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«Μαθητής για μια Μέρα» (Shadowing): Εμπειρίες μάθησης στη 
σχολική τάξη 

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί, οι εθνογράφοι και οι ερευνητές γνωρίζουν από καιρό την 
αξία της ενεργούς παρακολούθησης στο πεδίο, ειδικά όταν πρόκειται για 
την καλύτερη κατανόηση  των μαθητών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την επιτόπια ενεργό συμμετοχή μιας 
εκπαιδευτικού για μία εβδομάδα με τον ρόλο της  μαθήτριας σε τμήματα 
των τάξεων Α΄, Γ΄, Ε΄ και Στ΄ ενός δημοτικού σχολείου στην ευρύτερη 
περιοχή των Αθηνών. Αυτή η δράση ονομάζεται «Μαθητής για μια μέρα» 
(shadowing) και δεν αφορά στην αξιολόγηση τάξεων, δασκάλων ή 
μαθητών. Στόχος της είναι ο εκπαιδευτικός που την αναλαμβάνει να ζήσει 
αυθεντικά την εμπειρία του μαθητή. Δύο ήταν τα βασικά ερωτήματα που 
επιχείρησε να απαντήσει η εν λόγω δράση: α) ποιες είναι οι μαθησιακές 
εμπειρίες ενός μαθητή με υπερεπίδοση με την εφαρμογή του ισχύοντος 
προγράμματος σπουδών ΔΕΠΠΣ, β) σε τι βαθμό οι εμπειρίες συνδέονται με 
τη σχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα; Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι 
μαθησιακές εμπειρίες είναι συμβατικές, στατικές και δεν αποτελούν 
πρόκληση για τους μαθητές σε ακαδημαϊκό ή μη επίπεδο. Αντίθετα, μπορεί 
να οδηγήσουν σε πνευματική και σωματική κόπωση που λειτουργεί 
ανασταλτικά προς τη μάθηση και την ανάπτυξη. Παράλληλα, χρόνια 
παγιωμένες αντιλήψεις για το ωρολόγιο πρόγραμμα και την κατανομή των 
αντικειμένων τίθενται υπό αμφισβήτηση. 
Λέξεις – κλειδιά: «μαθητής για μια μέρα», shadowing, ενσυναίσθηση, έρευνα 

δράσης 

Εισαγωγή 

Στην εποχή μας όσοι μελετούν συστηματικά τη διδασκαλία και προτείνουν 
πλαίσια και τρόπους εξέλιξής της (ενδεικτικά βλ. Danielson, 2020∙ Cardichon, 
Darling-Hammond, Yang, Scott, Shields & Burns, 2020∙ Marzano, 2012∙ Gabriel & 
Allington, 2012∙ Feldman, 2020∙ Κουλουμπαρίτση, 2020∙ Ματσαγγούρας, 2019), 
αλλά και όσοι έχουν επωμισθεί το σημαντικό έργο της χάραξης εκπαιδευτικής 
πολιτικής (θυμίζω το «Πρώτα ο Μαθητής» του 2009, βλ. και πρόσφατα Ν. 
4692/2020, άρθρο 33)  εύστοχα  θέτουν στο επίκεντρο των παιδαγωγικών 
μεταρρυθμίσεων και των θεωρητικών τεκμηριώσεών τους τον ίδιο τον μαθητή με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες του, τα κίνητρά του και τις κλίσεις 
του. Ένας τρόπος για να δείξει ένας εκπαιδευτικός της τάξης και της πράξης με 
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έμπρακτο τρόπο ότι μπορεί να κατανοήσει τους μαθητές του είναι «να μπει στη 
θέση τους» κυριολεκτικά. 

 Η παρούσα εργασία παρουσιάζει δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την 
παραμονή μου και την επιτόπια ενεργό συμμετοχή μου για μία εβδομάδα (τέσσερις 
ημέρες στην τάξη και μία ημέρα συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς)  με τον ρόλο 
της  μαθήτριας σε τμήματα των τάξεων Α΄, Γ΄, Ε΄ και Στ΄ ενός δημοτικού σχολείου 
στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, το οποίο αποφάσισε συλλογικά να αναλάβει 
στο μέλλον ανάλογες δράσεις και με κάλεσε μέσω του διευθυντή του να εφαρμόσω 
πιλοτικά το εν λόγω πρόγραμμα τον Φεβρουάριο 2020.  

Το να γίνεις «μαθήτρια για μια μέρα» (εν συντομία ΜΕΜΑ) με πλήρη 
συμμετοχή σε όλα τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του ωρολογίου 
προγράμματος, ακόμα και του ολοήμερου προγράμματος δεν είναι μια απλή 
υπόθεση. Απαιτείται:  

 αποσαφήνιση του στόχου της παρακολούθησης με τη συνδρομή της 
ηγεσίας και των εκπαιδευτικών του σχολείου, 

 λεπτομερής και ενδελεχής προετοιμασία σε επίπεδο συλλόγου 
διδασκόντων, για να επιλεγούν οι τάξεις και τα τμήματα που θα μετέχει 
η ΜΕΜΑ,   

 συνεργασία της ΜΕΜΑ με τους δασκάλους των επιλεγέντων τμημάτων 
και 

 επικοινωνία και ενημέρωση με την οικογένεια του μαθητή ή της 
μαθήτριας, με τον οποίο θα συνεργαστεί η ΜΕΜΑ στην τάξη. Την 
επικοινωνία αυτή αναλαμβάνει ο δάσκαλος της τάξης. Και, τέλος,  

 συναίνεση του μαθητή ή της μαθήτριας ότι συμφωνεί να κάτσει δίπλα 
της ή δίπλα του για μια μόνο μέρα μια ξένη και κάπως «όψιμη» 
συμμαθήτρια.  

