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Περίληψη: Με αυτήν την εισήγησή παρουσιάζουµε την εφαρµογή µιας εργασίας, η
οποία βασίστηκε στη µελέτη ενός αντικειµένου και εκπορεύτηκε από την ανάγκη
υλοποίησης προγραµµάτων που εµπλέκουν ενεργά όλους τους µαθητές στη διαδικασία
της µάθησης, ανεξάρτητα από τυχόν µαθησιακές ή πολιτισµικές δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν. Επιλέχθηκε η µελέτη αντικειµένων, γιατί αυτά έχουν ισχυρή ικανότητα
να παρακινούν, είναι προσβάσιµα και κατανοητά από όλους και η µελέτη τους
αναπτύσσει σηµαντικές ικανότητες και ανώτερες λειτουργίες της σκέψης, κριτική,
δηµιουργικότητα, ανατροφοδότηση και τεχνικές µεταγνώσης. Έχοντας τα παραπάνω ως
γενικούς στόχους οργανώσαµε την εργασία, όπως παρουσιάζεται στο τρίτο µέρος της
εισήγησης. Σηµαντικό µέρος λαµβάνει το στάδιο της προετοιµασίας, όπου οι µαθητές
ασκούνται στην παρατήρηση, στη περιγραφή, στην εξαγωγή ερωτήσεων και υποθέσεων.
Στη συνέχεια η εργασία έγινε βάση διαγράµµατος µε ενδεικτικές ερωτήσεις. Στόχος ήταν
οι µαθητές να αναγνωρίζουν τι έµαθαν και τι θέλουν ακόµη να µάθουν. Οι ερωτήσεις
που αναδύθηκαν από τους ίδιους ήταν η επιτυχία και η επίτευξη των στόχων µας,
αναφέροντας ωστόσο ότι υπήρξε δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου και
επισηµαίνοντας ότι οι µαθητές χρειάζεται να ασκηθούν αρκετά ώστε να είναι ικανοί να
χρησιµοποιούν αυτούς τους τρόπους σκέψης µόνοι τους, χωρίς καθοδήγηση.
Συµπερασµατικά αναφέρουµε το προβληµατισµό, αν το σχολείο, έστω και µε την
αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος, είναι τελικά εγκλωβισµένο στο να αξιολογεί την
επίτευξη στόχων µόνο µέσω της αξιολόγησης της αποστήθισης µια ογκώδους ύλης,
πράγµα που δυσκολεύει την εφαρµογή εργασιών, που µαθαίνουν στους µαθητές πώς να
µαθαίνουν .

