Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ
Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

10Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ
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10Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ
‘ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ’

Ζ Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, ε αξραηφηεξε παγθχπξηα παηδαγσγηθή εξεπλεηηθή
νξγάλσζε, νξγαλψλεη ην 10ν πλέδξηφ ηεο γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε εξεπλεηέο,
θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ φιε ηελ Κχπξν λα παξνπζηάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή
έξεπλα κε ηελ νπνία αζρνινχληαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. ε κηα επνρή έληνλνπ
δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη πηέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ην ζπλέδξην ζηνρεχεη, εθηφο ησλ
άιισλ, λα ζέζεη ππφ εξψηεζηλ θνηλέο παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο γηα ην ηη ζπληζηά
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη πψο απηή επηηπγράλεηαη, θαη λα ζπδεηήζεη ζρεηηθά
πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη. αο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζ’ απηή ηε ζπδήηεζε
θαη λα ζπκβάιεηε εθθξάδνληαο ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηo παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν.
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Πξφεδξνο: Φηηάθα Διέλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Μέιε
Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Σζαγγαξίδνπ Νίθε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Κνπηζειίλε Μαίξε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Σζηπιάθνπ ηαπξνχια, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Υξίζηνπ Μηξάληα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
πκεσλίδνπ ηκψλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
πκενχ Λντδνο, Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Παλανχξα Ρίηα, Παλεπηζηήκην Frederick
Εεκπχιαο Μηραιίλνο, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Πξφεδξνο: ηκψλε πκεσλίδνπ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Μέιε
Υξίζηνπ Μηξάληα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Βξαζίδαο Υαξάιακπνο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
σθξάηνπο Μηράιεο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
έπνο Αβξαάκ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
ηπιηαλνχ Αληηγφλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Νηθνδήκνπ Θενδψξα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Νηθνιάνπ Καηεξίλα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Μίηζηγγα Ζιηάλα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
εκπαιδευτικοί,
φοιτητές και φοιτήτριες,
Με την ιδιότητά μου ως προέδρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας για δεύτερη συνεχή θητεία,
σας απευθύνω και πάλι θερμό συναδελφικό χαιρετισμό και σας καλωσορίζω στο 10ο
συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, ότι πολλά έχουν
αλλάξει προς το καλλίτερο από το πρώτο ιστορικό συνέδριο της Εταιρείας. Όταν για
παράδειγμα η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα πριν από
20 χρόνια, τα συνέδριά της ήταν μια όαση σε μια συνεδριακή έρημο. Τα δικά μας συνέδρια
ανταγωνίζονται μια πλειάδα άλλων μικρών και μεγάλων συνεδρίων σε ένα ασφυκτικά
γεμάτο ετήσιο εκπαιδευτικό συνεδριακό ημερολόγιο. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα
πολύ θετικό βήμα μπροστά. Όχι διότι μέσα από τον ανταγωνισμό φτάνουμε στην αριστεία!
Η διεθνής παιδαγωγική και κοινωνική εμπειρία καταδεικνύουν ότι μόνο στην αριστεία της
απάτης φτάνουμε με τον τρόπο αυτόν. Ούτε διότι ο ανταγωνισμός μάς ωθεί στο επιθυμητό
αποτέλεσμα. Διότι πολύ απλά εμείς δεν είμαστε υπεραγορές τροφίμων.
Είναι θετικό διότι αυξάνεται η κρίσιμη μάζα των διανοητών, των ερευνητών, των
φοιτητών, και συνεπώς πληθαίνουν τα θέματα της συζήτησης, φωτίζονται νέες πτυχές
αναζήτησης, βελτιώνεται η ποιότητα του διαλόγου. Αναμφίβολα η Παιδαγωγική Εταιρεία
με τα συνέδρια και με τα πρακτικά της έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εξέλιξη αυτή. Το
ίδιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο συμμετέχει για πολλοστή χρονιά στην
διοργάνωση του συνεδρίου μέσω του Τμήματος Επιστημών Αγωγής και του Κυπριακού
Ομίλου Ενιαίας Εκπαίδευσης.
Αλλά βέβαια, χωρίς τη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων, αυτός δεν θα ήταν διάλογος,
θα ήταν μονόλογος! Κι αυτό δε μας βοηθάει σε τίποτα. Στη φετινή μας διοργάνωση έχουμε
τη χαρά να φιλοξενούμε ομιλητές από 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο και την
Ελλάδα και συνέδρους από πολύ περισσότερα. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή αυτή!
Ευχόμαστε να πολλαπλασιαστεί και να ανθίσει στα χρόνια που θάρθουν...
Η χρονιά είναι και φέτος, όπως και – παραδόξως – κάθε χρονιά, κρίσιμη για την
εκπαίδευση. Το τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου έχει αλλάξει ριζικά, και οι
νέες αλλαγές που προτείνονται θα το αλλάξουν έτι περαιτέρω. Και να μην έχετε καμμία
αμφιβολία! Οποιεσδήποτε ανεπαίσθητες αλλαγές λαμβάνουν χώραν ή ακόμη και
κυοφορούνται σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν άμεσες και κατακλυσμιαίες
συνέπειες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας κι ακόμα νηπιακής εκπαίδευσης. Και
συνεπώς μας αφορούν όλους άμεσα! Οι αλλαγές αυτές, πολλές από τις οποίες είναι, ή
εμφανίζονται ως συνέπειες ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών στην Ευρώπη και τον
κόσμο, θα παρασύρουν στο διάβα τους δομές και αντιλήψεις δεκάδων ετών. Τίποτε πλέον
δεν μπορεί να εκληφθεί ως δεδομένο, και πουθενά δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Η μόνη
διέξοδος που έχουμε, είναι να βγούμε θαρραλέα μπροστά και να συνεισφέρουμε με το λόγο
μας, με την εμπειρία μας, με την όποια σοφία έχουμε αποκτήσει ως εκπαιδευτική και
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ερευνητική κοινότητα στην πάροδο των χρόνων – κι έχουμε μια από τις αρχαιότερες και τις
πιο πλούσιες ιστορίες ως τομέας – για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις αλλαγές που
έρχονται. Αυτό είναι δικαίωμα και ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν οι αλλαγές στην εκπαίδευση
να γίνονται ερήμην της ερευνητικής κοινότητας η οποία γνωρίζει καλλίτερα από τον κάθε
άλλο και τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Αντίθετα θα
έλεγα, όλη αυτή η γνώση πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά – και είναι πολλά – στη σωστή τους βάση: για τη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
παιδιών μας. Για την παροχή των μέγιστων δυνατών ευκαιριών εκπαίδευσης και ζωής σε
όλους.
Σταθείτε δίπλα μας στο δρόμο για ένα Όραμα Παιδείας!

Ελένη Φτιάκα
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Λευκωσία
Μάιος 2008
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ
Πξφγξακκα
Πεξηιήςεηο αλαθνηλψζεσλ ζηελ νινκέιεηα
πκπφζην εηο κλήκε Πεχθηνπ Γεσξγηάδε
Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα
πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο
Πεξηιήςεηο αλαθνηλψζεσλ ζε παξάιιεια ζπκπφζηα (ζε αιθαβεηηθή ζεηξά)
Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο
Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Γειεγηάλλε Διέλε, Ζιία Ηιηάδα θαη πχξνπ Παλαγηψηεο
Αλαγλψζηνπ Γαξχθαιινο
Αξηζηνηέινπο Φιψξα
Βαιηαληή ηαπξνχια θαη Κνπηζειίλε Μαίξε
Γηάγθνπ Γηάγθνο θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Γειεγηάλλε Διέλε, Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Παλανχξα Αξεηή, Ζιία
Ηιηάδα, Καξαλίθθεο Φνίβνο θαη Υξπζνζηφκνπ Μαξηιέλα
Γεκαθνπνχινπ Μαξία
Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Έθηνξνο Διέλε θαη Υξίζηνπ Δπζπκία
Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο
Δπαγφξνπ Άξηζηνο, Λνπθά Λνπθάο θαη Εαραξία Εαραξίαο
Ζξαθιένπο Μαξία
Ήξγεο Αξγχξεο θαη Μαθξή Όιγα
Θενδψξνπ Παλαγηψηεο
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Ηάζνλνο σηεξνχια θαη Εεκπχιαο Μηραιίλνο
Ησάλλνπ Αλδξνχια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Ησάλλνπ Νηθνιέηηα θαη Ρέππα Αλαζηαζία-Αζαλαζνχια
Καγθνπξά Θεψλε, πχξνπ Παλαγηψηεο, Ζιία Ηιηάδα θαη Μνλνγπηνχ Αλλίηα
Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα θαη Κπζξαηψηεο Αλδξέαο
Καξαηάζνπ Καηεξίλα
Καηαιάλνπ ηπιηαλή θαη νθνθιένπο Παξαζθεπή
Κνπππάλνπ Άλλα
Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ νθία
Κνπηζνχγεξα Φσηεηλή
Κπξηαθίδε Έιελα
Κπξηάθνπ Μαξία, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Εαραξία Εαραξίαο
Κσλζηαληίλνπ Νεθηαξία θαη Εαραξία Εαραξίαο
Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Λαδαξίδνπ Αγγειηθή θαη Φσηνπνχιινπ Υξπζηάιια
Μαγθιάξα Μαξία
Μαθξή Όιγα θαη Ήξγεο Αξγχξεο
Μαλσινπνχινπ Υξπζή, Γαβάδνγινπ Αγγειηθή θαη Κφθθηλνο Κσλζηαληίλνο
Μάξθνπ Μαξία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Μαχξνπ Καηεξίλα
Μηραειίδνπ Διέλε
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Μπάηηεικαλ Αληξηαλή, Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο θαη Κχδα Έιελα
Νενθχηνπ Λεχθηνο, Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Νενθχηνπ Μαξία θαη Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο
Νηθνδήκνπ Θενδψξα θαη Φηηάθα Διέλε
Ξελή Έιελα
Οιπκπίνπ Γηψξγνο, Εαραξία Εαραξίαο, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Κσλζηαληίλνπ
Κσλζηαληίλνο
Παιάηνπ Μαξηάλλα θαη Κνπηζειίλε Μαίξε
Παλάνπ Μάξηνο
Παλανχξα Ρίηα
Παπαγεσξγίνπ Γψξα, Βιάκεο Γηψξγνο, Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία
Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε θαη Ρέππα Γιπθεξία
Παπαιενληίνπ-Λνπθά Διενλψξα θαη Κχξνπ-Θσκά Νίθε
Παπαληθφια Δπάλζε θαη Σζηπιάθνπ ηαπξνχια
Παπαπαλαγηψηνπ Φνχιια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παπαζηαχξνπ Βαζίιεο
Παπνχια Παλαγηψηα θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παχινπ Παχινο θαη Ησάλλνπ-Γεσξγίνπ νθία
Πεξηθιένπο Λνχθαο
Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε
Πεηξίδνπ Μαξία, Κνπζηάππα Μαξία θαη Αζαλαζίνπ Κψζηαο
Πέηξνπ Άληξε, Κνπηνχδεο Μαλψιεο θαη Μηραειίδνπ Αζελά
Πηιιφξα Κπξηαθή θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Ρφηζαθα Ησάλλα θαη Εαραξία Εαραξίαο
αββίδνπ Διέλε θαη παλνχδεο Γηψξγνο
ηκνπνχινπ Αγάπε θαη Μηραειίδεο Μηράιεο
θνχξηνπ Διέλε
νθνθιένπο Παξαζθεπή θαη Καηαιάλνπ ηπιηαλή
ηαχξνπ Ησάλλα
ηαχξνπ Υξηζηίλα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο
ηπιηαλίδεο Μάξηνο
πκεσλίδνπ ηκψλε θαη Φηηάθα Διέλε
Σζαγγαξίδνπ Νίθε
Σζάικα Μαξηνχζθα
Φάλεο Κσλζηαληίλνο, Νηθνιατδεο Μειήο, Υαηδελενθχηνπ Μίθεο, Φπιαθηίδεο Μάξηνο θαη
Φεξαίνο Κσλζηαληίλνο
Φειιάο Υξηζηφθνξνο, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Εαραξία Εαραξίαο
Φηιίππνπ ηαπξνχια
Υαξαιάκπνπο Ησάλλα
Υαηδεγεσξγίνπ θεχε
Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία
Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα θαη Αγγειίδεο Παλαγηψηεο
Υαηδεησάλλνπ Ξέληα θαη Ησάλλνπ Μαξία
Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα Κιέα
Υαηδεζηπιιή Μαξία θαη πκενχ Λντδνο
Υξηζηνδνχινπ Νηθνιέηα
Καηάινγνο Αλαθνηλψζεσλ θαη E-mails Δπηθνηλσλίαο
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Παξαζθεπή, 6 Ηνπλίνπ 2008
Αίζνπζα Σειεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, νδφο Καιιηπφιεσο
18.00-18.30

Δγγξαθή ζπλέδξσλ

18:30-19:00

Υαηξεηηζκνί
Διέλε Φηηάθα, Αλαπιεξψηξηα Κνζκήηνξαο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Πξφεδξνο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ
Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
ηαχξνο Εέληνο, Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Αλδξέαο Γεκεηξίνπ, Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ

19:00-21:00

πκπφζην εηο κλήκελ ηνπ αείκλεζηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Πεχθηνπ Γεσξγηάδε
‘Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ’. πληνλίζηξηα: Μηξάληα Υξίζηνπ
Υαιρεηιζμός
ηέθαλνο Γεσξγηάδεο, Δθπξφζσπνο ηεο Οηθνγέλεηαο Πεχθηνπ Γεσξγηάδε
Ο Σάκης Υ. Ζενέηος και ο ζτεδιαζμός ηοσ ζτολείοσ ηοσ μέλλονηος (1969-1977)
Διέλε Καιαθάηε, Αξρηηέθηνλαο, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
Ο ‘παιδαγωγικός αναζτεδιαζμός ηοσ τώροσ’: Μια πρόηαζη για αναβάθμιζη ηοσ εκπαιδεσηικού περιβάλλονηος
Γεκήηξεο Γεξκαλφο, Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα: Μια σνηακηική Προζέγγιζη
Υξίζηνο Υ’Υξίζηνο, Αξρηηέθηνλαο θαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
ηέιηνο Γεσξγίνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
2+1 ΥΟΛΕΘΑ
Εήλσλ ηεξεπεθιήο, Αξρηηέθηνλαο θαη Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
Υξηζηίλα ηεξεπεθιή, Αξρηηέθηνλαο
Αρτιηεκηονικό Πέραζμα
Θενράξεο Γαπίδ, FAIA, Αξρηηέθηνλαο θαη Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο, School of Architecture, Pratt Institute. Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο
θαη Πξφεδξνο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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άββαην, 7 Ηνπλίνπ 2008
8:30-9:00 Δγγξαθέο
Αίζνπζα
E113
9:00-10:30

Αίζνπζα
Δ002

Αίζνπζα
Δ112

12.00-14:00

14:00-15:00

18:00-19:00

Αίζνπζα
Δ004

Αίζνπζα
Δ005

Αίζνπζα
Δ009

Απηναμηνιφγεζε ηεο
ρνιηθήο
Μνλάδαο Η

Φπζηθή
Αγσγή

Γηάιεηκκα – Καθέο
Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα
‘Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε – εηδηθέο αλάγθεο’
Διέλε Φηηάθα, Αζελά Μηραειίδνπ, Υξίζηνο Σζνπξήο θαη νθία Βιάκε
πληνλίζηξηα: Νίθε Σζαγγαξίδνπ
Ζ Γιψζζα θαη ε Δθπαηδεπηηθή
Δληαία
Γηδαθηηθή ησλ Γηδαθηηθή ησλ ΓηαθνξεηηθφΑπηναμηνιφΓηδαθηηθή ηεο ΗΗΗ
Ζγεζία Η
Δθπαίδεπζε Η Μαζεκαηηθψλ Η
Φπζηθψλ
ηεηα ζηελ
γεζε ηεο
Δπηζηεκψλ Η
Δθπαίδεπζε Η
ρνιηθήο
Μνλάδαο ΗΗ
Γηάιεηκκα

Πνηφηεηα
ζηελ
Δθπαίδεπζε

Γεληθή πλέιεπζε

15:00-16:00
16:00-18:00

Αίζνπζα
Δ003

Ζ Γιψζζα θαη ε Ζ Γιψζζα θαη ε Γηαθνξνπνίεζε Ο χγρξνλνο Ννεκνζχλε θαη Μάζεζε θαη
Γηδαθηηθή ηεο Η Γηδαθηηθή ηεο ΗΗ Αλαιπηηθνχ Δθπαηδεπηηθφο
Πξνβιεκα- Κξηηηθή θέςε
Πξνγξάκκαηνο
ηηζκνί

10:30-11:00
11:00-12:00

Αίζνπζα
Δ111

Ζ Γιψζζα θαη ε Δθπαηδεπηηθή
Γηδαθηηθή ηεο ΗV
Ζγεζία ΗΗ

Δληαία
Δθπαίδεπζε ΗΗ

Γηδαθηηθή ησλ Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθψλ
Φπζηθψλ
ΗΗ
Δπηζηεκψλ ΗΗ

Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ
Δθπαίδεπζε ΗΗ

Θέκαηα
Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο

ρέζεηο
ρνιείνππηηηνχ

πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο
‘Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε’
Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Υξήζηνο Θενθηιίδεο, Πέηξνο Παζηαξδήο θαη Παλαγηψηεο Πεξζηάλεο
πληνλίζηξηα: Διέλε Φηηάθα

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
άββαην, 7 Ηνπλίνπ 2008
09:00-10:30 Παξάιιεια πκπφζηα
Ζ Γιψζζα & ε Γηδαθηηθή ηεο Η
πληνλίζηξηα: Παπαληθφια Δπάλζε
Δ113
Κνπηζνχγεξα Φσηεηλή
Πψο ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο
αλάγλσζεο ζηε Γ1 επεξεάδεη ηελ
αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε ηεο
αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε Γ2:
Ζ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο (Γ1)
θαη ηεο Αγγιηθήο (Γ2)
Παπαληθφια Δπάλζε θαη
Σζηπιάθνπ ηαπξνχια
Ζ αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο
πνηθηιφηεηαο ζην γισζζηθφ
κάζεκα

Ζ Γιψζζα & ε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗ
πληνλίζηξηα: Ξελή Έιελα
Δ002
Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή
Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γισζζηθνχ
καζήκαηνο, πξψηνο ρξφλνο δσήο:
θέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί, νξάκαηα
Παχινπ Παχινο θαη ΗσάλλνπΓεσξγίνπ νθία
Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε CLIL
θαη νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο
ζηελ Κχπξν
Ξελή Έιελα
Σν ρηνχκνξ ζην γισζζηθφ κάζεκα

θνχξηνπ Διέλε
Γηδαζθαιία γιψζζαο ζε ζπλζήθεο
γισζζηθήο εηεξφηεηαο: Αμηνπνίεζε
ησλ γισζζψλ ησλ καζεηψλ καο
ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο
δεχηεξεο γιψζζαο
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

Γηαθνξνπνίεζε Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο
πληνλίζηξηα: Φηιίππνπ ηαπξνχια
Δ112

Ο χγρξνλνο Δθπαηδεπηηθφο
πληνληζηήο: Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Δ111

Φηιίππνπ ηαπξνχια
Ζ ‘Δπξψπε’ ζηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα
Γεσγξαθίαο:
Υαξηνγξαθψληαο ην πεδίν θαη ηελ
έλλνηα

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Με ην δηθφ ηνπο λνπ θαη ηηο δηθέο
ηνπο ιέμεηο

Βαιηαληή ηαπξνχια θαη
Κνπηζειίλε Μαίξε
Δθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο κεηθηήο
ηθαλφηεηαο: Πξνυπνζέζεηο θαη
ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε
Έθηνξνο Διέλε θαη Υξίζηνπ
Δπζπκία
Μηα πξφηαζε γηα έλα ελαιιαθηηθφ
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζην κάζεκα
ηεο Δπηζηήκεο ζηε Β’ ηάμε ηνπ
Γεκνηηθνχ

Παπαπαλαγηψηνπ Φνχιια θαη
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Κίλεηξα επηινγήο ηνπ
επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ ζηελ
Κχπξν
Ησάλλνπ Αλδξνχια θαη
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα
θαζήθνληα ηνπ παηδαγσγηθνχ
ζπκβνχινπ. Ση ηζρχεη ζήκεξα θαη ηη
ζα ήζειαλ λα ηζρχεη

10

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
Ννεκνζχλε θαη Πξνβιεκαηηζκνί
πληνληζηήο: Νενθχηνπ Λεχθηνο
Δ003
αββίδνπ Διέλε θαη παλνχδεο
Γηψξγνο
ρέζεηο κεηαμχ ξένπζαο
λνεκνζχλεο θαη εξγαδνκέλεο
κλήκεο: γλσζηηθέο θαη
αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο
Νενθχηνπ Λεχθηνο, Κνπηζειίλε
Μαίξε θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Κνηλσληθή ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε θαη αθαδεκατθή
επίδνζε θνηηεηψλ
Πέηξνπ Άληξε, Κνπηνχδεο
Μαλψιεο θαη Μηραειίδνπ Αζελά
Οη απφςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί
ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ
Κχπξν ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο ηνπο
αλάγθεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο

Μάζεζε θαη Κξηηηθή θέςε
πληνλίζηξηα: Κνπππάλνπ Άλλα
Δ004

Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο Η
πληνληζηήο: Θενδψξνπ Π.
Δ005

Φπζηθή Αγσγή
πληνλίζηξηα: Σζαγγαξίδνπ Νίθε
Δ009

Κνπππάλνπ Άλλα
Κξηηηθή ζθέςε: Ζ αλαδήηεζε ηνπ
Αξρηκήδεηνπ ζεκείνπ;

Θενδψξνπ Παλαγηψηεο
Δπίπεδα απηναμηνιφγεζεο
ζρνιηθήο κνλάδαο

Σζαγγαξίδνπ Νίθε
Οιπκπηαθή Παηδεία θαη ην κνληέιν
ηεο Αζιεηηθήο Αγσγήο

Πεηξίδνπ Μαξία, Κνπζηάππα
Μαξία θαη Αζαλαζίνπ Κψζηαο
Ζ θαη’ νίθνλ εξγαζία απφ ηε
ζθνπηά ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

Παιάηνπ Μαξηάλλα θαη
Κνπηζειίλε Μαίξε
Δπίπεδα πνηφηεηαο γηα ηελ
απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζηελ Κχπξν ζήκεξα

Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα
Κιέα
Ζ Οιπκπηαθή Παηδεία σο κέζν
αγσγήο ζηνπο ζχγρξνλνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο
εθπαίδεπζεο.