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζω:   
1) Τη θεωρητική θεμελίωση και τις προδιαγραφές για την συμμετοχή ως 

«ΜΕΜΑ»,  
2) Καταγραφές, σκέψεις, βιώματα,  
3) Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω δράση.  
 Ο σκοπός της επιτόπιας παρατήρησης και συμμετοχής δεν ήταν η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά ήταν η διαπίστωση και η καταγραφή 
συγκεκριμένων μαθησιακών εμπειριών. Ο στόχος ήταν, δηλαδή, να μπω στη θέση 
των συμμαθητών μου και να ζήσω, στο μέτρο του δυνατού, ό,τι βιώνουν οι ίδιοι 
μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, αλλά και έξω από αυτήν, την ώρα του 
διαλείμματος.  Επομένως, τα ευρήματα αποτελούν διαπιστώσεις δεν αποτελούν 
σταθμισμένα ή γενικεύσιμα ερευνητικά ευρήματα και δεν αναφέρονται αξιολογικά 
σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά σε προσωπικά βιώματά μου ως «μαθήτριας για μια 
μέρα» [ΜΕΜΑ]. Μαζί με τα δικά μου βιώματα κατέγραψα στάσεις και απόψεις των 
μαθητών του τμήματος που παρακολούθησα, απόψεις των εκπαιδευτικών αλλά και 
ερωτήματα που μου γεννήθηκαν κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
ωρολογίου προγράμματος.  
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 Παράλληλα, αποφασίστηκε με τους εκπαιδευτικούς, μετά την ολοκλήρωση 
της δράσης ΜΕΜΑ να συσχετίσω τα βιώματά μου με τους στόχους του αναλυτικού 
προγράμματος ΔΕΠΠΣ  αλλά και με το πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων για μια 
εκπαίδευση του 21ου αιώνα (βλ. τον πίνακα στο Παράρτημα). Για να είμαι σε θέση 
να το κάνω αυτό έπρεπε να καταγράψω τα βιώματά μου σε μία 
προκατασκευασμένη φόρμα, την οποία διαμόρφωσα μελετώντας τόσο το ΔΕΠΠΣ 
(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και τα συναφή ΑΠΣ 
(Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών κάθε μαθήματος) όσο και τη βιβλιογραφία για 
μια εκπαίδευση του 21ου αιώνα.  

 Η δράση ΜΕΜΑ συνιστά μια περιορισμένης έκτασης μελέτη περίπτωσης 
που μελετά «ένα σύγχρονο παιδαγωγικό φαινόμενο μέσα στο πραγματικό 
οικοσύστημά του» (Yin, 2011) και ως τέτοια αποτελεί προτροπή, αφορμή και 
χρηστικό παράδειγμα για τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί μία  έρευνα δράσης 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στη μικρο-κλίμακα της σχολικής τους 
μονάδας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της μάθησης. 
Κατά τα άλλα, επειδή είναι περιορισμένης έκτασης, δεν περιλαμβάνει το εύρος, την 
πολυπρισματικότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που αναμένεται από 
μία μελέτη περίπτωσης. Όμως, οφείλω να τονίσω ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετικά με τη ΜΕΜΑ. 

 Πριν κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σε 
δύο ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το ύφος του παρόντος 
άρθρου: α) την ταυτότητα του σχολείου με το οποίο συνεργάστηκα και β) τη χρήση 
του α΄ έναντι του γ΄ προσώπου σε ένα επιστημονικό άρθρο. Σχετικά με την 
ταυτότητα του σχολείου θα ήθελα να επισημάνω ότι συνέγραψα το εγχείρημα 
ΜΕΜΑ και το απέστειλα για δημοσίευση μετά από ρητή μου δέσμευση προς το 
σχολείο, με το οποίο συνεργάστηκα, να μην αναφερθεί κανένα στοιχείο που να 
μπορεί να υποδείξει την ταυτότητά του. Σχετικά με τη χρήση του α΄ προσώπου, 
τόλμησα να το επιλέξω και να επιμείνω σε αυτό επειδή το α΄ πρόσωπο προσδίδει 
αμεσότητα, ζωντάνια και ενδιαφέρον στον λόγο, καθώς στο παρόν άρθρο κυριαρχεί 
το στοιχείο της προσωπικής μαρτυρίας. Επίσης διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο  
αναγνωσιμότητας, δεδομένου ότι  οι σκέψεις προβάλλονται εντονότερα και 
εναργέστερα στον αναγνώστη (βλ. και Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου, 2006) . 
  

Θεωρητική Θεμελίωση 

Τι σημαίνει «Μαθητής για μια μέρα» [ΜΕΜΑ] 

Ο ΜΕΜΑ ( Shadowing), ή μάλλον η ΜΕΜΑ στην προκειμένη περίπτωση, 
κάθεται δίπλα στον μαθητή επιλογής και κάνει ακριβώς όλες τις εργασίες που έχουν 
ανατεθεί στον μαθητή αυτόν. Συνομιλεί μαζί του, προσπαθεί να κατανοήσει το 
σκεπτικό του και τις επιλογές του και στη συνέχεια καταγράφει όλες τις 
παρατηρήσεις χωρίς κριτική και σχόλια. Στο τέλος κάθε ημέρας ενεργούς 
συμμετοχής ολοκληρώνει τις σημειώσεις του και καταγράφει τις σκέψεις και τις 
επισημάνσεις του, με στόχο να αναλάβει δράση παρέμβασης και βελτίωσης των 
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παιδαγωγικών του επιλογών και εκείνων των συναδέλφων του.  Αυτή η διαδικασία  
βοηθάει τον ΜΕΜΑ να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση των μαθησιακών εμπειριών 
και του επιπέδου αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των 
μαθητών μεταξύ τους.  

Η διαδικασία ΜΕΜΑ εκτός του ότι καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, καθιστά 
πιο ξεκάθαρο τον τρόπο που υλοποιείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου, 
ώστε να είναι στη θέση μετά ο ΜΕΜΑ να προτείνει προς τους εκπαιδευτικούς 
αλλαγές που να στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα (Ginsberg, 2012). «Δεν 
κατανοείς ποτέ έναν συνάνθρωπό σου, εάν δεν δεις τα πράγματα από τη δική του 
οπτική» είναι η διεισδυτική ματιά του Finch στο έργο του «To kill a mockingbird». 