1.Εισαγωγή.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, µε την εισήγησή µας αυτή θέλουµε να παρουσιάσουµε
την εφαρµογής µιας εργασίας που πραγµατοποιήθηκε σε ένα τµήµα, δεκαπέντε
µαθητών, της Γ΄ τάξης, να κοινοποιήσουµε τα αποτελέσµατά της και τα
συµπεράσµατα που µπορούν να βγουν, κυρίως για περαιτέρω προβληµατισµό του
καθενός µας.
Το σχολείο καλείται να απαντήσει σε πολλές προκλήσεις, που για εµάς τους
εκπαιδευτικούς είναι η καθηµερινή µας αγωνία. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν µε
την ενεργή συµµετοχή όλων των µαθητών µας, ακόµη κι αυτών που δυσκολεύονται,
στη διαδικασία της µάθησης. Επίσης τη δυνατότητα να καταστήσουµε τη µάθηση,
από βαρετή και ανούσια συσσώρευση πληροφοριών που οι µαθητές καλούνται
κυρίως να αποστηθίσουν, σε ευχάριστη διαδικασία που στόχο θα έχει κυρίως να κάνει
τους µαθητές ικανούς να µάθουν πώς να µαθαίνουν, υπολογίζοντας συγχρόνως τα
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αναλυτικά προγράµµατα, αλλά κυρίως το χρόνο και την ογκώδη ύλη που συνήθως δε
βοηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Με την εργασία αυτή, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
που έτσι κι αλλιώς ήταν ο πρωταρχικός στόχος µας, θέλαµε να δώσουµε ευκαιρίες σε
παιδιά δίγλωσσα και σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες που υπάρχουν στο τµήµα
αυτό, να εκφραστούν χωρίς το φόβο αποτυχίας, να εµπλακούν ενεργά µε ισχυρή
παρακίνηση και να έχουν ευκαιρίες επιτυχίας, µε στόχο την ουσιαστική ένταξη µέσα
στην τάξη τους που είναι και η κύρια επιδίωξη της ειδικής αγωγής. Επίσης θέλαµε να
πραγµατοποιηθεί αυτή η εργασία µε όσο το δυνατόν λιγότερο χρηµατικό κόστος.
Αποφασίσαµε, λοιπόν, να θέσουµε ως κύριο θέµα ένα αντικείµενο, που θα
είχε βέβαια σχέση µε τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος. Ένα αντικείµενο
που θα ήταν εύκολο να υπάρχει µέσα στην τάξη και έτσι να µη µεταφέρονται τα
παιδιά σε κάποιο µουσείο ή να το βλέπουν µέσα από φωτογραφίες.
2.Γιατί ένα αντικείµενο κι όχι κάτι άλλο;
Τα αντικείµενα είναι σηµαντικά γιατί είναι πηγή πληροφοριών, είναι σύµβολα
πολιτιστικών αξιών, φορείς µνήµης, αντιληπτά µε τις αισθήσεις και αυθεντικά.
Μιλούν παγκόσµια γλώσσα και είναι προσβάσιµα για όλες τις ηλικίες και τους λαούς.
Ακόµη προσφέρουν συγκεκριµένη εµπειρία που βοηθά την αφηρηµένη σκέψη, είναι
πολυθεµατικά και διεπιστηµονικά.
Όλοι χρησιµοποιούµε αντικείµενα ως ένα τρόπο για να κατανοήσουµε τον
κόσµο µας, τα οποία έχουν µια αξιόλογη ικανότητα να παρακινούν. Αυτό
παρατηρείται, από τη βρεφική ηλικία ακόµη, µε την ανάγκη της γνωριµίας του
περιβάλλοντος χώρου, ακολουθείται από την περιέργεια, τη δηµιουργικότητα και τη
διέγερση της ανακαλυπτικής διάθεσης.
Όλα τα είδη των πραγµάτων µπορούν να προσλάβουν διαστάσεις, µερικές
πολύ φανερές (όπως η κοινωνική τάξη που υποδηλώνουν), άλλες αρκετά
δυσδιάκριτες (εθιµοτυπική χρήση), που τελικά φανερώνουν την εικόνα των ατόµων
που τα χρησιµοποιούν και της ζωής τους. Ακόµη κι ένα απλό αντικείµενο µπορεί να
µας δώσει την ευκαιρία να πάρουµε πολλές πληροφορίες, αν κάνουµε τις σωστές
ερωτήσεις. Οι ερµηνείες των αντικειµένων δηµιουργούν θετικές ζεύξεις µεταξύ των
τωρινών ανθρώπων και αυτών άλλων πολιτισµών σε όλο τον κόσµο, στο παρελθόν
και στο παρόν. Μπορούµε να διακρίνουµε οµοιότητες, διαφορές, καθώς και
προβλήµατα όµοια µε τα δικά µας. ∆ίνουν, επίσης, παραδείγµατα του πως οι ιδέες
µπορούν να προβληθούν µε άλλους τρόπους εκτός των λέξεων.
Τι µπορεί να αναπτυχθεί µέσω του χειρισµού των αντικειµένων:
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναγνώριση, ταύτιση
Κατάστρωση
προγράµµατος
Χειρισµός, διαφύλαξη
Παρατήρηση, εξέταση
Συζήτηση, εισήγηση
Εκτίµηση, αποτίµηση
Υπόθεση, σύνθεση
Γενίκευση, σύγκριση
Αξιολόγηση,
πειραµατισµός
Ταξινόµηση,
καταγραφή
Παρουσίαση, κριτική

