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Since |999 Ι have been teaching a ten-week course entitled "Ιntroduction to the Communicative Αpproach-Theory and Practice" in the context of the Ιnterdepaπmental Program
for the teaching of Modern Greek as a foreign language. Ιn this papeη Ι γrill present and
discuss the approach adopted for this course, namely, the critical reflective paradigm, the
content of the course and the type of ιιssessment opted for the students.

1.

Eιoαγωγli

Απ6 τo 1999 oυνεqγdξoμαι με τo <Διατμηματιx6 Πq6γqαμμα για τη διδαoxαλi,α τηζ N6αg Eλληγιxηζ ωζ ξ6γηg γλιilooαg>> χαι διδdoxω τo μdθημα <<Eιoαγωγη oτην επtχoινωνυαxη πQoσεγγυση για τη διδαoxαλlα τηE ελληνιxηg ωE ξ6νηζ/δεriτερηg γλωασσζ>>, oτα πλαiσια τoυ πgoγqdμματoζ εxπαiδευoηg xαΘηγητιilν τηg ελληνιxηζ ωζ δειiτερηgξ6νηg γλιboααg γtα την απ6xτηοη Mεταπτυχιαxoιi Διπλιilματog Eιδlxευoηg (MΔE). Στην ειoηγηoη μoυ αυτη Θα αναφεqθιil
στoυζ πqοβληματιαμotig χαι στtζ εμπειgiεg αυτoti τoυ μαθηματoζ. Πιo αυγxεxριμ6να, Θα αναφεqθιil oτα εξηg θ6ματα πoυ με απασχ6ληoαν: α) πoια πρoα6γγιση γα υιoθετηoω στηγ εxπαιδευτιxη διαδtχασια, β) πoιo τo πεQιεχ6μενo τoυ
μαΘηματoζ,xαL γ) με πoιo τ96πo να γ(,νει η αξιoλ6γηση των φoιτητιbν.
2.

Πqoβληματιoμoi

Στα πλαiαια τωγ παqαμ6τQων πoυ θα xαθ6qιξαν την υιoθετofμενη ταxτιx,t'1
oτo μαΘημα, ηταν σημαντιχ6 να διεqευνηθoriγ χαι γα εxτιμηθoriν η φυoιoγγωμiα xαι oι ανd,γxεζ τoυ τωγ σπoυδαoτιbγ, αε α1€oη με τoυζ παqαπd,τω αναγQαφ6μενoυζ σημαντιxot}E dξoνεE, αφori oτ61og εiναι γα εχπαιδεrioυμε διδdoxoντεζ πoυ Θα αναλαμβdνoυν πqωτoβoυλi,εg, θα αoxotiν την xgιτιxη ox6ψη στην
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πqdξη xαι θα επιλιioυν με δημιoυργιx6 τρ16πo, σε συγεQγαoiα με τoυζ μαΘητθE
τoυζ, τα πρoβληματα χαι τιζ δυoxoλi,εζ πoυ τυ16ν Θα αυναγτηαoυγ oε ατoμιx6
η αυλλoγιx6 επLπεδo, xατd τη μαθηαιαxη διαδιxαolα (Dyke 1997). Συνεπιilg
6πqεπε γα απoτιμηθotiν:
α) η

ηλιxiα τoυg,

β) oι πqoηγoιiμενεζ εμπειρ[,εg

xαι γνιboεtζ τoυζ,

γ) o τρ6πoζ με τoγ oπoio μπoqoriν να μdθoυν xαλriτεQα, χαt
δ)

oι ανdμεg χαι oι απαιτηoειζ τoυ εQγασιαχoti 1ιbqoυ στoν oπoio μαxgoπρ6-

θεαμα ατo1εtioυν.
Eται, θα μπoqoιiααγ να πρooδιoqιoτotiν xαλriτεqα: (α) o oxoπ6g xαι oι oτ6χot τoυ μαΘηματoE, Θ) η πqoo6γγιση πoυ θα επρεπε να αxoλoυθηθεL, ωE η πιo
ενδεδειγμ6νη, oτην εxπαιδευτιxη διαδιxαα[α, (γ) τo περιε16μενo τoυ μαθηματoE σε α16αη με τιζ παραπd,νω παQαμ6τqoυE xαι (δ) τo εi,δog τηg υιoΘετoriμενηg
ωg πλ6oν xατdλληληζ για αυτoιig αξιoλ6γηoηg. T6λoζ, σε o16oη με τηγ υιoθετoriμενη πqoo6γγιoη Θα μπoqorioαγ να πqooδιoqιoτor]ν τα πgooδoxιbμενα μαθηoιαxd απoτελ6oματα oε βqα1υπq6θεoμη, μεooπρ6θεομη χαι μαχQoπρ6Θεoμη
βdoη.

Παqdλληλα, 6πgεπε να λdβει xανε[,g ooβαqd υπ6ιpη τoυ απ6 την αρ1η 6τι o
τlτλog τoυ μαθηματoζ, ατα πλαiσια τoυ πgoγgdμματoζ ηταν δεδoμ6νoζ, dQα
πqoxαθ6qιξε μ61qιg εν69 oημεioυ χαι τo πεqιε16μεγo τoυ μαθηματoE, με την
ευqεiα 6ννoια τoυ 6qoυ,6πωg xαι 6τι o 196νog ηταν oυνoλιxd δ6xα εβoμdδεg.

3. Συμπεq&,οματα 6qευνα5: φυσιoγγωμiα

xαι αναγxt6τωγ εχπαιδευoμθνων

Η απoτlμηση τηζ φυσtoγνωμiαE χαι τωγ αναγxιbν εν6E αqιΘμori φoιτητc(lν με
τη χQηση εQωτηματoλoγ(,oυ xαι oυγ6ντευξη9 μαE θδωoε την παqαxd,τω ειx6να.
Συνoπτ ιxd αημειιbνoυμε:
1. oι φoιτητ6g εiγαι ενηλιxεE, χαι η παραxoλoΦθηαη τoυ πQoγgdμματog ε[,ναι
πQoσωπtxη τoυg επιλoγη. Κατd τεxμηqιo, εiναι αυτ6νoμα xαι ιilgιμα dτoμα,
πoυ ιΙJτoQoliγ γα επιλυoυγ πqoβληματα, να παiρνoυν απoφdoειζ, να τιg υλoπoιoriγ χαt να xρlνoυν τoγ εαυτ6 τoυg χαt τoυζ dλλoυg.
2. Εtναι xdτo1oι εν69 αxαδημαΤxori τiτλoυ, oυνηθωg φιλoλoγιxηE xατειiθυνσηE.

oι παqdμετqoι 1 xαι

2 xαθog[ξoυγ σε μεγdλo βαθμ6 χαι τo γνωατιx6/μαΘηoιαx6 πqoφlλ τoυs, με dλλα λ6για, τo πιilg xαι γιατ(, μποqoriν να μαθα(,νoυγ
xαλιiτεqα, ωg ενηλιxεg (βλ. Smith 1984, Rogers 20ω, Παπαευθυμ[oυ-Λiτρα
2N2α).
4. 'oλoι τoυζ 6xoυν γνιboη χαι εμπειq(,α τoυ πιilg μαθαLνεται μια ξ6νη γλιilooα,
αφori ηδη γνωg[,ξoυν μiα τoυλd1ιoτoν ξ6νη γλιiloαα oε διαφogετιxd,, φυoιxd,,
επiπεδα επiδooηg o xαθιθναg, αλλd ιθ1oυν xαι διαφoqετιxd, επ(,πεδα oυνειδητoπoiηαηg αυτηg τηζ εμπειQ[αζ (βλ. Κolb 1984).
3.

Εxπαιδευowαζ τoν xαθηyητi τηg Ελληνι24ηζ ωζ δειjτερη5E6ηE γλωoααζ 105

5. E1oυν ηδη παqαxoλoυθηoει η παραxoλoυθoriγ συγχQ6νωE μtα oειgd dλλων
γνωoτιxιbν αντ tχειμ6νων τoυ πQoγqdμματo ζ, xτ.x. <<Eιoαγωγη οτηγ Eφαqμoαμθνη Γλωoooλoγια>>, <<Koινωνιoγλωσσoλoγiα>>, <Διγλωooiα> xλπ. ωζ υπo1ρεωτιxd μαθηματα η μαθηματα επιλoγηg, πQdγμα πoυ βoηθd γα πQoσδιoQισoυμε xαλriτεqα τo αxαδημαΤx6 πqoφiλ τoυζ οτα πλαiσια τoυ MΔE πoυ πα-

