολοκληρωθεί στον ίδιο διδακτικό
χρόνο) κ.α. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα θα πρέπει να διδάξουν, µε τον καλύτερο
τρόπο, τα συγκεκριµένα βιβλία που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας. Ο
εκπαιδευτικός δεν διαµορφώνει το υλικό της µάθησης, οι ανάγκες της συγκεκριµένης
τάξης δεν καθορίζουν το υλικό διδασκαλίας, και δεν εµφανίζονται σε αυτό. Ο
δάσκαλος εφαρµόζει, δεν παράγει, δεν δηµιουργεί, το ίδιο και οι µαθητές/τριες.
Από την άλλη µεριά, οι δηµιουργοί των βιβλίων πρέπει να φροντίζουν να
συµπεριλαµβάνουν στο εγχειρίδιο που κατασκευάζουν όλες τις πιθανές ιδιορρυθµίες
και διαφοροποιήσεις του µαθητικού πληθυσµού όλης της ελληνικής επικράτειας,
στόχος ιδιαίτερα δύσκολος και εν πολλοίς ανέφικτος.
Η χρήση ενός και µόνο βιβλίου, όπως επισηµαίνεται από τον Μήτση «δεν
αντικατοπτρίζει παρά τον παραδοσιακό προσανατολισµό του όλου εκπαιδευτικού µας
συστήµατος» (Μήτσης, 1996:109). Ο «εγχειριδιοκεντρικός σχολικός πολιτισµός» που
εκπορεύεται από το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο είναι οργανωµένο αποκλειστικά
πάνω στη µονοκρατορία του «ενός σχολικού εγχειριδίου ανά µάθηµα», διαποτίζει την
κοινή γνώµη και τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και
παρουσίασης της σχολικής γνώσης.
Η δυνατότητα του διδάσκοντα να επιλέγει το σχολικό εγχειρίδιο που θεωρεί
καταλληλότερο για το συγκεκριµένο κάθε φορά, µαθητικό κοινό και την υλοποίηση
των διδακτικών στόχων που θέτει το αναλυτικό πρόγραµµα θα µπορούσε σε ένα
πρώτο επίπεδο, να υποστηριχθεί ως ένα σηµαντικό µέτρο ενάντια στην «αδιαλλαξία
του διδακτικού βιβλίου» (Τοκατλίδου 1986:104). Την τελευταία δεκαετία, η συζήτηση
για την ύπαρξη πολλαπλού εγχειριδίου και άλλων τύπων διδακτικού υλικού κατέληξε

σε ελάχιστες περιπτώσεις, στην πρόταση για επιλογή ενός εγχειριδίου ανάµεσα σε
δύο εγκεκριµένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ο κλειστός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού προγράµµατος οδηγεί
στην

ενσωµάτωση νέων διδακτικών προτάσεων στη σχολική πράξη µόνο µέσω

ευρύτερων αλλαγών που εµφανίζονται σε νέα εγχειρίδια διδασκαλίας. Αυτό γίνεται
ιδιαίτερα εµφανές αν αναλογιστούµε ότι ενώ από το 1999 προδιαγράφηκε από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το νέο αναλυτικό πρόγραµµα για τη γλωσσική αγωγή στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, καµία από τις νέες ιδέες που
υλοποιήθηκε στη σχολική

προτάθηκαν δεν

πράξη καθώς για όλο αυτό το διάστηµα η γλωσσική

διδασκαλία συνεχίζει να γίνεται µέσω των σχολικών εγχειριδίων του 1982, τα οποία
όµως υλοποιούν διαφορετική διδακτική πρόταση.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Ποιος είναι ο
βαθµός πρωτοβουλίας του κατά τη διδακτική διαδικασία και ποιες

επιλύσεις

συνήθως υιοθετούνται;
Αυτό που χαρακτηρίζει την τρέχουσα σχολική πραγµατικότητα είναι η αναπλήρωση
των γνωστικών ελλειµµάτων µέσω

διανοµής φωτοτυπιών από βιβλία εκδοτικών

οίκων µε σκοπό να καλυφθούν κυρίως «κενά» στη γραµµατική. Αυτή η πρακτική
είναι τόσο διαδεδοµένη ώστε θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για ένα δεύτερο
«παράνοµο» αναλυτικό πρόγραµµα που σε µεγάλο βαθµό αναιρεί τις επιλογές του
ισχύοντος αναλυτικού. Η διαδικασία αυτή συχνά επικροτείται από τους γονείς. Καλός
δάσκαλος αυτός που δίνει πολλές φωτοτυπίες. Αυτό όµως που παράγεται από τους
εκδοτικούς οίκους είναι συχνά σε άγνοια νέων επιστηµονικών δεδοµένων (όσον
αφορά τις γλωσσολογικές θεωρίες ή τις θεωρίες διδακτικής της γλώσσας) αφορά
κυρίως ασκήσεις µετασχηµατιστικού τύπου ή διδασκαλία µε παραδοσιακό τρόπο της
γραµµατικής.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στόχοι
Η