Ο βασικός στόχος του ΜΕΜΑ είναι εν τέλει να βελτιωθεί η καθημερινή 
σχολική εμπειρία και το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών. Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου με τον διευθυντή ή τη διευθύντρια 
ενδιαφέρονται ειλικρινά να αλλάξουν στοιχεία της διδασκαλίας τους, αλλά και 
άλλα, όπως είναι οι ευκαιρίες για μάθηση και για βαθιά κατανόηση, και εν γένει να 
βελτιώσουν την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (βλ. το δυναμικό 
μοντέλο για το αποτελεσματικό σχολείο των Creemers, Kyriakides & Antoniou, 
2013).  

Όμως, η δράση ΜΕΜΑ δεν σημαίνει ότι μπορεί ένας εκπαιδευτικός ή ένα 
σχολείο να καινοτομήσει καθολικά και να τα αλλάξει όλα. Πάντα έχει νόημα να 
μπαίνουν προτεραιότητες. Για παράδειγμα, αναφέρονται βιβλιογραφικά 
περιπτώσεις διευθυντών που:  

 Μετακινούν το γραφείο τους σε έναν πιο «δημόσιο χώρο» του σχολείου, 
όπως είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ώστε να έχουν μια 
διαφορετική όψη της μαθητικής ζωής στο σχολείο. 

 Καλούν έναν αδύναμο μαθητή και συζητούν μαζί του για τις 
δραστηριότητες που τον ενθουσιάζουν (Paterson, 2018). 

Το παγκόσμιο κίνημα για τη δράση ΜΕΜΑ παρέχει σε μεμονωμένους 
εκπαιδευτικούς και σε σχολεία, που ενδιαφέρονται να την εφαρμόσουν, 
επιμόρφωση, εργαλεία και δίκτυο συναδέλφων, που εφαρμόζουν ανάλογες 
προσεγγίσεις σε όλον τον κόσμο (βλ. Shadow a student challenge). 

Από το ΔΕΠΠΣ στο πλαίσιο για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα 

Το ΔΕΠΠΣ, που πλησιάζει την εικοσαετή εφαρμογή του, με την τότε 
καινοτομία της διαθεματικότητας, των ερευνητικών συνεργατικών εργασιών στην 
τάξη και την καθιέρωση της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών σχεδίων εργασίας (βλ. 
Κουλουμπαρίτση, 2002∙ Κουλουμπαρίτση & Μουρατιάν, 2004 ) μας κάνει ακόμα να 
αναρωτιόμαστε κατά πόσο πέτυχε να αλλάξει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η 
σημερινή εικόνα του σχολείου, όπως κατά καιρούς περιγράφεται στον τύπο ή σε 
σχετικές μελέτες, όπως η πρόσφατη της ΑΔΙΠΠΔΕ (2019), δεν είναι πολύ ευοίωνη. 
Την εικόνα αυτή επιχειρεί πιθανά να ανατρέψει με τον νέο Ν. 4692/2020  για την 
παιδεία το Υπουργείο Παιδείας όπου στο άρθρο 1 εισηγείται «Εργαστήρια 
δεξιοτήτων», τα οποία έχουν «σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  104 
 

 

δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους 
μαθητές».  Αυτές οι εξαγγελίες εναρμονίζονται παράλληλα με όσα διαβάζουμε στη 
διεθνή βιβλιογραφία και σε μελέτες του ΟΟΣΑ σχετικά με την παιδαγωγική του 21ου 
αιώνα τα τελευταία χρόνια (βλ. Bellanca, 2015).  Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν 
παρατηρούμε ότι κοινωνική και συναισθηματική υγεία και το «ευ ζην» των 
μαθητών («student well being», βλ. OECD, 2019: 14) κατέχουν ιδιαίτερη θέση, χωρίς 
βέβαια να παραγκωνίζεται η σημασία της εμπέδωσης των βασικών γνώσεων, η 
βαθιά κατανόηση, η δημιουργικότητα και η ικανότητα διερεύνησης και επίλυσης 
προβλημάτων και προβληματικών ή αμφιλεγόμενων ζητημάτων τόσο στον τομέα 
των φυσικών όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών (βλ. και OECD, 2019:  17∙ 
Mehta & Fine, 2019∙ Κουλουμπαρίτση, 2020). 

Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας παραθέτω ένα  συγκριτικό πίνακα 
του τι αφήνουμε ή πρέπει να αφήσουμε σταδιακά ως συμβατική παιδαγωγική του 
20ου αιώνα και του πού πρέπει να μεταβούμε τον 21ο αιώνα. Αυτό αποτέλεσε το 
πλαίσιο αναφοράς και ο φακός μέσα από τον οποίον κοίταξα όλα όσα συνέβαιναν 
στο ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα ενός δημοτικού σχολείου του σήμερα. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι «Εάν το σχολείο του σήμερα ετοιμάζει τους μαθητές του 
αύριο;» 

Οι Mehta & Fine (2019:380) υποστηρίζουν ότι για μια εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα έχουμε ανάγκη από μια νέα «Γραμματική του Σχολείου» (new grammar of 
schooling), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Στόχος του σχολείου πρέπει να είναι να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε 
ποικίλα πεδία μάθησης και αξιόλογες ανθρώπινες αναζητήσεις. 