ραxoλoυθorlγ. Για παqdδειγμα, μαζ επLτQ€πει γα oυμπεqανoυμε, αγ χαt σε
πoιo επiπεδo μπoqεi να 6xoυν γνιbαειg χαι, εμπειqiεg γνωoτιxιilν πεδiων o1ετιxιbν με τιζ Θεωq(,εg γλιbooαg χαι, τtζ θεωqiεg μdθηοηg, πoυ αJτoτελotlγ τα
θεμ€λια εν69 μαθηματοζ εισαγωγηg oτην επtχotγωνιαxη πQoσ6γγιση για τη
διδαoxαλ[α/μαΘηαη τηg ελληνιxηg ωg ξ6νηE/δεr}τεqηg γλιbooαg η να γνωg(,ξoυν α1ετιxotig δηλωτιxorig 6qoυg, 6πω9: αυθεντιx6 υλιx6, επ(,πεδα επ(,δoσηζ χαι ot πεQιγQαφ6E τoυζ, ανdπτυξη λεξιλoγi,oυ, o q6λoζ τoυ δdoxαλoυ
στην ξεν6γλωooη ταξη, αγαλυτιxd πqoγραμματα, η επtχoινων(,α στην τdξη,
αξιoλ6γηαη μαθητιbγ xαι πιoτoπoiηση χ.o.χ.
6. oι περιαο6τεqoι θ1oυν διδd'ξει τα ελληνιxd ωg ξ6γη γλιbooα η €χoυγ εxτεΘεi
oτη διδαoxαλlα τηg ελληνιxηg ωg δεriτεqηglξdγηg γλιiloααg, xυρlωg oε ενηλιτ{εζ'{αL oε ιδια[,τεqα μαΘηματα, πqdγμα πoυ μαE δηλιbνει τo μ619ι τ6τε επαγγελματιx6 πρoφ[λ τoυζ χαι τιE oγετιxtg επαγγελματιxθg τoυζ εμπειg(,εg,
7. Στην πλειoψηφ[α τoυg απoσχoπorjγ γα διδdξoυν oτo μ6λλoν τα ελληνιxd oε
ξ6νoυ9, xυq[,ωg ενηλιxεg, η γα διδαξoυν στηγ Exπα[δευoη, 6πoυ, oημειωτ6oγ, η παρoυoiα αλλoδαπιbν μαθητιilν εiναι αιαθητη. Για τoγ λ6γo αυτ6 εi,ναι
πλ6oγ αναγxα[,α, 61ι μ6νo η ευαtσθητoπoi,ηση των διδααx6γτων στιζ δυoxoλ[εg xαι τoυE πρoβληματιoμotig πoυ δημιoυqγε(, η μη xαλη γνιiloη τηg ελληνιxηE ωζ γλιilooαg τoυ o1oλεioυ xαι τoυ χoινωνιxoti περιβαλλoντoE απ,6 6γα
μ6Qoζ τoυ μαθητιxo$ πληθυoμori τηE τdξηζ, αλλd χαι η xατdλληλη xριτιxη
αντιμετιilπιoη τoυζ.
H xαταγaαφη τηE φυσιoγνωμ(,αE χαt τωγ αναγχων τωγ φoιτητιbν βoηθηoε
σημαγτιχd oτιg επιλoγ6g πoυ 6πρεπε να γiνoυν παgαπ6qα χαι στην πρooπdθευα υλoπoiηαηζ των ατ61ων τoυ μαθηματog.

4.

Η επιλoγ'i τηE xατιiλληληE πqoo6γγισηE στηγ εxπαiδευση τωγ xαΘηγητιbv
τωv ξ6vιον_γλιυοoιbv

Mε βαoη τη σχιαγQdφηoη τηζ φυσιoγνωμ1αζ χαι των αγαγxιilγ των φoιτητιilγ
ηταν απαgαiτητo γα επιλεγε[, η xατdλληλη για την περ[,πτωση πqoo6γγιoη, 61ι
μ6νo ωg βqαpπq6θεoμog oτ61oζ, πoυ θα εξυπηqετotioε τιg αναγχεζ τoυ συγxεxριμ6γoυ μαθηματoζ, αλλα χαι ωζ μαχQoπQdθεoμog oτ61og xαι μελλoγτιx6
εφ6διo αντιμετιbπισηζ τηζ εχπαιδευτιxηg πqdξηg στηγ επαγγελματιxη τoυζ
ξωη αqγ6τεQα βλ. ΠαπαευΘυμ[,oυ-Λ:ι}τgα (επιμ.) 2001α).
'oπωg αναφ6ρεται στηγ Παπαευθυμloυ-Λriτqα (20σ2β: 48-51), 61oυν αγαπτυ1θεi, τqειE βαοιxo[, εxπαιδευτιxot τq6πoι η πqoαεγγ(,οειg στην εxπα[δευοη xαθη-
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γητωγ ξ6νων γλωooιilν. H πqιilτη χαι παλαι6τεQη απoδιδεται με τoν 6ρo πρoα6γyιoη μαθητεIαE (craft paradigm). Σtiμφωνα με αυτην την πqoα6γγιoη, η νε6τεQη γενιd εxπαιδειiεται δoυλεtioνταg xoγτd oε 6ναν θμπειqo δdoxαλo.
Η δεriτεqη χαι πλθoν διαδεδoμ6νη ε[,ναι η πρoα6yγLση τηζ εφαQμoσμtηg επιστημηζ (applied science paradigm). Σιiμφωνα με αυτην, η διδαxτιxη πραξη ε(,γαι
θ6μα συσχετtσμcbν με οxoπ6 την εξεriqεση των xαταλληλ6τεqων μ6oων xαι διαδιxααιιilν για τηγ επiτευξη των oτ61ων πoυ 6xoυν τεθε(, για μια συγχεχQLμ6νη
μαΘηoιαxη/διδαxτιxη πεg[,πτωση. Tα αυμπεqdαματα τηζ επtστημoνιxηg 6qευγαζ χαι τα απoτελ6oματα των πεtQαματιoμιilν των ειδιxιbν oτo 1ιilgo τηg ξεν6γλωοοηE εxπαiδευσηζ μεταφ6qoνται απ6 τoυg ειδιxotig τoυ 1ιilqoυ μ6oω σεμtναqiωγ μιxρoδιδαoxαλiαg χαt πQαχτιxt1g dοxηoηg σε πQαγματιx('g oυνΘηxεg

τdξηg χαι αναμ6νεται απ6 τoυg εxπαιδευoμ6νoυg γα αγαπτιiξoυν παρ6μoιε9

δυνατ6τητεζ χαι δεξι6τητεg.
Η τρ[,τη π9oo6γγιση, πoυ μαg ενδιαφ6ρει εδιb, γιατi αυτην τελιxd, υιoθετoιiμε
με τts αναμα(,εζ αναπQooαqμoγfg xαι αγαδιατυπιitoειg, ε(,ναι γνωoτη ωζ nτQoo6γγιoη τoυ }{QLτιxoιj στoχασμoι3 (cntical reflective paradigm) (Wallace 1991,

Richards & Lockhart 1'994, Pennycook 1999, ΠαπαευΘυμ[oυ-Λriτρα x.d. 20ο3).
Στo 1ιbqo τηg εxπαiδευoηg εlι:ταιδευτιxιilγ otiμφωνα με τoγ Van Man en (|977), o
xqιτιx6g oτo1ααμ69 εiναι απ6ρqoια μtαE διαδιxαolαg πoυ διαxq(,νεταt σε τg(,α
oτdδια. Στo πqιbro ατdδιο, oι εχπαιδευ6μενoι μαθαiνoυν πιilg να εφαQμ6ξoυν
}ιαι να χQησιμoπoιoriν επιτυxιbg τιg δεξι6τητεE χαι τtζ γνιiloειg πoυ ιθ1oυγ αJτoxτηoει. o xριτιx6g oτo1ασμ6E στηγ πρoxειμ6νη περi,πτωση πεqιoqlξεταυ στην
ανdλυoη τωγ στQατηγιxιbν πoυ χQησιμoπoιotivται στηγ τdξη. Στo δει?τεqo oταδιo, o xqιτιx6g οτo1αoμ69 αναφθρεται στtζ αvτιληψεtE πoυ χαQαχτηQ[ξoυν τιg
πqαxτιxθg oι oπoiεE χQησtμoπoιoriγται στηγ ταξη xαι διερευνοtiν τιg oυν6πειεg
πoυ 61oυν στη μαθηοιαxη διαδιxαolα xαι στoυs μαθητ69. Σε αυτ6 τo επiπεδo
τoυ χQιτιχoti oτo1αoμori oι εlιτιαιδευ6μενoι αξιoλoγoriν τιg επιπτιiloειζ των επιλoγιilν χαt τωγ αγτιληψειilν τoυg oτη μαΘηoιαxη διαδιxαoiα xαι στoυE μαθητ69
τουζ. Στo τρ(,τo xαι τελιx6 oτdδιo xατα τoν Van Manen, oι εxπαιδευ6μενoι xαλoιiγται να αξιoλoγηαoυν περαιτ6qω την ηθιxη διdoτααη των αJτoφdoειilν τoυE
χαι τιζ oυνιiπειεg πoυ oι ωτιλoγ69 τoυE 1πoqoυν να 61otrν d,μεαα η 6μμεοα στην
τdξη. Σε αυτ6 τo επ(,πεδo τoυ xqιτιxori στoχασμoti, oι εlι:ταιδευ6μενοι xαλοliγται να διεqευνησoυν χαυ να αξιoλoγησoυν τιg πιθαν69 διαoυνδ6oει5 μεταξri
τωγ χαταoτdoεωγ πoυ oι iδιoι oυναγτotjγ στo διx6 τoυE χιilQo με τιζ ευqr}τεqεg
χotνωγυχ6g, πoλιτιxtgxαt otχoνoμυχfg δυνdμεtζ πoυ τιE επηQεdξoυν η τιs πQoxαλoιiγ.
Bαoιx6 εqγαλεlo για τηγ ανdπτυξη τoυ χQιτιxoti oτo1ααμoti τωγ εχπαιδευoμ€νων εiγαι η μεταφoQd, η xαταν6ηoη, η συνειδητoπoiηση χαι η αξιoπolηoη