Παλάνπ Μάξηνο
Ζ εηζαγσγή ηεο αλνηθηήο,
επέιηθηεο θαη εμ απνζηάζεσο
κάζεζεο ζε κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε:
Δίλαη αηηηνινγεκέλε ε πξνζκνλή;

Λαδαξίδνπ Αγγειηθή θαη
Φσηνπνχιινπ Υξπζηάιια
Σν ζρνιηθφ θιίκα σο παξάγνληαο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο

Αλαγλψζηνπ Γαξχθαιινο
Απφςεηο Κχπξησλ θαζεγεηψλ
Φπζηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε παξαγφλησλ
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην
κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο

10:30-11:00 Γηάιεηκκα – Καθέο
11:00-12-00 Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα: ‘Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε – εηδηθέο αλάγθεο’
Διέλε Φηηάθα, Αζελά Μηραειίδνπ, Υξίζηνο Σζνπξήο θαη νθία Βιάκε
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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12:00-14:00 Παξάιιεια πκπφζηα
Ζ Γιψζζα & ε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗΗ
πληνλίζηξηα: Κπξηαθίδε Έιελα
Δ113

Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία Η
πληνληζηήο: Εεκπχιαο Μηραιίλνο
Δ002

Κπξηαθίδε Έιελα
Κεηκεληθά είδε θαη γισζζηθή
δηδαζθαιία: Θεσξεηηθφ ππφβαζξν

Ηάζνλνο σηεξνχια θαη
Εεκπχιαο Μηραιίλνο
ηπι εγεζίαο δηεπζπληψλ θαη
πξνζέγγηζε δηαπνιηηηζκηθήο
αγσγήο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο
Κχπξνπ

Υαηδεησάλλνπ Ξέληα θαη Ησάλλνπ
Μαξία
Αιιάδνληαο πνξεία ζηε δηδαζθαιία
ηεο ζπγγξαθήο: Σν «εξγαζηήξη
ζπγγξαθέσλ» ζε κηα Κππξηαθή
ηάμε
Μαγθιάξα Μαξία
Δζλνγξαθία ηνπ γξακκαηηζκνχ:
Όςεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ
γξακκαηηζκνχ ζε κηα ηζηγγάληθε
θνηλφηεηα ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο
Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε
Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: Μηα
λέα πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ

Αξηζηνηέινπο Φιψξα
Ο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο:
Μηα κειέηε πεξίπησζεο
Γηάγθνπ Γηάγθνο θαη Θενθηιίδεο
Υξήζηνο
Σν ζπλεξγαηηθφ-δεκηνπξγηθφ
κνληέιν δηνίθεζεο
Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα θαη
Αγγειίδεο Παλαγηψηεο
πκκεηνρηθή εγεζία - ε πεξίπησζε
ελφο ζρνιείνπ

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

Δληαία Δθπαίδεπζε Η
πληνλίζηξηα: Μαχξνπ Καηεξίλα
Δ112

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ Η
πληνλίζηξηα: Ζιία Ηιηάδα
Δ111

πκεσλίδνπ ηκψλε θαη Φηηάθα
Διέλε
Σειηθά ηη γλσξίδνπλ, ηη πηζηεχνπλ
θαη πψο ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
γεληθήο ηάμεο γηα ηελ έληαμε;

Καγθνπξά Θεψλε, πχξνπ
Παλαγηψηεο, Ζιία Ηιηάδα θαη
Μνλνγπηνχ Αλλίηα: Αιιαγή
ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ
καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη
ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαηά ηε
κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην
γπκλάζην

Μαχξνπ Καηεξίλα
Πξνσζψληαο ηελ έληαμε κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή: Κίλεηξα θαη
απηνπεπνίζεζε
Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία
Ζ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ
κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ
αλάπεξσλ καζεηψλ
Υαηδεγεσξγίνπ θεχε
Μεζνιαβεηηθή κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο
θαη καζεκαηηθά

Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Γειεγηάλλε
Διέλε, Ζιία Ηιηάδα θαη πχξνπ
Παλαγηψηεο: πλαηζζεκαηηθφο
ηνκέαο θαη ρξήζε πνιιαπιψλ
αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πξφζζεζε
θιαζκάησλ: Ζ πεξίπησζε Διιήλσλ
καζεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
Γειεγηάλλε Διέλε, Γαγάηζεο
Αζαλάζηνο, Ακπξάδεο ηπιηαλφο,
Παλανχξα Αξεηή, Ζιία Ηιηάδα,
Καξαλίθθεο Φνίβνο θαη
Υξπζνζηφκνπ Μαξηιέλα: Ο ξφινο
ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ
ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξφζζεζεο
θιαζκάησλ: χγθξηζε ηεο επίδνζεο
Κππξίσλ θαη Διιαδηηψλ καζεηψλ
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Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Η
πληνληζηήο: Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Δ003
Οιπκπίνπ Γ., Εαραξία Ε.,
Παπαεπξηπίδνπ Μ. &
Κσλζηαληίλνπ Κ. Π.: Γηεξεχλεζε
ηεο βειηίσζεο ηεο ελλνηνινγηθήο
θαηαλφεζεο πξνυπεξεζηαθψλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεξκφηεηα
θαη ηε ζεξκνθξαζία κέζα απφ
εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά
πεξηβάιινληα πεηξακαηηζκνχ
Κσλζηαληίλνπ Ν. & Εαραξία Ε.
Ζ επίδξαζε πξαγκαηηθψλ θαη
εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο
ζηηο αληηιήςεηο παηδηψλ ηεο Α’
δεκνηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε
ελλνηνινγηθήο αιιαγήο αλαθνξηθά
κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεξκφηεηαο θαη
ηεο ζεξκνθξαζίαο
Μπάηηεικαλ Α., Κσλζηαληίλνπ Π.
Κ. & Κχδα, Δ.: πλδπαζκέλε
πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο
επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο θαη
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα
ζέκαηα νηθνινγίαο κέζα απφ έλα
ζπλεξγαηηθφ δηαδηθηπαθφ
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
Δπαγφξνπ Α., Λνπθά Λ. θαη
Εαραξία Ε.: ηξαηεγηθέο
ζπιινγηζκνχ καζεηψλ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ θαηά ηε δηεξψηεζε

Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ
Δθπαίδεπζε Η
πληνληζηήο: Κφθθηλνο Κσλ/ηίλνο
Δ004

Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο ΗΗ
πληνληζηήο: Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο
Δ005

Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε
πληνλίζηξηα: Ρέππα Αλαζηαζία
Δ009

Σζάικα Μαξηνχζθα
Σερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο

Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο θαη
Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο κεραληζκψλ
απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ επηηπγράλνπλ ηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο
ηεο ζηελ Κχπξν

ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Ζ ζηξαηεγηθή πξννπηηθή
δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο ηνπ
Κππξηαθνχ ζρνιείνπ: έλα ζχγρξνλν
εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ
ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηακφξθσζεο
νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο

Μηραειίδνπ Διέλε
Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο: Ζ εθαξκνγή εξεπλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζην Κ’ δεκνηηθφ
ζρνιείν Λεκεζνχ

Ήξγεο Αξγχξεο θαη Μαθξή
Όιγα
Οιηθή πνηφηεηα θαη πνηφηεηα
εθπαίδεπζεο ζηα Διιεληθά δεκφζηα
ζρνιεία

Νενθχηνπ Μαξία θαη
Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο
Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο
απηναμηνιφγεζεο γηα βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο

Μαθξή Όιγα θαη Ήξγεο
Αξγχξεο
Οιηθή πνηφηεηα θαη ζρνιηθή ηάμε

Κνπηζειίλε Μαίξε θαη
Αγαζαγγέινπ νθία
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα ΜΜΔ
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αληηιήςεηο
ησλ καζεηψλ. χγθξηζε κε ηελ
επξσπατθή πνιηηηθή
ηαχξνπ Υξηζηίλα θαη Βξπσλίδεο
Μάξηνο
Οη ΣΠΔ σο παηδαγσγηθή εκπεηξία
κέζα απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ:
Δκπεηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ην
ςεθηαθφ ράζκα

14:00-15:00 Γηάιεηκκα – Γεχκα, 15:00-16-00 Γεληθή πλέιεπζε
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα θαη
Κπζξαηψηεο Αλδξέαο
Πξφγξακκα Απηναμηνιφγεζεο
ρνιηθήο Μνλάδαο: Ζ δηεξεχλεζε
ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ θαη’νίθνλ εξγαζία …

Ησάλλνπ Νηθνιέηηα θαη Ρέππα
Αλαζηαζία-Αζαλαζνχια
Οη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
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16:00-18:00 Παξάιιεια πκπφζηα
Ζ Γιψζζα & ε Γηδαθηηθή ηεο IV
πληνλίζηξηα: Σζηπιάθνπ η.
E113
Υαξαιάκπνπο Ησάλλα
Ζ ζέζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο
ζηελ Κππξηαθή εθπαίδεπζε
ηαχξνπ Ησάλλα
Ζ πξφζιεςε ηεο κεηαλενηεξηθήο
παηδηθήο ινγνηερλίαο απφ ηνπο
λεαξνχο αλαγλψζηεο
Καξαηάζνπ Καηεξίλα
Γηαθεηκεληθέο ζρέζεηο, ηδενινγία
θαη παηδηθή ινγνηερλία. Ζ
πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο «Σα
ηξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ Δπγέληνπ
Σξηβηδά

Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία ΗΗ
πληνληζηήο: Βξπσλίδεο Μάξηνο
Δ002

Δληαία Δθπαίδεπζε ΗΗ
πληνλίζηξηα: Υαηδεγηαλλαθνχ Α.
Δ112

Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία θαη
ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Καηαλεκεκέλε εγεζία: Θεσξεηηθφ
ππφβαζξν θαη πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο
ζην Κππξηαθφ δεκνηηθφ ζρνιείν
Μάξθνπ Μαξία θαη ηπιηαλίδεο
Μάξηνο: Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο
εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ
Κχπξν…
Πηιιφξα Κπξηαθή θαη
ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία σο δχλακε
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο
Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα θαη
Βξπσλίδεο Μάξηνο
Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο: Μηα
έκθπιε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ

Παπαγεσξγίνπ Γψξα, Βιάκεο
Γηψξγνο θαη Υαηδεγηαλλαθνχ
Αλαζηαζία
Οπξάλην Σφμν: Απφ ην Δγψ ζην
Δκείο-Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
Νηθνδήκνπ Θενδψξα θαη Φηηάθα
Διέλε
Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε
Γεκαθνπνχινπ Μαξία
πκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
ζηάζεηο απέλαληη ζηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα:
πγθξηηηθή κειέηε ζε δπζιεμηθνχο
θαη κε δπζιεμηθνχο καζεηέο
Μαλσινπνχινπ Υξπζή,
Γαβάδνγινπ Αγγειηθή θαη
Κφθθηλνο Κσλζηαληίλνο
Πξνηάζεηο πνιηηψλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ΗΗ
πληνλίζηξηα: Παλανχξα Ρίηα
Δ111
Παλανχξα Ρίηα: H δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο ηνπ ζεαηξηθνχ
παηρληδηνχ ζηελ εηζαγσγή
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηελ
πξνζρνιηθή ειηθία: ε πεξίπησζε
ηεο έλλνηαο ηεο δηαίξεζεο
Καηαιάλνπ ηπιηαλή θαη
νθνθιένπο Παξαζθεπή
Οη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ η’
Γεκνηηθνχ ζε αζθήζεηο φγθνπ
ζχκθσλα κε ηελ ηξηαξρηθή ζεσξία
ηνπ Sternberg θαη ε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ DALEST
νθνθιένπο Παξαζθεπή θαη
Καηαιάλνπ ηπιηαλή
Οη ηθαλφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ ζηα αλαπηχγκαηα
καζεηψλ η' δεκνηηθνχ θαη ε
επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ DALEST
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Γηδαθηηθή Φπζηθψλ ΔπηζηεκψλΗΗ
Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ
Θέκαηα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
πληνληζηήο: Κνξθηάηεο Κσλ/ηίλνο
πληνλίζηξηα: Ζξαθιένπο Μαξία
Δθπαίδεπζε ΗΗ
Δ003
πληνλίζηξηα: Υξηζηνδνχινπ Ν.
Δ005
Δ004
Φειιάο Υ., Παπαεπξηπίδνπ Μ.
θαη Εαραξία Ε.: Γηεξεχλεζε ηεο
αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο
Υξηζηνδνχινπ Νηθνιέηα
Ζξαθιένπο Μαξία
κνληεινπνίεζεο θαη ηεο
Με θφλην ην εμαζιησκέλν «ηνπο»
Σν κνλνπάηη ηεο θαξδηάο: Έλα
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ην
ζρνιείν: Καηαγξάθνληαο ηηο
πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο
θπθινθνξηθφ ζχζηεκα
απφςεηο ησλ θνηηεηψλ-δαζθάισλ
αγσγήο ζηα λεπηαγσγεία ηεο
δσδεθάρξνλσλ καζεηψλ κέζσ δχν
ελφο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο γηα ηα Κχπξνπ
δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ
παηδηά «ελφο άιινπ ζενχ»
Ρφηζαθα Η. θαη Εαραξία Ε.
Παπαζηαχξνπ Βαζίιεο
Υαηδεζηπιιή Μαξία θαη πκενχ
Αλάπηπμε νξγάλνπ κέηξεζεο ησλ
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
Λντδνο
πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη
νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο
Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ
πξνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο
ηαπηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα. Μειέηε γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε
πξνο ηε ρξήζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ πεξίπησζεο παηδηψλ πξνζθπγηθψλ
παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο.
Κπξηάθνπ Μ., Παπαεπξηπίδνπ Μ. νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ Δπηζθνπήο
θαη Εαραξία Υ. Ε.: Γηεξεχλεζε
ζηελ επαξρία Λεκεζνχ
Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε
ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο
Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή
Πεξηθιένπο Λνπθάο
κνληεινπνίεζεο θαη ηεο
Δζληθή ηαπηφηεηα θαη ην κάζεκα
ελειίθσλ ζηε ζεκεξηλή
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ηα
ηεο Ηζηνξίαο: Οη ηδενινγηθέο
πξαγκαηηθφηεηα: Σν παξάδεηγκα
νηθνζπζηήκαηα καζεηψλ
ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ην ξφιν ηεο ηεο επηινγήο ελφο εθπαηδεπηή
πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέζσ ηνπ
δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηε
ελειίθσλ ζηα πιαίζηα ηνπ
ινγηζκηθνχ Stagecast Creator θαη
δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο
πξνγξάκκαηνο «Αγσγή θαη
ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ
θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ
Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε θαη
πξνζρνιηθήο ειηθίαο»
Φάλεο Φ., Νηθνιατδεο Ν.,
Ρέππα Γιπθεξία
Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ
Υαηδελενθχηνπ Υ., Φπιαθηίδεο
Φ. θαη Φεξαίνο Φ. : Αλάιπζε ηεο
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε
Παπαιενληίνπ-Λνπθά Διενλψξα
επίδνζεο καζεηψλ Βηνινγίαο κε
ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ καζεηέο κε
θαη Κχξνπ-Θσκά Νίθε
ζέκα εξψηεζε πεηξακαηηθήο
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή
Θεσξία ηνπ λνπ ζε παηδηά
κειέηεο γηα ηελ Οιπκπηάδα Φ.Δ.
καζεζηαθέο δπζθνιίεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο
18:00-19:00 πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο: ‘Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε’
Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Υξήζηνο Θενθηιίδεο, Πέηξνο Παζηαξδήο θαη Παλαγηψηεο Πεξζηάλεο
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

ρέζεηο ρνιείνπ-πηηηνχ
πληνληζηήο: Παλάνπ Μάξηνο
Δ009
ηκνπνχινπ Αγάπε θαη
Μηραειίδεο Μηράιεο
Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο
εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο
Παπνχια Παλαγηψηα θαη
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Αλαηνκία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
λεπηαγσγψλ θαη γνλέσλ: Μειέηε
πεξίπησζεο
Παλάνπ Μάξηνο
Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο
ηζηνζειίδαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο
ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη

15

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ
Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ
πκπφζην εηο κλήκελ ηνπ αείκλεζηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Πεχθηνπ Γεσξγηάδε
Καιαθάηε Διέλε
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
Γεξκαλόο Γεκήηξεο
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Υαηδερξίζηνο Υξίζηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Γεσξγίνπ ηέιηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

ηεξεπεθιήο Εήλσλ
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

ηεξεπεθιή Υξηζηίλα
Αξρηηέθηνλαο

Γαπίδ Θενράξεο
School of Architecture, Pratt Institute
Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ζρνιείσλ θαζψο θαη ηελ ςπρν-θνηλσληθή εμέηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ
ην ζπκπφζην πξνζεγγίδεη ηνλ θπζηθφ ρψξν σο έλα ελεξγφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
θαη απνζθνπεί ζην δεκηνπξγηθφ δηάινγν αλάκεζα ζε παηδαγσγνχο θαη αξρηηέθηνλεο. Οη νκηιεηέο
ζα αλαιχζνπλ ην ζρνιηθφ θηίξην σο έξγν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο,
ηερλνινγηθέο θαη αηζζεηηθέο δπλάκεηο. Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο κειεηνχληαη σο δσληαλνί νξγαληζκνί
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα κελχκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηακνξθψλνπλ αμίεο θαη
ζηάζεηο.
Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε – εηδηθέο αλάγθεο
Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα
Φηηάθα Διέλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Μηραειίδνπ Αζελά
Παηδαγσγηθό
Ηλζηηηνύην Κύπξνπ

Σζνπξήο Υξίζηνο
Παηδαγσγηθό
Ηλζηηηνύην Κύπξνπ

Βιάκε νθία
Παηδαγσγηθό
Ηλζηηηνύην Κύπξνπ

Ζ Ννκνζεζία 113(Η)/99 πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ήηαλ έλαο
ζηαζκφο ζηα ρξνληθά ηεο θππξηαθήο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, φρη κφλν γηαηί έβγαιε απφ ην
πεξηζψξην κηα νκάδα παηδηψλ ηα νπνία δηθαησκαηηθά πιένλ ηνπνζέηεζε ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο
ηνπο (ή φζν πην θνληά γηλφηαλ) αιιά θπξίσο δηφηη έθεξε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην έλα ζέκα ην
νπνίν ήηαλ παξαγλσξηζκέλν απφ θαηαβνιήο θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: ην ζέκα ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Γηα ηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
γεληθφηεξα, ν λφκνο απηφο ήηαλ κηα ιακπξή επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ φρη ην ‘αλ’ – απηφ είλαη πηα
επξσπατθφ θεθηεκέλν- αιιά ην ‘πψο’ θηινμελνχκε ζην ζρνιείν καο έλα παηδί ην νπνίν κέρξη ηψξα
ζεσξνχληαλ φηη αλήθεη αιινχ. Όρη ην ‘θαηά πφζνλ ην παηδί πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θνίηεζε
ζην ζρνιείν ηεο ελνξίαο ηνπ’, αιιά ην ‘θαηά πφζνλ ην ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ απέλαληη ζην παηδί απηφ’. Ζ αλαθνίλσζε απηή αζρνιείηαη κε ην νπζηαζηηθφ θαη επίθαηξν απηφ
δήηεκα ζε κηα επνρή ξαγδαίσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ.
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Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο
Γαγάηζεο Αζαλάζηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην
Λεπθσζίαο

Παζηαξδήο Πέηξνο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ

Πεξζηάλεο Παλαγηώηεο
Σερλνινγηθό
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Οη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ ηφπνπ κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ
αξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ θνιιεγίσλ, ηε κεηεμέιημε κεξηθψλ απφ απηά ζε ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα, ηελ
ίδξπζε λέσλ Γεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία
εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά φζα μέξακε γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ
ηφπνπ. Οη αιιαγέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ νιφθιεξεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα
επεξεάζνπλ άκεζα θαη δξακαηηθά φιεο ηηο άιιεο βαζκίδεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλνπλ
πξνζεθηηθά θαη κε ζπλείδεζε επζχλεο. Πνηά είλαη ηα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα
ηελ πνξεία απηή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πνχ καο νδεγνχλ; Σέζζεξηο ζεκαίλνληεο
αθαδεκατθνί θαη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ Δ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΤΜΠΟΗΑ
(ζε αιθαβεηηθή ζεηξά)
Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο: Μηα έκθπιε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

&

Βξπσλίδεο Μάξηνο
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ αλαθνίλσζε απηή ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα κηαο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο
εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη
πξνζσπηθνχ θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απφ απηνχο/έο, ζηε βάζε κηαο
έκθπιεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, κε 40
εθπαηδεπηηθνχο, ζηε βάζε ελφο εκη-δνκεκέλνπ δειηίνπ ζπλέληεπμεο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ, αλέδεημε ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα αιιαγέο ζην
θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν άζθεζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο εηδηθά απφ γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζε πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ
επηρεηξήζεθαλ λα δηεξεπλεζνχλ.
πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πξφζζεζε
θιαζκάησλ: Ζ πεξίπησζε Διιήλσλ καζεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
Ακπξάδεο ηπιηαλόο
Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Γειεγηάλλε Διέλε
Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Ζιία Ηιηάδα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

πύξνπ Παλαγηώηεο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη ηε δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο θαη
ησλ πξνηηκήζεσλ Διιαδηηψλ καζεηψλ Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ φζνλ αθνξά ζηελ επειημία πνπ
επηδεηθλχεηαη ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηα θιάζκαηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο πνπ κεηξά ε έξεπλα. χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ παξνπζηάδνληαη δηαθξηηέο νκαδνπνηήζεηο ησλ δειψζεσλ ησλ
πεπνηζήζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ειηθηαθψλ
νκάδσλ. Παξφιν πνπ δηακνξθψλνληαη νκάδεο δειψζεσλ ζηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ν
ππνβνεζεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαγξακκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε επάξθεηα ή ε πξνηίκεζε
ρξήζεο ηνπο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο ηνλ πην
«απνδεθηφ» ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπο, θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο ζηε κέζε εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
επίζεο ην γεγνλφο φηη νη νκαδνπνηήζεηο ησλ δειψζεσλ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζπλέπεηα ζηηο δχν
ειηθηαθέο νκάδεο.
Απφςεηο Κχπξησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ
πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
Αλαγλώζηνπ Γαξύθαιινο
Παλεπηζηήκην Frederick
ε θάζε ηνπ βήκα ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη εηθφλα ή λα πιεξνθνξείηαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ,
ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κφλν κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε γίλνληαη πξάμε. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά
κε ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