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
∆ιαφορετικά υλικά
Τεχνικές και λεξιλόγιο
Κοινωνικό,
ιστορικό
οικονοµικό πλαίσιο
Φυσικά αποτελέσµατα
του χρόνου
Νόηµα
συµβολικών
µορφών
Τρόπος που βλέπουν οι
άνθρωποι τον κόσµο.
Κατανόηση της ύπαρξης
των µουσείων
Σύµβολα,
σχέδια,
χρώµατα

ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Χρονολογία
Αλλαγή, πρόοδος
Λειτουργία, χρησιµότητα
Αισθητική ποιότητα
αντιπροσωπευτικότητα
Επιβίωση, διατήρηση
Αυθεντικότητα, αντίγραφο
Μόδα, στυλ και γούστο
Κληρονοµιά, συλλογή

Πίνακας 1. Τι µπορεί να αναπτυχθεί µέσω του χειρισµού των αντικειµένων
Όσο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη µελέτη των αντικειµένων
µπορούν να συνδυαστούν πολλά γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού
προγράµµατος. Π.χ η εξέταση ενός δερµάτινου παπουτσιού µπορεί να οδηγήσει σε
συζήτηση γύρω από τις γεωγραφικές διαφορές στο ρουχισµό (σύνδεση µε τη
γεωγραφία), διαφορές µεταξύ ανδρικού, γυναικείου, παιδικού παπουτσιού (µετρήσεις,
διαπιστώσεις, σύνδεση µε µαθηµατικά και ανθρωπολογία), συγκρίσεις µεταξύ
ανθρώπινων ποδιών και των ποδιών των πουλιών και ζώων (µελέτη περιβάλλοντος),
γνωριµία µε τις τεχνικές κατασκευής παπουτσιών και ιστορική εξέλιξη, διαπίστωση
του κατά πόσο επηρεάζει η χρησιµότητα, η οικονοµική και κοινωνική θέση την
επιλογή του ρουχισµού και πολλά ακόµα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη
θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης (Howard Gardner) και να πραγµατοποιηθούν
εργασίες που θα δραστηριοποιούν όλα τα είδη αυτής , κι έτσι να δοθούν ευκαιρίες
επιτυχίας και ενεργής συµµετοχής σε όλους (κάποιοι δυσκολεύονται σε ένα τοµέα, τα
καταφέρνουν όµως πολύ καλά σε κάποιον άλλο).
Τελικός στόχος η κριτική µατιά όλων όσων µας περιβάλλουν, η εκµάθηση και
η υιοθέτηση στρατηγικών σκέψης και επίλυσης προβληµάτων, η κατανόηση του
τρόπου µάθησης, η µειούµενη καθοδήγηση , η ανατροφοδότηση και η µεταγνώση.
Τρόποι δηλαδή που βοηθούν έτσι ώστε να µάθουν τα παιδιά πως µαθαίνουν και να
είναι µετά από εξάσκηση ικανά να τους χρησιµοποιούν ανεξάρτητα και χωρίς
υποστήριξη.
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Εικόνα 1 Πήλινη γαβάθα
3.Το σχέδιο εργασίας.
3.1 Αντικείµενο µελέτης
Ως αντικείµενο µελέτης δόθηκε µια πήλινη γαβάθα ζυµώµατος(εικόνα 1), η οποία
χρησιµοποιόταν από τις οικιακές οικονοµίες για την παραγωγή κυρίως ψωµιού, πριν