γνιboεων xαυ δεξιoτητων για την τελιxη επiλυoη τωγ πQoβλημdτων (βλ.
Ζeichner & Liston 1996 xαι Yost x.α.200o). Κατd τoγ Ginsburg (1988), η ανd,πτυξη τoυ χQιτιxot} oτo1αoμori βαo[ξεται στoγ επιτυ1η oυνδυαoμ6 εμπειQιαE
xαι γνιboηζ στην πQαξη, με αλλα λ6για θεωqiαg xαυ πρdξηζ. Αυτ6 επιτυγ1dνε-
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ται μ6σα απ6 τo γQαπτ6 χαι πQoφoQtχd διdλoγo, πoυ στ6χo 6xει να βoηΘηoει
τoυζ εχπαιδευoμ6νoυ9 γα χατανoηαoυν oυλλoγιx6g, πoλιτιoμιx6g xαι ατoμιx6g
διαφoρ69 oε οx€oη με τιζ επιλoγ6g χαι τιE αντιληψεtζ τoυS, με oτ61o την πoλυφωνiα απ6ψεων χαι τη δυνατ6τητα γα βλ6πoυν χαL γα χαταγootiν 6λεg τιg
πλευρ6g εν69 θ6ματo91. o γqαπτ6g διdλoγoζ αναφ6ρεταt στtζ ατoμιx6g xαι

oυλλoγιx6g επιλoγθg μελ6τηζ των φoιτητιilν, αλλd χαt στην παQαγωγη γQαπτιilν
δραoτηqιoτητων xαι oυγθετιxιilν εgγαoιιilν σε ατoμιxtι'!lxαυ oυλλoγιxη βdαη,
ενιil o πQoφoQιx6g διαλoγoζ αναφ6qεταL στιζ αγταλλαγ6g απ6ψεων χαL χQιτιxιbν θ6oεων τηζ xdθε oμdδαg 1ωριoτd χαt συνoλιxd, τηg τdξηg. M6oω τoυ γQαπτoti χαι πQoφoριxoti διαλ6γoυ oqιoθετoriμε τo θεoμιx6 xαι ι{.lυ1oλoγιx6 πεQιβdλλoν πoυ θα επιτρ6ψει την xαλλι6qγεια τoυ xqιτιxori στoχασμoιi, τηg αυτoνoμiαg, τηE συγειδητ6τηταζ, τ|'αL τελιxd τηζ εφαQμoγηζ xαι αξιoπolηoηg των
πQoσωπιxιilν ατqατηγιxιbν μdθηoηζ τωγ φoιτητιilν oτα πλαiσια τηE πgoo6γγισηE τoυ xριτιxoι} στoχασμoιi (Αoki 2ωυ2.
Eιδιx6τεQα, η πqoo6ψιoη αυτη xατα την υλoπoiηoη τηE στo χιilQo τηζ εχπα(,δευoηg xαθηγητιilν, 1αραxτηρiξεται απ6 τιζ παQαχdτω βαoιx6g αqxθE: πgωτoν, oι εxπαιδευ6μενoι εxτiθενται στιζ διεπιoτημoνιx€g Θεωq(,εg, θqευνεg xαι
πραxτιx6ζ πoυ αφoqoriν την μdθηoη/διδαoxαλiα των ξ6νων γλωooιbν, 6πωE oι
Θεωqi,εg μdθηoηg xαι ανdπτυξηE τηg ξθνηg/δεriτεqηg γλιilooαE, oι θεωqiεg ανdλυoηζ τηE επtχoινωνiαg στην ξεν6γλωoαη τdξη, η ξεν6γλωσση τdξη ωζ χoινωνιx6 πεqιβαλλoν, η επ[δgαοη τoυ ευqιiτεQoυ χoινωνιχoti πεqιβd,λλoντog ατo
μιxq6xooμo τηζ ξεν6γλωoοηg τdξηζ, Tα αναλυτιxα πqoγgdμματα, oι θεωρiεg
αξιoλ6γησηζ χαι πιoτoπolησηζ των ξ€νων/δεriτεQων γλωooιbν xλπ. πoυ χαQαxτηQiξoυγ χαt διαxονoliν τo συγxεxqιμ6νo μαθηoιαx6/διδαxτιxo xαι επαγγελματιx6 xιbQο.Στ61o9 ε[,ναι oι εxπαιδευ6μενoι, μ6oω 6λωγ αυτcδν, γα αναπτtiξoυν γνιiloειg xαι ειδιxθg δεξι6τητεE, 6πω9 υψηλη xgιτιxη διαπoλιτιoμιxη ιxαν6τητα (critical intercultural competence) χαι συνευδητ6τητα (awareness) (βλ.
Papaefthymiou-Lytra 2001β xαι υπ6 δημ.), xαταν6ηση των επιπ6δων αναπτυξηg τηg δεriτεgηgξdνηg γλιiloααg, d,νεoη στην χQηση τoυ πQoφoqιxoιi χαι τoυ
γgαπτori λ6γoυ, στιζ πεQιπτιboειg πoυ η γλιbooα την oπolα xαλotiνται να διδdξoυν εiναι δεriτεQη η ξ6νη γλιbooα για τoν διδαoxoγτα xλπ. Δεtiτερoν, oL εχπαιδευ6μενoι xαλot]γται γα απoχτηooυν γνιbαη χαt εμπειρ(,α τηg μαθηαιαxτlζlδιδαxτιxfg πραξηs μ6oα απ6 τη συστηματιxη παqαxoλor]θηση χαι τη συνε ιδητoπo iηoη τηζ μαθηoιαxηE/δ ιδαxτιxηg δ ιαδ ιxαolαg oτην ξεν6γλωooη ταξη
1. Για τη oημαolα τoυ διαλ6γoυ 1{αι τoυ ανθρωπ[νoυ περιβαλλoντog oτη μαθηoη γενιxaxαι ειδιx6τερα oτην εxμαθηoη τηg γλιilooαg βλ. την εργαo|α τωγ 'χoινωνιxd, αλληλεπιδριbντων' (social interactionists) 6πω9 o Vygotski |962' o Bruner 1960 παι oι
Feuerrstein et al. L99l. Bλ. επlοηg Dewey 1933.

2. Για περαιτ6ρω ανdπτυξη τoυ θ6ματοζ βλ. μεταξιi αλλωγ Παπευθυμ[oυ-Λriτρα et al.
2003, Papaefthymiou-Lytra 2001β, Yost et al. 200Ο, Pennycook t999, Richards &
Lockhaπ |994, Wallace 1991..
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χoγτα σε δoxιμαομ6νoυ9 χαt €μπειgoυg oυναδ€λφoυt