18

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
Φπζηθήο Αγσγήο είλαη έληνλνο αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο. θνπφο ηεο κειέηεο
απηήο ήηαλ λα εμεηάζεη εάλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο
θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηή ε αμηνιφγεζε, αλ απνηειεί κέξνο ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηέινο εάλ ε αμηνιφγεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ
εκπεηξία, ηελ παξάιιειε πξνπνλεηηθή ηδηφηεηα ησλ θαζεγεηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε
ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.
Ο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο: Μηα κειέηε πεξίπησζεο
Αξηζηνηέινπο Φιώξα
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Αγγειίδεο Παλαγηώηεο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ
«επηηπρεκέλνπ» εγέηε θαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ. Αλ θαη
ζην εμσηεξηθφ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο γηα ην ζέκα απηφ, ζηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ
ρψξν έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε έιιεηςε ζεσξεηηθήο βάζεο θαη
δεδνκέλσλ γηα ηνλ επηηπρεκέλν εγέηε, πνπ λα αθνξνχλ ζην Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην,
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα είλαη κειέηε πεξίπησζεο θαη
εμεηάδεη ζε πνην βαζκφ ν εγέηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Κχπξν
αληαπνθξίλεηαη ζηα έμη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ εγέηε, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί απφ
ηελ μέλε βηβιηνγξαθία: δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε νξάκαηνο, πξνψζεζε θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο,
δεκηνπξγία ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, πξνζσπηθφηεηα,
δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα.
Δθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο:
Πξνυπνζέζεηο θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε
Βαιηαληή ηαπξνύια
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Κνπηζειίλε Μαίξε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ ζρνιηθή απνηπρία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη σο νπζηαζηηθή αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ πξνθαιεί ηελ αλάγθε άκεζεο θαη εηο βάζνο δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ πνπ ηελ
πξνθαινχλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απάκβιπλζε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. Με δεδνκέλν φηη ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο
παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη
ηελ απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη
ηεο ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο
εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη
αξθεηέο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο δελ είλαη ζπληαγή πξνο
εθαξκνγή, απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν αιιά θαη ηνπο
ηξφπνπο κεηάθξαζεο ηεο ζεσξίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζε πξάμε θάηη πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίζεη
δηεμνδηθά κέζα απφ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά νξγαλσκέλε επηκφξθσζε. Παξάιιεια, αλαγθαία
είλαη ε αλαδφκεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξάμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Αλ ζηφρνο
είλαη κηα αιεζηλά απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, απνξξίπηνληαο ηα εχθνια θαη ηα ηεηξηκκέλα, ζα
πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο.
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Σν ζπλεξγαηηθφ-δεκηνπξγηθφ κνληέιν δηνίθεζεο
Γηάγθνπ Γηάγθνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε επηηπρεκέλε δηνίθεζε νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Έλα απφ ηα κνληέια δηνίθεζεο πνπ πξνσζνχληαη γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε είλαη απηφ
ηεο «Καηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο». Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ
αζθείηαη απφ έλαλ εγέηε, αιιά απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έλα κεηνλέθηεκα ηεο
Καηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο είλαη ε θαηαλνκή ηεο απφ ην δηεπζπληή ζε απηνχο πνπ ζεσξεί εθείλνο
άμηνπο. Οη Wasonga & Murphy (2007) επηζεκαίλνπλ απηφ ην κεηνλέθηεκα θαη πξνηείλνπλ ην
πλεξγαηηθφ-Γεκηνπξγηθφ Μνληέιν Γηνίθεζεο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ε ελεξγεηηθή θαη δπλακηθή
δηαδηθαζία εκπινθήο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. ’ απηφ ην κνληέιν ε
εμνπζία πεγάδεη θχξηα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Wasonga & Murphy (2007)
θαηέιεμαλ ζε επηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εγέηεο γηα λα πξνσζεί ζπλεξγαηηθήδεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα. Απηά είλαη: ζπλεξγαζία, ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο,
ηζφηεηα, ππνκνλή, ηαπεηλνθξνζχλε θαη εκπηζηνζχλε.
Ζ έξεπλα καο εζηηάδεηαη αθξηβψο ζην πλεξγαηηθφ-Γεκηνπξγηθφ Μνληέιν Γηνίθεζεο.
Ήηαλ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα (κειέηε πεξίπησζεο) θαη κειεηήζακε ηελ εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ
κνληέινπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηεξηρζήθακε ζε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία. θνπφο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε αλ ηζρχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ή φρη
ηα επηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεξγαηηθνχ-Γεκηνπξγηθνχ Μνληέινπ θαη ζε πνην βαζκφ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδείρηεθαλ ρξήζηκα, αθνχ βνήζεζαλ ην δηεπζπληή θαη ηνπο
δαζθάινπο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεξγαηηθνχ-Γεκηνπξγηθνχ Μνληέινπ
Γηνίθεζεο θαη λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν απηά κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ. Αλακέλεηαη φηη απηφ ζα
βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά γηα κηα πην επηηπρεκέλε
δηνίθεζε πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Υξήζηκα είλαη ηα απνηειέζκαηα
θαη γηα άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζα ζειήζνπλ λα εθαξκφζνπλ ην πλεξγαηηθφ-Γεκηνπξγηθφ
Μνληέιν Γηνίθεζεο.
Ο ξφινο ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξφζζεζεο θιαζκάησλ:
χγθξηζε ηεο επίδνζεο Κππξίσλ θαη Διιαδηηψλ καζεηψλ
Γειεγηάλλε Διέλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Γαγάηζεο Αζαλάζηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ακπξάδεο ηπιηαλόο
Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Ζιία Ηιηάδα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Καξαλίθθεο Φνίβνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Υξπζνζηόκνπ Μαξηιέλα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Παλανύξα Αξεηή
Παλεπηζηήκην Frederick

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο έξγσλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ
πξφζζεζε νκψλπκσλ θαη εηεξψλπκσλ θιαζκάησλ απφ καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε Κχπξν θαη Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη
ζηηο δχν ρψξεο αληηκεησπίδνπλ κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ηα δηάθνξα έξγα επειημίαο ρξήζεο
πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ παξφιν φηη αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα έλλνηα. ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ νη
Διιαδίηεο καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζηεγαλνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά θπξίσο σο πξνο αλαπαξαζηαηηθή
ιεηηνπξγία πνπ εκπιέθεηαη ελψ γηα ηνπο Κχπξηνπο καζεηέο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο
ζηεγαλνπνίεζεο ηφζν σο πξνο ην πεδίν αλαπαξάζηαζεο φζν θαη σο πξνο ηελ αλαπαξαζηαηηθή
ιεηηνπξγία. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν παξαηεξείηαη γηα ηνπο Διιαδίηεο καζεηέο θαη ζηε Β΄
Γπκλαζίνπ. Αληίζεηα, νη Κχπξηνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή βειηίσζε ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

20

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
εληνπίδνληαο ηελ θνηλή ππνθείκελε δνκή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έξγσλ δηαθνξεηηθψλ
αλαπαξαζηαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σφζν νη Κχπξηνη φζν θαη νη Διιαδίηεο καζεηέο θαίλεηαη λα κελ
αληηκεησπίδνπλ ζηεγαλνπνηεκέλα ηα έξγα επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε δηάθνξα πεδία
αλαπαξάζηαζεο, ππνδεηθλχνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο επειημίαο ρξήζεο πνιιαπιψλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο φζνλ αθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο
πξφζζεζεο θιαζκάησλ
πκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Π.Δ), γλψζεηο θαη ζηάζεηο
καζεηψλ απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
(πγθξηηηθή κειέηε ζε δπζιεμηθνχο θαη κε δπζιεμηθνχο καζεηέο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ)
Γεκαθνπνύινπ Μαξία
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί αλ ν παξάγνληαο ζπκκεηνρή ή φρη ζε
Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Π.Δ) επεξεάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο γλψζεηο θαη
ηηο ζηάζεηο, απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, καζεηψλ κε δπζιεμία ηνπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε δπζιεμηθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο. Απνηειεί ηκήκα επξχηεξεο
εξγαζίαο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, επηδηψθνληαο λα θαηαγξάςεη ηα
δεδνκέλα ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο θαηάζηαζεο θαη αλαδεηθλχνληαο θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθέο
εκπεηξίεο θαη επηξξνέο ζηε δσή ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηνπο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, εμεηάδνληαο ηε ζθνπηά ηνπ ίδηνπ ηνπ
παηδηνχ, κε ηε βνήζεηα ελφο πξσηφηππνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη ελφο ζηαζκηζκέλνπ. Ζ
παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνίεζε σο θχξην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηελ εκη-δνκεκέλε
ζπλέληεπμε. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε
δεκφζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη απνθνίηεζαλ ην 2007. ηελ πξάμε ζπκκεηείραλ
122 καζεηέο θαη καζήηξηεο. 61 καζεηέο ρσξίο δπζιεμία, νη νπνίνη δε θνηηνχζαλ ζε ηκήκαηα
έληαμεο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαη ίζνο αξηζκφο καζεηψλ κε δπζιεμία (61). Απφ ηελ εμέηαζε
ησλ επηδφζεσλ ησλ «θαλνληθψλ» θαη ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία ηνπ δείγκαηνο ζηηο εξσηήζεηο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηα ζελάξηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ηνπ
εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, νη «θαλνληθνί» καζεηέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πςειφηεξεο γλψζεηο θαη
ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα απφ ηνπο δπζιεμηθνχο ζπκκαζεηέο
ηνπο.
Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο κεραληζκψλ απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζηελ Κχπξν
Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ο ζθνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη πξσηίζησο λα πξνβάιεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο
απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο,
αιιά θαη λα θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο κεραληζκψλ
απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο
αμηνιφγεζεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνλίδεηαη φηη ην ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηελ
απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ θάζε άιιε κνξθή αμηνιφγεζεο είλαη ε άκεζε ζχλδεζή
ηεο κε δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, θαηαηίζεηαη
ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε γηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάπηπμε
ζπζηήκαηνο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο, θάπνηνο ζα πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζε ηξία επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ
ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ απηναμηνιφγεζεο. Σν πξψην δήηεκα αθνξά ζην θαηά πφζν νη
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εκπιεθφκελνη θνξείο απνδέρνληαη ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο απηναμηνιφγεζεο νη νπνίεο θαη
παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν. Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ζηελ πνιηηηθή δπλακηθή πνπ επεξεάδεη ηε
ιήςε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Σίζεηαη ην
εξψηεκα θαηά πφζν ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη δπλαηφ
λα ζηεξίδεηαη ζε ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Σέινο, ην ηξίην δήηεκα αθνξά ζηελ
αλάγθε εληνπηζκνχ ηνπ βέιηηζηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ
αλάπηπμε κεραληζκνχ απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επηηπγράλεη ηε βειηίσζή ηεο.
Έλα ηέηνην πιαίζην κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα είηε ηεο έξεπλαο γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (EEA), είηε ηεο έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο (EBA). ρνιηάδεηαη, επίζεο, ην ρξένο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζην λα
εληνπίζεη πνηα απφ ηηο πην πάλσ πεξηνρέο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
βέιηηζηνπ κεραληζκνχ απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδεηαη ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πινπνηείηαη κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε
ησλ πην πάλσ δεηεκάησλ.
Μηα πξφηαζε γηα έλα ελαιιαθηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζην κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο ζηε
Β΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ
Έθηνξνο Διέλε
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

&

Υξίζηνπ Δπζπκία
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνηείλεη έλα ελαιιαθηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζην
κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο ζηε Β΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
αλαιχεη πξσηίζησο ηηο πεγέο θνηλσλία, καζεηήο θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηηο νπνίεο αληιεί ηε
θηινζνθία ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηίζεηαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ν ζθνπφο
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε ζηφρνπο θαη εζληθά επίπεδα (πιαίζηα
αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ). Δπηιέγνληαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο,
πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ νη
καζεηέο ηεο Β΄ δεκνηηθνχ αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν. Αθνινπζείηαη θπξίσο ε
ηεξαξρεκέλε, ε ζπεηξνεηδήο θαη ε δηαζεκαηηθή δηάηαμε. Ζ θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά επίπεδα επίηεπμεο βάζεη ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηεί
ν εθπαηδεπηηθφο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. Δπηζεκαίλεη ηηο απαξαίηεηεο
πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο/έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο θάζε ζέκαηνο νχησο ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα
κπνξεί λα αλαιχεη ιεηηνπξγηθά ηηο αδπλακίεο/ειιείςεηο ησλ καζεηψλ θαη λα δνπιεχεη ηαπηφρξνλα
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Δπίζεο πξνάγεη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία
(παξαηήξεζε, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη πξφβιεςε, ζπγθέληξσζε - αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ
δηάθνξεο πεγέο θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, πεηξακαηηθφο έιεγρνο, αλάιπζε θη εξκελεία ησλ
δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γελίθεπζε, δηαηχπσζε ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ).
Πεξηιακβάλεη δείγκα δηδαζθαιίαο ζηελ ελφηεηα «ΣΑ ΦΤΣΑ» κε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο
κεζφδνπ. Πξνάγεη ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ, ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηεο.
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Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Γισζζηθνχ καζήκαηνο, πξψηνο ρξφλνο δσήο:
θέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί, νξάκαηα
Τπνεπηηξνπή γηα Θέκαηα Ηζηνζειίδαο ηνπ Γισζζηθνύ Μαζήκαηνο
Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνύ Μαζήκαηνο,
Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε
Ζ πινπνίεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο
(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/index.html)
ππήξμε
ζηφρνο
ηεο
Δλδνηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο ην επηέκβξην
ηνπ 2006. Ζ επίζεκε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζεκεηψζεθε ην
επηέκβξην ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2007-2008, ελψ ε αλαζεψξεζή ηεο πινπνηήζεθε ην δεχηεξν
ηξίκελν ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Βαζηθφο ζηφρνο ππήξμε, θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, ε
ζηήξημε ησλ δαζθάισλ νη νπνίνη/εο δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν, κε πιηθφ θαη ηδέεο, πνπ ζα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ γχξσ
απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε γιψζζα φζν θαη ηε δηδαθηηθή ηεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ήδε
εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην
απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηελ πξνζπάζεηα γεληθήο επηκφξθσζεο, εηδηθήο ελεκέξσζεο θαη
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα απφ άιιεο παξφκνηεο είλαη αθξηβψο ε
ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο αλαζηνραδφκελνπ θαη δηαξθψο επηκνξθσλφκελνπ επηζηήκνλα. ηα
πιαίζηα απηήο ηεο ζεψξεζεο, ν ηζηνρψξνο δελ αξθείηαη ζηελ απιή παξάζεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ,
αιιά ηαπηφρξνλα πξνηείλεη ζεσξεηηθά εκπεξηζηαησκέλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο
θαη πξνβιεκαηίδεη ηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γισζζηθά δεηήκαηα. Γηα πξψηε θνξά
βαζηθνί θνξείο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο επηινγήο πιηθνχ θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο
παξαζέηνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζε ζρέζε φρη κφλν κε ηελ επηινγή ηνπ
πιηθνχ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ, αιιά φζν αθνξά θαη ζην ιφγν χπαξμεο θαη ζην
αλακελφκελν φθεινο κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλερνχο
κεηαβαιιφκελεο γλψζεο, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο, λα
είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο αιιά θπξίσο λα είλαη πεξηζζφηεξν παηδαγσγφο. Σα ζηάδηα πνπ
αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ηζηνζειίδαο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα
εηζήγεζε, ελψ παξαηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία θαη εμέιημε ηεο πξνζπάζεηαο
απηήο.
ηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνχ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεξψηεζεο:
Δπηρεηξεκαηνινγία
Δπαγόξνπ Άξηζηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Λνπθά Λνπθάο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ δηεξψηεζε (inquiry) απνηειεί κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο δηεξγαζίαο θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ, είλαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαζψο θαη
ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Ζ δηεξψηεζε φκσο είλαη έλαο φξνο πνπ επηδέρεηαη πνιιέο
εξκελείεο. Κάπνηνη εξεπλεηέο νξίδνπλ σο δηεξψηεζε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο, θάπνηνη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί, ελψ θάπνηνη άιινη ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο.
Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αλαγλσξίδνπλ ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεξψηεζεο, φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη πεξηνξίδνληαη θπξίσο
ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηζηεκνληθψλ δηεξεπλήζεσλ. Χζηφζν, πξφζθαηεο έξεπλεο
θαηαδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο δηεξψηεζεο ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο επηζηεκνληθνχ
ζπιινγηζκνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία, πνπ απνηειεί κέξνο κίαο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ ησλ
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ζηξαηεγηθψλ ζπιινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο δεκνηηθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
δηεξψηεζεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ νπηηθνγξάθεζεο καζεκάησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ, επηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζε δχν νκάδεο καζεηψλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, αιιά θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο, ζπλζήθεο θαη
ζπγθείκελα φπνπ ελεξγνπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο απηέο.
Σν κνλνπάηη ηεο θαξδηάο: Έλα πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο
ζηα λεπηαγσγεία ηεο Κχπξνπ
Ζξαθιένπο Μαξία
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηεί έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο
πνπ εθαξκφζηεθε ζε λεπηαγσγεία ηεο Κχπξνπ. Σν πξφγξακκα είρε σο γεληθφ ζθνπφ ηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηελ εκπινθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα είρε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: (α) Να
εθπαηδεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, δίλνληάο ηνπο επθαηξίεο λα ηα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηα
εθθξάζνπλ, (β) Να βνεζήζεη ηα παηδηά λα ειέγμνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, (γ) Να
βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εηιηθξηλή
έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαη (δ) Να βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ήηαλ κηθηή ζπλδπάδνληαο έξεπλα δξάζεο, κειέηε
πεξίπησζεο θαη αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ φπσο νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, ζπλαηζζεκαηηθά πξνθίι θαη ζπλαηζζεκαηηθά
γεγνλφηα. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην πξφγξακκα είρε επίδξαζε ζηα παηδηά θαη ζηηο
λεπηαγσγνχο. Ζ επίδξαζε πνπ είρε ην πξφγξακκα ζηα παηδηά κειεηήζεθε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ελψ ε επίδξαζε πνπ είρε ζηηο λεπηαγσγνχο κειεηήζεθε πνηνηηθά. Σα παηδηά κε ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο έθξαδαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
έθθξαζεο. Δπίζεο έδεημαλ λα ειέγρνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη λα δείρλνπλ
ελζπλαίζζεζε. Οη λεπηαγσγνί έδεηρλαλ πην ελήκεξεο ζην ζέκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο θαη
πηνζέηεζαλ ηερληθέο ελζπλαίζζεζεο.
Οιηθή πνηφηεηα θαη πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία
Ήξγεο Αξγύξεο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

&

Μαθξή Όιγα
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ κειέηε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο
Οιηθήο Πνηφηεηα ζηα δεκφζηα ειιεληθά ζρνιεία. Ζ Οιηθή Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη κηα
δάλεηα θηινζνθία θαη πξαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζε επηρεηξήζεηο ηεο Ηαπσλίαο. ηνλ
δπηηθφ θφζκν εκθαλίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελψ ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη αληηθείκελν
κειέηεο ηελ δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε. Ππξήλαο ηεο θηινζνθία ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ε
ζπλερήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε απνδέθηεο εθπαηδεπηηθνχο,
γνλείο θαη καζεηέο. Ζ ζπλερήο βειηίσζε πξνυπνζέηεη φξακα, αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο,
ζηξαηεγηθέο, ηαθηηθέο, ζρέδηα, νξγάλσζε, αμηνιφγεζε, επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, θαηλνηνκίεο
θαη αιιαγέο.
Ζ δπηηθή ζθέςε θαη δε ε ειιεληθή απέρεη πνιχ απφ ηελ θηινζνθία ηεο ζπλερνχο
βειηίσζεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. ηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία, ηα ζηνηρεία ηεο
ζπλερνχο βειηίσζεο είλαη παξνδηθά θαη εληαγκέλα ζηελ ειιεληθή θνπιηνχξα. Άιινηε
αλαγλσξίδνληαη ζην θηιφηηκν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη άιινηε ζηελ πεξηζηαζηαθή ζχλζεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. ην θείκελν πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα εμεηάζνπκε ηελ λννηξνπία ησλ
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Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ θαη ζα ηελ αληηπαξαβάιινπκε κε
ηηο ινγηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε. Μέζα απφ έλα βησκαηηθφ
παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα εμεηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο
πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, πξνηείλνληαο έλα ιεηηνπξγηθφ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηα
ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία.
Δπίπεδα απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Θενδώξνπ Παλαγηώηεο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη κηα δηεπζέηεζε αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο, ηνπο
καζεηέο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο ψζηε λα εμεηαζηεί θαη λα δηεπθξηληζηεί ην επίπεδν, ε αμία θαη
ε πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπο.
Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ θαιή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη
ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ. Ζ απηναμηνιφγεζε έρεη σο θχξηνπο
ζθνπνχο λα: πξνσζήζεη ηε ζνβαξή θαη ζθφπηκε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο,
βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζπλερή
αμηνιφγεζε, λα παξνπζηαζηεί κηα εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ
πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη λα βνεζήζεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε
πξνηεξαηφηεηα νη πεξηνρέο πνπ ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Σα επίπεδα ηεο
απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κπνξνχζαλ λα εζηηαζηνχλ ζηνπο ηέζζεξηο πην θάησ
βαζηθνχο άμνλεο απηναμηνιφγεζεο: (α) απνηειέζλκαηα ζε επίπεδν καζεηή, (β) δηαδηθαζίεο ζε
επίπεδν ηάμεο, (γ) δηαδηθαζίεο ζε ζρνιηθφ επίπεδν θαη (δ) ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ. εκαληηθφ
ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαδξακαηίδεη θαη ν εμσηεξηθφο
αμηνινγεηήο (critical friend) ν νπνίνο δξα σο ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο ζην έξγν ηεο
απηναμηνιφγεζεο κε δηαθξηηηθφηεηα, θάλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ αλεπαίζζεηε, εκπλένληαο ην
αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηε ζρνιηθή νκάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ξφινο
ηνπ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηαδηαθά θαη ε κνλάδα λα γίλεηαη πην απηφλνκε φζνλ αθνξά ζηε
ζπλέρηζε ηεο απηναμηνιφγεζεο.
Με ην δηθφ ηνπο λνπ θαη ηηο δηθέο ηνπο ιέμεηο
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πεξηγξάςεη ηηο απφςεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα εμακεληαίν
κάζεκα Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ ήηαλ
ε επνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ελεξγεηηθή πξφζθηεζε θαη βησκαηηθή κάζεζε. Οη απφςεηο
ησλ θνηηεηψλ ηεθκεξηψζεθαλ κε ηε βνήζεηα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπγθιίλνπλ
ζηα εμήο: νη θνηηεηέο ηθαλνπνηήζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ κε ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζην
κάζεκα. Αλέθεξαλ σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπεηξίαο ηνπο ηελ νκαδηθφηεηα πνπ
αλαπηχρζεθε ζην κάζεκα, ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία θαη δηάδξαζε πνπ ραξαθηήξηδε ηηο
ζπλαληήζεηο, ηελ πξσηνηππία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδαλ νη ίδηνη
θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Οη ίδηνη έθξηλαλ φηη ην κάζεκα ζην ζχλνιφ ηνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθφ θαη
παξαδεηγκαηηθφ γηα ηνπο ηδίνπο.
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ηπι εγεζίαο δηεπζπληψλ θαη πξνζέγγηζε δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο
ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ
Ηάζνλνο σηεξνύια
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Εεκπύιαο Μηραιίλνο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
αγσγήο πνπ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο/ηξηεο ζε θάπνηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο.
Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζηπι εγεζίαο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη δηεπζπληέο/ηξηεο ζε
ζρέζε κε δεηήκαηα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνχλ.
Όζνλ αθνξά ζηνλ θχξην ζθνπφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο κε
βάζε ηελ ηππνινγία πέληε πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη Kincheloe θαη Steinberg (1997) θαη
πνπ εληζρχνπλ βηβιηνγξαθηθά θαη άιινη κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο. Ζ έξεπλα αθνινχζεζε πνηνηηθέο
κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ Ηνπιίνπ 2007 – Μαΐνπ
2008 δηεμήρζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 17 δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο. Οη
ζπλεληεχμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλεο, δηάξθεηαο κίαο πεξίπνπ ψξαο θαη ε επηινγή ησλ δηεπζπληψλ έγηλε
κε βάζε ην πνζνζηφ αιιφγισζζσλ παηδηψλ πάλσ απφ ην κέζν φξν (7.1%) ηνπ ζπλφινπ ησλ
αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επαξρία. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε
ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρήζεθαλ ζηε βάζε ηνπ ζηπι εγεζίαο θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ
δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ
έδεημε φηη νη κηζνί ζρεδφλ απφ ηνπο δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ηε ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (conservative multiculturalism/monoculturalism), ελψ ιηγφηεξνη πηνζεηνχλ
ηε θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε (liberal multiculturalism) θαη ειάρηζηνη ηελ θξηηηθή (critical
multiculturalism). Δπίζεο θάπνηνη δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ζηνηρεία απφ δχν πξνζεγγίζεηο. Όζνλ
αθνξά ζην κνληέιν εγεζίαο πνπ ελζηεξλίδνληαη, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ηεο θαηεγνξίαο ηεο
ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, παξέρνπλ ελδείμεηο ζπλαιιαθηηθνχ κνληέινπ
εγεζίαο (transactional leadership), ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πνιχ ιίγα δείγκαηα
θξηηηθήο ή κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο παξνπζηάδνληαη. Ζ ζεκαληηθφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα απηήο
ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε παξφκνησλ εξεπλψλ ζηνλ θππξηαθφ ρψξν θαη
αθφκε πεξηζζφηεξν, απφ ην φιν θαη απμαλφκελν πνζνζηφ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά
ζρνιεία ηεο Κχπξνπ. Δπξχηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία
ησλ δηεπζπληψλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζρνιείσλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο
αγσγήο. Με βάζε ην φηη ν δηεπζπληήο έρεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ησλ ζρνιείσλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε θαηαλφεζε
ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηπι εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ, ελδερνκέλσο
λα ζπκβάιεη θαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
αγσγήο (θαη ηεο επηβίσζεο ηνπο ή κε) ζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ.
Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ παηδαγσγηθνχ
ζπκβνχινπ. Ση ηζρχεη ζήκεξα θαη ηη ζα ήζειαλ λα ηζρχεη.
Ησάλλνπ Αλδξνύια
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε
Λχθεηα γηα ηα θαζήθνληα ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπκβνχινπ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, κε βάζε ηηο
εκπεηξίεο ηνπο θαη γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη. Δμεηάζηεθαλ νη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαλ
ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ
αλαηξνθνδφηεζε, ηελ εκπινθή ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαζψο θαη ην ζηπι εγεζίαο πνπ δηαθαίλεηαη
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπκβνχινπ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη
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ζηελ θιίκαθα 1-5 (φπνπ 1 = πνηέ θαη 5 = πάληα), ν παηδαγσγηθφο ζχκβνπινο αζθεί κεξηθέο θνξέο
ηα θαζήθνληα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φκσο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ
επηηεπρζεί ην κέγηζην επηζπκεηφ. Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηζρχνπζαο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζεο,
ε νπνία δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζδνθνχλ ζε θάηη θαιχηεξν απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο
ζχκβνπιν. Δπίζεο, θάλεθε φηη ν παηδαγσγηθφο ζχκβνπινο είλαη ζεκαληηθφο ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Μπνξεί κέζα απφ παξαθνινπζήζεηο λα
πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε, κεηαδίδνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. πκβάιιεη ζηελ
επηθξάηεζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα πεξηνξίδεηαη ζε εηζεγήζεηο
παξά λα αμηνινγεί ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.
Οη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
Ησάλλνπ Νηθνιέηηα
Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ)