2. Η γνώση να είναι δυναμική και συσχετιζόμενη. 
3. Η μάθηση να είναι βιωματική (learning by doing) και μέσω μαθητείας 

(apprenticeship). 
4. Οι ρόλοι δάσκαλου μαθητή να μην είναι σταθεροί. Ευκαιριακά οι μαθητές ή 

ειδικοί εκτός σχολείου να αναλαμβάνουν τον ρόλο του δασκάλου. 
5. Τα όρια μεταξύ των επιστημών, μεταξύ του σχολείου και του κόσμου, 

μεταξύ της θεωρίας και της εφαρμοσμένης εκδοχής της να είναι διαπερατά. 
6. Οι τόποι και οι χώροι μάθησης να είναι πολλαπλοί. 
7. Οι επιλογές και τα εναλλακτικά σχήματα διδασκαλίας και μάθησης να είναι 

ανοικτά και ποικίλα. 
8. Να παρέχονται χρονικά περιθώρια για συναρπαστικές μαθησιακές 

εμπειρίες.  
9. Η αξιολόγηση να είναι πολλαπλή και ποικίλη και να μην περιορίζεται στα 

γραπτά τεστ και την καθημερινή προφορική εξέταση. 
Σε ένα τέτοιο σχολείο ένας μαθητής διαθέτει: α) εμπεδωμένη γνώση που 

περιλαμβάνει γνώσεις και συναφείς δεξιότητες, β) βαθιά κατανόηση της 
θεωρητικής ταυτότητας κάθε γνωστικού αντικειμένου και της εφαρμοσμένης 
εκδοχής του, γ) τη δημιουργικότητα (βλ. και Κουλουμπαρίτση, 2020).  
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Διαδικασία ΜΕΜΑ 

Τα κεντρικά ερωτήματα του ΜΕΜΑ 

Πρέπει ο στόχος του όλου εγχειρήματος να είναι απολύτως ξεκάθαρος στον 
ΜΕΜΑ, αλλά και σε όλους όσους εμπλέκονται. Οι μετέχοντες πρέπει να είναι καλά 
ενημερωμένοι και να έχουν αποδεχτεί τη διαδικασία αυτή (Teitel, 2009).  

Το κεντρικό ερώτημα του ΜΕΜΑ προσδιορίζεται κάθε φορά από το σχολείο, 
την ομάδα των εκπαιδευτικών που εμπλέκεται και το υπό διερεύνηση ερώτημα που 
θεωρείται φλέγον για το σχολείο ή το συγκεκριμένο τμήμα κατά τη δεδομένη 
συγκυρία. Σε αυτήν την πρώτη πιλοτική εφαρμογή, την οποία περιγράφω στην 
παρούσα εργασία, το φλέγον ερώτημα ήταν:  

«Πώς περνάει ένας μαθητής την ημέρα του στο συγκεκριμένο σχολείο και τις 
συγκεκριμένες τάξεις/τμήματα, που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, εφαρμόζουν 
το ΔΕΠΠΣ και τα συναφή ΑΠΣ;».  

Βέβαια, ένα ερώτημα σχετικό με τα ΔΕΠΠΣ της τελευταίας εικοσαετίας είναι 
ερώτημα που μάλλον αναφέρεται ή θα έπρεπε να αφορά το παρελθόν παρά το 
παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης. Πρότεινα, λοιπόν, στους εκπαιδευτικούς και 
το αποδέχθηκαν μαζί με το πρώτο κεντρικό ερώτημα να προσθέσουμε και ένα 
ερώτημα που να έχει σχέση με το μέλλον της εκπαίδευσης που, κατά την άποψή 
μου, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα έπρεπε ήδη να είναι παρόν και να εφαρμόζεται. Έτσι, προστέθηκε το 
παρακάτω ερώτημα: 

«Πόσο κοντά είναι οι εμπειρίες των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολείο και 
τις συγκεκριμένες τάξεις/τμήματα στις πρακτικές που υιοθετεί η εκπαίδευση για 
τον 21ο αιώνα; Δηλαδή πόσο κοντά είναι στα χαρακτηριστικά  της νέας 
γραμματικής του σχολείου όπως την περιγράφουν οι Mehta & Fine (2019: 362-
400); »  

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να απαντήσει κάποιος σε ανάλογα ερωτήματα 
χωρίς να καθίσει στην τάξη ως μαθητής και χωρίς να μοιραστεί τις εμπειρίες των 
μαθητών της τάξης και του τμήματος.  

Η ομάδα στόχος και η διαδικασία 

Ζήτησα να καθίσω δίπλα και να παρακολουθήσω την ημέρα ενός μαθητή με 
υπερεπίδοση. Ήθελα να βιώσω την συνεισφορά του καθημερινού προγράμματος 
του σχολείου προς τους εξαιρετικούς μαθητές.  Θεωρώ ότι οι μαθητές με 
υπερεπίδοση είναι παραγκωνισμένοι και σπάνια ασχολείται η έρευνα και η 
παρατήρηση με αυτούς, ίσως επειδή θεωρείται ότι θα μπορέσουν να τα 
καταφέρουν με οποιοδήποτε  μαθησιακό πλαίσιο και συνθήκες. Βέβαια, η 
επικέντρωσή μου σε αυτούς τους μαθητές αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τους 
μαθητές άλλων επιπέδων επίδοσης. Αυτός είναι ένας ακόμα περιορισμός του 
παρόντος εγχειρήματος.  

Πολύ ενδιαφέρον για μένα ήταν το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, από 
την Α΄ έως και την Στ΄ τάξη, επέλεξαν μαθητές με υπερεπίδοση με κοινά 
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χαρακτηριστικά που δεν αφορούσαν μόνο ή κυρίως μόνο τις ακαδημαϊκές τους 
επιδόσεις, αλλά μάλλον στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Τους ρώτησα και δεν 
υπήρξε προ-συνεννόηση μεταξύ τους ως προς αυτό. Μετά την παρακολούθηση και 
τη συνεργασία μου με τα εν λόγω παιδιά διαπίστωσα ότι έχουν πολλά κοινά 
στοιχεία μεταξύ τους: 

 Είναι προσηλωμένα στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς διασπαστικές 
ενέργειες. 

 Φέρουν εις πέρας κάθε έργο με υπευθυνότητα. 
 Είναι επικεντρωμένα στην επιτυχία, ενώ παρατηρείται και ήπιος 

εγωκεντρισμός, 
 Δεν παρασύρονται από τους υπόλοιπους και διακρίνονται για τον αυτο-

έλεγχό τους. 
 Είναι γρήγορα και ευγενικά. 
 Είναι στοχο-προσανατολισμένα, μαχητικά και επίμονα. Δεν εγκαταλείπουν 

ποτέ την προσπάθεια. Μπορεί να χαρακτηριστούν, αγόρια και κορίτσια, ως 
«ήρεμη δύναμη». 