(classroom
observation)3.Tqiτoν, oι εxπαιδευ6μενoι αναμ€νεταL να αναπτriξoυγ τηγ tχαν6τητα να ατo1dξoγται χQιτιxαxαι γα λειτoυργotiν αυτ6νoμα χαι oυνεργατιxd
επdνω στιζ απoxτηθεiοεg γνιiloειg χαυ εμπειq(,εg τoυE. Mε dλλα λ6για να αγαλrioυν, να αξιoλoγoriν, χαι να διερευνotiν dλλεg δυνατ6τητεζ χαι πιθαν6τητε9,
με τη βoηΘεια τoυ Θεωqητιxoti oπλι,oμori χαι τωγ δεξιoτητων πoυ 61oυν απoxτt1oει, να oυξητotiν για αυτ69, να τι,E χατανooriγ xαι να υλoπoυoriγ xαιγoτ6μεg
xαι λειτoυργιx6g πgoτdαειE χαι ιδ6ε9 αξιoπoιιbνταζ την τεχνtxrt τηs επiλυoηg
προβλημdτων χαι τηζ μελ6τη9 πεqιπτΦoεων, 6πωζ ττ.x.ε[γαι μια βιντεoσχoπημ6γη μιxqoδιδαoxαλiα η 6να μαθηoιαx6/διδαxτιx6 υλιx6 τoυ ειΙJτoqioυ. T6λo9,
γα διδdoxoυν χαι oι iδιoι oυνεργαξ6μενoι με 6μπειgoυE χαι ενθoυoιιilδειg oυναδ6λφoυg, ιilατε να δoxιμdξoυν στην πqdξη τιg γνιiloεtζ, τιζ εμπειρf,εg, τoυE
πρoβληματιομoιig χαt τtE ν6εg ιδ6εE τoυζ, οε o16oη πd,ντoτε με τιζ ιδιαιτε96τητεζ τηζ γλιilooαg πoυ διδdσχoυν, τoυζ γενιxotig xαι ειδιxorig ατ61oυζ τoυ μαθηματog τηg ξ6νηg γλιilooαζ, τιE ανdγxεg χαι τιE ιδιαιτερ6τητεζ, γλωooιx6g,
μαθηoιαx€g, πoλιτιομιx6g, χoινωγιχ€gx}"τt. τoυ συγχεxgιμ6νoυ μαθητιxor} πληθυoμori στoν oπolo απευθtiνονται. Nα oτo1dξoνται xριτιxd πd,νω στην μαΘηαιαxη/διδαιιτιx,fi διαδιxαoi,α xαι στoυt παgdγoντεζ πoυ την επηQεdξoυν, με
οτ61o τη συνεχη βελτlωαη αλλd χαι τη δqαoτιxη αλλαγη, αγ αυτ6 xqi,νεται
απαqαiτητo, τoυ μαΘηoυαxori πεqιβd,λλoντog πoυ xαλoriγται να δημιoυaγησoυν για τoυE μαΘητ6E τoυs, oriτωg ιbατε να χαταστηooυν τη μαθηαιαxη διαδιxαolα πρooιτη oε 6λoυg.
oι βαoιx€g αqxθg πoυ δι6πoυγ την πρootγγιση τoυ xριτιxoιj στoχασμoιixqLθηxε 6τι μπogotjν να λειτoυqγηooυν ωζ τo xατdλληλo πλαiοιo διδαoxαλlαg με
oτ61o την ανdπτυξη αυτoιi αxgιβιilg τoυ χQιτtxori ατo1ααμoti στoυζ εxπαιδευ6μενoυga. Mε αυτ6 τo σχεπτιx6, λoιπ6ν, υιoθετηθηxε η πρoo6γγLση τoυ xgιτιxoιi
στoχασμoιjxαι δ6θηxε θμφαoη στα στoιχεiα πoυ αφoqoιiν:
1. την xqιτιxη διαπoλιτιoμιxη ιxαν6τητα,
2.τηαυνειδητ6τητα τωγ επιλoγιilν χαι τηζ λoγιxηg πoυ τtζ δι6πει,
3. την αυτoγoμiα oτη μαΘηoη χαt τιζ ατoμιx6g xαι oυλλoγιx6g δυνατ6τητεg διε-

ρειiνηoηg παι αγd,πτυξηg τηg,
4. τη oυλλoγιx6τητα χαι τoν διd,λoγo (γ9απτ6 χαι πQoφoριx6) ωg εqγαλεiα
ανdπτυξηζ τoυ xqιτιxoti στoχασμoti, τηE επ[,λυαηg πqoβλημdτων xαι τηg ληψηζ απoφdoεωγ,
3. Η παgαxoλoriθηoη μαθημdτωγ στηγ ταξη (classroom observation) οτo oηxεxqιμιiνo
πρ6γραμμα γiνεται oτα πλα[oια dλλoυ μαθηματog.
4. Για τιg δυνατ6τητεg τηζ τεχγoλoγlαg ωE πQoζ την αξιoπolηoη τηg πqoofwLσηζ τoυ
xgυτιxoι| στoχασμoιi οτην ανdπτυξη διαxρατιxιilν πρoγραμματων εxπα(,δευoηζ χαΘηγητιilν ξ6νων γλωooιilν μεταξri Παγεπιoτημ(,ων xαι x6ντρωγ μετε}ζ1ταlδευαηg απ6
διαφoρετιx6g 1ιbρεζ, βλ. Παπαευθυμiου-Λriτρα 2oo2β xαι Papaefthymiou-Lytra

2ω1β.
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:rlαL τηζ αγdπτυξηt τηζ δεfτεqηs/ξ6νηs γλιboσαζ χαι των επιπ6δων τηE με οημεio αναφoqdg τo Κoιν6 EυqωπαΤx6 Πλαiσιo χαt
6. την ανdπτυξη τηt ιxαν6τηταζ γα oτo1dξoνταt χQιτtχd, επd,νω στtζ απoχτηΘεioεg γνιiloειg χαι εμJτειq(,εg τoυζ, με τη βoηθεια τoυ θεωqητιxoti εξoπλιαμοιi χαι των δεξιoτητωγ πoυ 61oυν απoxτηαει, χαι, με oτ6xo την αναπQooαqμoγη τoυ μαθηoιαxof πεgιβdλλoγτoζ oτυg βqα1υπq6θεoμεs, μεσoπq6θεσμεE χαt μαχQoπq6θεoμεζ πQoσωπιx6g τoυζ ανd,γxεg, αλλd χαι στtζ μελλo-

5. την χαταν6ηση τηE εχμαθησηζ

ντυxtg ανdγxεg των μαΘητιilν τoυE.

H πρoαΕyγLση τoυ

ιa,QLτιxoιj στoχασμoι3, επoψtνωg, υιoθετε1ταυ αφεν6g μεν
ωζ αQχtχ6g xιiqιog oτ61og για τo συγχεχQιμθνo μdθημα, δηλαδη ωg βgαxυπq6θεoμog μαθηαιαx6E oτ61oζ, :,lαL αφετ€qoυ ωg μελλoντιx6 εφ6διo πqooθψιoηg
τηζ εχπαιδευτιxηg πqdξηg στην επαγγελματιxt1ξωη τoυg αqγ6τεqα, δηλαδη ωg
μα'tQoπQ6θεoμog μαθηαιαx6g oτ6yoq (Pennington 1992, Relley Freese 199η5.
Φυoιxd, παρdλληλα με την υιoΘ6τηoη τηζ πQoσ6γγιoηg αυτηg, αξιoπoιεiται τo
γεγον69 6τι oι φoιτητθg γνωρ[ξoυγ ηδη μiα τoυλd1ιατoν ξ6νη γλιilooα, αρα
6λoι τoυζ 61oυν γνωoη χαι εμπειq(,α τoυ πιilg μαθα[,νεται μια ξ6νη γλιilooα, ενιil
61oυν ηδη εxτεθεi oε otiντoμεg η μαxqo1ρ6νιεg εμπειq[,εg διδαoxαλ[αg τηg ελ-

ληνιxηE ωg ξ6νηg/δεtiτεqηg γλιiloοαg.
Eπi πλ6oν, η πqoα6γγLση τoυ ι1QLτLxoιi ατoxααμoιi επιλ6γεται γιατi φα[νεται
να αγταπoxqiνεται χαι γα λειτoυgγε[, xαλtiτεQα oτo πλα(,σιo τηs μdΘηoηg των
ενηλ[,xων. Παραδεiγματog 1dριν, επειδη η μγημη των ενηλixωγ βαθμηδ6ν υπo-

1ωqεi, η xαταν6ηoη εν69 θ6ματog με τη βoηθεια τηζ συγειδητ6τηταg (Παπαευθυμ[oυ-Λtiτρα Zoaα), του xριτιxot1 στoχασμoti, τηg εγεQγητtχηg αυμμετoχηE
μ6oω τηζ συγγaαφηE εργαoιιbν, τηE χαταγQαφηζ των εντυπιilαειilν τoυg χαι τηζ
συμμετoχηs oε αυνθετιx6g εqγαoiεg (projects) για την επiλυoη πqoβλημdτων,
τoυE βoηθdει να μαΘoυγ xαλfτεqα, 6πω9 αναφ6qει oγετtxα o Rogers (2Ο00).
Αυτd αxριβωg τα εργαλε(,α, τα τ6oo αναγxα[α oτo 1ιbqο τηg μdθησηζ των ενηλixων, απoτελoliν συστατιxd, oτoιxεiα τηg πqoα6,yyLσηζ τoυ xgιτιxoι| στoχαoμoιi.