&

Αζαλαζνύια – Ρέππα Αλαζηαζία
Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ)

Ζ ρξήζε ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ελειίθσλ
απνηειεί θαηά ηνπο κειεηεηέο θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε, εθφζνλ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βαζηθή αξρή κάζεζεο ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελήιηθνη
εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Ζ ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή πξνσζείηαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ηνπο δίλνπλ ηελ
επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα επεμεξγάδνληαη ιχζεηο, θαη λα καζαίλνπλ
πξάηηνληαο. Ζ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζέζε ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
ζρεηηθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα. ηα πιαίζηα απηά θηλείηαη ε παξνχζα εηζήγεζε, ε νπνία κέζα απφ
ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ
αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ελεξγεηηθψλ-ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζηε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ελειίθσλ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε πιεζπζκφ 39 ελειίθσλ
εθπαηδεπνκέλσλ επαιήζεπζε ηνλ ζεσξεηηθφ ηζρπξηζκφ φηη νη ελεξγεηηθέο – ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο
θέξλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν ην πξφβιεκα παξακέλεη
γηαηί ε ρξήζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή απφ ηνπο εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ.
Αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ επίιπζε
πξνβιήκαηνο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην
Καγθνπξά Θεώλε
Παλεπηζηήκην Αζήλαο

πύξνπ Παλαγηώηεο
Παλεπηζηήκην Αζήλαο

Ζιία Ηιηάδα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Μνλνγπηνύ Αλλίηα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ η’ ηάμεο
Γεκνηηθνχ θαη Α’ ηάμεο Γπκλαζίνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε ιχζε πξνβιήκαηνο θαη ηε κεηαβνιή
ηνπο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην. ε 276 καζεηέο (138 καζεηέο Α’
Γπκλαζίνπ θαη 138 καζεηέο η’ Γεκνηηθνχ) ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιφγην 20 εξσηήζεσλ, απφ ηηο
νπνίεο 11 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη 9 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο πεπνηζήζεηο
ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ηφζν νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ
φζν θαη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ έρνπλ αξθεηά ζεηηθέο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηα
καζεκαηηθά. Χζηφζν, κε ηε κεηάβαζε ζην γπκλάζην εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ίρλε αλεζπρίαο θαη
θφβνπ γηα ηα καζεκαηηθά θαη παξαηεξείηαη κηα αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ
πεπνηζήζεσλ.
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Πξφγξακκα απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο: Γηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαη΄νίθνλ εξγαζία ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λπκπηψλ
Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

&

Κπζξαηώηεο Αλδξέαο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα γλσξίζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν καο ζε
ζρέζε κε ηελ θαη’ νίθνλ εξγαζία, ψζηε λα ζέζνπκε ηα θαηάιιεια πιαίζηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ
απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο σο κέζνπ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζην
ζρνιείν. Σν δείγκα απνηεινχλ καζεηέο ηεο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο ,νη γνλείο
ησλ καζεηψλ απηψλ θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. ηνπο καζεηέο, γνλείο θη εθπαηδεπηηθνχο
δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία έπξεπε λα απαληήζνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαη’
νίθνλ εξγαζία. ε επφκελν ζηάδην έγηλαλ ζπλεληεχμεηο ζε καζεηέο, γνλείο θη εθπαηδεπηηθνχο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία αθνχ κπνξνχλ λ’αμηνπνηεζνχλ γηα
ζθνπνχο πξνβιεκαηηζκνχ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
Γηαθεηκεληθέο ζρέζεηο, ηδενινγία θαη παηδηθή ινγνηερλία.
Ζ πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά
Καξαηάζνπ Καηεξίλα
Παλεπηζηήκην Frederick
Μία απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο γχξσ ζηελ παηδηθή ινγνηερλία είλαη φηη ε
δηαθεηκεληθφηεηα, ζε πνηθίιεο κνξθέο ηεο, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα απηήο ηεο
ινγνηερληθήο θαηεγνξίαο. Αλάγθε ζπλεπψο λα πεξηγξαθηνχλ αλαιπηηθφηεξα θαη αθξηβέζηεξα νη
θχξηεο πνηθηιίεο θεηκεληθψλ επελδχζεψλ ηεο θαη παξάιιεια λα δηεξεπλεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ
απηέο επηηεινχλ. Ζ δηαπίζησζε γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία
επηβεβαηψλεηαη κε εκθαηηθφ ηξφπν ζε έλαλ ζπγγξαθέα φπσο ν Δπγέληνο Σξηβηδάο. ηελ
αλαθνίλσζε κειεηψληαη νη βαζηθέο ζεκαζηαθέο κνλάδεο ηνπ αθεγήκαηνο «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα»
θαη νη ζπλ- αξζξψζεηο ηνπο, ζε ζπγθξηηηθή βάζε κε ην θιαζηθφ παξακχζη «Σα ηξία γνπξνπλάθηα».
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ειεγρζεί ε ππφζεζε φηη απηή ε κνξθή δηαθεηκεληθφηεηαο ηελ νπνία
εθπξνζσπεί ην αθήγεκα «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα» δελ απνηειεί κφλνλ ή θπξίσο έλαλ κεραληζκφ
παξαγσγήο κχζνπ, αιιά αθφκε φηη δηαζέηεη κηα ηδενινγηθή, δπλακηθή φςε, ελδηαθέξνπζα ζε έλα
παηδαγσγηθφ πιαίζην, ηφζν σο πξνο ηελ αλάδεημε φςεσλ ηεο γιψζζαο ηεο ινγνηερλίαο φζν θαη σο
πξνο κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε.
Οη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ η’ δεκνηηθνχ ζε αζθήζεηο φγθνπ ζχκθσλα κε ηελ ηξηαξρηθή
ζεσξία ηνπ Sternberg θαη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ DALEST
Καηαιάλνπ ηπιηαλή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

νθνθιένπο Παξαζθεπή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ηθαλφηεηεο αλαιπηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη
πξαθηηθήο επθπΐαο καζεηψλ η’ δεκνηηθνχ ζε αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φγθν, θαζψο θαη λα
εμεηάζεη θαηά πφζν πξνάγνληαη νη ηθαλφηεηεο απηέο ζε αληίζηνηρεο αζθήζεηο κέζα απφ ηε ρξήζε
ηεο εθαξκνγήο «Κπβνθαζθεπέο» ηνπ ινγηζκηθνχ DALEST. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 50
καζεηέο η’ δεκνηηθνχ. Βξέζεθε φηη νη καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξε επηηπρία ζε αζθήζεηο
αλαιπηηθήο επθπΐαο. Οη καζεηέο είραλ ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ κηα απφ ηηο δπν αζθήζεηο
πξαθηηθήο επθπΐαο θαη ζηα δπν δνθίκηα. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ηα δχν παηδηά
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πνπ εμεηάζηεθαλ βνεζήζεθαλ θαη μεπέξαζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ππνδεηθλχνληαο ιχζεηο πνπ ζε
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν.
Κξηηηθή ζθέςε: Ζ αλαδήηεζε ηνπ Αξρηκήδεηνπ ζεκείνπ;
Κνπππάλνπ Άλλα
Institute of Education, University of London
Σν παξφλ άξζξν ζπδεηά ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδεψδνπο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
αθνινπζψληαο κία θηινζνθηθή πξνζέγγηζε. Αξρηθά γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηδεσδψλ ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ Οξζνχ Λφγνπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη εληνπίδνληαη νπζηαζηηθέο νκνηφηεηεο.
Ζ ηαχηηζε ησλ δχν ελλνηψλ αθνξά θπξίσο ζηελ πεπνίζεζε φηη ην αλζξψπηλν πλεχκα είλαη ηθαλφ λα
εθαξκφδεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζηε ινγηθή δηαδηθαζία. Αθνινχζσο ε έλλνηα ηνπ θξηηεξίνπ
ακθηζβεηείηαη θαη πξνηείλεηαη έλα λέν είδνο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ είλαη πην δεκηνπξγηθφ θαη
ζπκπεξηιεπηηθφ.
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα ΜΜΔ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ.
χγθξηζε κε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή
Κνπηζειίλε Μαίξε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Αγαζαγγέινπ νθία
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ο ζηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο γηα ην
πξνθίι ησλ δχν θχισλ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή φπσο κεηαδίδεηαη απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο
Κχπξνπ, λα εξεπλήζεη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ λέσλ θαη λα ηε ζπγθξίλεη κε ηνπο
δείθηεο ηεο επηθξαηνχζαο ηάζεο γηα ην θχιν (gender mainstreaming) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(EΔ). Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο κειέηεο, 158 επεηζφδηα απφ 8 θππξηαθέο ηειενπηηθέο ζεηξέο
επηιέρζεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη έλα φξγαλν Καηαγξαθήο πκπεξηθνξψλ θαη
Κεηκελνπνίεζεο Γηαιφγσλ αλαπηχρζεθε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ
ζεηξψλ, δχν εξσηεκαηνιφγηα αλαπηχρζεθαλ. Σν έλα ζπκπιεξψζεθε απφ 588 καζεηέο πέκπηεο
ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ην άιιν απφ 1158 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ
ηπραία επηιεγκέλα ζρνιεία ζε φιε ηελ Κχπξν. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη
ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ ζηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ.
Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε δείρλεη φηη νη δείθηεο ηεο επηθξαηνχζαο ηάζεο γηα ην θχιν ζηελ ΔΔ
δελ πξνσζνχληαη απφ ηα ΜΜΔ ηεο Κχπξνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία δηακνξθψλνπλ κηα
ζηεξενηππηθή εηθφλα θχινπ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή. Απηφ ην άξζξν ππνζηεξίδεη φηη ε
εθπαίδεπζε γηα ηελ πνιηηφηεηα ρξεηάδεηαη λα πξνσζήζεη ηελ έξεπλα θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ζε
ζπγθεηκεληθέο ζπνπδέο θχινπ ζηνρεχνληαο ζηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο δείθηεο ηεο επηθξαηνχζαο
ηάζεο γηα ην θχιν ζηελ ΔΔ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ην αλεπίζεκν
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα έρεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Πψο ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο ζηε Γ1 επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε ηεο
αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε Γ2: ε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο (Γ1) θαη Αγγιηθήο (Γ2)
Κνπηζνύγεξα Φσηεηλή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σν παξφλ άξζξν κειεηά κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα νξζνγξαθηθά ιάζε καζεηψλ πξψηνπ επηπέδνπ
ηεο Αγγιηθήο κε Γ1 ηελ Διιεληθή (θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θππξηαθή), θαη επηρεηξεί λα εμεγήζεη πψο
θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο ζηε Γ1 επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη
πεξαηηέξσ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε Γ2, επηθεληξσλφκελν ζηελ πεξίπησζε ηεο
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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δηαθαλνχο νξζνγξαθίαο ζηε Γ1 (Διιεληθή) θαη ηεο αδηαθαλνχο ζηε Γ2 (Αγγιηθή). Δπίζεο επηρεηξεί
λα εμεγήζεη ην πψο ν καζεηήο ηεο Αγγιηθήο κε Γ1 ηελ Διιεληθή ζπλάγεη κηα ιαλζαζκέλε
θσλνινγία γηα ηε Γ2 Αγγιηθή απφ ηελ νξζνγξαθία ηεο θαη κφλν, δειαδή αληηκεησπίδνληαο ηελ
αδηαθαλή νξζνγξαθία ηεο Αγγιηθήο σο δηαθαλή. Σν γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδνπκε φηη έρεη ζνβαξέο
ζπλέπεηεο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γ2.
Κεηκεληθά είδε θαη Γισζζηθή δηδαζθαιία: Θεσξεηηθφ ππφβαζξν
Κπξηαθίδε Έιελα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ο φξνο 'θεηκεληθά είδε' απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ γισζζνινγηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ
ιεμηινγίνπ, σζηφζν παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πην πνιχζεκνπο θαη ακθηιεγφκελνπο φξνπο πξνο
πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εθαξκνγή. Με ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ην
γισζζηθφ κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη κε ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα θεηκεληθά είδε λα
αλαδσππξψλεηαη ζηνλ ειιελφθσλν ρψξν πξνθχπηεη έληνλα ε αλάγθε γηα κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ
ππφβαζξνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ πεξί θεηκεληθψλ εηδψλ φπσο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία. ηε παξνχζα εηζήγεζε ζθηαγξαθψ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ
αλάιπζε ηνπ φξνπ θαη αλαθέξνκαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε γισζζηθή
δηδαζθαιία.
Γηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο
θαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα καζεηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο
κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Stagecast Creator θαη ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ
Κπξηάθνπ Μαξία
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηα νηθνζπζηήκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ Stagecast Creator θαη ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη κεηά απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ
ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ ηθαλφηεηαο, νη καζεηέο αλάπηπμαλ ζε κεγάιν
βαζκφ φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο κνληεινπνίεζεο θαη παξάιιεια
βειηίσζαλ ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
επξχηεξε έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
Ζ επίδξαζε πξαγκαηηθψλ θαη εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηηο αληηιήςεηο παηδηψλ
ηεο Α’ Γεκνηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο
ζεξκφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο
Κσλζηαληίλνπ Νεθηαξία
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
σο κέζν δηδαζθαιίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέζν θαηαλφεζεο ζεκαληηθψλ επηζηεκνληθψλ
ελλνηψλ αιιά θαη σο κέζν γεθχξσζεο ηνπ θελνχ κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ
δηαηεξνχλ νη καζεηέο γηα ζέκαηα θαη έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθά
απνδεθηψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο έλλνηεο απηέο. Ζ κειέηε απηή ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
δπν δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην κέζν παξνπζίαζεο.
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Πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξά ζην απνηέιεζκα κηαο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηζκνχ φηαλ γίλεηαη ρξήζε πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε, εξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε εηθνληθψλ πιηθψλ
(π.ρ. πξνζνκνηψζεσλ), απφ παηδηά Α΄ δεκνηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κηαο έλλνηαο,
δίλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζεσξίεο γηα ηηο έλλνηεο ηεο ζεξκφηεηαο
θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε, ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε θαηαλφεζεο γχξσ απφ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ή αλ απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ πεηξακαηηζκνχ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα.
Καηαλεκεκέλε εγεζία: Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο
εθαξκνγήο ηεο ζην Κππξηαθφ δεκνηηθφ ζρνιείν
Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Ζ κειέηε απηή απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηελ αλάδεημε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη θπξίσο ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απηή
ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη θαηλνηνκηθά ζηελ θππξηαθή πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Όια ηα πην πάλσ εμεηάδνληαη ζηε βάζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Μέζα απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ν δηεπζπληήο θαη
κεξηθά κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εθθξάδνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο
αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο κνξθέο κε ηηο
νπνίεο απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί, ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, ηα εκπφδηα πνπ αλαθχνληαη θαη
ηξφπνπο ππεξπήδεζήο ηνπο. Όια ηα πην πάλσ ζπδεηνχληαη, αλαιχνληαη θαη αμηνπνηνχληαη γηα λα
ζπλαρζνχλ ζην ηέινο ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.
Σν ζρνιηθφ θιίκα σο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Λαδαξίδνπ Αγγειηθή
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Φσηνπνύινπ Υξπζηάιια
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Με βάζε ηα επξήκαηα εξεπλψλ ην ζρνιηθφ θιίκα θαζνξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. θνπφο ηεο έξεπλαο
είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ Κππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απηή δηεμήρζε ζε κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 19 δεκνζίσλ
ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Λεπθσζίαο θαη πεξηρψξσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2007-08, κε ηε κέζνδν
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζακε ην OCI (Organizational
Climate Index) ησλ Hoy, Smith, & Sweetland (2002) ζε δείγκα 180 εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάιπζε ησλ
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηέζζεξηο άμνλεο νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία
(Creemers, B.P.M. (2002), θαη Παζηαξδήο, & Παζηαξδή, (2000)) ζρεηίδνληαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ (εγεζία κε έκθαζε ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ γηα ηνπο καζεηέο, θαη επίπεδν
ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα). Μέζσ ησλ
απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, πξνζδηνξίδνπκε θαη αλαιχνπκε ηηο ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ
δηεπζπληή απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, δηεξεπλνχκε ηηο ζρέζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζην έξγν
ηνπο, εζηηάδνπκε ζηε ζπκβνιή ησλ γνληψλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Σέινο, πξνζπαζνχκε λα θαηαδείμνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ
ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο.
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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Δζλνγξαθία ηνπ Γξακκαηηζκνχ: Όςεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κηα ηζηγγάληθε
θνηλφηεηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο
Μαγθιάξα Μαξία
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε αιιαγή ηεο νπηηθήο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ
ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απφ ην απηφλνκν κνληέιν γξακκαηηζκνχ
ζην ηδενινγηθφ θαη παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Δζλνγξαθίαο ηνπ
Γξακκαηηζκνχ ζηε δηεχξπλζε ηνπ νπηηθνχ καο πεδίνπ γηα ην γξακκαηηζκφ. Ζ εξγαζία ζηε
ζπλέρεηα επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ εμσζρνιηθψλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ (ζπκβαηηθνχ
θαη ςεθηαθνχ), ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ παηδηά Ρνκά πνπ δνπλ ζε κηα θνηλφηεηα ηνπ λνκνχ
Θεζζαινλίθεο, θαη εμεηάδεη ηηο φςεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παίξλεη ν γξακκαηηζκφο ζην πιαίζην
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ πνιιαπιή θχζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ, θαζψο πέξα απφ ηνπο νξαηνχο γξακκαηηζκνχο ζεκαληηθή θαηαγξάθεηαη θαη ε
παξνπζία ησλ ιεγφκελσλ αλαδπφκελσλ γξακκαηηζκψλ.
Οιηθή πνηφηεηα θαη ζρνιηθή ηάμε
Μαθξή Όιγα
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

&

Ήξγεο Αξγύξεο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Ζ Οιηθή Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κηα λέα θηινζνθία δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, ε νπνία
ππφζρεηαη πνιιά ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ λέα θηινζνθία εζηηάδεηαη ζηε ζπλερή
βειηίσζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηνηηθή πνξεία ηεο κάζεζεο. Ζ Οιηθή
Πνηφηεηα μεθίλεζε απφ ηελ Ηαπσλία θαη εθαξκφζηεθε ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γπηηθνχ
θφζκνπ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πηνζέηεζε ηεο απφ δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο θαη δε απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ θχζε
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ αιιαγή λννηξνπίαο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδα – ζρνιηθήο ηάμεο αιιά θαη ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί λέα
δεδνκέλα ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη. ηελ θαηεχζπλζε απηή,
παξαηεξνχληαη λέεο παηδαγσγηθέο ινγηθέο θαη ηαθηηθέο κέζα ζηε ηάμε. Όκσο, ηίζεληαη θάπνηα
εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία απηήο ηεο νξγαλσηηθήο ηαθηηθήο. Πφζν σθεινχληαη νη
καζεηέο απφ ηε ινγηθή ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο; Πνχ νδεγνχκε ηελ ζθέςε ηνπ καζεηή; Ση
αληίθηππν έρεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή; Σα εξσηήκαηα απηά ζα ηα εμεηάζνπκε κειεηψληαο ην
πεξηβάιινλ κηαο ζρνιηθή ηάμεο ζην νπνίν εκπιέθνληαη πέξαλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη
γνλέσλ, ζεηξά παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. Σν εξεπλεηηθφ καο
ελδηαθέξνλ ζα εζηηαζηεί ζε ζρνιηθή ηάμε εηδηθήο αγσγήο δηεξεπλψληαο ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηα
ζηελ κάζεζε θαη θαηά επέθηαζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε.
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Πξνηάζεηο πνιηηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Μαλσινπνύινπ Υξπζή
Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Γαβάδνγινπ Αγγειηθή
Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Κόθθηλνο Κσλζηαληίλνο Μ.
Παλεπηζηήκην Θξάθεο

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ γεληθνχ
πιεζπζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ). Σα
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ 297 πνιηηψλ απφ
δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ
αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ΑκΔΑ. ηελ παξνχζα εξγαζία,
παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη νη απαληήζεηο ζε αλνηρηή εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο
γηα ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ε
πεξηγξαθηθή
ζηαηηζηηθή.
Οη
απαληήζεηο
ησλ
ζπκκεηερφλησλ
θσδηθνπνηήζεθαλ,
πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
χπαξμε ή φρη ΑκΔΑ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξφζεζε ηνπο γηα θνηλσληθέο αιιαγέο (π.ρ. άξζε ησλ
πξνθαηαιήςεσλ) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα
επηζεκαίλεηαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη ε άγλνηα ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ΑκΔΑ. Σέινο,
πξνηείλεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ θξαηηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ ΑκΔΑ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο.
Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ
Κχπξν, φπσο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ζθηαγξάθεζε απηήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν
Μάξθνπ Μαξία
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δήηεκα ηνπ ξφινπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
δηεπζπληή ζρνιείνπ, απνηέιεζε ην θεληξηθφ ζέκα κηαο πιεζψξαο εξεπλψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε εγεζία είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε έλα ζρνιείν. θνπφο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ δηεπζπληή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κχπξνπ, κέζα απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη
ζθηαγξάθεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ζρνιείν. ην πξψην κέξνο
γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα επεμεγείηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ν
ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θπξίσο κέζα απφ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ζθηαγξάθεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχληξηαο. Οηηδήπνηε ζρεηηδφηαλ κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά
θαηαγξαθφηαλ ζε εηδηθφ ζεκεησκαηάξην γηα ζθνπνχο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο. ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη, αλαιχνληαη θαη ζπδεηνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί ζε
ζπζρέηηζε θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή, φπσο απηά έρνπλ πξνθχςεη
κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά
ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη.