 Ενίοτε πλήττουν με τις ρουτίνες της τάξης, αλλά δεν τις αμφισβητούν και 
ακολουθούν πειθαρχημένα χωρίς να δυσανασχετούν. Δεν παρουσιάζουν 
σημάδια παραβατικότητας, 

 Όλα εκδηλώνουν ενθουσιασμό για δραστηριότητες που τους δίνεται 
κάποιος ρόλος και πρωτοβουλίες (παντομίμα ή κάποια αθλητική 
δραστηριότητα).  Εκτός από τα Μαθηματικά που δήλωσε ως αγαπημένο 
μάθημα στην Στ΄ τάξη η μαθήτρια με την οποία κάθισα,  κανείς άλλος από 
τους συνολικά τέσσερις «συμμαθητές μου» δεν επέλεξε ως αγαπημένο 
μάθημα κάποιο ακαδημαϊκό μάθημα  του βασικού κορμού του 
προγράμματος σπουδών. 

Ανάλογη συσχέτιση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή επίδοση και τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας θεμελιώνεται ερευνητικά και στη 
βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, έρευνα στο σύνολο του πληθυσμού μαθητών 10 
ετών και άνω στη Δανία κατέδειξε ότι η ευσυνειδησία, η συναισθηματική 
σταθερότητα και τα θετικά κίνητρα για μάθηση είναι εξ΄ ίσου ισχυρές μεταβλητές 
που σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα μπορούν να προβλέψουν την υψηλή επίδοση ενός 
μαθητή (Andersen, Gensowski, Ludeke & John, 2020). 

Έπρεπε να σκεφτώ έναν τρόπο, για να «σπάσει ο πάγος» με τους μαθητές. 
Αποφάσισα να είμαι ο εαυτός μου, να τους πω με ειλικρίνεια τις προθέσεις μου και 
να τους πλησιάσω όπως κάνω με τους ενηλίκους: συστήθηκα, τους εξήγησα ότι 
θέλω να γίνω μαθήτρια και να δουλέψω μαζί τους για να δω τι κάνουν και να 
καταλάβω καλύτερα πώς είναι να είσαι μαθητής. Αυτό φάνηκε να ρίχνει εύκολα τις 
αντιστάσεις, εκτός από την περίπτωση της συμμαθήτριάς μου στην Γ΄ τάξη, όπου 
δεν προηγήθηκε κάποια γνωστική ή ψυχολογική προετοιμασία της από τον 
δάσκαλό της και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να συνηθίσει την παρουσία μου. 
Τονίζω πάλι ότι, επειδή η εν λόγω διαδικασία εμπλέκει άμεσα τους μαθητές, θα ήταν 
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καλό να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ενημέρωση των μαθητών και των 
οικογενειών τους.  

Όλες τις μέρες μετείχα πλήρως και προσπάθησα να παρακολουθήσω χωρίς 
να κρίνω, αλλά καταγράφοντας όσα έκανα, για όσα συνομίλησα και όσα ρώτησα να 
μάθω και να καταλάβω από τα παιδιά, αλλά και από τους δασκάλους τους, αυτοί 
που ήταν διαθέσιμοι να μου μιλήσουν. Οι δάσκαλοι των τμημάτων μού είχαν δώσει 
από πριν τα σχολικά βιβλία και, όπου υπήρχαν, τα φύλλα εργασίας, για να μπορώ 
να παρακολουθώ απρόσκοπτα και να συμπληρώνω τις δραστηριότητες. Σε κάθε 
τμήμα οι μαθητές δεν υπερέβαιναν τους 25. 

Έγραψα ορθογραφία, έκθεση και συμπλήρωσα τεστ Γραμματικής, Φυσικής 
και Μαθηματικών. Τραγούδησα και χοροπήδησα με τους μαθητές. Έπαιξα 
παραδοσιακά παιχνίδια. Χόρεψα σε αποκριάτικο γλέντι. Έμαθα για τα επίθετα και 
για τα παραθετικά τους. Έμαθα για παραδοσιακές γιορτές και μουσικά όργανα στα 
Αγγλικά και συνεργάστηκα για να φτιάξω αλεξίπτωτο στο ολοήμερο σχολείο. Στα 
διαλείμματα που βγήκα δεν επέμεινα να με κάνουν παρέα. Στην Γ΄ δημοτικού για 
λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα υπήρξα ιδιαίτερα δημοφιλής παρέα, όχι από τη 
συμμαθήτριά μου, αλλά από τα άλλα παιδιά της τάξης, που αναζητούσαν την παρέα 
μου και τη συμμετοχή μου στα παιχνίδια. Στις μεγάλες τάξεις Ε΄ και Στ΄ οι στενές 
παρέες μαθητών ήταν αδιάτρητες.  

Στην τάξη, την ώρα του μαθήματος προσπάθησα να είμαι όσο γινόταν 
λιγότερο παρεμβατική. Εκτίμησα πολύ το γεγονός ότι κανένας από τους 
«συμμαθητές» μου δεν με έβλεπε ως ενήλικα που έχει τις απαντήσεις, ίσως επειδή 
φρόντισα από την αρχή να δηλώσω αδαής, ενώ παράλληλα τους κατέκλυζα με 
ερωτήσεις για το «πού είμαστε» και το «τι πρέπει να κάνουμε εδώ» και με άλλες 
ανάλογου τύπου ερωτήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις με βοήθησαν να καταλάβω το 
τι και το πώς, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις (στην Α΄ τάξη κυρίως) χρειάστηκε να 
εξηγήσω εγώ κάποιες διαδικασίες στην παραγωγή γραπτού λόγου και πώς γράφεις 
μια ιστορία με δυο λόγια, δηλαδή περίληψη, που μου φάνηκε υπερβολικά 
απαιτητική γι΄ αυτήν την ηλικία.  