5. To πεqιε16μεγo τoυ μαΘιiματog

Mε βdoη τoυζ πqoβληματιoμotig, τoυE oτ6xoυg χαι τα oυμπεqασματα πoυ συνoπτιxd εxθ6oαμε παqαπdνω, επιλ6ξαμε γα επεξεqγαoτotiμε τα παQαχdτω θ6ματα oτo xρ6νo τωγ δ€xα εβδoμdδωγ πoυ ε(,1αμε στην διdθεαη μαζ (βλ. Παqαqτημα 1 για μια εχτεν6oτερη αναφoqd). Στ61o5 τωγ επιλoγων αυτιbγ ηταν να
5. Κατα την αντ(,ληΨη μoυ, η μεταφoQα δεξυoτητων χαL ιxανοτητωγ πoυ αναπτr11θτμαγ
απ6 το 6να μαΘημα τoυ πqογραμματoζ στo αλλo, oυγιoτd, τo μεooπg6θεoμo μαθηoιαx6 απoτ6λεαμα στηγ υιoθ6τηoη αυτηg τηg προo6γγισηζ oε 6γα πρ6γqαμμα MΔE.
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δoΘεi στoυζ φotτητ6g μtα συνoλιxη ειχ6γα για τη φtioη τηg μdθησηζ μιαE ξ6νηg
γλιboοαE, γtα τo μαΘηoιαx6 πεgιβdλλoγ χαι τιζ βαoιxθg oυνιoτιbοεs τoυ χαt γtα
τoν ρ6λo τoυ δαoxdλoυ oτη μαθηoιαxη διαδιxααiα, με oxoπ6 γα ανατQαπoιiγ
οι παqαδεδoμιθνεg αvτιληψειζ τoυ δααxαλoχεγτQισμorl ατη διδαxτιxη μαθηoιαxη πρdξη πQoE 6φελog τoυ μαθητoχεντQtoμori, τηE πQoσωπιxηg βιωματιxηζ
εμπειgiαE στη μdθηαη χαι τηζ αυτoνoμlαζ των φoιτητιilν.
Η διαδιxαolα πoυ αxoλoυΘoιlμε 61ει ωg εξηg: KαταQχην, γiνεται μtα oriγτoμη επtσχ6πηαη των βααι,xων γλωοooλoγιxιbν Θεωριιbν xαι των επιπ6δων ανd,λυoηg τηg γλιboσαζ, με τα oπoiα αα1oλoυνταt ot θεωg[εg, αυτ€g xαθcbg χαι τωγ

αντiατoι1ωγ σημαγτιx6τεqων θεωgιιbν μdθηoηζ. Eπειτα, αναλfεται η επ(,δqαoη τoυg, συγχQoνιxαxατ δια1ρoνιxd, ατην ανdπτυξη των διαφ6ρων πgooεγγ[σεωγ μαθηoηE/δυδαoxαλlαζ τωγ ξ6νων γλωooιilν, μεθ6δω\' τεxνL'{ιilν, τtiπων
δqαοτηq ιoτητωγ αγαλυτ ιxιiw πqoγqαμμdτωγ μαθηoιαxoιj υλιxoti xαι αξιoλ6γησηE oτη διδαoxαλlα/μdθηoη των ξθνων γλωooιilν. Δ(,νεται 6ται oτουζ φoιτητ6ζ η δυνατ6τητα γα xατανoηooυν 6τι η xdθε πqoα6γγιση αγταπoxρiνεται oε
oριαμ6νεg μ6νo πλευq6g τηζ μαΘηoιαxηg διαδιxαolαg xαι γα συγειδητoπoιησoυν την εξελιxτιx,i1τoυζ πoqεiα xαι τελιxd την oυμπληqωματιx6τητd τoυζ
oτα πλαiσια μtαζ επιχoινωνιαxηE (μαθηαιαxηζ/διδαxτιxηg) πqoο6γγιoηg. Στ61og εiναι γα εxτεθoιiν xαι να πqoβληματιoτotiν ot φoιτητ6g ωg πQoE τιg βαoιx6g 6woιεE πoυ χαQαχτηQ[ξoυν τηγ επιχoινωνιαxη πqoo6γγιση, μια πqoο6γγιση πoυ επι1ειgεi να 'διδdξει' την G6γη/δεtiτεQη) γλιbooα ωζ χotνωνιx6 φαιν6μεγo xαι φoρ6α ιδεoλoγiαg xαι πoλιτιoμoti xαι γα βoηΘησει στην εxμd,θηoη xαι
ανdπτυξη τηE ωE ψυ1oγλωαooλoγιxoιi xαι γγωσιαχoti φαινoμ€γoυ βapaefthymiou-Lytra 1987, t996).
Στη oυν6χεLα, αo1oλoriμαστε με τoυE μαθητ69 χαt τLE ανd,γxεg τoυζ, τα εγδιαφ6qoντα χαι τoυζ oτ61oυg τoυζ, τηγ επιχoινωνιαxη ιxαν6τητα πoυ επιθυμoιiν γα απoχτηαoυν χαι τtζ δεξι6τητεS πoυ επυΘυμot}ν γα αναJττtiξoυν oε o1€ση με την ηλιxiα τoυζ. Mε oτ61o γα χαταγoηooυν τα επ[πεδα γλωαooμdθειαg,
γiνεται αναφoqd ατα επiπεδα xαι στtE πεQtγQαφ6ζ γλωοoιxηg επlδooηζ στην
ελληγιxη ωg ξ6νη γλιilαoα (βλ6πε oγετιxt16xδooη οτo ΠαqαQτημα 2,Πατtαευθυμ[oυ-Λ:ιiτρα 20Ο0) oε α1ιθoη με τη αναλoγη θxδooη τoυ Συμβoυλi,oυ τηζ EυQιilπηg. Eπioηg, τoνi,ξεται η αγαγχαι6τητα τηg υιoθ6τηoηg τηg μαθητοxεντριxηg
π9oo6γγιοηζ στην τdξη, με oτ61o την ανd,πτυξη τηζ αυτoνoμ[αg, τηg oυνειδητ6τηταg χαt τηE αυτoδιδαoxαλiαg oτα πλαiσια τηζ αaχηζ <μαΘαiνω πιilg να μαθαiνω, για τηγ απεξdqτηση τoυ μαθητη απ6 τo δd,oxαλo.
To επ6μενo θ6μα πoυ μαE απαo1oλεi εiγαι o o1εδιασμ6ζ τoυ αναλυτιxot}
πgoγqdμματoE xαι ειδιx6τεqα η oυνo1η τoυ. Στo συγχεχQιμ€νo μαθημα εiμαστε στην ευ1dριoτη θ6αη γα διαΘ6τoυμε τqi,α αναλυτιxd πρoγqdμματα για τgiα
διαφoqετιxα επiπεδα γλωoooμdθειαE, 6λα εxδ6αειg τoυ Πανεπιoτημioυ Aθηγιilν. Tα πqoγqdμματα αυτd μπoρotiμε γα τα χQησιμoπoιoriμε ωg oδηγoriE για
τo o1εδιααμ6 xαι τηγ παQαγωγη διδαxτιxoιi υλιxoti oτη διδαoxαλiα τηg ελληνιxηζ ωζ ξ€ηs γλιilooαg oε ενηλιxεg. To πqιbτo απ6 αυτd αναφ6ρεται στo στoι-
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1ειιbδεg επiπεδo, τo δεrlτεQo στo βαoιx6 επ(,πεδo χαt τo τQιτo στo επιπεδo
επdQχειαE Φλ6πε ΠαqdgτηΙLα 2). Σε oτενη oυνd,qτηαη με τα αναλυτιxα πQoγρdμματα εξεταξoυμε χαL τα σxετL'{d εγxειq[δια. Eδιil, μαζ απαα1oλoriν θ6ματα
6πω9 δυνητιx6g επιλoγ69 ανd επ[πεδo, o1εδιααμ69, ανdπτυξη xαι αξιoλ6γηoη
τoυ μαΘηoιαxoti υλιxor}. Eπlοηg, o o1εδιαoμ69 τoυ xαθημεqινori ωqια(,oυ μαθηματoζ, oι ατ61oL τoυ, τo πεQιε16μεν6 τoυ, η αντιατo[,χηση των μαθηoιαxιitν
υλιxιilν χαι των δεξιoτητων χαι η ιxαν6τητα διαxεiqιoηg τoυg σε πQαγματιx6
1g6νο στηγ τdξη απoτελoιiγ επιπλ6oγ στoιχεlα τηg θεματoλoγlαg τoυ συγχεxριμθνoυ μαθηματog.
Στα πλαloια τηg επtχoιγωνιαxηg πρoo6γγισηζ επtσημαiνεται 6τι o g6λog
τoυ δααxdλoυ ωζ συνoμιλητη xαι φogθα/γνιboτη τηg γλιboσαζ χαι των πoλιτιoμιxιbν τηζ στoι,χε(,ωγ ε(,γαι σημαγτυχ6g. Παgdλληλα 6μωs o δαoxαλoE xαλεlται γα oυντoνlξεt χαι γα oQγανιbγει τo xατdλληλo μαθηαtαx6 περιβαλλoν γνα
τoυζ μαΘητ6E τoυ. o δdoxαλoζ, ωζ oυνoμιλητηg, oφεiλει γα διατηρεi τιg λεπτ6g
ιooρρoπiεg μεταξι} παιδαγωγιxoti χαι επιχotγωνLαχori λ6γoυ αλλd χαι γα μπoρεi να περνα απ6 τoν πριilτo oτo δεtiτεqo, 6πoυ xqiνεται αναγxαlo υπεqβαiνoγταζ τoν q6λo τoυ ωζ παιδαγωγoti xαι δαoxdλoυ χαι αμαλιdξoγταζ τoν ρ6λo
τoυ συγoμιλητη. Eτσι, μπoqεi να γ(,νει γtα τoυE μαθητ69 τoυ 6γα ξωνταν6 παgdδειγμα χQηστη τηg γλιiloσαζ πoυ μαθαiνoυν (βλ. Papaefthymiou-Lytra ']'987,
1990).