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

33

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
Πξνσζψληαο ηελ έληαμε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή:
Κίλεηξα θαη απηνπεπνίζεζε
Μαύξνπ Καηεξίλα
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Ζ εηζήγεζε απηή εζηηάδεηαη ζηε κειέηε θαη αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο (ιεθηηθήο θαη κε
ιεθηηθήο) παηδηψλ κε δπζθνιίεο θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, φηαλ εξγάδνληαη ζε δπάδεο ζηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα ε εηζήγεζε εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ζε ζρέζε κε ηα
θίλεηξα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε. Σα απνηειέζκαηα είλαη κέξνο κεγαιχηεξεο έξεπλαο ε νπνία
εμέηαζε ηνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπάδσλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε
δεκνηηθά ζρνιεία έληαμεο ζηελ Κχπξν. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη
θνηλσληθή φςε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εληαία εθπαίδεπζε.
Aπηναμηνιóγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: ε εθαξκνγή εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Κ’
Γεκνηηθφ ρνιείν Λεκεζνχ
Μηραειίδνπ Διέλε
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί έλα κεραληζκφ ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
αθνχ ην απηναμηνινγνχκελν ζρνιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ζα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξνβεί
ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζή ηνπ. Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε
ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, ην Κ΄ Γεκνηηθφ ρνιείν Λεκεζνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή
κνλάδα επέιεμε λα εκπιαθεί ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα απηναμηνιφγεζεο επηιέγνληαο σο πεξηνρή
δξάζεο ηελ αμηνιφγεζε καζεηή.
πλδπαζκέλε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο θαη ελλνηνινγηθήο
θαηαλφεζεο γηα ζέκαηα νηθνινγίαο κέζα απφ έλα ζπλεξγαηηθφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ
Μπάηηεικαλ Αληξηαλή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο Π.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κύδα Έιελα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ελφο δηαδηθηπαθνχ καζεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνινγηθήο
επάξθεηαο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ζέκαηα νηθνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
απηήο ππνδεηθλχνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δπλεηηθά, ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο αλάπηπμεο αξθεηψλ πηπρψλ ηεο
επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ζέκαηα νηθνινγίαο.
Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, εληνπίζζεθαλ ηα γλσξίζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ καζεηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο θαη ηεο
ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ζέκαηα νηθνινγίαο, θαζψο θαη ηα γλσξίζκαηα εθείλα πνπ δελ
ζπλεηζθέξνπλ. Σέινο, εληνπίζζεθαλ νη επηζηεκνινγηθέο, ελλνηνινγηθέο, ζπιινγηζηηθέο θαη
δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νηθνδνκήζνπλ
ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε γηα ζέκαηα νηθνινγίαο, θαη λα αλαπηχμνπλ επηζηεκνινγηθή επάξθεηα, ζην
πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαδηθηπαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε.

10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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Κνηλσληθή πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη αθαδεκατθή επίδνζε θνηηεηψλ
Νενθύηνπ Λεύθηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κνπηζειίλε Μαίξε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθε θαηά πφζν ε Κνηλσληθή πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (ΚΝ)
ησλ θνηηεηψλ κπνξνχζε λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη αλ ε πξψηε κπνξνχζε λα
απνηειέζεη έλαλ παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο δεχηεξεο. Δμεηάζηεθε επίζεο αλ ππήξραλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ ΚΝ ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν. Ζ
ΚΝ ησλ θνηηεηψλ κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ νξγάλνπ EQ-i (Baron,1997) ελψ ν Γεληθφο Μέζνο
Βαζκφο (ΓΜΒ) ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα απνηέιεζε ηελ έλδεημε γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο
επίδνζε. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ αζζελείο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ΓΜΒ ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο
επίδνζεο ηνπο ζε δχν κφλν ππνθιίκαθεο ηνπ EQ-i: ηελ Γηεθδηθεηηθφηεηα (r=-0,14) θαη ηελ
Γηαρείξηζε ηνπ ηξεο (r=0,15). Ζ αλάιπζε απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ ηνπ EQ-i θαη ηνπ ΓΜΒ, θαηέδεημε ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p<0,01) νη νπνίεο
κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ 2% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ΓΜΒ ελψ ε πνιιαπιή βεκαηηθή
παιηλδξφκεζε αλέδεημε έλα κνληέιν ζην νπνίν νη κεηαβιεηέο ηεο ΚΝ κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ
4% ηεο δηαθχκαλζεο ζηνλ ΓΜΒ ησλ θνηηεηψλ. ε ζρέζε κε ηα δχν θχια δηαπηζηψζεθε ππεξνρή
ησλ άξξελσλ θνηηεηψλ έλαληη ησλ ζήιεσλ ζπκθνηηεηξηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληνρή θαη
δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, ηελ αηζηνδνμία αιιά θαη ηελ επίδνζε ηνπο ζηα καζήκαηα
Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο γηα βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Νενθύηνπ Μαξία
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

&

Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Ζ αλαθνίλσζε απηή ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο θχξηεο
θάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο πινπνηήζεθε ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ πξψηε θάζε ζρεηίδεηαη κε
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ επφκελε θάζε
αθνξά ζηνλ ηξφπν εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο δξάζεο, πλαηζζεκαηηθή Αγσγή, θαζψο θαη ζηελ
εηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Ζ ηειεπηαία θάζε εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε πνπ επηηειείηαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. Αλαθέξεηαη ν ηξφπνο
αμηνιφγεζεο, δηαπηζηψζεηο θαη δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη εηζεγήζεηο γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ην παξεκβαηηθφ
πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε κε ηίηιν: «Μειεηώληαο ηνλ εαπηό καο... Μηα δηεξεύλεζε ησλ
αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο ηνπ ΗΔ΄ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λεκεζνύ(ΚΒ΄) γηα ηνλ
εαπηό ηνπο». Παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ραξαθηεξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο απφ ην πξφγξακκα, θαζψο θαη δείγκαηα εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο
αλαθέξνληαη κε ζπληνκία νη απφςεηο ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ην πξφγξακκα.
Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε
Νηθνδήκνπ Θενδώξα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Φηηάθα Διέλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ςήθηζε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα
γεληθά ζρνιεία ην 1999. Ζ αλεπίζεκε εθαξκνγή ηεο έληαμεο ζηα γεληθά ζρνιεία άξρηζε λα γίλεηαη
κεξηθά ρξφληα πξηλ. Δληνχηνηο, νη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο παξακέλνπλ
δηαρσξηζηηθέο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, έδεημαλ φηη ε έληαμε
απέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο αλχπαξθηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρνιείσλ λα δερηνχλ ζην ρψξν
ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. πκβαίλεη άξαγε ην ίδην θαη ζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο;
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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Καηά πφζν είλαη ηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο έηνηκα λα δερηνχλ καζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο; Σελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο απαζρφιεζε έλα γπκλάζην κε εηδηθή κνλάδα ζηελ
επαξρία Πάθνπ. Οη εξεπλήηξηεο εμέηαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ επηηπρία ή ηελ
απνηπρία ηεο έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο
θαζεγεηέο θαη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζπλνδφ ηεο εηδηθήο κνλάδαο, ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο,
νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ έληαμε θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη
γηα ηελ επηηπρία ηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα
πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Δλδηαθέξνλ εχξεκα ζηελ έξεπλα ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο κε
εηδηθέο αλάγθεο είλαη κηα απφ ηηο πέληε εηδηθέο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηα θππξηαθά γπκλάζηα.
Κιείλνληαο, ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο σο κηα πην δίθαηε εθπαηδεπηηθή
πξνζέγγηζε πξνο φινπο ηνπο καζεηέο.
Σν ρηνχκνξ ζην γισζζηθφ κάζεκα
Ξελή Έιελα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σν ρηνχκνξ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη νξηζζεί θαηά θαηξνχο ηφζν σο
εθπαηδεπηηθή κέζνδνο φζν θαη σο δηδαθηηθή πξαθηηθή, ηερληθή δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθή
ζηξαηεγηθή, θνθ. Με αθεηεξία ηελ ηζηνξηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο
πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπ ρηνχκνξ, ελψ δίλνληαη νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο θαη αλαπηχζζνληαη νη
ιεηηνπξγίεο, νη ζθνπνί, νη ηχπνη θαη ν ξφινο ηνπ ρηνχκνξ φπσο ζεκεηψλνληαη ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία. Γηεξεπλψληαο ην πψο πξνθαιείηαη ην γέιην, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ζηάδηα ηνπ
ρηνχκνξ ην νπνίν δηαρέεηαη ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ. Με θχξην άμνλα ην Υηνχκνξ
ζηελ Δθπαίδεπζε επηρεηξείηαη κηα εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ ηνπ ρηνχκνξ ζηα εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα απφ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρεηξνχλ λα
αλαθαιχςνπλ κε ηη γεινχλ ηα παηδηά, πνην ην φθεινο ηνπ ρηνχκνξ ζηελ ηάμε θαη πνηα ηειηθά ε
παηδαγσγηθή ηνπ αμία.
Γηεξεχλεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο πξνυπεξεζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ηε ζεξκφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία κέζα απφ εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα
πεηξακαηηζκνχ
Οιπκπίνπ Γηώξγνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κσλζηαληίλνπ
Κσλζηαληίλνο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Πεηξακαηηζκνχ ζε Πξαγκαηηθφ
Δξγαζηήξην (ΠΠΔ), ηνπ Πεηξακαηηζκνχ ζε Δηθνληθφ Δξγαζηήξην (ΠΔΔ) θαη δχν ζπλδπαζκψλ ηνπο
(ΠΠΔ+ΠΔΔ θαη ΠΔΔ+ΠΠΔ) ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην
ζπγθείκελν Θεξκφηεηα-Θεξκνθξαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 182 πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ηελ νκάδα ειέγρνπ
(56 θνηηεηέο), ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 1 (59 θνηηεηέο), ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 2 (33 θνηηεηέο) θαη
ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 3 (34 θνηηεηέο). Οη ηέζζεξηο νκάδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην δηδαθηηθφ
πιηθφ, αιιά δηαθνξεηηθή κέζνδν πεηξακαηηζκνχ. Ζ νκάδα ειέγρνπ ζπλαληηφηαλ ζην εξγαζηήξην
θαη ρξεζηκνπνηνχζε πξαγκαηηθά πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ. Αληίζηνηρα, ε
πεηξακαηηθή νκάδα 1 εξγάζηεθε ζε εηθνληθφ εξγαζηήξην κε εηθνληθά πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ίδησλ πεηξακάησλ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο 2 θαη 3 ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν πξαγκαηηθά φζν θαη
εηθνληθά πιηθά ζε πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ εξγαζηήξην αληίζηνηρα. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε
κέζα απφ πεηξακαηηθά δνθίκηα ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ θαη κεηά ηε
δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο ηφζν ν ΠΠΔ φζν θαη ν ΠΔΔ, θαζψο
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ
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θαη νη δχν ζπλδπαζκνί ηνπο (ΠΠΔ+ΠΔΔ, ΠΔΔ+ΠΠΔ) επίδξαζαλ ζηε βειηίσζε ηεο ελλνηνινγηθήο
θαηαλφεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην ζπγθείκελν Θεξκφηεηα- Θεξκνθξαζία κε ηνλ ίδην ηξφπν, αθνχ δελ
παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηε βειηίσζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο πνπ επηηεχρζεθε
αλάκεζα ζηηο νκάδεο.
Δπίπεδα πνηφηεηαο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Κχπξν ζήκεξα
Παιάηνπ Μαξηάλλα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Κνπηζειίλε Μαίξε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

ηελ εηζήγεζε απηή πξνηείλνληαη επίπεδα πνηφηεηαο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ζηελ Κχπξν ζήκεξα, φπσο πξνέθπςαλ κέζα απφ ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη
εζηηαζκέλε ζπδήηεζε κε νκάδα 20 εθπαηδεπηηθψλ εγγεγξακκέλσλ ζην κάζεκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαζθαιία ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007. Σα
επίπεδα, φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθαλ, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη
ηελ αμηνιφγεζε, β) ζε ζρέζε κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γ) ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη
ηάμε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δ) ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ε) ζε ζρέζε κε γεληθφηεξα
απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζη) ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εκπινθήο θαη ηηο απφςεηο ησλ
γνλέσλ, δ) ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ, ε) ζε ζρέζε κε ηε
κεηαθεξζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, γλσζηηθψλ θαη αμηνινγηθψλ, έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη δεθανθηψ επίπεδα πνηφηεηαο γηα ηε κεηααμηνιφγεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ εηζεγήζεσλ βξίζθεηαη
ζην φηη ε εξγαζία απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα δηακφξθσζε εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο ησλ
αληηιήςεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ηε βάζε γηα ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
Ζ εηζαγσγή ηεο αλνηθηήο, επέιηθηεο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε:
Δίλαη αηηηνινγεκέλε ε πξνζκνλή;
Παλάνπ Μάξηνο
Αλνηθηó Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ζ εηζήγεζε εμεηάδεη ην ζέκα ηεο εηζαγσγήο ηεο Αλνηθηήο, Δπέιηθηεο θαη Δμ Απνζηάζεσο
Μάζεζεο ζην ζπλεζηζκέλν (K-12) ζρνιείν. Απηή ε εηζαγσγή είλαη ήδε πξαγκαηηθφηεηα ζε πνιιά
κέξε ηνπ θφζκνπ, φπσο επίζεο, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαη ζηε ρψξα ηνπ εξεπλεηή, ηελ Κχπξν.
Σν ζπγθείκελν είλαη ππέξ ηεο εηζαγσγήο απηήο θαη πνιιά είλαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία
αλακέλνληαη απφ κηα ηέηνηα εηζαγσγή, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πιήξε αλαδηακφξθσζε
ησλ ζρνιείσλ φπσο ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σν ζέκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζην παξφλ άξζξν είλαη ην
θαηά πφζν είλαη αηηηνινγεκέλε ε πξνζκνλή απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο
Αλνηθηήο, Δπέιηθηεο θαη Δμ Απνζηάζεσο Μάζεζεο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν. Αξρηθά
παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ εηζαγσγή απηή, φπσο εθθξάζηεθαλ θαηά
θαηξνχο κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ
θαη δεδνκέλα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ή φρη ηελ πξνζκνλή απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ. Ο εξεπλεηήο
ζπκπεξαίλεη φηη θάπνηα πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ πεγψλ κάζεζεο θαη ε
δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ έμσ θφζκν είλαη αηηηνινγεκέλν λα ηα
πεξηκέλνπκε. Υξεηάδεηαη σζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί
θαηά πφζν ε εηζαγσγή απηή ζα επηθέξεη κηα ζεηξά άιισλ πιενλεθηεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε.
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Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη
Παλάνπ Μάξηνο
Αλνηθηó Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ
ηφπνπ καο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζρνιηθή ηζηνζειίδα. Μέζα απφ κειέηε ηεο μέλεο
βηβιηνγξαθίαο θαη παξάζεζε παξαδεηγκάησλ απφ ηζηνζειίδεο ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ν
εξεπλεηήο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ζρνιηθή ηζηνζειίδα θαη
ζπδεηά ην πνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο
ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη θάπνηα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηηο
ηζηνζειίδεο ησλ θππξηαθψλ ζρνιείσλ θαη ζπδεηνχληαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα
βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπο, έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσλία
ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη θαη γεληθφηεξα ζηε κάζεζε.
H δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ εηζαγσγή καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία: Ζ πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαίξεζεο
Παλανύξα Ρίηα
Παλεπηζηήκην Frederick
Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ε έξεπλα γηα ηε δφκεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή
ειηθία έδεημε φηη ε εηζαγσγή ηνπο απφ ην επίπεδν ηνπ λεπηαγσγείνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
θαιχηεξε νηθνδφκεζε θαη αλάπηπμή ηνπο. Πξφζθαηεο έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο έδεημαλ ηηο
πνιιαπιέο πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, ηεθκεξηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο δηαθφξσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζην επίπεδν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ππφ θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο. Σα ζεκέιηα ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ νηθνδνκνχληαη ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο δσήο ησλ παηδηψλ εθφζνλ ηα παηδηά βνεζεζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα δηάθνξα
εξεζίζκαηα πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Σν National Council of the Σeachers of Mathematics κε ηα
Standards ηνπ 2000 εληάζζεη ηηο πέληε θχξηεο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ ζηα καζεκαηηθά πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. ηφρνο ζην
λεπηαγσγείν είλαη ε βίσζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πνπ ζπλαληνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, κε
επράξηζην θαη πξνθιεηηθφ ηξφπν γηα λα αλαπηχμνπλ έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
αληηθεηκεληθνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο (Σδεθάθε, 2005). Ζ παξνχζα έξεπλα πηνζεηψληαο ηελ
άπνςε φηη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη πξέπεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κέζνπ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαίξεζεο. Σν πξφγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο
θαηλνηνκίαο αθνξά ζηε κειέηε ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο κίαο ηάμεο πεληάρξνλσλ παηδηψλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ πξψηεο ελδείμεηο γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ σο κέζνπ γηα ηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
εθφζνλ παξέρεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ αβίαζηα ηηο ηδέεο ηνπο θαη κέζσ απηνχ λα
παξνπζηάζνπλ ηα δηαηζζεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ ήδε νηθνδνκεζεί θαη αθνξνχλ ζηε καζεκαηηθή
ηνπο ζθέςε.
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Οπξάλην Σφμν: Απφ ην εγψ ζην εκείο- Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
Παπαγεσξγίνπ Γώξα
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Βιάκεο Γηώξγνο
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Υ’ Γηαλλαθνύ Αλαζηαζία
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε έρεη σο ζηφρν, ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο
πεξίπησζεο ελφο ζρνιείνπ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο, ζην νπνίν έγηλε παξέκβαζε κέζα απφ ην
πξφγξακκα «Οπξάλην Σφμν». Σν «Οπξάλην Σφμν» είλαη έλα βησκαηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη σο
βαζηθφ ζηφρν ηνπ, λα βνεζήζεη θαη λα ζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξίεο ζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ αηφκσλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. Έλαο απφ
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ, κε απιέο δεμηφηεηεο
ψζηε λα κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφ κέινο κηαο νκάδαο θαη απξηαλφο ελεξγφο πνιίηεο. Καζψο
επίζεο ε ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε δχν άμνλεο: ηνπ «εγψ» θαη ηνπ
«εκείο». Ζ εηζήγεζε απηή, ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Οπξάλην Σφμν» ζηε δεπηέξα ηάμε ελφο δεκφζηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε
Λεπθσζία. ηελ ηάμε φπνπ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα θνηηά παηδί κε νπηηθή αλαπεξία θαη δχν
παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο άξρηζε ην Γελάξε ηνπ 2008 θαη
νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιε ηνπ 2008 θαη φιεο νη ζπλαληήζεηο. Γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε Grounded Theory, ε νπνία αθξηβψο κέζα απφ ηα δεδνκέλα ζε
βνεζά λα θαηαιήμεηο ζε ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δηαθαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οπξάλην Σφμν» ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηάμε, έρεη βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη φηη ζε
γεληθέο γξακκέο αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηνπο ζηφρνπο πνχ αξρηθά είραλ ηεζεί απφ ην πξφγξακκα.
Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ
καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο
Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε
Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ)