εξαπλωθεί ευρέως το πλαστικό, και αντικατασταθεί από τις πλαστικές λεκάνες. Το
αντικείµενο θεωρήθηκε κατάλληλο, γιατί µπορούσε να συνδεθεί µε το αναλυτικό
πρόγραµµα της τρίτης δηµοτικού αφού προβλέπονται αντίστοιχα κεφάλαια στα
µαθήµατα της µελέτης περιβάλλοντος (ενότητα τέταρτη- φυτά του τόπου µας,
ενότητα πέµπτη- τροφή και ενέργεια, ενότητα έβδοµη- ο πολιτισµός µας) , της
γλώσσας (ενότητα – Του κόσµου το ψωµί, σελ. 28 -48, γ΄ τεύχος), της ιστορίας και
των µαθηµατικών (µετρήσεις).
3.2 Ώρες
Οι ώρες που προβλέφτηκαν αρχικώς ήταν τριάντα, τρείς ώρες εβδοµαδιαίως,
συµπεριβαλλοµένων και των ωρών προετοιµασίας που χρειαζόταν να γίνει πριν την
εκτέλεση της εργασίας.
3.3Στόχοι:
Ειδικοί στόχοι
α) να µάθουν οι µαθητές τα στάδια παραγωγής πήλινων αντικειµένων, β) να
αναγνωρίζουν πήλινα σκεύη και τη χρησιµότητά τους, γ)να αναγνωρίζουν τη
χρησιµότητα των παραπάνω σε διάφορα ιστορικά στάδια, δ) να συσχετίσουν τις
αλλαγές των υλικών µε βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αλλαγή επιπέδου
ζωής, ε)να καταστούν ικανοί να κάνουν µετρήσεις βάρους, στ) να εκφραστούν µε
δραστηριότητες αισθητικής αγωγής, ζ) να εκφραστούν δηµιουργικά.
Γενικοί στόχοι:
όπως εν µέρει προαναφέραµε οι γενικοί στόχοι που θέσαµε είναι η ενεργός
συµµετοχή όλων των µαθητών και η εξάσκησή τους µε όλους τους τύπους
νοηµοσύνης, η
ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, η ανάπτυξη
στρατηγικών κατάστρωσης προγράµµατος και λύσης προβληµάτων που θα
αναπτυχθούν µέσα από την απόκτηση ικανοτήτων όπως η παρατήρηση, η ταύτιση, η
σύγκριση, η γενίκευση, η εκτίµηση, ο πειραµατισµός και η εξαγωγή ερωτήσεων και
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συµπερασµάτων. Εν τέλει να αποκτήσουν τεχνικές ανατροφοδότησης και
µεταγνώσης.
4.Προετοιµασία.
Πρώτα όµως από όλα οι µαθητές έπρεπε να εξασκηθούν και να αναπτύξουν τις
απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν αποτελεσµατικά. Η αποτελεσµατική
παρατήρηση, έρευνα και η ικανότητα των µαθητών να θέτουν κατάλληλες ερωτήσεις
δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πρέπει να αναπτυχθούν µε διάφορες δραστηριότητεςασκήσεις για να έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Έτσι χρησιµοποιήθηκαν
δραστηριότητες- παιχνίδια που βοήθησαν τους µαθητές: α) να µάθουν να κοιτάνε. Η
αλήθεια είναι ότι όταν κοιτάµε κάτι δεν το «βλέπουµε» πάντα. Μια βιαστική µατιά
µπορεί να µας αποκαλύψει µόνο τις µισές πληροφορίες, ενώ µια ενσυνείδητη και
