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Ιστορική αναδρομή του τεχνολόγου στην εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο τεχνολόγος σήμερα. Χαρακτηριστικά. Προοπτικές.
Εκπαιδευτική πολιτική, κατάρτιση, επιμόρφωση στο παρελθόν και σήμερα στην Ελλάδα.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της επαγγελματικής κατεύθυνσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Διεθνείς τάσεις. Παραδείγματα.
Επιμόρφωση τεχνολόγων σε εξειδικευμένα πεδία.
Προβλήματα και εμπόδια στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Υποστήριξη εκπαιδευτικών. Προσαρμογή, αυτοεκτίμηση, επικοινωνιακή δεξιότητα
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και πως έχει επηρεάσει τόσο την επαγγελματική εκπαίδευση, όσο και την επιμόρφωση
των Εκπαιδευτικών.
Δομές εκπαίδευσης, επιμόρφωσης. Αξιολόγησή τους.
Τεχνολογία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση.
Τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά θέματα Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά θέματα Πολιτικών Μηχανικών.
Τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά θέματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής και Εξειδίκευση του Εκπαιδευτικού

Πληροφορίες

www.aspete.gr
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Χαιρετισμός
Mε μεγάλη συγκίνηση, τιμή και χαρά, χαιρετίζω την έναρξη του 3ου Επιστημονικού Συνέδριου Συλλόγου ΕΠ της
ΑΣΠΑΙΤΕ με θέμα την «Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού».
Εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να συμμετέχετε στην έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου.
Κύριες και κύριοι προσκεκλημένοι ομιλητές,
Σας ευχαριστούμε για την προθυμία με την οποία αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να καταθέσετε την επιστημονική
γνώση και τις εμπειρίες σας.
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο.
Κυρίες και Κύριοι,
Στα ζητήματα που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια συζήτηση για την εκπαίδευση συγκαταλέγεται, αναμφίβολα, η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαι¬δευτικών. Η ανάπτυξη αυτή επηρεάζει ευνοϊκά ολόκληρη την
εκπαι¬δευτική διαδικασία, αφού οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον σημαντικότερο συντελεστή του εκπαιδευτικού έργου και
έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα αλλά μπορούν να κάνουν πολλά, ιδιαιτέρως για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την
υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών οι οποίοι και οι οποίες τους έχουν περισσότερο ανάγκη. Βασικός παράγοντας υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο έργο τους είναι η επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Επαγγελματική ανάπτυξη τουεκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικού σημαίνει απόκτηση και διαρκής βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνονται
απα¬ραίτητες για να μπορεί ένας και μία λειτουργός της εκπαίδευσης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο πολύπλοκο και
πολυσύνθετο έργο του και έργο της και να νιώθει ο ίδιος και η ίδια πληρότητα και εσωτερική ικανοποίηση γι' αυτό.
Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να μπορεί ο μαθητής και η μαθήτρια να την επιλέγει, ανάλογα με
τα ενδιαφέροντα και την κλίση του/της προϋποθέτει πολύπλευρη επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του/της Τεχνολόγου
Εκπαιδευτικού ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον κοινωνικό και εργασιακό ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο/Η τεχνολόγος εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός, επιστήμονας και επαγγελματίας της πράξης επιπρόσθετα επωμίζεται την ανάγκη
να αφουγκράζεται τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και να είναι όχι μόνο ενημερωμένος και ενημερωμένη για τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά να βλέπει πέρα από το παρόν και να προβλέπει νέες τάσεις και ανάγκες
του επιστημονικού- επαγγελματικού τομέα. Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία να εξετάσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να βοηθηθεί ο/η Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός στον πολυσύνθετο και πολύπλευρο ρόλο του/της.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο και να συμβάλει τόσοστη βελτίωση της επιστημονικής, της παιδαγωγικής κατάρτισης του/της τεχνολόγου εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής του/της εξέλιξης όσο και στην
αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με γνώμονα την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς που προσδιορίζουν το σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ του Τεχνολόγου και της Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού, οι θεματικοί άξονες του
συνεδρίου εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στα εξής ζητήματα: Στην ιστορική εξέλιξη τουεπαγγελματικού ρόλου του τεχνολόγου
εκπαιδευτικού, στις εκπαιδευτικές πολιτικές που διαμορφώθηκαν στο παρελθόν και αναπτύσσονται μέχρι σήμερα για την
επαγγελματική του κατάρτιση, στις διεθνείς τάσεις που επικρατούν όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη
των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα προβλήματα και εμπόδια που καταγράφονται στον συγκεκριμένο
χώρο, στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, αλλά στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσεγγίσεων και πρακτικών με στόχο την
αναβάθμιση της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Τεχνολόγου και της Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού.