&

Ρέππα Γιπθεξία
Παλεπηζηήκην Αζελώλ

θνπφο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ λα κειεηήζεη εάλ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πιήηηεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κε πνηνπο παξάγνληεο ζπλδέεηαη.
Λακβάλνληαο ππφςε, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε νη
επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: (α) λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο
κε ηα δεκνγξαθηθά-γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, έηε πξνυπεξεζίαο, επίπεδν
ζπνπδψλ), (β) λα δηεξεπλήζεη αλ ππάξρεη ζπλάθεηα ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο: ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απνπξνζσπνπνίεζε θαη κεησκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, (γ) λα δηεξεπλήζεη πνηνο απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο εκθαλίδεηαη πςειφηεξνο, θαη (δ) λα θαηαγξαθνχλ ηα επίπεδα
επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Έλαο
ζηφρνο σζηφζν, ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε επάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή
εμνπζέλσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ καζεηέο
κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη επηηεινχλ έλα δχζθνιν,
απαηηεηηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα αγρνγφλν έξγν. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εμεηάζηεθε ζε έλα
δείγκα (82) εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ηξεηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ΜΒΗ (πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, Απνπξνζσπνπνίεζε θαη Πξνζσπηθή Δπίηεπμε) παξνπζίαζαλ
ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη ηθαλνπνηεηηθή δηαθξηηηθή εγθπξφηεηα, φηαλ ζρεηίζηεθαλ
κε κηα κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην ίδην δείγκα.
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Θεσξία ηνπ λνπ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
Παπαιενληίνπ–Λνπθά Διενλώξα
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Κύξνπ–Θσκά Νίθε
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηε Θεσξία ηνπ Ννπ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Astington 1998)
έδεημαλ φηη ε ζεσξία ηνπ Ννπ (φπσο κεηξηέηαη κε ην false belief task - ηεζη ιαλζαζκέλεο
πεπνίζεζεο) έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε. Ζ παξνχζα
έξεπλα δηεξεπλά ηε ζπζρέηηζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζεσξία ηνπ Ννπ ζε παηδηά 3-5 ρξφλσλ (φπσο
κεηξηέηαη κε ην false belief task) κε παξάγνληεο φπσο: (α) ε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ
(κεηξεκέλε κε ην Mean Length of Utterance θαη ην ιεμηιφγην κέζα απφ εηθφλεο (picturevocabulary ηεζη απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), (β) ηε κε-ιεθηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ,
βαζηζκέλε ζε κέξνο ηνπ WPPSI ηεζη λνεκνζχλεο, (γ) ηε ζχλζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο
ιεθηηθέο θαη κε-ιεθηηθέο δνθηκαζίεο θαη (δ) ηελ επίδνζή ηνπο αξγφηεξα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
(φπσο ζα ππνινγηζηεί απφ ηνπο βαζκνχο πνπ ζα ηνπο δνζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηελ Α’ θαη
Β’ δεκνηηθνχ, ζηα Διιεληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά). Έρνπλ επίζεο γίλεη κεηξήζεηο ζχγθξηζεο
κεηαμχ ηεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο επαθψλ (αξηζκφο αηφκσλ κε
ηα νπνία έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή, πέξα απφ ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ
ηνπο), θαζψο θαη ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε ζεσξία ηνπ Ννπ.
Πεξίπνπ 130 παηδηά 3-4 ρξνλψλ έρνπλ πεξάζεη απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη ηα απνηειέζκαηα
ζπδεηηνχληαη ζε ζρέζε θαη κε επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ.
Ζ αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζην Γισζζηθφ κάζεκα.
Παπαληθόια Δπάλζε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Σζηπιάθνπ ηαπξνύια
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αλαδείμεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηελ
επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ θαη ζηελ (θνηλσλην)γισζζηθή πνηθηιφηεηα. Αλ θαη ε βαζηθή ινγηθή ηεο
παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ζπλνςίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε θαη παξαγσγή
πνιιαπιψλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη κνξθψλ γιψζζαο αιιά θαη ζηελ θξηηηθή επίγλσζε ηεο
θνηλσληθήο-ζεκεησηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο πνπ
θσδηθνπνηεί ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή-ζεκεησηηθή ιεηηνπξγία, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα γεληθφηεξε
ακεραλία φζνλ αθνξά ηε ζέζε θνηλσληθψλ ή γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ πνπ είλαη, κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο, θνηλσληθά ζηηγκαηηζκέλεο, θαη φζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηελ
παηδαγσγηθή ηνπ θξηηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ. ηελ εηζήγεζε απηή εμεηάδνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε
ζπλζήθε γισζζηθήο πνηθηιίαο κε καθξνρξφληα ηζηνξηθή δηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή δηγισζζία
(diglossia) ζηελ ειιελφθσλε γισζζηθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ. ε θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο
δηγισζζίαο ν εγγξακκαηηζκφο γεληθά ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο επίζεκεο, θπξίαξρεο ή
πξόηππεο (standard) πνηθηιίαο, πνπ ζπλήζσο είλαη εμσγελήο, ελψ ε θπζηθά θαηαθηεκέλε γιψζζα ή
πνηθηιία θαηά θαλφλα δελ ζεσξείηαη φξγαλν θαη κέζν θαιιηέξγεηαο ηνπ εγγξακκαηηζκνχ, παξά ην
γεγνλφο φηη κπνξεί λα έρεη θαη γξαπηή παξάδνζε. Δπίζεο, ζπρλά θπξηαξρνχλ απφςεηο πεξί
γισζζηθνύ ειιείκκαηνο (language deficit) ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ή θαη ηεο γισζζηθήο
θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνδνκήζεη ηηο ζέζεηο απηέο θαη λα δείμεη
φηη ε γισζζηθή πνηθηιφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
θξηηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνηθηιία ζα απνθηήζεη ηε θπζηθή ηεο ζέζε ζην
πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Σέινο, πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη
ζπζηεκαηηθέο κέζνδνη αμηνπνίεζεο ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο.
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Kίλεηξα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ δαζθάισλ ζηελ Κχπξν
Παπαπαλαγηώηνπ Φνύιια
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο δαζθάινπο ηεο
Κχπξνπ λα επηιέμνπλ ην επάγγεικα ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ
απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγην. Σν δείγκα
πεξηιάκβαλε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είραλ ην βαζκφ ηνπ δαζθάινπ θαη εξγάδνληαλ ζε
ηέζζεξα γεηηνληθά ζρνιεία, ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζε ηνπο ζην ίδην
πεξηθεξεηαθφ γπκλάζην. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν
πεξηγξαθηθή φζν θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε πσο νη Κχπξηνη
δάζθαινη έρνπλ επηιέμεη ην επάγγεικα ηνπο θπξίσο γηα εζσηεξηθνχο ιφγνπο θαη είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην επάγγεικα. Οη θπξηφηεξεο πεγέο επαγγεικαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ
ηνπο, θαζψο θαη εθ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα.
Μειέηε πεξίπησζεο παηδηψλ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ Δπηζθνπήο ζηελ επαξρία
Λεκεζνχ
Παπαζηαύξνπ Βαζίιεο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ην πψο κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνζθχγσλ λέσλ θαη παηδηψλ
αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο πξνζθπγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο αιιά θαη πψο απηή αιιειεπηδξά,
ζπγθξνχεηαη, ζπλππάξρεη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ κεγαιψζεη. Οη λένη απηνί
θαη ηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο θαη έρνπλ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ηα νπνία
ζπλεπάγεηαη ε πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεη ην θξάηνο. Γελλήζεθαλ, κεγάισζαλ θαη
δνπλ ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρσξηφ Δπηζθνπή ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ, ζηνλ
ηφπν φπνπ νη γνλείο ηνπο εγθαηαζηάζεθαλ κεηά απφ ηελ εθδίσμε ηνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο
θαηαθηεηέο. Έθηνηε έρνπλ πεξάζεη ηξηάληα ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα θαη νη πξφζθπγεο πιένλ
αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ. Ο άγλσζηνο ηφπνο ζηνλ νπνίν
εγθαηαζηάζεθαλ εμ αξρήο, έγηλε ν ηφπνο γέλλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξηλ ιίγα
ρξφληα φηαλ άλνημαλ ηα νδνθξάγκαηα νη πξφζθπγεο κπφξεζαλ επηηέινπο λα επηζθεθζνχλ ηα ζπίηηα
ηνπο θαη λα αληηθξίζνπλ απφ θνληά ηηο ρακέλεο ηνπο πεξηνπζίεο. Πνιιά εξσηήκαηα εγείξνληαη: Σα
παηδηά ησλ πξνζθχγσλ πηνζεηνχλ ηελ πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα; Αλήθνπλ πξάγκαηη ζηνπο
«πξφζθπγεο» ή απιά ε πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα είλαη κφλν έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο; Ζ
πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απηφρζνλα – ληφπηνπ;
Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο
θαη πσο απηφ επεξέαζε ηελ «πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα»; Ση ζεκαίλεη γηα απηνχο ην ρσξηφ ζην νπνίν
δνπλ; Πψο έλησζαλ φηαλ είδαλ γηα πξψηε θνξά ην ρσξηφ θαη ην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπο ζηα
θαηερφκελα; Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα απαληήζεη ηα εξσηήκαηα απηά ζπιιέγνληαο ηηο
απφςεηο επηά λέσλ θαη παηδηψλ ηνπ ρσξηνχ Δπηζθνπή.
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Αλαηνκία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ λεπηαγσγψλ θαη γνλέσλ: Μειέηε πεξίπησζεο
Παπνύια Παλαγηώηα
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη δχν ζεζκνί πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ
ζρνιείνπ θαη γνλέσλ αθνχ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε κάζεζε δελ
νινθιεξψλεηαη ζην ζρνιείν, αιιά έλα κεγάιν κέξνο ζπληειείηαη θαη ζην ζπίηη. Δίλαη ινηπφλ
ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα ζρνιεία επηθνηλσληαθνί δεζκνί, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ φζν ην
δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Ζ έξεπλα καο είρε δηαγλσζηηθφ
ραξαθηήξα. Δμεηάζακε ηα είδε επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Μειεηήζακε ηα
πξάγκαηα θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο. Πηζηεχνπκε πσο
ε έξεπλα βνήζεζε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο – ζπλεληεπμηαδφκελνπο αθνχ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο
νη εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη νη γνλείο, πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη πνιχ πηζαλφλ αλαζεψξεζαλ θάπνηεο
απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα βνεζήζνπλ θαη
άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ βξίζθνληαη ζε παξφκνην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, λα πάξνπλ κέηξα πνπ λα
πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε CLIL θαη νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο ζηελ Γεκνηηθή θαη
Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ
Παύινπ Παύινο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Ησάλλνπ-Γεσξγίνπ νθία
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ κειέηε απηή απνηειεί κηα εηζαγσγή ζε κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα πξνζέγγηζε δηδαθηηθήο μέλσλ
γισζζψλ ε νπνία είλαη γλσζηή σο CLIL (Content Language Integrated Learning) ή EMILE
(L’Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Entrangère) δειαδή είλαη ε
δηδαζθαιία ελφο ζρνιηθνχ καζήκαηνο (π.ρ. Γεσγξαθία, Δπηζηήκε) κέζσ κηαο μέλεο γιψζζαο.
Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία δηπιήο εζηίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη δπν
νκάδεο ζηφρσλ; ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ κάζεκα θαη ηνπο ζηφρνπο
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή εθαξκφδεηαη ζηα πιείζηα
επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ πιενλεθηεκάησλ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαη παξνπζηάδνληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο
θαη εκπεηξίεο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη έλα πηινηηθφ πξφγξακκα CLIL
ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν θαη αλαιχνληαη νη πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη γηα ηελ
κειινληηθή εηζαγσγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ.
Δζληθή ηαπηφηεηα θαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο: Οη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ην
ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηελ δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο
Πεξηθιένπο Λνύθαο
University of London
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα απνηέιεζε θαηά θαηξνχο πεδίν έληνλσλ
ζπδεηήζεσλ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Οη «ζπγθξνχζεηο» ζηελ Αγγιία, ηηο Ζ.Π.Α.,
αιιά θαη ζηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ε θξηηηθή ελάληηα ζηηο αιιαγέο αθνξνχζε ζηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο. Οη ζπδεηήζεηο είραλ θπξίσο ηδενινγηθφ πεξηερφκελν θαη ιίγε ζεκαζία δφζεθε ζε
ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο ξφινο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ αλάπηπμε
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εζληθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε δχν
δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. Ζ πξψηε ππνζηεξίδεη φηη νη ζηφρνη ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη ζρεηηθνί κε ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ δεχηεξε ηάζε
ζεσξεί φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη καζεηέο
θαηαλννχλ ηνλ θφζκν ηνπο κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο
ζθέςεο. Ζ πξναγσγή εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο είλαη
πξνβιεκαηηθή, αθνχ ε πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο δελ εγγπάηαη ηελ χπαξμε ησλ
ηδηαίηεξσλ κεζνδνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηζηνξίαο θαη θπξίσο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα. Απηφ
δελ ζεκαίλεη φηη ηζηνξία δελ έρεη ηίπνηα λα πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ
καζεηψλ γηα ην παξειζφλ θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην
παξειζφλ κειεηάηαη κε ηζηνξηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη κε ζηφρν λα απνδείμεη
νπνηεζδήπνηε εζληθέο αιήζεηεο ή ηδέεο.
Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ
Πεηθνπνύινπ Διπηλίθε
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ηελ εηζήγεζε απηή, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ,
γλσζηή σο «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο». Αλαιχεηαη ε θηινζνθία ηεο λέαο πξνζέγγηζεο θαζψο
θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη επηρεηξείηαη λα δηαζαθεληζηεί ν ξφινο
πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη λεπηαγσγνί ζηελ αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο απφ ηα
παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη είλαη φηη ε θαηάθηεζε ηεο
αλάγλσζεο θαη γξαθήο δελ είλαη πιένλ απνθιεηζηηθή ζπλέπεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη ηεο
δηδαζθαιίαο, φπσο ππνζηήξηδε ε ζεσξία ηεο «αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο», αιιά αθνινπζεί κηα
εμειηθηηθή πνξεία, ζπλερή θαη αδηάζπαζηε, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ
παηδηνχ. Δπηπιένλ θαηαδεηθλχεηαη φηη ν ξφινο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο
πξνζέγγηζεο είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο κεηαβάιινληαη ζε ππνζηεξηθηέο θαη εκςπρσηέο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνχ ην δήηεκα δελ έγθεηηαη κφλν ζην αλ έλα πξφγξακκα είλαη θαιφ,
αιιά ζην πφζν θαιά πξνεηνηκαζκέλνη είλαη εθείλνη πνπ ζα ην εθαξκφζνπλ.
Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα: Σν παξάδεηγκα ηεο
επηινγήο ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Αγσγή θαη θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο»
Πεηθνπνύινπ Διπηλίθε
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαη κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,
επηρεηξείηαη λα ζθηαγξαθεζεί ν πξνζδνθψκελνο ξφινο θαη νη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή
θαη δε ηνπ εθπαηδεπηή πνπ απεπζχλεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα εππαζή θνηλσληθά νκάδα, απηή ησλ
παιηλλνζηνχλησλ. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή
ελειίθσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ είλαη δηηηφο.
Αθελφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην ζψκα γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ηεο αγσγήο θαη
θξνληίδαο βξεθψλ θαη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα
δηεπηζηεκνληθφ θαη πνιχπιεπξν πξνθίι πξνζφλησλ ην νπνίν ζα ηνπ επηηξέπεη ηφζν ην λα
εθαξκφδεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη λα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα κέζα απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή.
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Ζ θαη’ νίθνλ εξγαζία απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Πεηξίδνπ Μαξία
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ

Κνπζηάππα Μαξία
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ

Αζαλαζίνπ Κώζηαο
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
Κύπξνπ

Ζ θαη’ νίθνλ εξγαζία απνηειεί νπζηαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ δηαρξνληθφ δήηεκα γηα εθπαηδεπηηθνχο,
καζεηέο, γνλείο θαη πνιηηεία. Πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά απφςεσλ πνπ θαίλεηαη λα
επηθξαηεί αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνπο, ζηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη αλάκεζα ζηνπο εηδήκνλεο. Όζνλ αθνξά ζην καζεηή, νη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο αλήθνπλ ζηα
παηδαγσγηθά κέζα θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην ζρνιείν λα καζαίλεη κφλνο ηνπ ζην ζπίηη.
Γηα λα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο
εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηεθκεξησκέλεο απφςεηο φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Παξά ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη παξ’ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο θαη
αληηθξνπφκελεο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ην ζέκα απηφ, νη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο δελ
απνηεινχλ ζπρλά ζέκα ζεσξεηηθψλ ή εκπεηξηθψλ εξγαζηψλ κε επηζηεκνληθέο αμηψζεηο αιιά
αληίζεηα παξακέλνπλ έλα ζέκα ζρεηηθά αλεμεξεχλεην. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο,
πνπ ήηαλ ε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δηαηππψζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ αλάζεζεο ηεο θαη’ νίθνλ εξγαζίαο, γηα
ηα άηνκα ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθηέιεζε ηεο, ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο, ηα καζήκαηα
ζηα νπνία αλαηίζεηαη θαη ην είδνο πνπ πξνηηκνχλ νη καζεηέο. Σαπηφρξνλα, δηεξεπλήζεθε αλ
δηαθνξνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηελ επίδνζε.
Έγηλαλ 4 αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θαη κία νκαδηθή ζπλέληεπμε κε 8 καζεηέο Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο.
Παξφιν πνπ ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη ζηαηηζηηθφ έιεγρν, ε παξνπζίαζε ησλ
ηεζζάξσλ καζεηψλ επηηξέπεη ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Oη απφςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο
Πέηξνπ Άληξε
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κνπηνύδεο Μαλώιεο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Μηραειίδνπ Αζελά
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αληρλεχζεη κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ λενδηφξηζησλ
εθπαηδεπηηθψλ (α) ηηο αξρηθέο αλεζπρίεο, αλάγθεο, πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαηά
ηελ πξψηε θάζε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη (β) λα δηεξεπλήζεη πηζαλή δηαθνξνπνίεζε
ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κε βάζε ηα πξνζσπηθά
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ έξεπλα αθνινχζεζε πνζνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ Οθησβξίνπ 2007 θαη Ματνπ ηνπ 2008. πγθεθξηκέλα απνζηάιεθαλ 130
εξσηεκαηνιφγηα ζε 76 ζρνιηθέο κνλάδεο (πνπ επηιέγεθαλ κε αλαινγηθή ζηξσκαηνπνηεκέλε
δεηγκαηνιεςία) δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο επαξρίεο ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ, απφ ηα νπνία
επηζηξάθεθαλ ηα 88. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή θαη
επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη λενδηφξηζηνη
εθπαηδεπηηθνί ζηελ Κχπξν επηιέγνπλ ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα πξσηίζησο γηαηί αγαπνχλ ηα
παηδηά θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, εμαηηίαο ηεο αίζζεζεο κνληκφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο εμαζθάιηζεο
πνπ πξνζθέξεη. Χο νη θπξηφηεξεο αξρηθέο αλεζπρίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη λα είλαη ε δηαηήξεζε
πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε
ησλ καζεκάησλ. Δπίζεο, ε αλάιπζε θαηέδεημε ηελ αλάγθε ηνπο γηα αλαγλψξηζε, ζπλεξγαζία θαη
ζηήξημε απφ άιια άηνκα ( ζπλαδέιθνπο, δηεπζπληηθή νκάδα) θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο. Απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ππήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα θαη ηελ χπαξμε
ππνρξεσηηθνχ ζεζκνχ πξνεηνηκαζίαο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα
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απηήο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη, αζρνιείηαη κε έλα ζέκα ειάρηζηα
επεμεξγαζκέλν ζηνλ Κππξηαθφ ρψξν. Δπηπξνζζέησο, δηεξεπλά έλα ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρεηξνχκελεο
Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ππνγξακκίδνπλ ηε
ζεκαζία αθελφο ηεο πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ γηα
λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθεηέξνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηελ
θαηέπζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο θαη αλάπηπμεο ησλ λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία σο δχλακε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Πηιιόξα Κπξηαθή
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Ζ εηζήγεζε ζηνρεχεη λα κειεηήζεη έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ππξήλεο ηεο επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο, ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Δηδηθφηεξα ελδηαθέξεηαη λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηα ζπλαθή
πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη. ηελ αξρή γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο
πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο, ελψ αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή ζπλδπάδεη ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα θαη ζπλεληεχμεηο κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Αθνινπζεί
ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ
πνπ πξνάγνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ άλζηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηα ζρνιεία. Ζ εηζήγεζε
νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά θαη εηζεγήζεηο γηα
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο.
Αλάπηπμε νξγάλνπ κέηξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ
Ρόηζαθα Ησάλλα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ήηαλ (α) ε αλάπηπμε εξγαιείνπ, ην νπνίν λα κεηξά ην
ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα: πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη πξνζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ (νη νπνίνη γλψξηδαλ ηελ
έλλνηα πξνζνκνίσζε), σο πξνο ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη (β) ε
κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνζέζεσλ ησλ Κχπξησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο
πξνζνκνηψζεηο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζακε ην κνληέιν SAM
(simulation acceptance model), γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζηεξηρηήθακε ζηελ ζεσξία ηεο
ζθεπηφκελεο δξάζεο TRA θαη ζην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο ΣΑΜ, ην νπνίν πξνθχπηεη
απφ απηή. Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν κεηξά ηηο πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο
ηηο πξνζνκνηψζεηο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηάζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζέζεσλ απφ
απηέο. Γελ επηβεβαηψλεηαη φκσο ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο πξνζέζεηο φπσο απηή
παξνπζηάδεηαη ζην κνληέιν ΣΑΜ. Σα απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνπλ ηέινο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
έρνπλ πνιχ ζεηηθέο πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη πξνζέζεηο πξνο ηηο πξνζνκνηψζεηο, αιιά ειάρηζηνπο
απφ απηνχο λα ηηο εθαξκφδνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο.
10ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ

45

Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
ρέζεηο κεηαμχ ξένπζαο λνεκνζχλεο θαη εξγαδνκέλεο κλήκεο:
Γλσζηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο
αββίδνπ Διέλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