βαθύτερη παρατήρηση µπορεί να αναδείξει λεπτοµέρειες, τις οποίες δεν µπορούσαµε
να διακρίνουµε στην αρχή, β) να περιγράφουν όσο το δυνατό µε µεγαλύτερη
ακρίβεια και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, είτε γραπτώς είτε προφορικώς,
ακόµη και σχεδιάζοντας, γ ) να ταξινοµούν τους τύπους της πληροφορίας και των
επιπέδων του αντικειµένου, π.χ. χρώµα, υλικά, χρησιµότητα, δ) να συσχετίζουν την
κατασκευή µε τη λειτουργία, και ε) και ίσως το πιο σηµαντικό, να διατυπώνουν
ερωτήσεις και να εξετάζουν υποθέσεις. Η διατύπωση της ερώτησης είναι µια
απαιτητική διαδικασία. Οι µαθητές έπρεπε να κατανοήσουν ότι το να αποσπάς
πληροφορίες εξαρτάται από τη διατύπωση της ερώτησης. Και η διατύπωση
υποθέσεων είναι επίσης µια απαιτητική διαδικασία, γιατί οι µαθητές έχουν τη τάση να
κολλούν στην απάντηση δεν ξέρω και στο να ονοµάζουν πράγµατα χωρίς περαιτέρω
εξέταση, µε βιασύνη.
Οι ασκήσεις αυτές έγιναν µόνο σε παιγνιώδη µορφή για να εµπλέξουν
ευχάριστα τους µαθητές. Στη διαφάνεια σας παρουσιάζουµε δύο από αυτές (εικόνα
2). Ο καθένας µας µπορεί να επινοήσει τέτοιες ασκήσεις ακολουθώντας πάντα τις
κατευθυντήριες γραµµές.
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1 . Μ Α Θ Α ΙΝ Ο Υ Μ Ε Ν Α Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε Ε Ρ Ω Τ Η Σ ΕΙ Σ :
ΤΟ Π Α Ι Χ Ν Ι ΔΙ « Π Λ ΑΤ Η Μ Ε Π Λ ΑΤ Η »
Ο ι μ α θ η τ έ ς δ ο υλε ύο υ ν σ ε ζε υ γ άρ ι α . Στ ο μ α θ η τ ή Α δ ίν ετ α ι έ να α ντ ι κε ίμ εν ο
κα ι α υ τ ό ς πρ ο σ φ έ ρ ει π λη ρ ο φ ο ρ ί ες σ τ ο μ αθ η τ ή Β ό τ α ν αυ τό ς ρ ω τ ά ει . Μ ε 1 0
ή 2 0 ε ρ ω τ ή σ ε ι ς πρ έπ ει ν α α ν ακα λύ ψ ει τ ι εί να ι . Ο Α δ εν ο ν ο μ ά ζε ι τ ο
α ντ ι κε ί μ ε νο .
2 . Μ Α Θ Α Ι Ν Ο Υ Μ Ε Ν Α Δ ΙΑΤ Υ Π Ω Ν Ο Υ Μ Ε Κ Α Ι Ν Α Ε Ξ Ε ΤΑ ΖΟ Υ Μ Ε Υ Π Ο Θ Ε ΣΕ Ι Σ:
Τ Ο Π Α Ι Χ Ν ΙΔ Ι « Τ Ο Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΩ Δ Ε Σ Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο »
Δί ν ο υ μ ε σ τ ο υ ς μ α θ η τ έ ς έ να πε ρ ί ερ γ ο α ντ ι κε ί με νο κα ι κα τα σ κ ευ άζ ο υ μ ε έν α
κ ατ ά λο γ ο μ ε τ ις επ ό μ εν ες ε πι κ εφ αλ ίδ ες : Τι ξ έ ρ ο υ μ ε; Τ ι ν ο μ ί ζ ο υ μ ε; Τ ι
σ το ιχε ί α έχο υ μ ε ; Τ ι πρ έ πε ι να μ άθ ο υ μ ε;
Κ άθ ε ι δ έ α πρ έ πε ι να κα τ αγ ρ αφ εί χω ρ ι σ τ ά σ τ ο ν κα τ άλ ο γο . Τα π αι δ ι ά θ α
ετ ο ι μ ά σ ο υ ν έν α τε λι κό κε ί μ ε νο μ ε τ α σ υ μ πε ρ άσ μ α τ ά το υ ς .