Το εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής 

Σχεδίασα ένα εργαλείο καταγραφών σύμφωνα με το παιδαγωγικό πλαίσιο 
της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα που υπάρχει στο Παράρτημα, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά που έθεσαν οι Mehta & Fine (2019:380) και που έχω ήδη αναφέρει. 
Έτσι προέκυψε το παρακάτω δελτίο. 
 
Πίνακας 1. 
Παιδαγωγικό πλαίσιο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 
Μετωπική για όλους 
Προσωποποιημένη (χαρισματικοί) 
Διαφοροποιημένη 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 
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Διερεύνηση - STEM 
 ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αυτοέλεγχος /Αυτορρύθμιση 
Αυτονομία 
Υπευθυνότητα /Καθήκοντα 
Δυνατότητες για έκφραση 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Επικοινωνία  
Έλεγχος συγκρούσεων/ Διαμεσολάβηση 
Συνεργασία 

ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Ισόρροπη ανάπτυξη δεξιοτήτων 
γνωστικών, μη γνωστικών, δημιουργικών / 
εκφραστικών, κοινωνικών.  

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  Προκλήσεις που καλούν τον μαθητή να 
εμπλακεί ενεργά, να αυτενεργήσει και να 
ξεπεράσει τα όριά του. 

Κάτι αξιομνημόνευτο;  
Κάτι που μου έκανε εντύπωση;  
Κάτι που έμαθα;  

Ευρήματα 

Τα ευρήματα παρουσιάζονται συνολικά και με τη σειρά των ερωτημάτων 
που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. 

1. Ποιες είναι οι μαθησιακές εμπειρίες σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ; 
Σε όλες τις τάξεις εκτός από την Α΄ τάξη ακολουθήθηκε μια σταθερή πορεία 

διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο και το ΔΕΠΠΣ. Το σχολικό βιβλίο, το 
τετράδιο και το γράψιμο ήταν στην πρώτη γραμμή. Όσο πιο μεγάλη η τάξη τόσο και 
πιο πολύ γράψιμο. Στην Γ΄ τάξη όλα υπαγορεύονταν από τον δάσκαλο. Τις 
απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου, αλλά ακόμα και στις δικές του τις  
ερωτήσεις  τις απαντούσε ο ίδιος ο δάσκαλος. Στις Ε΄ και Στ΄ το σχήμα ήταν κυρίως 
το τρίπτυχο εξέταση-παράδοση-εξάσκηση-εξέταση (εφόσον υπήρχε χρόνος) -
ανάθεση εργασίας για το σπίτι.  

Η διδασκαλία ήταν κυρίως στο εμπεδωτικό επίπεδο. Μόνο στην Α΄ τάξη και 
σε μαθήματα όπως η Φυσική Αγωγή και τα Αγγλικά είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ με τον και τους συμμαθητές μου και να κάνω κάτι πιο δραστήριο και 
δημιουργικό. Στην Α΄ τάξη δούλεψα με τους συμμαθητές μου στη Γλώσσα για να 
κάνουμε ένα σύντομο κείμενο σαν περίληψη που λίγο καταλάβαιναν και 
καταλάβαινα κι εγώ μια και έπρεπε να γίνει πάνω σε κείμενο που τους διάβαζε για 
μέρες πριν η δασκάλα. Στα Μαθηματικά έμαθα να λύνω προβλήματα πρόσθεσης και 
αφαίρεσης και συνεργάστηκα ευχάριστα με τους συμμαθητές μου για να τα λύσω. 
Αυτό που μου άρεσε στην Α΄ ήταν ότι, όταν κάναμε φασαρία από την κούραση, η 
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δασκάλα δεν μας μάλωνε, αλλά μας έβαζε να κάνουμε μια ευχάριστη 
δραστηριότητα ή να πούμε ένα τραγούδι. 

2. Ποιες είναι οι μαθησιακές εμπειρίες σχετικά με την εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα; 

Μετά από όσα ήδη αναφέρθηκαν, κρίνω ότι είναι περιττό να πω ότι ήταν 
ελάχιστα τα δείγματα ή οι ενδείξεις μιας νέας «γραμματικής του σχολείου» και αυτά 
ήταν στην Α΄ τάξη με την ομαδική εργασία, την ενεργητική μάθηση στη Γλώσσα και 
τα Μαθηματικά και τον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ δασκάλας και μαθητών και 
μαθητών μεταξύ τους.  

3. Τι έμαθα; 
Όταν εμπλέκεται ενεργά ο μαθητής, τότε ακόμα κι όταν είναι κουρασμένος 

(π.χ. 13:00μμ) μετέχει και αποδίδει, απτή απόδειξη η ώρα των Μαθηματικών στην 
Α΄ τάξη. 

Τα παιδιά μαθαίνουν σε ήρεμο κλίμα αποδοχής. Σε όποιες τάξεις και 
μαθήματα υπήρχε αυτό το κλίμα, η ώρα κυλούσε πιο ευχάριστα και μπορούσες να 
συγκεντρωθείς καλύτερα. 

Με τις εναλλαγές στις ειδικότητες ξεκουραζόμαστε εμείς οι μαθητές από το 
γράψε-διάβασε των μαθημάτων του βασικού κορμού του προγράμματος. Όλο με 
μολύβι και χαρτί (και φωτοτυπίες). Και όλα με διάλεξη στην πλειονότητα των 
τμημάτων που παρακολούθησα. Ως δασκάλα δεν πίστευα σε αυτές τις εναλλαγές 
και το «σπάσιμο» της συνέχειας των μαθημάτων του βασικού κορμού (π.χ. Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική). Ως μαθήτρια, όμως, το χάρηκα πολύ όταν ερχόταν 
η ώρα να σταματήσει το γράψιμο και το διάβασμα και να κάνω κάτι άλλο, όχι 
απαραίτητα πιο αγαπημένο, αλλά διαφορετικό. Κάτι που να μετέχω ενεργά. 