παλνύδεο Γηώξγνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Οη πξννδεπηηθέο κήηξεο ηνπ Raven (ΠΜΡ) ζπληζηνχλ ηππηθή κέηξεζε ηεο ξένπζαο επθπΐαο ε
νπνία απαηηεί απφ ηνλ εμεηαδφκελν λα ρεηξηζηεί κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα βξεη
ιχζε ζηα ρνξεγνχκελα πξνβιήκαηα. Παξά ηνλ φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ
ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε ιχζε ησλ ΠΜΡ θακηά άπνςε δελ θαίλεηαη λα απνζαθελίδεη πιήξσο ην
δήηεκα. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κέηξηα έσο πςειή
ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ξένπζα επθπΐα θαη ηελ εξγαδφκελε κλήκε. Σν ζπζηεκαηηθφ απηφ εχξεκα
απνηέιεζε γηα νξηζκέλνπο ζεσξεηηθνχο ηε βάζε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη νη
αηνκηθέο δηαθνξέο ηεο επθπΐαο πξνβιέπνληαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ή αθφκε ηαπηίδνληαη κε ηηο
δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα ζηηο επηδφζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Ζ έξεπλα θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία έδεημε φηη νη αηνκηθέο δηαθνξέο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη ηζρπξή
πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή ησλ επηδφζεσλ ζηηο ΠΜΡ ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ. Διάρηζηεο σζηφζν,
έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ αλαπηπμηαθή ζρέζε ησλ δχν ελλνηψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηεο ξένπζαο
επθπΐαο ππφ κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 95 παηδηά ηξηψλ
νκάδσλ, κε κέζνπο φξνπο ειηθίαο 6, 8 θαη 10 ρξνλψλ. Υνξεγήζεθε ην έξγν ησλ Έγρξσκσλ
Πξννδεπηηθψλ Μεηξψλ ηνπ Raven (ΔΠΜΡ), κηα ζπζηνηρία έξγσλ κέηξεζεο ηεο νπηηθν-ρσξηθήο
εξγαδφκελεο κλήκεο (corsi-block task, έξγν βξαρχρξνλεο δηαηήξεζεο ζρεκάησλ) θαη έλα έξγν
ιχζεο πξνβιεκάησλ κε κήηξεο παξφκνηεο κε απηέο ησλ ΔΠΜΡ κε ηε δηάθνξά φηη ζηελ πξψηε
ζπλζήθε δηλφηαλ ν θαλφλαο ιχζεο ηαπηφρξνλα κε ηε κήηξα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, ελψ
ζε κηα δεχηεξε ζπλζήθε ην παηδί έπξεπε λα δηαηεξήζεη ζηε βξαρχρξνλε κλήκε ηνπ ηνλ θαλφλα ή
ηνπο θαλφλεο γηα λα ηνπο εθαξκφζεη ακέζσο κεηά. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη νη
κεηξήζεηο εξγαδφκελεο κλήκεο πξνβιέπνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηεο ξένπζαο
επθπΐαο θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο. Αθφκε, ε δεχηεξε ζπλζήθε ηνπ έξγνπ εθαξκνγήο θαλφλα εξκήλεπε
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο επηδφζεηο ησλ ΔΠΜΡ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά, θαηά πάζα
πηζαλφηεηα, ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηελ εθδήισζε επθπνχο
ζπκπεξηθνξάο. Σα επξήκαηα ζπδεηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ
δχν ηθαλνηήησλ.
Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο
ηκνπνύινπ Αγάπε
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Μηραειίδεο Μηράιεο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ ππαξρνπζψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. Ξεθίλεζε ην 2005 θαη νινθιεξψζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2007.
Ν=169 δάζθαινη θαη 1568 γνλείο, 33 αζηηθψλ, εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κξήηεο.
Γφζεθαλ 1737 θνηλά εξσηεκαηνιφγηα κε 21 θιεηζηέο εξσηήζεηο (αμηνινγνχκελεο ζε θιίκαθα
ηχπνπ Likert), ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Δπηθνηλσλίαο, πλεξγαζίαο, Αληηιήςεσλ
θαη ζηάζεσλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε SPSS. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνχλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο: ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ηα νπνία
εκθαλίδνπλ δπλακηθή απφθιηζεο απφ ηελ κέρξη ηψξα πίζηε ζηελ παηδαγσγηθή απζεληία θαη
ζχγθιηζεο ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Φαίλεηαη φηη ην ζρνιείν σο ‘νξγαληζκφο
κάζεζεο’ ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επνρή επηδεηεί ηελ ζπκπφξεπζε κε ηελ θνηλφηεηα
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πνπ ζπκβηεί αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Τπάξρεη φκσο νκνθσλία σο πξνο ηα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ;
Γηδαζθαιία γιψζζαο ζε ζπλζήθεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο:
Αμηνπνίεζε ησλ γισζζψλ ησλ καζεηψλ καο ζηε δηδαζθαιία ηεο
Διιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο
θνύξηνπ Διέλε
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Οη ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη ή ηείλνπλ λα γίλνπλ γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά εηεξνγελείο. Απηή ε
εηεξνγέλεηα δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο κάζεζεο θαη ζέηεη κία ζεηξά πξνθιήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία
γιψζζαο, αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο, άξα ηε γλψζε, γεληθφηεξα. Θα ζπδεηεζνχλ εδψ
κεξηθέο βαζηθέο αξρέο ηεο δεκηνπξγίαο λνήκαηνο κέζσ γιψζζαο ζε ζπλζήθεο δηγισζζίαο πνπ
αθνξνχλ ηφζν ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη απηή ηεο κάζεζεο, κε ζθνπφ λα
αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην δπλαηφλ ην
γισζζηθφ θαη γλσζηηθφ δπλακηθφ φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ.
Οη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα αλαπηχγκαηα καζεηψλ η' δεκνηηθνχ θαη ε
επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ DALEST
νθνθιένπο Παξαζθεπή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Καηαιάλνπ ηπιηαλή
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα κειεηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο καζεηψλ η' δεκνηηθνχ επίιπζεο
πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκφ, ηε ζπκπιήξσζε θαη ηε ζχγθξηζε αλαπηπγκάησλ
θχβνπ θαη νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ, θαη θαη' επέθηαζε λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε ρξήζε
ηνπ ινγηζκηθνχ ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο DALEST βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηεο απηέο. Βξέζεθε φηη
νη καζεηέο ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε επηηπρία ζηηο αζθήζεηο ζχγθξηζεο αλαπηπγκάησλ, αιιά
έδηλαλ ιαλζαζκέλεο αηηηνινγήζεηο. Ζ ρακειφηεξε επηηπρία ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ
δείγκαηνο ζηελ άζθεζε πνπ δεηνχζε ην ζρεδηαζκφ αλαπηχγκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ
κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο έπξεπε λα ππνινγίζνπλ. Όζνλ αθνξά, ηελ εξγαζία κε ην
ινγηζκηθφ παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
αζθήζεηο αλαπηπγκάησλ ηηο νπνίεο ζην ραξηί δελ θαηάθεξλαλ λα επηιχζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο
θπξίσο ηε ζηξαηεγηθή δνθηκάδσ θαη ειέγρσ.
H πξφζιεςε ηεο κεηαλενηεξηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο απφ ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο
ηαύξνπ Ησάλλα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζέζε πνπ θαηέρεη ε παηδηθή ινγνηερλία ζηελ
θππξηαθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ. Δπηρεηξήζεθε λα ζθηαγξαθεί ζεσξεηηθά
ν φξνο «παηδηθή ινγνηερλία». Μειεηήζεθαλ νη θαηά θαηξνχο νξηζκνί ηεο, ηα είδε ηεο, νη ζεσξίεο ηεο
θαη ε δηδαθηηθή ηεο. ηφρνο ήηαλ λα δηαθαλεί θαη λα επηζεκαλζεί ε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ
παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε
ελζηεξληζκνχ ηεο ζχγρξνλεο άπνςεο απφ ηα ζρνιεία. Όζα κειεηήζεθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν
εξεπλήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε πξαθηηθφ πιένλ επίπεδν. Έηζη, ε πξψηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηνρεχεη λα εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο
ηεο ζηα ζρνιεία θαη γεληθφηεξα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, κε ηε ζπγθξηηηθή πεξηγξαθή ησλ αληαπνθξίζεσλ ησλ παηδηψλ ζε έλα θιαζηθφ θαη ζε
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έλα αληίζηνηρφ ηνπ αλαηξεπηηθφ παξακχζη, έξρεηαη λα δηαγλψζεη ηη ηειηθά δεηνχλ ηα παηδηά.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 9 καζεηέο θαη καζήηξηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο
επαξρίαο Λεπθσζίαο. Σα απνηειέζκαηα, κε βάζε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, είλαη
θαηά θχξην ιφγν αλεζπρεηηθά. Απφ ηελ πξψηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ νπνία
εξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, θάλεθε φηη
ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δε γλσξίδνπλ ηη είλαη παηδηθή ινγνηερλία θαη νχηε είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ
έλα νξηζκφ ηεο. Φάλεθε επίζεο φηη θάλνπλ κηα απνθιεηζηηθή ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ην ζρνιείν
θαη ηνλίδνπλ ηνπο γισζζηθνχο, γλσζηνινγηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ζηφρνπο πνπ ππεξεηεί. Σα παηδηά
νπζηαζηηθά αγλννχλ παληειψο ηε ζχγρξνλε άπνςε γηα ηε ινγνηερλία θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ελεξγφ
ξφιν πνπ νη ίδηνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ζηε λνεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ην ζρνιείν
κε ηε ζηάζε ηνπ πεξηζσξηνπνηεί θαη κεηψλεη ηε ινγνηερλία. Πέξα απφ ην κάζεκα ησλ ειιεληθψλ,
ελαζρφιεζε κε ηε ινγνηερλία γίλεηαη φηαλ πεξηζζεχεη ρξφλνο, ή ζην κάζεκα ηεο βηβιηνζήθεο,
θπξίσο ζηηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο. Κνηλφηππεο θαη μεπεξαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θπξηαξρνχλ ζηε
δηδαζθαιία ζηεξψληαο απφ ην αθέξαην ινγνηερληθφ βηβιίν ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη. Ζ κηα θαη
κνλαδηθή «νξζή» εξκελεία επηδηψθεηαη ζε θάζε ινγνηερληθή αλάιπζε, αγλνψληαο φηη ε ινγνηερλία
είλαη νπζηαζηηθά έλα είδνο πνπ επηδέρεηαη πνιιαπιέο πξνζιήςεηο θαη εξκελείεο. Σα απνηειέζκαηα
ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δίλνπλ θάπνηεο ιχζεηο θαη απαληήζεηο. Μέζα απφ ηηο
αληαπνθξίζεηο ησλ παηδηψλ ζε θιαζηθφ θαη λενηεξηθφ παξακχζη θάλεθε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ θαη
ζέινπλ λα απνιαχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, θηάλεη λα ππάξρνπλ ηα εξεζίζκαηα. Έλα ηέηνην
εξέζηζκα θάλεθε λα είλαη ην αλαηξεπηηθφ παξακχζη Σν γεύκα ησλ ιύθσλ. Παξφιν πνπ ηα παηδηά δε
ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηέηνηνπ είδνπο βηβιία, εληνχηνηο εληφπηζαλ ηηο δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ δπν βηβιίσλ, έθαλαλ ελδηαθέξνληα ζρφιηα θαη απφιαπζαλ ηε δηαδηθαζία. Σνλ αλαγλσζηηθφ
δπλακηζκφ πνπ ππέδεημαλ ζηε δεχηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη ην ζρνιείν λα ηνλ
αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά, πξνθεηκέλνπ ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο λα απνθηήζεη ηε θπζηθή ηνπ
ζέζε ζην ζρνιείν.
Οη ΣΠΔ σο παηδαγσγηθή εκπεηξία κέζα απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ: εκπεηξίεο θαη
πξνθιήζεηο γηα ην ςεθηαθφ ράζκα
ηαύξνπ Υξηζηίλα
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Βξπσλίδεο Μάξηνο
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

H παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κηα εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηε ζρέζε
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πξν-εθεβηθήο ειηθίαο θαη ησλ γνληψλ ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Δμεηάδεηαη αλ θαη θαηά πφζν νη ΣΠΔ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα ζε κηα επηιεγκέλε
πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο αλάκεζα ζε 390 παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ησλ παηδηψλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ
ηνπο θαη ηελ εζληθφηεηα ηνπο. ην βαζκφ πνπ νη ΣΠΔ δελ είλαη αθφκε άκεζα εληαγκέλεο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε
ησλ παηδηψλ.
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Ζ ζηξαηεγηθή πξννπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο ηνπ Κππξηαθνχ ζρνιείνπ:
Έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηακφξθσζεο
νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ζ εηζήγεζε δηαπξαγκαηεχεηαη ηε ζηξαηεγηθή πξννπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο (strategic
foresight), έλα απφ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο
νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη
παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηζηεκνληθή λνκηκφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθή πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ κέιινληνο ηφζν ζην ρψξν
ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλεηαη επίζεο εθηελήο αλαθνξά θαη ζηα
απνηειέζκαηα κηαο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε πξφζθαηα ζηελ Κχπξν, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιχνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή
πξννπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο ηφζν ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θππξηαθήο εθπαίδεπζεο
φζν θαη ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Σειηθά ηη γλσξίδνπλ, ηη πηζηεχνπλ θαη πψο ληψζνπλ
νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο ηάμεο γηα ηελ έληαμε;
πκεσλίδνπ ηκώλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

Φηηάθα Διέλε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ εηζήγεζε αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη ζπδήηεζε κέξνπο ησλ απνηειεζκάησλ επηζθφπεζεο πνπ
ζηφρεπε ζηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάξηηζεο, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο ηάμεο ηεο Κχπξνπ ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε έληαμε
ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν. ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα
θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ κε
γλψκνλα ην ηαηξηθφ θαη ην θηιαλζξσπηθφ κνληέιν, εθθξάδνπλ απφςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην
δηαρσξηζκφ θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζεσξνχλ φηη θχξηνο ζθνπφο ηεο έληαμεο είλαη ε
θνηλσληθνπνίεζε. ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηελ
έληαμε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα γηα ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηεο έληαμεο, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηελ
έληαμε, αηζζάλνληαη ζε θάπνην βαζκφ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ
δηαθνξνπνίεζε θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ έληαμε, ελψ
αληίζεηα, ληψζνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνσζνχλ ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. πδεηείηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ
γηα ηε δηακφξθσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ έληαμεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε γλψζε θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο ηάμεο.
Οιπκπηαθή παηδεία θαη ην κνληέιν ηεο αζιεηηθήο αγσγήο
Σζαγγαξίδνπ Νίθε
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο αζιεηηθήο παηδαγσγηθήο
πξνηξέπνπλ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο. χγρξνλα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα απέδεημαλ φηη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο
είλαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ (Kirk, 2005;
Siedentop & Tannehill, 2000). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά κνληέια θπζηθήο
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αγσγήο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο. Ζ έλλνηα ηνπ κνληέινπ θπζηθήο
αγσγήο νξίδεηαη σο έλα γεληθφ πξφηππν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο
πνπ έρεη μεθάζαξνπο ζθνπνχο γηα απηή (Metzler, 2000). ηελ εηζήγεζε ππνζηεξίδεηαη ε
αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πνηνηηθψλ κνληέισλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο.
Γίλεηε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Μνληέιν ηεο Αζιεηηθήο Αγσγήο, έλα κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί
απφ ηνλ Daryl Siedentop (1994) εηδηθά γηα ηελ ζρνιηθή θπζηθή αγσγή θαη ελζσκαηψλεη πνιιά απφ
ηα νιπκπηαθά ηδεψδε. O θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ηεο
Αζιεηηθήο Αγσγήο θαη ε επέθηαζε ηνπ, ψζηε ε Οιπκπηαθή Παηδεία λα ελζσκαησζεί θαη λα
εθαξκνζηεί ζε πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο. ρνιηάδνληαη ζεκεία φπσο ζθνπφο, ζηφρνη, θαη
βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ. Σνλίδνληαη νη δηαθνξέο ηνπ κνληέινπ απφ ηελ παξαδνζηαθή θπζηθή
αγσγή θαη ζπλνςίδνληαη ηα δηδαθηηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα
λα εθαξκφζεη ην κνληέιν. Σέινο, πξνηείλεηαη έλα Οιπκπηαθφ Πξφγξακκα πνπ επηδηψθεη ηελ
πξνψζεζε ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε: εηξήλε, δηεζλνπνίεζε, πνιππνιηηηζκηθφηεηα,
θαη αηζζεηηθή (Siedentop, 1994; Siedentop, Hastie, & van der Mars, 2004).
Σερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
Σζάικα Μαξηνύζθα
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σν άξζξν βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ζην ρψξν ηεο Σερληθήο –
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηα νπνία πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιεπξά ηεο
θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη
εζηηάδνληαο ζηελ ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πξνζπαζεί λα ξίμεη θσο ζηελ χπαξμε
ηαμηθψλ-θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηηο δνκέο ηεο, αιιά θαη ζηελ πηζαλή αλαπαξαγσγή ησλ
ηειεπηαίσλ κέζα απφ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οπζηαζηηθά, ε χπαξμε ηεο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο νθείιεηαη ζε έλα δηαρσξηζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε γεληθή θαη ηερληθή,
νη ιφγνη γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνθνηλσληθνχο παξάγνληεο.
Απηφο ν δηαρσξηζκφο ζηαδηαθά ζπλέβαιε ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ε έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη
καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηνλ ζεσξνχκελν «πξνλνκηνχρν» ηχπν ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο
παηδείαο, αθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν πεξηζζφηεξν ζηελ αθαδεκατθή γλψζε
θαη ηηο καθξνρξφληεο ζπνπδέο. Οη ππφινηπνη επηιέγνπλ ηνλ άιινλ ηχπν εθπαίδεπζεο,
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ηερληθν-επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πξφθεηηαη γηα
επηινγέο πνπ μεθηλάλε λσξίο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ν
καζεηήο. Έρνπκε ινηπφλ λα θάλνπκε κε έλα άληζν ζχζηεκα επηινγήο εθπαηδεπηηθήο θαηεχζπλζεο
ην νπνίν αλαπαξάγεη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηαμηθέο επηινγέο. Πψο εμεγείηαη ε πξνηίκεζε ηεο
γεληθήο παηδείαο απφ καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ
αληηζέησο, καζεηέο απφ ρακειφηεξε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ή νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ
επηιέγνπλ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε; Γελλάηαη σζηφζν εδψ θαη έλα εχινγν εξψηεκα: ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ νπνία δνχκε, ηεο δηεχξπλζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο
θαηάξηηζεο, ζηελ επνρή φπνπ ε βξαρχρξνλε θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζεσξείηαη πξνηέξεκα, γηαηί
άξαγε ε ηερληθή εθπαίδεπζε εθιακβάλεηαη σο «κε πξνλνκηνχρα επηινγή»; Δίλαη πξάγκαηη έηζη ηα
πξάγκαηα θαη γηαηί; ‘Ζ, αθφκα πεξηζζφηεξν, πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απηή ε «απηνλφεηε»
γλψζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επεμεξγαζία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηζζφηεξν
θνηλσληθά ηζφηηκνπ; Ζ εξγαζία ινηπφλ απηή ζα επηρεηξήζεη κηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ζηα
παξαπάλσ δεηήκαηα– φζν απηφ είλαη δπλαηφλ κέζα απφ κηα εξγαζία πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο φπσο
ε παξνχζα – θαη λα πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη επνηθνδνκεηηθέο
πξνηάζεηο ζην ρψξν ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο.
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Αλάιπζε ηεο επίδνζεο καζεηψλ βηνινγίαο κε ζέκα εξψηεζε πεηξακαηηθήο κειέηεο γηα ηελ
νιπκπηάδα θπζηθψλ επηζηεκψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUSO)
Φάλεο Κσλζηαληίλνο
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Νηθνιατδεο Μειήο
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Φπιαθηίδεο Μάξηνο
Ηλζη. Νεπξνινγίαο & Γελεηηθήο

Φεξαίνο Κσλζηαληίλνο
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Υαηδελενθύηνπ Μίθεο
Τπ. Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Ζ Κχπξνο δηνξγαλψλεη γηα ην 2008 (11-17 Μαΐνπ) ηελ Οιπκπηάδα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Δπξσπατθήο Έλσζεο γλσζηή σο EUSO. ηελ Οιπκπηάδα ζπκκεηέρνπλ ρψξεο-κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Οιπκπηάδα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ ειηθία κηθξφηεξε ησλ 17
εηψλ. Ζ θάζε ρψξα ζα πάξεη κέξνο κε δπν νκάδεο. Οη νκάδεο απνηεινχληαη απφ ηξεηο καζεηέο. Ο
θάζε καζεηήο αληηπξνζσπεχεη ηελ νκάδα ηνπ ζε έλα ζέκα : Φπζηθή, Υεκεία ή Βηνινγία. Ζ
εμέηαζε έρεη εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα θαη απνηειείηαη απφ δπν αζθήζεηο κε ρξνληθή δηάξθεηα 8
σξψλ. Ζ εμέηαζε ζα δηαξθέζεη δχν κέξεο κε ζέκαηα απφ Φπζηθή, Υεκεία θαη Βηνινγία. Ζ
Οιπκπηάδα επηζηήκεο πεξηιακβάλεη:
 Παξαηήξεζε, πεξηγξαθή θαη εξκελεία Φπζηθψλ θαηλνκέλσλ
 Πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Δπηζηήκεο
 Γεμηφηεηεο θαη ρεηξηζκφ απιψλ ζπζθεπψλ
 εκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο
 Σν εξεπλεηηθφ θαη θξηηηθφ πλεχκα
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Οιπκπηάδαο ζέζακε ηα εμεηαζηηθά ζέκαηα Βηνινγίαο γηα ηελ επηινγή δπν
Κχπξησλ καζεηψλ. Βαζηζκέλνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο Βηνινγίαο καο δφζεθε ε
επθαηξία λα αλαιχζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο Κχπξνπ.
Γηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο
θαηαλφεζεο γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα δσδεθάρξνλσλ καζεηψλ κέζσ
δχν δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ
Φειιάο Υξηζηόθνξνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Εαραξία Εαραξίαο Υ.
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα
ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο δσδεθάρξνλσλ καζεηψλ κέζσ ηεο
(α) ξεηήο δηδαζθαιίαο ζηηο επηζηεκνινγηθέο πηπρέο ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο θαη (β) άδειεο
δηδαζθαιίαο ζηηο επηζηεκνινγηθέο πηπρέο ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο. Καη ζηηο δχν
παξεκβάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν κνληεινπνίεζεο ην ινγηζκηθφ Stagecast Creator. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη ζηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο βειηίσζαλ
ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζε έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη αλέπηπμαλ ηελ
ηθαλφηεηα κνληεινπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα, βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ πηπρψλ
ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο απφ ηνπο καζεηέο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη
χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο
ελλνηνινγηθήο ηνπο θαηαλφεζεο γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα.
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Ζ ‘Δπξψπε’ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα Γεσγξαθίαο:
Υαξηνγξαθψληαο ην πεδίν θαη ηελ έλλνηα
Φηιίππνπ ηαπξνύια
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Σν εληεηλφκελν πιαίζην επξσπατθήο νινθιήξσζεο ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν έρεη
ελζαξξχλεη ηζηνξηθά ηελ ζηξνθή πνιηηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ πξνο ηελ εθπαίδεπζε, σο έλα ρψξν
θαιιηέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα θαη ηεο Δπξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη
πνιηηφηεηαο εηδηθφηεξα αλάκεζα ζε παηδηά, εθήβνπο θαη λένπο. ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο
θαη αθαδεκατθήο παξάδνζεο, πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα ζην πιαίζην ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γχξσ απφ επξσπατθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα
έηπρε ηεξάζηηαο αλάπηπμεο. Χζηφζν ζηελ Κχπξν ε έξεπλα πνπ λα εμεηάδεη απηά ηα ζέκαηα είλαη
πεξηνξηζκέλε. Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο έξεπλαο θαηά
ηελ νπνία έγηλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο ηεο ‘Δπξψπεο’ ζηα
ειιελνθππξηαθά θαη ηνπξθνθππξηαθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά
εγρεηξίδηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ
εξγαζία εζηηάδεη ζηα ειιελνθππξηαθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη, αθνχ ηνπνζεηεζεί ζην πεδίν ηεο
έξεπλαο γχξσ απφ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηεο γεσγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν,
πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο αλάιπζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ
θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθνχο
πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο γεσγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν αιιά θαη φζνλ
αθνξά ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απνδίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο Έπξψπεο’, κηα θαη παξφιε ηε
ζπγθξηηηθά κεγάιε έθηαζε πεξηερνκέλνπ πνπ απνδίδεηαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, ε ‘Δπξψπε’
νξίδεηαη θπξίσο κε γεσγξαθηθνχο θαη εζλνπνιηηηζκηθνχο φξνπο. Οη νξηζκνί δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ
εηεξφηεηα, πνιιαπιφηεηα, ξεπζηφηεηα θαη πβξηδηθφηεηα εληφο ηεο Δπξψπεο θαη πνιππινθνπνηνχλ
ηε ζρέζε ηεο Κχπξνπ, σο ηζηνξηθά πνιππνιηηηζκηθήο, κε απηή. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε
ζπδήηεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα
αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζνχλ πεξαηηέξσ άγλσζηεο πεξηνρέο ηνπ πεδίνπ ησλ
ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν δηαρξνληθά θαη
ζπγρξνληθά.
Ζ ζέζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηελ Κππξηαθή εθπαίδεπζε
Υαξαιάκπνπο Ησάλλα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε παηδηθή ινγνηερλία ζηελ θππξηαθή
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπηρεηξήζεθε, θαη’ αξράο, ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηελ
παηδηθή ινγνηερλία θαη ζπγθεθξηκέλα νη παξαδνζηαθέο απφςεηο ησλ κειεηεηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε
ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη επεξεάδνληαη
απφ ην ξεχκα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. Οη ηάζεηο απηέο αλαζεσξνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο νξηζκνχο ηεο
παηδηθήο ινγνηερλίαο, ακθηζβεηνχλ ηνλ παηδαγσγηθφ, αηζζεηηθφ, εζηθνπιαζηηθφ θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη παξαδνζηαθά λα αλαιάβεη, απνξξίπηνπλ ηηο φπνηεο αλαιχζεηο ησλ
αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειηθηαθή εμέιημή ηνπο,
αθνχ ππνηηκνχλ ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη εθδειψλνπλ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, φπσο ηνλ εθιεθηηθηζκφ ησλ εηδψλ, ηελ απνζχλζεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ, ηελ πνιπθσλία, ηε δηαθεηκεληθφηεηα θαη ηε κεηακπζνπιαζία.
Αθφκε, ε λέα έκθαζε πνπ απνδίδεηαη απφ ηηο ζεσξίεο πξφζιεςεο ζην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ηνλ
αλαζχξεη απφ ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ θαη ηνλ επηβάιιεη σο λνεκαηνδφηε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ.
ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Αλαιπηηθά
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Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ),
ησλ βηβιίσλ ησλ Διιεληθψλ πνπ δηδάζθνληαη θαη ησλ αλζνινγίσλ (βηβιία δαζθάινπ θαη καζεηή) γηα
λα εμαθξηβσζεί ν ξφινο πνπ θαηέρεη ε παηδηθή ινγνηερλία ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, ηα νπνία έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί.
Δθφζνλ ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηαθξηβσζεί ε ζέζε πνπ θαηέρεη ε παηδηθή
ινγνηερλία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ, ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ νη
απφςεηο ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε πνηνηηθή έξεπλα ζε δεκνηηθφ ζρνιείν
ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ νη ελλέα εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ
κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε. Οη ζπλεληεχμεηο είραλ εκηδνκεκέλε κνξθή, ζηελ
νπνία ε πξνζνρή εζηηαδφηαλ ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη απξνζδφθεηεο απαληήζεηο θαη
αληηδξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαζφξηζαλ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη
εξσηήζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ απαληήζεθαλ ρσξίο εξψηεζε ή ζηα πιαίζηα
απάληεζεο άιιεο εξψηεζεο, ελψ ε πξνζπκία αξθεηψλ ππνθεηκέλσλ λα κηιήζνπλ ψζεζε ζην λα
εμειηρζεί κηα ζπδήηεζε θαη ν θαηάινγνο κε ηηο εξσηήζεηο λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν σο έλα
πιαίζην πνπ αγθάιηαζε ην γεγνλφο. Ζ παξνχζα έξεπλα δελ εζηηάδεη απιά ζηελ εμέηαζε ή ηελ
αμηνιφγεζε ησλ δειψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά ζε θάηη πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηηο ιέμεηο θαη
έρεη ζρέζε κε ηα λνήκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηέο. Σα απνηειέζκαηα, κε βάζε ηελ αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ, θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη ελήκεξεο γηα ηηο ζχγρξνλεο
ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγνηερλία ζην
δηδαθηηθφ ηνπο έξγν σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο γιψζζαο, κεηάδνζεο ηδενινγίαο, απφθηεζεο γλψζεσλ,
νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ καζεηψλ.
Μεζνιαβεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη Μαζεκαηηθά
Υαηδεγεσξγίνπ θεύε
University of Exeter
Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε κεζνιαβεηηθή κέζνδνο
δηδαζθαιίαο (mediated learning experience) ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φζνλ αθνξά ζηε
βαζχηεξε θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο κεζνιαβεηηθήο κεζφδνπ είλαη ε
βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπκκεηέρνλησλ, κέζσ ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη
αιιειεπίδξαζεο ηνπ κεζνιαβεηή/εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ παηδησλ (Feuerstein and Feuerstein,
1991). Δπίζεο κειεηάηαη ν ξφινο ηνπ κεζνιαβεηή/εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ‘δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο γλψζεσο’ πνπ ζπρλά νλνκάδνπκε κάζεκα. Δπηπιένλ
αλαιχεηαη ν φξνο ‘γλψζε’ θαη πσο απηφο ζπρλά εξκελεχεηαη ιαλζαζκέλα απφ πνιινχο
εθπαηδεπηηθνχο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νρηψ καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ειηθίαο 10
εηψλ, ηα νπνία θνηηνχλ ζηελ πέκπηε ηάμε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Αγγιία. Υξεζηκνπνίεζα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο δξάζεο (action research), αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
έξεπλαο απηήο, πήξα ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή θαη είρα ηελ επθαηξία θαη ηε ραξά λα ζπλεξγαζηψ κε
ηνπο καζεηέο, θαη λα εμεξεπλήζνπκε καδί ηελ έλλνηα ησλ θιαζκάησλ κέζσ ηεο κεζνιαβεηηθήο
κεζφδνπ. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, έγηλε βηληενγξάθεζε φισλ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ
ζχληνκσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμάρζεθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ήηαλ πνηνηηθή θαη έγηλε κε βάζε ηνπο έμη άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
έξεπλαο (ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ ζηα καζεκαηηθά, ν θφβνο θαη ε πίεζε πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά
απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεζνιαβεηή/εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ
παηδηψλ, ν ρψξνο κάζεζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ν ηξφπνο δφκεζεο νπζηψδεο ‘γλψζεο’). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε
ρξήζε δηαιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ‘καζεκάησλ’- ζπλαληήζεσλ θαη ε ζηελή ζρέζε
κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ. Πεξαηηέξσ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαηαλννχληαη επθνιφηεξα θαη βαζχηεξα κέζσ πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε απηέο. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ν ρψξνο φπνπ ιάκβαλαλ κέξνο νη
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ζπλαληήζεηο απηέο, θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, επεξέαζαλ αηζζεηά ηελ επίδνζε θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη νη καζεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα απμήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αμηνζεκείσην βαζκφ.
Ζ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ
Υαηδεγηαλλαθνύ Αλαζηαζία
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Ζ εηζήγεζε απνηειεί κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο πνπ έγηλε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Sheffield. Έλα απφ ηα θχξηα εξσηήκαηα πνπ κε απαζρφιεζαλ ζηελ έξεπλά κνπ, ήηαλ λα βξσ ηνπο
θαηάιιεινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλέιεγα δεδνκέλα, ηα νπνία ζα αληηπξνζψπεπαλ φιεο
ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα ηεο έληαμεο θαη ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ. Οη
αλάπεξνη καζεηέο αλακθίβνια απνηεινχζαλ ην θχξην κέξνο ηεο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ
επέιεμα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ηερληθή ησλ ηζηνξηψλ δσήο (life stories), κε θχξην ζηφρν λα
κεηαθέξσ κέζα απφ ην δηθφ κνπ ζηφκα, φζα νη καζεηέο κε απμεκέλεο δπζθνιίεο, δελ κπνξνχζαλ
λα αλαθέξνπλ. Οη ηζηνξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ απνηεινχλ ηξεηο ηζηνξίεο αλάπεξσλ καζεηψλ, νη
νπνίνη θνηηνχλ ζε εηδηθφ ζρνιείν θαη νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ απμεκέλεο δπζθνιίεο. Οη
ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, ήηαλ καζεηέο κνπ γηα δχν ρξφληα, νπφηαλ κέζα απφ ην δηθφ κνπ ζηφκα ζα
παξνπζηάζσ φιεο ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη απφςεηο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ηζηνξηψλ απηψλ έρεη
παξζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπιινγήο θαη
παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ δελ θεκίδεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά δηεξσηψκαη ηη
είλαη πην ζσζηφ ηειηθά, ην λα ζπιιέγνπκε δεδνκέλα πνπ άπηνληαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ή ην λα
ζπιιέγνπκε δεδνκέλα ηα νπνία καο απνθξχπηνπλ πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη νη
απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ; ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ζα ζρνιηαζηεί απφ ηε κηα ε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηεο ζπγθέληξσζεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ κέζα απφ ηε ηερληθή ησλ
ηζηνξηψλ δσήο θαη απφ ηελ άιιε ζα παξνπζηαζηνχλ νη απφςεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ
αλάπεξσλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ.
πκκεηνρηθή εγεζία - ε πεξίπησζε ελφο ζρνιείνπ
Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