T6λo9, η εσωτεQιxt1xαι εξωτεgυxη αξιoλ6γηση εLναι τo τελευταio, αλλd πoλri
σημαντιχ6 θθμα πoυ πQαγματευ6μαστε στo συγχεχQιμ6νo μdθημα. Tα oτoι1ε[α
εσωτεQιχηg αξιoλ6γηoηE στηγ ξ6γη γλιboαα αφoqotiν στην τlατατσl{τηQια η διαγνωoτιxη αξιoλ6γηση, στην αξιoλ6γηoη πρo6δoυ, στη oυνε1η η εναλλαxτιxt1
αξιoλ6γηαη βdoει φαxιiλoυ, στηγ αξιoλ6γηoη απ6 oυμμαθητη/-τqια, στην αυτoαξιoλ6γηoη xλπ. xαθιbg χαt στo Q6λo πoυ αυτd μπoqofν να διαδqαματlooυν
στηγ διδαxτιxη/μαθηoιαxη διαδιxααiα. Απ6 την dλλη μεqιd,, τα στoιχε(,α εξωτεQtχηE αξιoλ6γησηζ αφoQotiν ατα πtστoπoιητιxα γλωoooμdθειαg πoυ μπoQεi γα
παρ61oυν ανεξdgτητoι η xgατιxol φoqεig xαθιilg χαt στηγ 'αξιoλ6γηαη φαx6λoυ' (Ρortfotio Assessment), 6πω9 oqiξεται απ6 τo Συμβotjλιo τηg Eυgιbπηg

(Παπαευθυμ [oυ-Λliτ gα αδη

μ. ).

Σημαντιx6 q6λo ατιg επιλoγθg μαg αυτ69 6παιξε χαL τo γεγoν69 6τι υπηqxε
επαqx6g μαθηoιαx6/διδαxτιx6 επιoτημoνιx6 χαι εQευνητιx6 υλιx6 ειδιxd για
την ελληνυxt1ωg δεriτεqT/ξ6γη γλιbooα. Αg oημειωΘε(, 6τι 6να σημαντtχ6 μ6qog
γtα τιζ ανdγxεg τoυ μαθηματoζ xαλriπτεται απ6 τo υλιx6 πoυ 6xει παqα1θε(,
xαι εxδoθε[, απ6 τo Διατμηματιx6 Πq6γqαμμα για τη Δυδααxαλiα τηg Eλληνιxηg ωg ξ6νηg γλιbooαg τoυ Πανεπιoτημ(,oυ Aθηνιbγ, τo oπoio εiναι ιxαγ6 γα
xαλriψει τιζ πQωτoγενεig μαΘηoιαx6E/διδαxτιx€g ανd,γχεE τωγ φoιτητιbν τoυ
πqoγqdμματoE. To επιoτημoνιx6 αυτ6 υλιx6 παqατ(,θεταt στo ΠαqdqτηΙLα 26.
6. Στο oημεLo αυτ6 θα ηθελα γα αγαφερθιb οτoν oημαντιx6τατo g6λo τoυ oυγαδ6λφoυ
Αγ. Kαθηγητη χ. Π. Kογτoti oτην υλoπoiηοη αυτoιi τoυ επtστημoνιxoti 6ργoυ oτα
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Eτσι, δεγ xαταφεriγoυμε διαqxιilg χαι αJτoχλειoτιxd στηγ ξεν6γλωαoη βιβλιoγqαφ(,α, πoυ αντλεi τα παgαδε(,γματα γtα τιE εφαQμoγ€ζ τηζ απ6 dλλεg γλιiloσεE χαι dλλεg χoιγωνιχ6g, πoλιτιoμιx6g xαι ιδεoλoγιx6g πQαγματιx6τητεg,
αλλd τη χQησtμoπoιotiμε ωE δευτεqoγεν6g μαθηoιαx6 υλιx6, oπωoδηπoτε πoλι]
σημαντιχ6 για την ανdπτυξη τηE χQιτιχηg ox6ψηζ χαt τoυ στoχαoμοri τωγ εχπαιδευoμ6νων.

6. H αξιoλ6γηoη τωγ φoι,τητιbv

Η αξιoλ6γηση εiναι μια απ6 τιE oυσιαoτιx(,g oυγιατιiloεE τηζ εxπαiδευσηζ ενηλixων (Sparks-Langer et al. 1,991, Roger 2οΟ0). Απoβλ€πευ: πριbτo, να δυεgευνηoει xατd π6ooγ επιτεri1θηχαν ot ατoμιxoi xαι oυλλoγιxoi oτ6xoι πoυ τ6Θηxαν
xατα την εχπαιδευτυxη διαδιxαoiα, xαι δεtiτερo, γα ανατQoφoδoτησει τoυE εχπαυδευoμ6νoυ9 χαι τoυζ εxπαιδευτ6g-xαθηγητ6g, με στoιχε(,α oτα oπoiα μπoqοriν να στηQt1τotiν για να πqoβotlν oε τυ16ν αναγxα[εE αγαJτQooαgμoγfg τoυ
μαθη o ι αxoιi π ε q ιβαλλoντ o g (βλ Συ μπεqdoματα).
oι φoιτητ69 αξιολoγotiνται με βαοη oυλλoγιx6gxαι ατoμtx6g oυγΘετιx6E εQγαo[εg, πoυ 61oυγ τη μoQφη επlλυoηs πQoβλημdτων xαι ληψηg απoφdσεων.
Eτoι, γiνεται πρooπdθεια να αξιoπoιηθoιiν η αυτενθqγεLα, η αυτoνoμiα, η ουνειδητ6τητα, η αυτoχQιτtχη, η δια1εiqιoη πQoσωπιxoti 1ρ6νoυ, αλλd χαι η συγεQγατιχ6τητα, πoυ διαxρiνoυν τoυE ενηλιxεg (ΠαπαευΘυμi,oυ-Λιiτqα 2002α).
'oλα τα παQαπd,νω απoτελotiγ oυoιιbδη oτoι1εi,α τηζ πQoσ6γγιαηE τoυ xριτιxori
στoχασμori. Στιg oυλλoγιxθg εqγαoiεg αξιoλoγoriν oι iδιoι τιζ πQoσπd,θει6g
τoυs αλλd χαι των συμφotτητιbν τoυg με τoυE oπoioυg oυνεqγdξoγται, ενιb
στυE ατoμιxθg εqγαoiεg αξιoλoγoriνται απ6 τoν διδdσχ,oγτα με βdoη συγχ,εχQtμ6να χαι γνωστd, α' αυτotiE xgιτηqια, πoυ αναφι6qoνταl, χατωτ6gω. Mε τιg επιλoγ69 μαg αυτ69 oτo1ειioυμε να δημιoυργηooυμε 6να 'oυνε16g' (continuum)
διαδιxαoιιbγ αυτoαξιoλ6γησηE χαι, ετεgoαξιoλ6γηoη9. Aυτ6 oημα(,νευ 6τι oι
φoιτητθg εναλλαxτιxd αυτoαξιoλoγotjγται xαι αξιoλoγotiνται απ6 τoυζ συμφoιτητ69 τoυE, xαθιilg oυνεgγdξoνται μεταξti τoυζ για γα πQoετoιμdαoυν τιg
oυνΘετιx6g τoυg εgγαo[εg, ενιb oτo τ6λo9 ετερo-αξιoλoγoriνται απ6 τoν διδdσχoγτα. M6oα απ6 τoυg διαφogετιπoιig τιiπoυg εqγαoιιilν πoυ στoχεrioυν στην
αυτoαξιoλ6γηoη χαυ ετεQoαξιoλ6γηση, oι φoιτητθg xαλotiγται να ε}ιφQdooυν
τιg απ6ψειζ τoυζ χαι τη διxη τoυE αντiληιη χαι χαταν6ηαη των θεμdτωγ πoυ
μαE απασ1oλotiν ατo μdθημα, για γα αχουστε(, ιθτoι xαι'η διxη τoυE φωνη'.
Eπi,oηg, αξιoλoγot]γται xαι xατa τη διdqxεtα τoυ μαθηματog αλλd xαι μετd τo
τ6λoE τoυ.

πλα(,oια των πQoγqαμματων LΙNGUA-ΑCTΙON-VB (93/031093UD-VB) xαι TDPL\ΜTLs-FΙNGS (37098-CP-2-97-1-GR-LΙNGUΑ-LD), τα oπolα ε[1α την χαQα χαt τηγ
τιμη να oυντoν[ξω για τo Παγεπιoτημιo Aθηνιbν.