Εικόνα 2
5.Κυρίως εργασία.
Αρχικώς δόθηκε στους µαθητές ένα διάγραµµα, το οποίο θα τους βοηθούσε να
παρατηρήσουν το αντικείµενο µε βάση κάποιες περιοχές µελέτης, όπως φυσικά
χαρακτηριστικά/υλικά, κατασκευή, χρήση/ λειτουργία, παραγωγή, νόηµα/ αξία,
σχέδιο, σχέσεις και άλλες πληροφορίες (διαφάνεια 3), µε ενδεικτικές ερωτήσεις. Η
µέθοδος εξερεύνησης ακολούθησε τα βήµατα α) κάνουµε ερωτήσεις, β) βρίσκουµε
απαντήσεις µε παρατήρηση, έρευνα και συζήτηση, γ) εξάγουµε συµπεράσµατα και
σκεφτόµαστε τι πρέπει να ανακαλύψουµε ακόµη. Η διαδικασία αυτή ορίστηκε να
γίνει πρώτα ατοµικά και στη συνέχεια οµαδικά, αφού εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των
µαθητών για κάποια περιοχή.
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σήμερα

Από ποιον

Για μένα

Όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε

γιατί
Για ποιο πράγμα

ΝΟΗΜΑ/ΑΞΙΑ

ΧΡΗΣΗ/
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τον ιδιοκτήτη

εθνικότητα

Γιατί
άλλαξε

πότε
Πώς άλλαξε

τι

Σε άλλες κουλτούρες
Από πού

ΠΗΛΙΝΗ ΓΑΒΑΘΑ

πώς
πότε

γιατί

γιατί

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΥΛΙΚΑ/
ΦΥΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ

Γιατί όχι

Από ποιον

Πού

Από ποιον

Χρώμα, σχήμα,
μέγεθος, βάρος

Για ποιον

ι

Φυσικά/
φτιαγμένα από
άνθρωπο

άνθρωπο
Βιβλία

Άλλα αντικείμενα

ΆΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ζωγραφική
video
φωτογραφίες