&

Αγγειίδεο Παλαγηώηεο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηηπρεκέλε
εγεζία θαηαδεηθλχεη φηη ε εμνπζία δελ πξέπεη λα αζθείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ πξφζσπν θαη,
ζπγθεθξηκέλα, απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά λα δηακνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο
δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Atkins, 2002˙ Elmore, 2000˙ Hammersley et al., 2005˙ Harris,
2005˙ Hopkins, 2001˙ Southworth, 2006 θ.ά.). Οη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν θαη πξνβάιινπλ
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα «ζπκκεηνρηθή εγεζία» κηιψληαο νπζηαζηηθά γηα ηελ αλάγθε απφθηεζεο,
απφ κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ
νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ άζθεζε «εζσηεξηθήο» εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο. Ζ έξεπλα είλαη πνηνηηθήο κνξθήο. Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αχμεζε ηεο
εγθπξφηεηάο ηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ε εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε (πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, 2 βνεζνχο
δηεπζπληέο θαη 4 εθπαηδεπηηθνχο), ην εκεξνιφγην αλαζηνραζκνχ, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απφ
κλήκεο θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη γίλεη κε βάζε ηελ
θσδηθνπνίεζή ηνπο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο
εγεζίαο. Ζ κειέηε ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο
έξεπλαο. χκθσλα κε απηά, ζην ζρνιείν εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη νθηψ αξρέο ηεο
ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, φπσο απηέο εληνπίζηεθαλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Δπειπηζηψ φηη ε
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έξεπλα απηή ζα εκπινπηίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο.
Φηινδνμία ηεο έξεπλαο είλαη, επίζεο, λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία δηεξεχλεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο
ζεκεξηλνχο, αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο ζρνιηθνχο εγέηεο γηα ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο
ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Αιιάδνληαο πνξεία ζηε δηδαζθαιία ηεο ζπγγξαθήο:
Σν «εξγαζηήξη ζπγγξαθέσλ» ζε κηα Κππξηαθή ηάμε
Υαηδεησάλλνπ Ξέληα
Penn State University

&

Ησάλλνπ Μαξία
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ «Δξγαζηεξίνπ πγγξαθέσλ», ε δηδαζθαιία ζπγγξαθήο πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο θεηκέλνπ θαη φρη κφλν ζην παξαρζέλ θείκελν σο
ηειηθφ πξντφλ. ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα ζπδεηήζνπκε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε κία δαζθάια
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κία θαζεγήηξηα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο κε ζηφρν κία πξψηε
εθαξκνγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ πγγξαθέσλ ζε έλα νπζηαζηηθά δαζθαινθεληξηθφ ζρνιηθφ ζπγθείκελν
φπνπ παξαδνζηαθά ην ηειηθφ, βαζκνινγεηέν θείκελν παξάγεηαη κεηά απφ εθηεηακέλε θαζνδήγεζε
ησλ καζεηψλ/ζπγγξαθέσλ θαη είλαη ην απνθιεηζηηθφ επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπλεξγαζία
απηή βαζίζηεθε ζε κνληέιν εθπαηδεπηηθήο δηεξψηεζεο, ην νπνίν επέηξεςε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο
παξέκβαζεο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ, θαη παξείρε ηελ επθαηξία ζπλερνχο θαη
επηθεληξσκέλεο ζεσξεηηθήο κειέηεο, ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο θαη θαίξηαο αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ. Οη εξεπλήηξηεο ζα ζπδεηήζνπλ κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαηηθήο απηήο
πξνζπάζεηαο, φπσο ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ έκθαζε ζηελ
επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηε δηδαζθαιία θεηκεληθψλ εηδψλ, αιιά θαη ηελ άκεζε,
ξεηή δηδαζθαιία ζπγγξαθηθψλ εξγαιείσλ.
Ζ Οιπκπηαθή Παηδεία σο κέζν αγσγήο ζηνπο ζχγρξνλνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο
Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα Κιέα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ζ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ έληαμε, ζηα πθηζηάκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηεο Οιπκπηαθήο παηδείαο σο κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζηνρεχεη
ζηελ αγσγή ησλ λέσλ ζχκθσλα κε ηηο Οιπκπηαθέο αμίεο θαη ζην πψο ηα πξνγξάκκαηα απηά
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ. Έρνληαο ππφςε ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζθνξά αλάινγσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ
θπξίσο ζηηο ρψξεο φπνπ δηνξγαλψζεθαλ Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη ηδηαίηεξα ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, πηζηεχνπκε φηη ε αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη
ζηελ Κχπξν είλαη ζθφπηκε θαη αλαγθαία γηα ηελ αξκνληθή, ηζφξξνπε θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε κχεζε ησλ καζεηψλ ηεο Κχπξνπ ζηηο
αμίεο ηεο Οιπκπηαθήο παξάδνζεο, ζηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή ζηνλ
αζιεηηζκφ θαζψο επίζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ
Οιπκπηζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα πξνγξάκκαηα απηά λα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα ησλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε κνξθσηηθή θαη ε παηδεπηηθή αμία ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ Οιπκπηζκφ. Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο
Κχπξνπ κπνξεί λα γίλεη πνηθηινηξφπσο. πγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ δηαζεκαηηθά,
κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα πθηζηάκελα γλσζηηθά
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αληηθείκελα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα εληαρζνχλ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο κεηά απφ αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο,
είηε λα απνηειέζνπλ ηελ χιε ελφο λένπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα φισλ
ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο πνιηηείαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ
ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ, αθνξκή γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο απηήο κπνξεί λα απνηειέζεη ην λέν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ
έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα
ζπκβάιεη ε Κππξηαθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, θαζψο έρεη ήδε δηακνξθψζεη θαη πινπνηεί κε επηηπρία
ην Πξφγξακκα «Οιπκπηαθή Παηδεία: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε» ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.
Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε
παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο
Υαηδεζηπιιή Μαξία
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

&

πκενύ Λνΐδνο
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε απηή είλαη λα ζπγθξίλεη ηηο απφςεηο
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζηελ Κχπξν γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε παηδηψλ λεπηαθήο
ειηθίαο (απφ 0-6 εηψλ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ φξν ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηή ε δηαπαηδαγψγεζε. Γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο
επηζθφπεζεο ησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέζσ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν δείγκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζαλ 100 λεπηαγσγνί πνπ επηιέγεθαλ ηπραία απφ ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ή θνηλνηηθά λεπηαγσγεία θαη αληίζηνηρνο αξηζκφο
γνλέσλ ησλ νπνίσλ ην παηδί θνηηνχζε ζηελ ηάμε ηνπ δείγκαηνο ησλ λεπηαγσγψλ. Ζ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έδεημε φηη ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζπκθσλία κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ηεο
λεπηαθήο ειηθίαο, παξά ην φηη δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ σο πξνο ησλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε απηή.
Με θφλην ην εμαζιησκέλν «ηνπο» ζρνιείν: Καηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλδαζθάισλ ελφο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο γηα ηα παηδηά «ελφο άιινπ ζενχ»
Υξηζηνδνύινπ Νηθνιέηα
Παλεπηζηήκην Frederick
Απηή ε εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα πξνβάιεη ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ-δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο (ή ηελ έιιεηςή ηνπο) παηδηψλ ηα νπνία δνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή ρψξα θαη
έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, εζληθφηεηα, ρξψκα θαη θπιή. πγθεθξηκέλα, νη δεπηεξνεηείο
θνηηεηέο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο Κχπξνπ, είραλ ηελ
επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ληνθηκαληέξ ην νπνίν παξνπζίαδε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
καζεηψλ ζε έλα εμαζιησκέλν ζρνιείν. Απφ ηνπο θνηηεηέο είρε δεηεζεί λα ζηνραζηνχλ ειεχζεξα
γηα ην ηη είδαλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο ηνπο δεηήζεθε λα κνηξαζηνχλ
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Δπίζεο, είραλ δηελεξγεζεί θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο θνηηεηέο. Ζ εξγαζία
θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνηνηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πξψηεο,
απζφξκεηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ εηζήγεζε, κεηαμχ άιισλ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη επζχλεο: πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ζρνιείνπ ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ; Γεληθά, δηαθάλεθε ε
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«αληθαλφηεηα» ησλ θνηηεηψλ λα εληάμνπλ ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
παηδηψλ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθν-πνιηηηθφ πιαίζην, θξίλνληαο ηηο θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ ζέκαηνο
θξηηηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαο πηπρέο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο θαη πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ζηελ
εθπαίδεπζε ζην δηθφ ηνπο, νηθείν πεξηβάιινλ. Γεληθά, ζηε κειέηε απηή, παξνπζηάδεηαη ε ηδέα ησλ
παηδηψλ «ησλ άιισλ αλζξψπσλ», ή ησλ παηδηψλ «ελφο θαηψηεξνπ ζενχ» (Delpit, 1995), ην ζέκα
ησλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε (Ladson-Billings, 1994, hooks, 1994) θαη ην ηη
είδνπο δαζθάινπο ζέινπκε λα έρνπκε, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ θξηηηθά ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο (Ayers, 2004, Ladson-Billings, 1995, Simonson & Walker, 1988, Zembylas, 2005) θαη
λα κεηαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο απφ παξφκνηα ζπκβάληα ζην δηθφ ηνπο θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΚΑΗ E-MAILS ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
(ζε αιθαβεηηθή ζεηξά)

A
Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο
Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Γειεγηάλλε Διέλε, Ζιία Ηιηάδα θαη
πχξνπ Παλαγηψηεο
Αλαγλψζηνπ Γαξχθαιινο
Αξηζηνηέινπο Φιψξα
B
Βαιηαληή ηαπξνχια θαη Κνπηζειίλε Μαίξε
Γ
Γηάγθνπ Γηάγθνο θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Γ
Γειεγηάλλε Διέλε, Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Ακπξάδεο
ηπιηαλφο, Παλανχξα Αξεηή, Ζιία Ηιηάδα, Καξαλίθθεο
Φνίβνο θαη Υξπζνζηφκνπ Μαξηιέλα
Γεκαθνπνχινπ Μαξία
Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο
Δ
Έθηνξνο Διέλε θαη Υξίζηνπ Δπζπκία
Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο
Δπαγφξνπ Άξηζηνο, Λνπθά Λνπθάο θαη Εαραξία Εαραξίαο
Ζ
Ζξαθιένπο Μαξία
Ήξγεο Αξγχξεο θαη Μαθξή Όιγα
Θ
Θενδψξνπ Παλαγηψηεο
Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Η
Ηάζνλνο σηεξνχια θαη Εεκπχιαο Μηραιίλνο
Ησάλλνπ Άλδξνχια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Ησάλλνπ Νηθνιέηηα θαη Ρέππα Αλαζηαζία-Αζαλαζνχια
Κ
Καγθνπξά Θεψλε, πχξνπ Παλαγηψηεο, Ζιία Ηιηάδα θαη
Μνλνγπηνχ Αλλίηα
Καξαηάζνπ Καηεξίλα
Καηαιάλνπ ηπιηαλή θαη νθνθιένπο Παξαζθεπή

ifigenia_alexandrou@yahoo.gr
stelabrazis@math.uoa.gr
pre.ag@fit.ac.cy
flora_arist@hotmail.com
stavroula@valiandes.com
yiangou.yiangos@cytanet.com.cy
sepged1@ucy.ac.cy

psemper05020@rhodes.aegean.gr
demetrisdemg@yahoo.gr
sep7ee2@ucy.ac.cy
elenax@ucy.ac.cy
aristose@cytanet.com.cy
meracleous@cycollege.ac.cy
airgis@in.gr
pantheol@gmail.com
theophilides.c@unic.ac.cy
sotiroula.iasonos@students.ouc.ac.cy
andrioannou@yahoo.com
nikoletta.ioannou@students.ouc.ac.cy.
monannita@yahoo.com
pre.kk@fit.ac.cy
stella_rover@yahoo.gr

Κνπππάλνπ Άλλα
Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ νθία

akouppanou@hotmail.com
asophia@cytanet.com.cy

Κνπηζνχγεξα Φσηεηλή
Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα θαη Κπζξαηψηεο Αλδξέαο
Κπξηαθίδε Έιελα
Κπξηάθνπ Μαξία, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Εαραξία
Εαραξίαο

photini@ucy.ac.cy
akythreotis@yahoo.com
elenakyr@ucy.ac.cy
mrkyriakou@gmail.com
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Κσλζηαληίλνπ Νεθηαξία θαη Εαραξία Εαραξίαο
Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Λ

nectariaconstantinou@yahoo.gr
stylmarios@cytanet.com.cy

Λαδαξίδνπ Αγγειηθή θαη Φσηνπνχιινπ Υξπζηάιια

a.Lazaridou@ouc.ac.cy

Μ
Μαγθιάξα Μαξία
Μαθξή Όιγα θαη Ήξγεο Αξγχξεο
Μαλσινπνχινπ Υξπζή, Γαβάδνγινπ Αγγειηθή θαη
Κφθθηλνο Κσλζηαληίλνο
Μάξθνπ Μαξία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
Μαχξνπ Καηεξίλα

maglara.maria@ucy.ac.cy
omakri@hotmail.com
kkokkino@eled.duth.gr
stylmarios@cytanet.com.cy
kmavrou@cytanet.com.cy

Μηραειίδνπ Διέλε
Μπάηηεικαλ Αληξηαλή, Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο θαη
Κχδα Έιελα
Ν

m.eleni@yahoo.gr
baytel@otenettel.com

Νενθχηνπ Λεχθηνο, Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Κπξηαθίδεο
Λεσλίδαο
Νενθχηνπ Μαξία θαη Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο
Νηθνδήκνπ Θενδψξα θαη Φηηάθα Διέλε
Ξ
Ξελή Έιελα
Ο
Οιπκπίνπ Γηψξγνο, Εαραξία Εαραξίαο, Παπαεπξηπίδνπ
Μάξηνο θαη Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο
Π

lefkios@ucy.ac.cy

Παιάηνπ Μαξηάλλα θαη Κνπηζειίλε Μαίξε

palatos@spidernet.com.cy

Παλάνπ Μάξηνο
Παλανχξα Ρίηα

pamarios@cytanet.com.cy
pre.pm@fit.ac.cy

Παπαγεσξγίνπ Γψξα, Βιάκεο Γηψξγνο, Υαηδεγηαλλαθνχ
Αλαζηαζία
Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε θαη Ρέππα Γιπθεξία
Παπαιενληίνπ-Λνπθά Διενλψξα θαη Κχξνπ-Θσκά Νίθε
Παπαληθφια Δπάλζε θαη Σζηπιάθνπ ηαπξνχια

dorapp@cytanet.com.cy

Παπαπαλαγηψηνπ Φνχιια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παπαζηαχξνπ Βαζίιεο

ltaayianapa@louisgroup.com
papastavrou_v@yahoo.gr

Παπνχια Παλαγηψηα θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο
Παχινπ Παχινο θαη Ησάλλνπ-Γεσξγίνπ νθία
Πεξηθιένπο Λνχθο
Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε

pan.papoula@hotmail.com
ppavlou@ucy.ac.cy
isiah11@cytanet.com.cy
elpiniki.petkopoulou@students.ouc.ac.
cy
petridou@cytanet.com.cy

Πεηξίδνπ Μαξία, Κνπζηάππα Μαξία θαη Αζαλαζίνπ
Κψζηαο
Πέηξνπ Άληξε, Κνπηνχδεο Μαλψιεο θαη Μηραειίδνπ
Αζελά
Πηιιφξα Κπξηαθή θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο
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Ρ
Ρφηζαθα Ησάλλα θαη Εαραξία Εαραξίαο

αββίδνπ Διέλε θαη παλνχδεο Γηψξγνο
ηκνπνχινπ Αγάπε θαη Μηραειίδεο Μηράιεο
θνχξηνπ Διέλε

ioanna79@cytanet.com.cy
eleni.p.savvidou@hotmail.com
Agapi.simopoulou@ouc.ac.cy
skourtou@Rhodes.Aegean.gr

νθνθιένπο Παξαζθεπή θαη Καηαιάλνπ ηπιηαλή

skevi_sophocleous@yahoo.gr

ηαχξνπ Ησάλλα

stioanna@cytanet.com.cy

ηαχξνπ Υξηζηίλα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο

chsta@primehome.com

ηπιηαλίδεο Μάξηνο
πκεσλίδνπ ηκψλε θαη Φηηάθα Διέλε
Σ
Σζαγγαξίδνπ Νίθε
Σζάικα Μαξηνχζθα

stylianidis@ouc.ac.cy
ssymeo@cytanet.com.cy

Φ
Φάλεο Κσλζηαληίλνο, Νηθνιατδεο Μειήο, Υαηδελενθχηνπ
Μίθεο, Φπιαθηίδεο Μάξηνο θαη Φεξαίνο Κσλζηαληίλνο
Φειιάο Υξηζηφθνξνο, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη
Εαραξία Εαραξίαο
Φηιίππνπ ηαπξνχια
Φηηάθα Διέλε, Μηραειίδνπ Αζελά, Σζνπξήο Υξίζηνο θαη
Βιάκε νθία
Υ
Υαξαιάκπνπο Ησάλλα
Υαηδεγεσξγίνπ θεχε
Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία
Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα θαη Αγγειίδεο Παλαγηψηεο
Υαηδεησάλλνπ Ξέληα θαη Ησάλλνπ Μαξία
Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα Κιέα
Υαηδεζηπιιή Μαξία θαη πκενχ Λντδνο
Υξηζηνδνχινπ Νηθνιέηα
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skevi_thes@hotmail.com
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m.hadjiyianni@cytanet.com.cy
xuh12@psu.edu
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mariahadjistilli@gmail.com
n.christodoulou@frederick.ac.cy
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