4. Κάτι που μου έκανε εντύπωση; 
Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο πολύ θα κουραζόμουνα από το 

ατελείωτο καθισιό, το γράψιμο και το διάβασμα. Μετά τη μια το μεσημέρι με έπιανε 
είτε νύστα είτε εκνευρισμός να σηκωθώ και να κάνω κάτι άλλο. Μου έκανε τρομερή 
εντύπωση ότι αυτό το ατελείωτο καθισιό ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό για την 
πλειονότητα των συμμαθητών μου και εκτός από τους «άτακτους», όλοι οι άλλοι 
ακολουθούσαν το πρόγραμμα με απόλυτη ηρεμία. Μου έκανε επίσης εντύπωση που 
για τους δασκάλους μου ήταν απολύτως φυσιολογικό να καθόμαστε εμείς τα παιδιά 
επί τέσσερις ώρες και να ακούμε Γλώσσα δυο ώρες, Μαθηματικά, Αγγλικά και όταν 
λίγο μιλούσαμε μεταξύ μας να μας κάνουν παρατηρήσεις. Ανάλογες είναι οι 
μαρτυρίες ενός καθηγητή στις ΗΠΑ με 15 χρόνια εμπειρία στην τάξη ο οποίος 
αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο ΜΕΜΑ. Τη μαρτυρία του παραθέτει ο Wiggins 
(2014): 

«Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο κουρασμένος ήμουν μετά την πρώτη μέρα 
ως ΜΕΜΑ. Ξεχνάμε ως καθηγητές [ότι οι μαθητές κάθονται συνεχώς], γιατί είμαστε 
όλη την ώρα όρθιοι, κοντά στον πίνακα και βηματίζουμε πάνω κάτω καθώς μιλάμε, 
περιφερόμαστε στην τάξη για να ελέγξουμε τη δουλειά των μαθητών … κινούμαστε 
πολύ. Αλλά οι μαθητές δεν κινούνται σχεδόν ποτέ. Και είναι κουραστικό. Σε κάθε 
τάξη που κάθισα ως ΜΕΜΑ, για τέσσερις συνεχείς ώρες, η προσδοκία των 
καθηγητών μου ήταν να μπαίνουμε από το διάλειμμα, να καθόμαστε στα θρανία 
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μας και να παραμένουμε ήσυχοι για όλη τη διάρκεια της ώρας. Μέχρι το τέλος της 
ημέρας, δεν μπορούσα να σταματήσω το χασμουρητό και αναζητούσα απελπισμένα 
μια στιγμή να κινηθώ ή να τεντωθώ. Ήμουν «αφυδατωμένος» και όχι με έναν καλό, 
παραγωγικό τρόπο». 

Αντίθετα από ό,τι πίστευα ως δασκάλα της τάξης ότι οι πρώτες ώρες 
«ανήκουν» στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, τώρα ως μαθήτρια πιστεύω ότι θα 
ήταν καλύτερα να είχαμε κάποια κίνηση ως πρώτο μάθημα της ημέρας. Σε 
αναζωογονεί και σου δημιουργεί ετοιμότητα για τα απαιτητικά ακαδημαϊκά 
μαθήματα. Αν είχα τη δυνατότητα θα άλλαζα τα προγράμματα όλων των ημερών 
και θα έβαζα στις πρώτες ώρες κάτι πιο συμμετοχικό και δημιουργικό. 

Εκτός από  την εμπέδωση της γνώσης, το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων 
δεν παρέχει παρά ελάχιστες ευκαιρίες στους μαθητές για βαθιά κατανόηση και 
δημιουργικότητα. Είναι παράξενο, αλλά στην τάξη και στο επίπεδο που το ανέμενα 
λιγότερο, στην Α΄ τάξη, συνάντησα τις περισσότερες προκλήσεις σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο. Στις υπόλοιπες τάξεις ήταν έκδηλη η έγνοια των δασκάλων να καλύψουν 
την ύλη. Οι δάσκαλοι των δύο ανώτερων τάξεων, Ε΄ και Στ΄ τόνισαν ότι η 
προετοιμασία και η ετοιμότητα των μαθητών για την επόμενη βαθμίδα μαζί με την 
επιθυμία κάποιων γονέων να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε πρότυπα σχολεία 
καθιστούν την έμφαση στην εμπέδωση στόχο πρώτης προτεραιότητας. Να ένα 
απτό παράδειγμα ότι η τελική αξιολόγηση προδιαγράφει τη διδασκαλία. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή του παρόντος τα συμπεράσματα είναι 
προσωπικές εκτιμήσεις παρά επιβεβαιωμένα ευρήματα εμπειρικής έρευνας. Από 
όσα παρατήρησα, βίωσα και κατέγραψα συνάγεται ότι όσο κατώτερες είναι οι 
βαθμίδες και οι τάξεις τόσο περισσότερες ευκαιρίες και προκλήσεις παρέχονται 
στους μαθητές για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους και την καλλιέργεια της 
βαθύτερης γνώσης, δηλαδή για εμπέδωση – διερεύνηση και κατανόηση – 
δημιουργικότητα και έκφραση. 

Αποτελεί δυσάρεστη διαπίστωση το γεγονός ότι από την Γ΄ τάξη, και όσο 
ανεβαίνουν οι τάξεις, η εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ δείχνει να περιορίζει τις δυνατότητες 
για ολόπλευρη ανάπτυξη και βαθιά γνώση. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση προς την 
αναπτυξιακή δυναμική των μαθητών, σύμφωνα με την οποία όσο μεγαλώνουν τόσο 
αυξάνονται και οι νοητικές δυνατότητές τους. Τι να υποθέσουμε; Μήπως ότι οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να θεωρούν την  Γ΄ τάξη ως προθάλαμο εισαγωγής στο 
«μεγάλο» δημοτικό; Ή ότι η μετάβαση στο Γυμνάσιο επηρεάζει σε κάποια σχολεία 
τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας σε Ε΄ και Στ’ τάξη;  