έρευνα στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των πρακτικών

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τους τύπους διδακτικού υλικού που
χρησιµοποιούν στις σχολικές τάξεις σε σχέση µε τους διδακτικούς στόχους και τις
δεξιότητες

που

επιδιώκεται

να

αναπτύξουν

οι

µαθητές/τριες.

Επιπλέον,

καταγράφηκαν οι απόψεις των δασκάλων σε σχέση µε τις δυνατότητες και τους
περιορισµούς

στους οποίους υπόκειται κάθε τύπος υλικού και, παράλληλα

ανιχνεύθηκαν οι παράγοντες που, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, δυσχεραίνουν
την παραγωγή διδακτικού υλικού.
Σε εισαγωγική σελίδα του ερωτηµατολογίου δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις
ώστε να είναι εµφανής η διάκριση των ποικίλων τύπων διδακτικού υλικού και να
υπάρχει µια κοινή, σε όλους/ες ορολογία. Έτσι προδιαγράφηκαν τρεις τύποι
διδακτικού υλικού:
•

α) διδακτικό εγχειρίδιο, για να αναφερθούµε στα βιβλία «Η γλώσσα µου»,

•

β) συµπληρωµατικό υποστηρικτικό υλικό, για να αναφερθούµε σε υλικό που
κυκλοφορεί στο εµπόριο ή κατασκευάζεται από τον/την εκπαιδευτικό και
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για συγκεκριµένο τοµέα του γλωσσικού
µαθήµατος (εξάσκηση στο γλωσσικό σύστηµα) παράλληλα µε το εγχειρίδιο,

•

γ) αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού (ή διδακτικό υλικό) για να
αναφερθούµε σε αυτοτελείς ενότητες διδακτικού υλικού µε στόχους, ύλη,
υλικό, ασκήσεις και αξιολόγηση που παράγονται συνήθως από τον/την
εκπαιδευτικό (ή σπανιότερα παρέχονται έτοιµες µέσω εµπορίου ή διαδικτύου)
για τις ανάγκες του συγκεκριµένου µαθητικού κοινού

∆είγµα, χρόνος, υλικό, διαδικασία
Η έρευνα διενεργήθηκε τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2004.
Συµπληρώθηκαν 76 ερωτηµατολόγια από δασκάλους/ες (29 γυναίκες, 43 άνδρες
ενώ 4 δεν δήλωσαν στοιχεία) που υπηρετούσαν, κατά τη στιγµή της έρευνας σε
αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές του νοµού Μαγνησίας, σε ολιγοθέσια ή
πολυθέσια, κλασικά ή ολοήµερα σχολεία. Το δείγµα της έρευνας απαρτίζεται από 10
αποφοίτους Παιδαγωγικών Τµηµάτων, 62 αποφοίτους Ακαδηµιών ενώ 4 δεν
δήλωσαν καθόλου στοιχεία της ταυτότητάς τους. Μέσος όρος ηλικίας είναι τα 42,3
έτη ενώ µέσος όρος προϋπηρεσίας τα 17,2 έτη. Η πλειοψηφία των αποφοίτων από
Ακαδηµίες είχαν ολοκληρώσει κύκλο εξοµοίωσης (43 άτοµα), 4 εκπαιδευτικοί είχαν
ολοκληρώσει διδασκαλείο, πολλοί είχαν παρακολουθήσει σύντοµα επιµορφωτικά
σεµινάρια, ενώ ένα άτοµο ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος.
Η

έρευνα

έγινε

µε

τη

µέθοδο

της

συµπλήρωσης

ανώνυµων

ερωτηµατολογίων, τα οποία διενεµήθησαν και συλλέχθηκαν από αυτόνοµη
ερευνήτρια. Καµία επιπρόσθετη εξήγηση δεν δόθηκε για τον τρόπο συµπλήρωσής
τους πέρα από τη

σύντοµη γραπτή διευκρίνιση πάνω στους τύπους διδακτικού

υλικού. Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού
και κλειστού τύπου και να συµπληρώσουν ανώνυµα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε

συγκεκριµένες ερωτήσεις γινόταν αποδεκτές παραπάνω από µια επιλογές άρα το
άθροισµα των απαντήσεων σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τις 100 µονάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αρχικά διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ελκτικότητα των
θεµάτων των βιβλίων «Η γλώσσα µου», καθώς και η εκτίµησή τους για το κατά πόσο
τα βιβλία ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Όπως καταγράφηκε στην
έρευνα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκφέρουν σε µεγαλύτερο ποσοστό σχετικά θετικές
γνώµες για τα βιβλία (65%) σε σχέση µε την εκτίµηση που κάνουν αναφορικά µε το
ενδιαφέρον των παιδιών (56%). Όπως αποτυπώνεται εικονικά στο σχεδιάγραµµα
που ακολουθεί, απουσιάζουν οι ακραίες θετικές και αρνητικές εντυπώσεις, ενώ η
αρνητική στάση για την ελκτικότητα των θεµάτων που παρουσιάζονται στα βιβλία
εµφανίζεται πιο ισχυρή στην περίπτωση της εκτίµησης της γνώµης των παιδιών.
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ενδιαφέρον δασκάλων

Σχήµα 1. Συγκριτική παρουσίαση της προσωπικής άποψης των δασκάλων
και της εκτίµησής τους για την άποψη των µαθητών όσον αφορά την ελκτικότητα των
θεµάτων που παρουσιάζονται στα βιβλία γλωσσικής αγωγής
Απουσία ακραίων θετικών ή αρνητικών θέσεων παρατηρείται και στο
ερώτηµα για την επάρκεια των βιβλίων όσον αφορά την υποστήριξη της γλωσσικής
αγωγής των µαθητών/τριών. Σε αυτήν όµως την περίπτωση οι σχετικά θετικές
απόψεις υποχωρούν κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε τα προηγούµενα
ερωτήµατα («αρκετά» 53,3%), ενώ ανάλογα αυξάνουν οι σχετικά αρνητικές απόψεις
(44%).
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Σχήµα 2. Θεωρείτε ότι τα βιβλία για τη γλώσσα καλύπτουν τις ανάγκες των
παιδιών για τη γλωσσική αγωγή;
Η ανεπάρκεια του σχολικού εγχειριδίου, ως αποκλειστικού µέσου για τη
γλωσσική αγωγή των µαθητών, αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί,
όπου αναδεικνύονται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα οι τύποι του διδακτικού
υλικού που θεωρούνται καταλληλότεροι για τη γλωσσική αγωγή των µαθητών/τριών
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους, µηδενικό είναι το
ποσοστό των ατόµων του δείγµατος που θεωρεί το σχολικό βιβλίο ως τον
καταλληλότερο τύπο διδακτικού υλικού, ενώ σε ποσοστό 67% θεωρούν βέλτιστο
τύπο υλικού το συνδυασµό του σχολικού εγχειριδίου µε υποστηρικτικό υλικό, 39,5%
προτείνουν ένα συνδυασµό σχολικού εγχειριδίου και αυτόνοµων µονάδων διδακτικού
υλικού, ενώ 26% υποστηρίζουν την αποκλειστική χρήση αυτόνοµων µονάδων
διδακτικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των
ατόµων του δείγµατος (95,8%) θα επιθυµούσε τη δυνατότητα επιλογής διδακτικού
εγχειριδίου και όχι την επιβολή ενός, όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Εύλογο είναι οι απόψεις των ατόµων του δείγµατος να καθορίζονται από τα
συγκεκριµένα εγχειρίδια που κυκλοφορούν. Αυτό διαπιστώνεται από συναφείς
απαντήσεις που αφορούν τόσο την επάρκεια των βιβλίων γλωσσικής αγωγής, όσο
και από το γεγονός ότι πολύ συχνά στη διδακτική πράξη χρησιµοποιούνται και άλλοι
τύποι διδακτικού υλικού (υποστηρικτικό υλικό ή αυτόνοµες µονάδες διδακτικού
υλικού).
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Σχήµα 3. Επιλογές των δασκάλων της έρευνας ως προς τον τύπο του
διδακτικού υλικού που θα προτιµούσαν για τη γλωσσική αγωγή.
Η πλειοψηφία των δασκάλων της έρευνας (ποσοστό 80,1%) δηλώνει ότι
χρησιµοποιεί υποστηρικτικό υλικό για το γλωσσικό µάθηµα πολύ συχνά ή συχνά. Το
υποστηρικτικό υλικό δίνεται για εργασία στο σχολείο ή/και στο σπίτι (70,7%), αφορά
διδασκαλία και εξάσκηση σε γλωσσικά φαινόµενα σε ποσοστό 56,7%, ή απλώς εξάσκηση σε γλωσσικά φαινόµενα (ποσοστό 48,6%), ενώ ενδέχεται να κυκλοφορεί στο
εµπόριο (ποσοστό 52,7%) ή να κατασκευάζεται από τους διδάσκοντες (ποσοστό
40,5%). Όπως αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί, η ιεράρχηση των
τοµέων όπου οι δάσκαλοι/ες διαπιστώνουν ανεπάρκειες στη γλωσσική αγωγή των
παιδιών αφορά την ανάπτυξη γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (63,2%), την
ανάπτυξη προφορικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (58,5%), τη γραµµατική (50%) και
τη σύνταξη (45,6%). Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα της έρευνας οι δάσκαλοι
διαπιστώνουν ότι η γλωσσική αγωγή των παιδιών υστερεί ως προς τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο, αλλά και ως προς
τις γνώσεις τους πάνω στο σύστηµα της γλώσσας.
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Σχήµα 4. Τοµείς όπου οι δάσκαλοι διαπιστώνουν ανεπάρκειες στη γλωσσική
κατάρτιση των µαθητών.
Συντριπτικό ποσοστό των δασκάλων που συµµετείχαν στην έρευνα
δηλώνουν ότι θα οργάνωναν µε διαφορετικό τρόπο τη διδασκαλία του γλωσσικού