Exπαιδειjowαζ τoν xαθηyηττj
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Στην πεQιπτωση των oυλλoγιxιbν εqγααιrbν, oυ φotτητ6ζ δoυλεfoυν σε oμdδεE. Στ6xoE τηE oυλλoγιxηg εργαα[,αg εLναι να συνεQγαστoliν γtα τη αυλλoγη
τoυ αναγχα[,oυ υλιxot} :}LαL τη συγγQαφη τηg εqγαo[αg, TηV oπoiα μπogεi να πα-

qoυoιdαoυν στηγ τdξη η να παραδιbooυγ για αξιoλ6γηoη. Eδω, θα ηθελα να

αναφ6ρω δr1o παραδεiγματα oυλλoγιxιilν εργαoιιilγ πoυ 6xoυν χQησιμoπoιηΘεi,
xατα τη γνιilμη μoυ, με επιτυxLα. Στo πριilτo παqdδειγμα, oι φoιτητθg xαλoriγται να xαταγqdιpoυν πoιεE εiναι xατa τη γνιilμη τoυE oι βαoιx6s αQχ6E τηζ επtχoLνωγtαxηg πgoo€γγιoηg, με βdoη τα στoιχεiα πoυ oυλλ€γoυν xατd, τη διdgχεια τoυ μαθηματog, αλλd χαι τηγ ατoμιxη τoυE μελ6τη oτη βιβλιoθηxη. Kαι
τoriτo δι6τι oτ61oE τoυ μαθηματoζ δεν ε(,ναι γα υιoθετηαoυν dxqιτα τη συγχε-

xqιμ6νη πρoα€γγιoη, αλλα να χατανoηooυν χαt να oυμπεgdνoυν xgιτιxd τιg
βααιx6g αQχ€E τηg. Θα ηθελα επLοηE γα επισημd,νω 6τι πoτ6 δrio oμdδεg δεν
φαiνεται να xαταληγoυγ ατα lδια oυμπεqdσματα, αφori τo τελιx6 πρoι6ν πoυ
παραγoυν εξαqταται πd,ρα πoλf απ6 τιg πqωτoβουλ(,εg των μελιilν τηζ oμdδαg
για εξατoμιxευμ6νη μελ6τη ξεν6γλωooηE xυqiωg βιβλιoγqαφ(,αg, απ6 την xαλη
γνωαη τηg ξ6νηg γλιboααg xαι απ6 τo π6oo oυ1νd, αυναντιilνται για γα μotQαoτofν μεταξti τoυζ τα 'διαβαoματd,' τoυζ χαι να βγdλoυν τα oυλλoγιxd συμπερdαματd τoυζ. Δεriτεgo oγετιxo παρdδειγμα πoυ λειτoυqγησε με επιτυ1(,α, ε(,ναι η χαταγQαφη xαι παρoυαiααη βιβλiων γλωααoλoγιxoti, παιδαγωγιxοri η
ιpυ1oλoγιxoti πεQtεχoμ€γoυ πoυ εxδ6θηxαν τα τελευταiα δ6xα xρ6νια oτα ελληνιxd χαι πoυ αναφ6qovται στην επtχoινωνιαxη πqoo6γγιoη, 61ι απαqαiτητα
αγαφoQιxd με τιg ξ6νε9 γλιilοoεg. Kαι εδιb oυ oμdδεg διαφoqoπoιoliνται αγd,λoγα με την δραατηqιoπoiηση τωγ μελων τηg oμdδαg. Και oτιg δrio πεqιπτιiloειg,
oτ6xog εiναι να αξιoπoιηΘor}ν oτo 6παxQo oι δυνατ6τητεE τoυ xdθε μ6λoυg
μιαζ oμdδαg xαι, xυq[ωE, τα μ6λη τηg ομdδαE γα μoιgdξoνται τη γνιiloη μεταξri
τoυE oυνδυdξoνταE €τoι την εξατoμιxευμ6νη (self-directed learning) με τη συνεQγατtχη μdΘηoη (collaborative learning).
Στην πεqiπτωoη των ατoμιxrbν εργααtιby, ot φotτητ6ζ δoυλεfoυγ ατoμιxd,. H
ανταλλαγη απ6ιpεων μεταξri τoυg ε[ναι Θεμιτη. To θ6μα τηζ εQγασ(,αg εiναι xoιν6 για 6λoυ9, αλλd με επιλoγη διαφoρετιxotl διδαxτιxoιi υλιxoιi απ6 τoν xdθε
φoιτητη. Tην π6μπτη εβδoμαδα xαλε(,ται xd,Θε φoιτητηg να δηλωoει με πoιo διδαxτιx6 υλιπ6 θα αo1oληθεi xαι πotα διδαxτιxη εν6τητα θα επεξεqγαoτεi. To
Θ6μα τηζ ατoμιxηg εργαoiαg δiγεται με την 6ναρξη των μαΘημd,των, ot}τωg
ιiloτε να συγχεντqιbνoυν oιγd-oιγd τo αναγxαlo υλιx6 γtα τη συγγQαφη τηζ,
εγιil xαλotiγται να τηγ xαταθ6ooυν δrjo μηνεE μετd την ληξη των μαθημdτων.
To θθμα, oι πqoilπoθ6oειg χαt τα xqιτηρια αξιoλ6γησηE τηE εqγαo[,αg xαταγρd-

φoγταL στoγ πiγαxα 1.
Στo oημεlo αυτ6, θα ηθελα γα επισημd,νω 6τι η ανdπτυξη τoυ xgιτιxot|l oτo1αoμori ωg βqα1υπρ6θεαμoE χαι μαχQoπQdθεoμog oτ61o9 ατη διδααxαλiα/μd.Θηoη μLαE ξ6γηg γλιiloααg, απαιτεi xg6νo για διεξoδιxη μελ6τη, xαταν6ηoη χαι
αφoμoiωση τoυ αντιxειμ6νoυ χαι των συναφιilν γνωoτιxι(lγ πεδ(,ωγ xαι πqoπd,ντων 1g6νo για αυξητηση χαι αrrταλλαγη απ6ψεων, πoλλ6g φo96g εx διαμ6τρoυ
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H αξιoλ6γηση τωγ φoιτητd)γ
Θ6μα:

.
.
.
.

Eπιλ6ξτε θνα διδαxτιx6 βιβλi,o oτο oπoio o συγγqαφ6αg τoυ 6χει, xατα
δηλωoη τoυ, υιoθετηαει τηγ επιχoινωνιαxη πqoο6γγιoη.
Aξιoλoγηατε τo με βdαη τα xριτηqια πoυ 61oυμε επεξεqγαατεi xαι τα
oτoιxεiα πoυ 61ετε συγχεντQιbοει απ6 τη μελ€τη oαg.
Eλ6γξτε αγ τo πεqιε16μεγo τoυ βιβλioυ ανταπoχρiνεται oτη δηλωση τoυ
συγγQαφ6α τoυ. Αξιoλoγηστε τo με αναφoqd ατη διεθνη βιβλιoγqαφiα.
Edν 61ι, πgoτεiγετε συμεχQιμ6νεg αλλαγθg, με oτ61o τη μ6γιατη δυνατη επιxoινωνιαxη βελτiωoη τoυ μαΘηoιαxoti υλιxoli.

Πρo0πoθ6σεLζ;

.
.

Απαιτoriμενog αριθμ69 λ6ξεων: 4000-5000.
Η εgγαο(,α θα παqαδoΘεl δlio μηγεζ μετd τη ληξη των μαθημdτων τo αQ-

.

Tηγ π6μπτη εβδoμdδα παqαxαλεloτε να δηλιiloετε πoLo βιβλio θα αξιo-

γ6τεqo.

λoγηoετε χαι πoια εν6τητα θα επεξεqγαoτεiτε.

H αξιoλ6γηση τηg εργαolαg θα γ('νει με βαση τα παQαι'tdτω xριτηρια:

.
.
.
.
.

Αγdλυση χαι θεωρητιxη oτηριξη τoυ θ6ματo9.
Αξιoπoiηοη τηg διεθνotig βιβλιoγqαφiαg.
EφαQμoγ6g: απ6 τη θεωqiα στην πqdξη.
oργdνωση χαι παqoυoiαση τηs εgγααiαg.
Σωoτη χQηση αxαδημαΤxori λ6γoυ.
Π(,ναxαg

1

επi τoυ αντιxειμ6νoυ με τoν διδdoxoντα χαL τoυE ουμφoιτητθg
τoυg, επoμθνωE, θα θπqεπε να 61ει τoυζ iδιoυg αxριβιilg
αξιoλ6γηoη
η
oτ61oυg, δηλαδη να εδqdξεται στην πqoo6γγιση τoυ xqιτιxoιi στoχασμoli, τoν
oπoio χαι να xαλλιεgγεi oτην πqdξη. Tα xριτηQια πoυ xαταγqd,φoγται ατ61o
61oυν να oqιoθετηooυν a priori Ι{αι a posteriori τιg ιxαν6g αυνθηxεg η τα βαoιxd oυoτατιxa αξιoλ6γησηζ τoυ μαθηαιαxotj απoτελθoματog, δηλαδη τηζ εQγαolαg. Oι φoιτητ69 xαλor}νται να θ1oυν υπ6ψη τoυE τα xqιτηqια αυτd, xατd την
πoρε(,α συγγQαφηg τηs εgγααiαg τoυζ. T6τoυoυ εlδoυg εqγαo[,εE δiνoυν τη δυνατ6τητα στoυE φoιτητι1g να αγαJττιiξουν μεταγνωστιx6 oτo1αoμ6 xαι γα xdγoυγ
τη οr1νδεοη μεταξυ θεωρ(,αE χαι πραξηg βennycook 1997).
αγτ(,θετων,

τoυE. Και
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6. Συμπεqfroματα

Συμπεqασματιχd, στα πλαισια τηE πQoσ6γγtσηE τoυ }{,QLτL}to1j στoχασμo13
πoυ επελ6γη ωg διδαxτιxη/μαΘηoιαxη διαδιχασια, αλλd χαL ωE διαδιxαoiα
αξιoλ6γησηζ τoυ συγχεχQtμ6νoυ μαθηματoζ, oι φoιτητιtg, oι oπoloι xατθ1oυν
σχηματιχd, την xεφαλη εν69 τgιγιilνoυ, τα παvτ6E τriπoυ μαθηoιαxd, 'υλιxd', 6μψυχα xαι dψυ1α, πoυ oυνιoτoriν τo μαθηαιαx6 περιβαλλoν τoυ συμεxqιμθνoυ
μαθηματoζ χαι η αξιoλ6γηση αυνιοτofν τtζ τQειE γων(,εg εν69 τριγιilνoυ, πoυ
ωζ συγχoιγωγotiγτα δo1εiα επιχoινωνotiγ xαι αλληλoεπηqεdξoνται dμεoα xαι
6μμεoα (βλ. ο16διo 1).