Εικόνα 3
Τελικά σχηµατίστηκαν τέσσερις οµάδες. Η πρώτη ασχολήθηκε µε τις περιοχές
των φυσικών χαρακτηριστικών και της κατασκευής. Η δεύτερη µε την περιοχή της
λειτουργίας. Σκοπός και χρησιµότητα µπορεί να είναι δύο ολότελα διαφορετικά
πράγµατα. Σε κάθε µέρος υπάρχουν αντικείµενα που είναι φτιαγµένα για ένα σκοπό
και χρησιµοποιούνται για άλλο. Έπρεπε τα παιδιά να ασκηθούν για να βρίσκουν τις
ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν και τα δύο, δηλαδή τον πρωταρχικό σκοπό
κατασκευής και πώς τελικά χρησιµοποιείται. Η τρίτη οµάδα ασχολήθηκε µε το
σχέδιο. Εδώ θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι εξετάζοντας το σχεδιασµό των
αντικειµένων, τα παιδιά εκφράζουν κρίσεις και πρέπει να ενθαρρύνονται να
σκέφτονται µε ένα πιο ανοιχτό τρόπο. Και αυτό γιατί κάτι που το νοµίζουν άσχηµο
µπορεί να διαφυλαχτεί αργότερα ως αντιπροσωπευτικό δείγµα δουλειάς ή τέχνης.
Μπορούν ακόµη να σκεφτούν για τους περιορισµούς του σχεδιασµού. Αυτοί
συµπεριλαµβάνουν τα υλικά και τα χρήµατα που είναι διαθέσιµα εκείνη την ώρα, το
επίπεδο της τεχνολογίας και την αγορά για την οποία προορίζεται το αντικείµενο. Η
τέταρτη οµάδα ασχολήθηκε µε την αξία. Κι εδώ θα θέλαµε επίσης να διευκρινίσουµε
ότι η χρηµατική αξία µπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές στιγµές και για
διαφορετικούς ανθρώπους. Μπορεί ακόµη η χρηµατική αξία να είναι µικρή, αλλά η
συναισθηµατική, η ιστορική ή η συµβολική να είναι µεγάλη. Η προσπάθεια
διευκρίνησης της ταυτότητας ενός αντικειµένου χρειάζεται την ανάλυση του τι λέει
αυτό στους ανθρώπους που το έφτιαξαν και το χρησιµοποιούν. Τι, δηλαδή,
υποδηλώνει για τις προτιµήσεις τους, την κοινωνική τους θέση, τη συµπεριφορά τους,
τη θρησκεία, την οικονοµική τους κατάσταση.
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Στη συνέχεια οι µαθητές άγγιξαν το αντικείµενο, το σχεδίασαν και έπλασαν τα
δικά τους αντίγραφα, κατέγραψαν πληροφορίες που ανακάλυψαν γραπτώς ή τις
µαγνητοφώνησαν, έθεσαν δικά τους ερωτήµατα για το τι χρειαζόταν να ερευνήσουν
ακόµη, ερεύνησαν το περιβάλλον τους και άλλες πηγές όπως το διαδίκτυο και
κατέγραψαν αυτά που βρήκαν ο καθένας µε βάση τις δικές του δυνατότητες. Τα
αποτελέσµατα καταγράφηκαν από κάθε οµάδα και τελικά συγκεντρώθηκαν όλα µαζί.
Έπαιξαν παιχνίδια ρόλων και εκφράστηκαν δηµιουργικά, αναζητώντας άλλους
τρόπους χρήσης για το συγκεκριµένο αντικείµενο.
6.Αποτελέσµατα εργασίας – αξιολόγηση.
Όλοι οι ειδικοί στόχοι που είχαµε θέσει κατακτήθηκαν.
Το ενδιαφέρον όµως εστιάστηκε στους γενικούς στόχους, οι οποίοι σαν
τέτοιοι είναι µη µετρήσιµοι, αλλά τα παιδιά µας εξέπληξαν θετικά και τα
αποτελέσµατα που διαφάνηκαν νοµίζουµε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όσο αφορά την ενεργή συµµετοχή όλων των µαθητών, όλοι έκαναν τις
εργασίες τους µε ιδιαίτερη προθυµία και ευχαρίστηση, χωρίς να φοβούνται να
εκφραστούν ή να κάνουν λάθος. Όλοι συµµετείχαν µε τις δυνατότητες τους, που
εύκολα αναγνωρίστηκαν από τους συµµαθητές τους και είχαν ευκαιρίες επιτυχίας,
πράγµα που έδρασε αθροιστικά στο ενδιαφέρον τους για περαιτέρω συµµετοχή. Οι
σχέσεις µεταξύ τους βελτιώθηκαν, όπως τα ίδια ανέφεραν.
Οι ικανότητες που είχαµε θέσει ως στόχους φάνηκαν να αναπτύσσονται σε
κάποιο βαθµό κι αυτό αποδεικνύεται από τις ερωτήσεις που αναδύθηκαν από τους
ίδιους και τον τρόπο που κατέγραψαν το τι είχαν µάθει και πώς το είχαν µάθει.
(εικόνα 4).
Γιατί είναι τόσο βαρύ;
Πόσο βαρύ ;
Τόσο βαριά είναι τα πήλινα;
Γιατί είναι τόσο μεγάλο;
Να μάθω πως φτιάχνονται τα πήλινα αντικείμενα;
Πώς τα φτιαχνανε οι προϊστορικοί άνθρωποι;
Έτσι τα έφτιαχναν οι αρχαίοι Έλληνες;
Γιατί είναι λείο από μέσα;
Η γιαγιά μου έχει ένα στο χωριό και βάζει ξύλα για το τζάκι
Γιατί δε το χρησιμοποιεί;
Γιατί ζυμώνει σε πλαστική λεκάνη;
Το πλαστικό το βρίσκουμε στη φύση;
Παλιά ζύμωναν όλοι στο σπίτι;
Γιατί δε ζυμώνουν πια;
Δεν υπήρχαν παλιά φούρνοι για να αγοράζουν ψωμί;
Δεν είχαν λεφτά;
Είχαν όλοι τέτοια γαβάθα;
Πουλάνε και τώρα τέτοια;
Έχω δει σε μουσείο.
Και αυτό εκεί πρέπει να το πάμε.
Σε ποιο μουσείο πρέπει να το πάμε;
Τι θα μπορούσα να το κάνω εγώ;
Γλάστρα
Να βάζω τα παιχνίδια μου.
Να βάζουμε τα χαρτιά για την ανακύκλωση.
Να το κάνουμε ενυδρείο.