Ως μαθήτρια του δημοτικού εκτίμησα ιδιαίτερα την ώρα των ειδικοτήτων. 
Οι εναλλαγές εκπαιδευτικών που μπορεί να είναι «κουραστικός θόρυβος» σε μια Α΄ 
ή Β΄ δημοτικού, στις ανώτερες τάξεις είναι ευπρόσδεκτος εμπλουτισμός. Εκεί που 
δεν αντέχεις άλλο στο θρανίο, έρχεται, ευτυχώς, η ώρα να τρέξεις στο προαύλιο και 
να παίξεις παιχνίδια. Όταν μάλιστα η μέρα ξεκινάει με κάτι δημιουργικό και 
κινητικό, όπως είναι οι αθλοπαιδιές, τότε κινητοποιούνται οι νοητικές λειτουργίες 
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σου και χαλαρώνουν οι «εσωτερικές σου αντιστάσεις». Όπως ανέφερα ήδη, αν 
μπορούσα να επιλέξω, θα έβαζα στην πρώτη ή στις πρώτες ώρες κάθε σχολικής 
μέρας μάθημα που να περιλαμβάνει κίνηση και έκφραση (π.χ. Φ.Α., Θεατρική 
Αγωγή, Μουσική). «Let the children play. It stimulates the brain», όπως αναφέρει ο 
Pasi Salberg (Salberg & Doyle, 2019).  

Με προβλημάτισε ιδιαίτερα η διαπίστωση ότι κάποια παιδιά στις μικρές 
τάξεις προσέρχονται στις 8:00 στο σχολείο και ξαπλώνουν στα θρανία σαν να 
δούλευαν όλο το βράδυ σε εργοστάσιο. Αντιθέτως, όταν τις πρώτες ώρες 
κινητοποιούνται, δεν υπάρχει ανάλογη εικόνα μετά στις τάξεις που αρχίζουν τα 
ακαδημαϊκά μαθήματα. 

Ο ΜΕΜΑ απέχει πολύ από το να θεωρηθεί επιστημονική έρευνα με ευρήματα 
γενικεύσιμα. Είναι μια περιορισμένης έκτασης και περιεχομένου μελέτη 
περίπτωσης, μια εμπειρία προσωπική, τόσο όμως δυναμική που πιστεύω ότι μπορεί 
να αλλάξει τη ματιά του εκπαιδευτικού, εκείνου που θέλει να «δει» και να «μάθει». 
Μία και δύο ώρες παρατήρησης σε μια τάξη ως παρατηρητής δεν έχουν καμιά σχέση 
με την αναγκαστική παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλο το  ημερήσιο και το 
ολοήμερο πρόγραμμα ενός σχολείου. Στο πρόγραμμα του ολοήμερου δεν 
αναφέρθηκα, επειδή το παρακολούθησα με αρκετή δυσκολία. Μόνη ευχάριστη 
αναλαμπή ήταν η κατασκευή αερόστατου σε ομάδες.  

Θα ήταν πολύ διαφωτιστική διαδικασία για τους διευθυντές και τους 
εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων να εφαρμόσουν την προσέγγιση ΜΕΜΑ και στη 
συνέχεια να συζητήσουν στον σύλλογο διδασκόντων τα βιώματά τους και να 
προβούν σε σχεδιασμό δράσεων στο σκεπτικό της έρευνας δράσης και της αυτο-
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Σκοπός είναι να αποφασίσουν σε ομάδες ή 
ατομικά κάθε εκπαιδευτικός μια μικρή καινοτομία (a hack), η οποία θα βελτιώσει 
το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών και συνεπώς τη μάθηση. Πιστεύω βαθιά 
ότι ανάλογες μικρές, σταδιακές και σταθερές αλλαγές μπορεί να κάνουν εν τέλει τη 
μεγάλη διαφορά.  
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Σκοπός Συμμόρφωση με 
προϋπάρχουσα ύλη. 
 

Μαθητική εμπλοκή στην 
παραγωγή νέας (πρωτότυπης) 
γνώσης. 

Φύση της 
γνώσης 
 

Μία και μοναδική. Διαθεματική και δυναμική 
Εννοιοκεντρική 
Συμπράξεις μαθημάτων, π.χ. STEM 

Τρόποι 
μάθησης 

Εκπαιδευτικός μεταδότης 
με μετωπική διδασκαλία. 

1. Εμπέδωση βασικών γνώσεων . 
Διαφοροποίηση διδασκαλίας, ώστε 
όλοι οι μαθητές να εμπεδώσουν. 
2. Γνωστική μαθητεία στο πλαίσιο 
της μαθητικής ομάδας για βαθιά 
κατανόηση και γνώση. 
3. “Μαθαίνω κάνοντας” – 
Βιωματική μάθηση με σχέδια 
ερευνητικής εργασίας για 
διερεύνηση και δημιουργικότητα. 
Αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Τόποι 
μάθησης 

Σχολικές αίθουσες Πολλαπλοί χώροι – ευέλικτη 
αναπροσαρμογή χώρων 

Ρόλοι Ένας Ε πολλοί μαθητές. Διεπιστημονικές συμπράξεις -
κοινές διδασκαλίες (δύο 
εκπαιδευτικοί μαζί). 
Στις ανώτερες τάξεις μαθητές / 
δάσκαλοι. 
Προσωποποιημένη μάθηση για τον 
μαθητή με ιδιαίτερες κλίσεις ή 
αδυναμίες. 

Χρόνος Καθορισμένα χρονικά όρια  Συνεχόμενα δίωρα. 
Μέρες αφιερωμένες σε έρευνα, 
δημιουργική έκφραση κτλ 

Αξιολόγηση Ασκήσεις από τον πίνακα 
ή με φυλλάδιο, τεστ, 
διαγωνίσματα. 

Περιγραφική αξιολόγηση 
Portfolio με ρούμπρικες 
Κατασκευές 
Δημιουργική έκφραση - τέχνη 

 
Πηγή: Προσαρμογή από Mehta, J. & Fine, S. (2019), σελ. 380. 