To μαθηoιαx6 πεqιβαλλov συμπεριλαμβανει, μεταξri dλλωγ, τα παγτ69 εi-

δoυg μαΘηoιαxd, υλιxd, 6πωg εiναι oι βιβλιoγραφiεg, τα διδαxτιxα εγ1ειρ[,δια,
τα διαφoQα oπτιχoαχoυστιxd, μ6oα, την τεχγoλoγiα x}"π., τιE συναντηαειg/ουξητηαειg τωγ φoιτητιilν στηγ τdξη με τoν διδdoxoντα, αλλd xαι μεταξri τoυg

oτη βιβλιoΘηxη, την αξιoπoiηοη των πQoηγoriμενων γνιboεωγ

χαι εμπειgιιbν

τoυE, τη oυνειδητ6τητα των πQoσωπιxιilγ τoυζ στQατηγtxιbν μdθησηζ χαι επιxoινωγ[,αζ, τηγ αυτoνoμiα xαι την αυτoδιδαoxαλiα xλπ. Η αξιoλ6γηση συμπεqιλαμβανει, 6πωg αναφ6qαμε, πQαχτιxtg 6πω9 η αυτoαξιoλ6γηoη, η αξιoλ6γηoη απ6 συμφoιτητη/-τQια χαι η ετεqoαξιoλ6γηoη απ6 τoν διδdοxoντα. Oι δQαoτηQι6τητεζ χαυ oι αυνθετυxt1 εgγααiεg πoυ 6xoυν επιλεγεi oτα πλαioια τoυ
μαθηματog ατηq(,ξoνται στιζ αQχ6ζ τηζ πρooθγγισηE τoυ xριτιxoιi oτo1αoμoti
xαι απoβλ6πoυγ oτη βιωματυxt1εμπ6δωoη τηg.

Πoλλo( μπoρεi να αγαQωτηθoιiν γυατ[ o εxπαιδεtiων δεν xαταλαμβdνει τη
διxη τoυ γωνiα oε αυτ6 τo α1ημα, otiμφωνα με τLζ χατεστημ6νεg αντυληψειg 6τι
'o μαθητiζ, o δααxαλoζ 1tαL τα διδαxτιxα υλιxα' απoτελotiν τιζ τQεtζ γωνiεg
τoυ τριγιilγoυ εχπαiδευoηg. Κατd τη γνιilμη μoυ, στo πλαioιo τηζ πQoσ6γγιoηg
τoυ χQιτtxoti oτo1αoμori oφεlλoυμε γα επανεξετdooυμε, 61ι μ6νo τo q6λo τoυ
φοιτητη, αλλd χαι τoυ εxπαιδευτη-xαΘηγητη. Στo iδιο αυτ6 πλαioιo, θεωqιil 6τι
o εxπαιδευτηg-xαΘηγητηg ε[,ναι μ6QoE τoυ μαΘηoιαxoιi πεqιβdλλoντoE, xαι 61ι
μια αυθrlπαQχτη πQωταγωνιoτιxη xαι ioωg ανταγωνιoτιxη oντ6τητα, πoυ xtiφοιτητ69

αξιoλ6γηoη

μαΘηoιαx6 περιβdλλoν

Σ16διo

1
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Qιo στ6χo 6xει γα φQoγτi,ξει για την oqγd,νωση τoυ μαθηαιαxori περιβαλλoντoE
Θεαμιxd χαι ψυχoλoγιxd, για γα βoηθηαει τoυζ φoιτητ6g να ααxηθoliγ να ox6πτovται xqιτιxd xαι αυτ6γoμα xαι 61ι να απoΘηxεtioυγ d,xqιτα πqoεπιλεγμ6νεg
γνιboειg. oπωg σωστd αναφ€ρει o Κenny (1993: 440)' η αυτoγoμlα δεν oρ(,ξεται
ωζ μια αφηQημ6νη αναφoqd oε πQoσωπtxfg μαθηoιαx6g επιλoγ6g, αλλd ωζ μια
συγχεχQιμ6γη πqooπdθεια ενθdQQυνσηζ των φoιτητιbν να αxoλoυΘηooυν τη
διαδιxαo[,α εxε(,νη πoυ θα τoυE επιτρ€ψει να εχφQαστotiν, για τo πoιoι ε[,ναι, τι
πιoτεlioυγ, τι θθλοιrν γα xd,γoυγ xαι τελιxα πιbg €1oυν επιλ6ξει γα τo xd,νoυν.
Eτσι, oι φotτητ6g βιιbνoυν τη μαθητoχεγτQιxη πqoo6γγιση χαυ τoγ xgιτιx6 oτo1αoμ6 στην πραξη ωg βιωματιxη εμπευgiα, πgdγμα πoυ θα τoυζ επιτρ6ψει να
την υιoΘετηαoυν ευxoλ6τεQα χαι γα την εφαρμ6ooυγ με τoυE διxorig τoυE μαθητ69 αργ6τεqα. Tα μαθηoιαxd υλιxd, dqΘqα xαι βιβλiα, πoυ εiτε oυoτηνει o διδαoxων εiτε ανευgioxoυν ot φoιτητ6ζ με διxη τoυζ πgωτοβoυλiα 61oυν 6ναν
παQεμφεQη μαθηoιαx6 96λo να παiξoυν, αφori η μdθηαη oε αυτη την πεgiπτωoη oQLξεται ωE τo απoτ6λεoμα τηg διαδιxαα(,αg xατα την oπoiα η εμπεtgiα μετασχηματ(,ξεταυ oε γνιilοη (Kolb 1984). Στo πλα[αιo αυτ6, η αυτoαξιoλ6γηοη, η
αξιoλ6γηoη απ6 συμφoιτητη xαι η ετεQoαξιoλ6γηoη ε(,ναι τ6αo σημαvτtχ6g oε
6να μαΘηoιαx6 πεqιβdλλoν γενιxd xαι ειδιx6τεqα oε 6να πεqιβdλλoν εηλixων,
6αo xαι oι γνιboειE χαι oι εμJτεtQi,εg πoυ o xdΘε φoιτητηg φ6qνευ μαξi τoυ ατo
ν€o μαθηoιαx6 πεqιβαλλoν.

oι επιλoγ69 πoυ 6γιναν ωζ πQoζ την πQoσ6γγιoη, τo πεQιε16μενo τoυ μαθηματoζ χαι τηγ αξιoλ6γηoη θ1oυν oαν βqα1υπρ6θεoμo (ατα
πλα[αια τoυ μαθηματog), σαν μεσoπq6θεομo (oτα πλαlοια τoυ MΔE) xαι xυQ[ωζ σαγ μαχqoπq6θεαμo oτ61o να επιτρ6ψoυγ στoυS εxπαιδευoμθνoυg να
αναπτtiξoυν τηγ ιxαν6τητd, τoυg για συγεtδητ6g xqιτιx6g επιλoγθg oε α16oη με
τη μαθηοιαxη/διδαxτιxη διαδιxασiα, oτα πλαiσια μιαζ επtχoινωνιαxηg πqοo€γγισηζ με oυσtαoτυx,i1γνωαιαxη 1ρoιd. Mε αυτ6ν τoγ τ96πo, μ6oα απ6 την xαλλι6qγεια τoυ χQιτtχoti ατo1αoμoιi χαι τηE αναξητηαηζ, τηs λυoηE πqoβληματων
χαι τηζ ληψηs απoφdoεων, επιδιιbxεται να μπoQoriγ γα παiρνoυν πρωτoβoυλiεg xαι να επιφ6Qoυγ τιζ αναμα[εg αναπQoσαQμoγ6ζ με ευαιoΘηoiα xαι oεβαoμ6 oτιg ατoμιx6g xαι oυλλoγιx6g ανdγxεg των μαθητιbν τoυg, χωQιζ γα απoμαxqιiνoγται απ6 τoν xtiqιo oτ61o τoυζ πoυ ε[ναι τελιxd η μdθηoη χαι η χQηση
τηg ελληνιxηζ ωζ ξθγηg γλιbooαg.
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