µαθήµατος (90,5%). Η οµαδοποίηση των ανοικτών απαντήσεων που δόθηκαν από
τους/τις δασκάλους/ες ως προς τους τοµείς στους οποίους θα επέλεγαν να δώσουν
έµφαση στην περίπτωση που οργάνωναν µε διαφορετικό τρόπο τη διδασκαλία τους
αποτυπώνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα.
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Σχήµα 5. Σε ποιους τοµείς θα δίνατε έµφαση αν οργανώνατε µε διαφορετικό
τρόπο τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος;
Όπου: α) παραγωγή προφορικού λόγου & γλωσσικό σύστηµα (5,9%), β)
παραγωγή γραπτού λόγου & γλωσσικό σύστηµα (9,8%), γ) επικοινωνιακές
δεξιότητες και γραµµατική (9,8%), δ) γλωσσικό σύστηµα (13,7%), ε) επικοινωνιακή
διάσταση του λόγου (33,3%), στ) παραγωγή κειµένων (13,7%).
Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων της έρευνας δηλώνει θετική πρόθεση
για τη χρήση αυτόνοµων µονάδων διδακτικού υλικού (89,5%), αν και το ποσοστό των
δασκάλων που δηλώνουν ότι κατασκευάζουν αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού,
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα, είναι σαφώς µικρότερο. Συχνά δηλώνουν ότι κατασκευάζουν διδακτικό υλικό 48,6% των δασκάλων, ενώ ενίοτε 36,5%.
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Σχήµα 6. Συχνότητα κατασκευής αυτόνοµων διδακτικών µονάδων διδακτικού υλικού.
Η

ανάγκη

µιας

σφαιρικής

προσέγγισης

του

γλωσσικού

µαθήµατος

αποτυπώνεται στις απαντήσεις που έδωσαν οι δάσκαλοι/ες ως προς τους τοµείς
στους οποίους εστιάζουν όταν κατασκευάζουν οι ίδιοι/ες διδακτικό υλικό. Σε ποσοστό
79,4% δηλώνουν ότι το υλικό που κατασκευάζουν αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας

ως συστήµατος αλλά και τη χρήση του συστήµατος κατά την επικοινωνία – όπως
άλλωστε περιγράφηκε στο θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά αυτόν τον τύπο υλικού.
Πολύ µικρό ποσοστό του δείγµατος (10,3%) δηλώνει ότι επικεντρώνεται µόνο στην
επικοινωνιακή διάσταση του λόγου ενώ 14,7% των ατόµων του δείγµατος δηλώνει
ότι κατασκευάζει υλικό που αφορά αποκλειστικά το γλωσσικό σύστηµα.
Όπως φαίνεται εικονικά στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί, ο χρόνος
διδασκαλίας και προετοιµασίας του υλικού ιεραρχούνται ως τα σηµαντικότερα
προβλήµατα για την κατασκευή αυτόνοµων µονάδων διδακτικού υλικού (ποσοστό
69% και 41,1% αντίστοιχα). Η ελλιπής εκπαίδευση στην παραγωγή διδακτικού υλικού
συγκεντρώνει επίσης υψηλά ποσοστά (38,4%), ενώ το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο
θεωρείται ότι δυσχεραίνει την κατασκευή και χρήση διδακτικών ενοτήτων σε ποσοστό
27,4%. Πολύ µικρότερο αλλά πάντως όχι αµελητέο ποσοστό δασκάλων αναδεικνύει
ως πρόβληµα ενδεχόµενες αντιδράσεις από τη µεριά των γονέων (11%), ενώ σε
ελάχιστο βαθµό θεωρείται ότι η κατασκευή και χρήση αυτόνοµων µονάδων
διδακτικού υλικού θα προσκρούσει στις συνήθειες των µαθητών/τριών (4,2%).
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Σχήµα 7. Ποιο θεωρείτε το µεγαλύτερο πρόβληµα για την κατασκευή
αυτόνοµων διδακτικών ενοτήτων;
Τέλος, η επαρκής υλικο-τεχνική βοήθεια αναδεικνύεται ως η σηµαντικότερη
προϋπόθεση για την κατασκευή διδακτικού υλικού (68,5%) και ακολουθείται από την
αναγκαιότητα για σχετική επιµόρφωση (61,6%), ενώ ο απαιτούµενος χρόνος
(47,9%), η συνεχής υποστήριξη από ειδικούς (45,2%) και η επαρκής χρηµατοδότηση
(42,5%) κατατάσσονται σχεδόν ισόποσα στην ιεράρχηση των προϋποθέσεων.
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Σχήµα 8. Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για να κατασκευάσετε οι ίδιοι/ες
το διδακτικό υλικό για το µάθηµα της γλώσσας;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, τα βιβλία «Η γλώσσα
µου» που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της γλωσσικής αγωγής στην
πρωτοβάθµια δεν καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις ανάγκες των παιδιών. Η
ιεράρχηση δε των τοµέων όπου παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες δυσκολίες των
µαθητών/τριών αναδεικνύει πρωτίστως τις γραπτές δεξιότητες των παιδιών, όπως
επισηµαίνεται τόσο στις απαντήσεις που δίνουν στα ερωτήµατα

πολλαπλής

επιλογής αλλά και σε ανοικτού τύπου λεκτικές απαντήσεις, τις προφορικές
επικοινωνιακές δεξιότητες των µαθητών/τριών ενώ έπεται η ελλιπώς ικανοποιητική
γνώση του συστήµατος. Η ικανότητα των µαθητών/τριών να παράγουν γραπτά
κείµενα τίθενται εν πολλοίς σε αµφιβολία. Σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών
θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στην πληµµελή γνώση του συστήµατος (ανεπάρκειες στη
γραµµατική και στη σύνταξη) και αυτό θεραπεύεται µε τη χρήση υποστηρικτικού
υλικού που είτε διατίθεται στο εµπόριο είτε κατασκευάζεται από τους ίδιους. Αυτού
του τύπου το διδακτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για διδασκαλία και
κυρίως εξάσκηση σε γλωσσικά φαινόµενα, εξυπηρετεί δηλαδή τις ανάγκες
κατανόησης και οικειοποίησης του γλωσσικού συστήµατος.
∆ιαφορετικοί στόχοι δηλώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την περίπτωση
κατασκευής µονάδων διδακτικού υλικού, των οποίων η παραγωγή και χρήση
αποσκοπεί στη διδασκαλία και µάθηση της γλώσσας ως συστήµατος και
επικοινωνίας (79,4%). Η επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας και η ανάπτυξη
επικοινωνιακών γραπτών και προφορικών δεξιοτήτων των µαθητών/τριών τονίζεται
επίσης από τους εκπαιδευτικούς, όταν ορίζουν τους τοµείς στους οποίους θα έδιναν
έµφαση στην περίπτωση µιας διαφορετικής οργάνωσης του γλωσσικού µαθήµατος,
την οποία θα επιθυµούσαν, όπως δηλώνουν οι ίδιοι σε συντριπτικό βαθµό.