Εικόνα 4 Ερωτήσεις που αναδύθηκαν
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Στον παράγοντα χρόνο, όµως, αποτύχαµε στον προγραµµατισµό µας. ∆ε µας
έφτασε και χρειάστηκε να τον διπλασιάσουµε, για να πετύχουµε αυτά τα
αποτελέσµατα. Χρειάζεται µεγαλύτερη κι ίσως καθηµερινή εξάσκηση για να
αναπτυχθούν τέτοιες ουσιώδεις ικανότητες στους µαθητές. Και σε αυτό το σηµείο
υπεισέρχονται, εκτός από τον παράγοντα χρόνο και ο όλος προσανατολισµός του
εκπαιδευτικού συστήµατός µας. Είναι αλήθεια ότι µε το διαθεµατικό πλαίσιο
σπουδών δίνεται µια τέτοια κατεύθυνση στη διδασκαλία. Το αξιολογικό σύστηµα
από την άλλη, βασίζεται, ακόµη και µετά από αυτήν την αλλαγή, στην επίδοση των
µαθητών κυρίως στο βερµπαλισµό της ογκώδους ύλης, µαταιώνει αυτές τις
προσπάθειες, τις καθιστά περισσότερο ένα διάλειµµα κι όχι το επίκεντρο της
εκπαίδευσης.
7.Επίλογος.
Σαν επίλογο αυτής της εισήγησης θα θέλαµε να θέσουµε τον προβληµατισµό µας.
Όπως πολύ καλά έχουµε πια καταλάβει η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη ταχύτητα
των αλλαγών, που επηρεάζουν πάµπολλους τοµείς της ζωής µας. Οι πληροφορίες µας
κατακλύζουν, τα όρια του χρόνου και του τόπου έχουν σχεδόν µηδενιστεί. Ο ρυθµός
της τεχνολογίας και της βιολογικής εξέλιξης είναι τόσο γρήγορος, που δηµιουργεί µια
αίσθηση ρευστότητας και αβεβαιότητας. Οι ρυθµοί της ζωής επιταχύνονται, οι
πολυπολιτισµικές κοινωνίες είναι γεγονός, η οικονοµία και η πολιτική ζωή έχουν
διεθνοποιηθεί.
Αυτές οι ουσιώδεις αλλαγές, καθώς και η γρήγορη παλαίωση των γνώσεων,
απαιτούν άτοµα και κοινωνίες που να είναι ευέλικτα και προσαρµοστικά στις νέες
εξελίξεις. Το σχολείο ακολουθεί αυτή την πραγµατικότητα; Μήπως είναι καιρός να
τεθούν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης προγράµµατα που θα αναπτύσσουν την
κριτική σκέψη των αυριανών πολιτών, τη δηµιουργικότητα τους, την ικανότητά τους
να συνθέτουν εποικοδοµητικά το πλήθος των πληροφοριών που τους κατακλύζουν,
να προωθούν λύσεις, να εξοµαλύνουν προβλήµατα και εν τέλει να γνωρίζουν πώς να
δράσουν και πώς θέλουν να δράσουν;
Βιβλιογραφικές παραποµπές:
Morris, S – Wilkinson, S – Durbin, G. “Learning from objects”, English Heritage,
1990.
Eileαn Hooper – Greenhill, “Museum and Gallery Education”, Leicester University
Press, 1990
Ματσαγγούρας Η. – Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική
Αναπαλαίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα Μ.Π. Γρηγόρης 2002
Παπάς Α. Σχολική Παιδαγωγική. Αθήνα Ατραπός 2000
Σαλβαράς Γ.- Μελετήµατα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας,2000
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ .∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) και
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,
Τόµος α΄, β΄, Αθήνα 2002

ISSN 1790-8574

-9-