Η παράµετρος του χρόνου αναδεικνύεται από τους δασκάλους/ες που συµµετείχαν στην έρευνα ως το σηµαντικότερο πρόβληµα για την κατασκευή και χρήση
αυτόνοµων µονάδων διδακτικού υλικού είτε ως χρόνος διδασκαλίας, είτε ως χρόνος
προετοιµασίας, αλλά και σηµαντική προϋπόθεση για την κατασκευή διδακτικού
υλικού. Η έµφαση όµως που δίνεται στο χρόνο διδασκαλίας, ως ξεχωριστού χρόνου
µέσα στο συνολικότερο διάστηµα που προβλέπεται για τη γλωσσική αγωγή,
υποδεικνύει ότι οι αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού δεν γίνονται αποδεκτές ως
αυτοτελές µέσο διδασκαλίας και µάθησης της γλώσσας, αλλά ως συµπληρωµατικό
υλικό, παράλληλα µε το σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τις
επιλογές των δασκάλων ως προς τον τύπο υλικού που θεωρούν καταλληλότερο για
την υποστήριξη του γλωσσικού µαθήµατος. Μόνο 26% των ατόµων της έρευνας
υποστηρίζουν την αποκλειστική

χρήση ενός τέτοιου τύπου διδακτικού υλικού,

παρότι σε συντριπτικό βαθµό δηλώνουν την διάθεσή τους να χρησιµοποιήσουν
αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού. Άλλωστε, η πλειοψηφία του κοινού θεωρεί ως
ενδεικνυόµενο τύπο διδακτικού υλικού το συνδυασµό του σχολικού εγχειριδίου µε
υποστηρικτικό υλικό. Όπως παρουσιάστηκε όµως στο θεωρητικό µέρος αυτού του
άρθρου οι αυτόνοµες µονάδες διδακτικού υλικού δεν συνιστούν συµπληρωµατικό
υλικό διδασκαλίας αλλά αυτοτελές µέσο οργάνωσης του γλωσσικού µαθήµατος. Με
αυτήν την έννοια µπορούµε να επισηµάνουµε µια αντίφαση στις απαντήσεις του
κοινού µας, η οποία –όπως µπορούµε να εικάσουµε- προέρχεται από την ελάχιστη
εξοικείωση που υπάρχει µε άλλους τύπους διδακτικού υλικού, πέραν των οικείων.
Επιπροσθέτως, η αυστηρότητα του θεσµικού πλαισίου -όπως φαίνεται και
από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που τη θεωρούν σε ποσοστό 27,4%
σηµαντικό πρόβληµα για την κατασκευή διδακτικών µονάδων- που επιβάλλει κοινές
µεθόδους σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και η αναγόρευση της ολοκλήρωσης
της διδακτικής ύλης του εγχειριδίου σε πρώτιστο στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

µπορεί να ερµηνεύσει τη δυσκολία του κοινού να υιοθετήσει νέα µέσα και

διαδικασίες

διδασκαλίας.

Η

«παντοκρατορία

της

ύλης»

που

επιβάλλει

το

εκπαιδευτικό σύστηµα αφήνει έξω από τη διαπραγµάτευση των στόχων και των
µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης τον εκπαιδευτικό και κυρίως τον /την µαθητή/τρια.
Η ελλιπής εκπαίδευση στην παραγωγή διδακτικού υλικού, η αναγκαιότητα
σχετικής επιµόρφωσης και συνεχούς υποστήριξης από ειδικούς, όπως φαίνεται από
την έρευνα συνιστούν σηµαντικό πρόβληµα και αναγκαία προϋπόθεση για ένα πολύ
σηµαντικό

τµήµα

των

εκπαιδευτικών

της

έρευνας.

Σηµαντικότερες

όµως

προϋποθέσεις για την κατασκευή διδακτικού υλικού είναι η παροχή επαρκούς υλικοτεχνικής βοήθειας και η επαρκής χρηµατοδότηση. Άλλωστε, όπως επισηµάνθηκε οι
πρακτικές δυσκολίες, ο εργασιακός φόρτος για τον εκπαιδευτικό και η ανάγκη

επιµόρφωσης αποτελούν γενικότερα τους περιορισµούς που δυσχεραίνουν την
κατασκευή διδακτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς.
Ολοκληρώνοντας, είναι προφανές ότι τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που
εµφανίζονται σε όλες τις κατηγορίες των απαιτούµενων προϋποθέσεων για την
κατασκευή αυτόνοµων µονάδων διδακτικού υλικού από τους διδάσκοντες δείχνουν
ότι είναι αναγκαία η ικανοποίηση ενός σύνθετου συνόλου προϋποθέσεων ώστε να
είναι δυνατή η κατασκευή διδακτικού υλικού.
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