Κυρίες και κύριοι,
Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, φιλοδοξούμε η επιστημονική γνώση να ζυμωθεί με τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα,
τα οποία θα συναχθούν, να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην αναβάθμιση
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Με τη βεβαιότητα ότι το Συνέδριο θα αποδειχθεί ωφέλιμο για την επιστημονική κοινότητα, σας ευχαριστούμε και πάλι
από καρδιάς για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ.

Κατερίνα Κασιμάτη
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
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Έκθεση απολογισμού του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου
του Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ
“Επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη του τεχνολόγου εκπαιδευτικού”
Το συνέδριο περιελάμβανε 5 κεντρικές ομιλίες, 56 εισηγήσεις, 4 posterς (αναρτημένες ανακοινώσεις), περισσότερα από
10 projects που υλοποιήθηκαν από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ, μεταπτυχιακούς φοιτητές του
τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας, καθώς και ένα βιωματικό εργαστήριο που αφορούσε τη διαχείριση του
στρες των εκπαιδευτικών.
Αν και ο τίτλος εστιάζει σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, τον Τεχνολόγο εκπαιδευτικό, εντούτοις το συνέδριο
απλώθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που παρουσιάζουν σφαιρικά την εκπαίδευση και τη μαθητεία σε όλες τις βαθμίδες.
Η θεματολογία κινήθηκε σε όλες τις θεματικές περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση, την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης και των δεξιοτήτων, το επαγγελματικό στάτους
των τεχνολόγων εκπαιδευτικών αναδεικνύοντας τα προβλήματα, δίνοντας προτάσεις αλλά και αισιόδοξες προοπτικές για το
επαγγελματικό μέλλον των τεχνολόγων εκπαιδευτικών που αποτέλεσε και την ομάδα-στόχο του συνεδρίου.
Πολλές εισηγήσεις εμπλούτισαν τον ρόλο του “δασκάλου” στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί ο τεχνολόγος εκπαιδευτικός με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, προσφέροντάς του μεθόδους και τεχνικές όπως η μικροδιδασκαλία, η μέθοδος
project, η βιωματική μέθοδος, το portfolio, αναδεικνύοντας τη δυναμική των μεθόδων αυτών και τα οφέλη τους κατά την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου. Μέσα στο ευρύ αυτό φάσμα της εκπαιδευτικής πράξης υπήρχαν και εισηγήσεις
που άγγιξαν τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής.
Ένα άλλο μέρος των εισηγήσεων ανέδειξε μέσα από έρευνες τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των τεχνολόγων εκπαιδευτικών, προβλήματα που οδηγούν στη μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού εν μέσω οικονομικής
κρίσης, ενώ δεν έλειψαν και οι εισηγήσεις επεσήμαναν την πηγή των “δεινών” ή την ελπίδα για το μέλλον, αναδεικνύοντας
τον ρόλο της εκπαιδευτικής πολιτικής, το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε και ρυθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση στα
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης δίνοντας τόσο το ιστορικό πλαίσιο αλλά και έναν προσανατολισμό στο μέλλον.
Το συνέδριο έκλεισε με θεματικές εστιασμένες στους κλάδους των Μηχανολόγων Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα στον τομέα της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία
και την προσφορά των κλάδων αυτών στην έρευνα και στην τεχνολογική εξέλιξη, καταθέτοντας νέες προτάσεις ανάπτυξης
στην τεχνολογία.
Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο έλαβαν χώρα 3 Παράλληλες Συνεδρίες με συνολικά 15 επιστημονικές εργασίες στη θεματική
περιοχή: "Τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά θέματα Μηχανολόγων Μηχανικών", καθώς επίσης και μία Παράλληλη Συνεδρία με συνολικά 7 επιστημονικές εργασίες στη θεματική περιοχή: "Τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνητικά θέματα Πολιτικών Μηχανικών".
Παρουσιάσθηκαν, επίσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ΑΣΠΑΙΤΕ projects από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ "Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών" του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ "Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης" του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς επίσης και από τα 3 προπτυχιακά Τμήματα Εκπ.
Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων, Πολιτικών και Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών, τα οποία υλοποιήθηκαν κατά τα ακαδ. έτη 2016-17.
Τις θεματικές του συνεδρίου πλαισίωσαν οι 5 Κεντρικές Ομιλίες καταξιωμένων Πανεπιστημιακών Καθηγητών, που έδωσαν
άλλοτε το έναυσμα, άλλοτε τον προβληματισμό, άλλοτε τα εργαλεία και άλλοτε την προβληματική, παρουσιάζοντας έντονο
ενδιαφέρον. Στην πρώτη εισήγηση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κύπρου, κ. Κυριακίδη Λ., με τίτλο «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: Αξιοποίηση της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα» έγινε ενδελεχής ενημέρωση για την έννοια της αποτελεσματικής διδασκαλίας και την παρουσίαση του νέου δυναμικού μοντέλου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Η δεύτερη εισήγηση της Καθηγήτριας του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, κας. Φρυδάκη Ε., με τίτλο «Η επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού: κυρίαρχοι λόγοι και λύσεις με νόημα» άνοιξε νέους δρόμους στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών. Σε αυτή έγινε κριτική αποτίμηση των κυρίαρχων λόγων και κατατέθηκαν, μέσα και από παραδείγματα ερευνών, προτάσεις για μια άλλου τύπου επαγγελματική ανάπτυξη.
Την Παρασκευή, αργότερα στις 15:30 και στις 16:15, έλαβαν χώρα 2 κεντρικές ομιλίες δύο προσκεκλημένων, Πανεπιστημιακών Καθηγητών από το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από το Τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών
του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα διακεκριμένων στις γνωστικές τους περιοχές και με σημαντικό αριθμό, τόσο δημοσιεύσεων σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, όσο και εκατοντάδων ετεροαναφορών (Citations) στο έργο τους.
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Ο Καθηγητής Α.Π.Θ. Σαββαΐδης Γεώργιος εισηγήθηκε το θέμα: "Βέλτιστος σχεδιασμός καμπτικών ελατηρίων για την
ανάρτηση αξόνων επαγγελματικών οχημάτων νέας γενεάς", όπου παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά βήματα και τα αποτελέσματα
ενός διεθνούς project, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ με τη Γερμανική
Εταιρεία μεγάλου βεληνεκούς ΜΑΝ, και έγινε αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί και με την
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών «Σύγχρονες
Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», καθότι ο κ. Γεώργιος Σαββαΐδης τυγχάνει και Διδάσκων
Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών».
Ο Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Υάκινθος Κυριάκος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών
του ΑΠΘ, παρουσίασε μία διάλεξη με θέμα: "Πρώιμος, προκαταρκτικός και λεπτομερής σχεδιασμός μη-επανδρωμένου αεροχήματος, μέσου ύψους πτήσης και μεγάλης αυτονομίας", όπου παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά βήματα και τα αποτελέσματα
του διεθνούς project, από το οποίο κατασκευάσθηκε το πρώτο ελληνικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ με ένα Consortiumάλλων Πανεπιστημίων και Εταιρειών μεγάλου βεληνεκούς και έγινε επίσης αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», καθότι ο κ. Υάκινθος τυγχάνει και Διδάσκων Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών».
Η Καθηγήτρια του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, κα. Φουντοπούλου Μ., στην ομιλία της, το Σάββατο 06-05-2017 στις 12.00 έθεσε το
θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης, μιλώντας για τον αναστοχασμό ως εργαλείο εξέλιξης του εκπαιδευτικού μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα που θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται και να αναπτύσσει κοινωνικές επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες. Η εισήγησή της επισήμανε και ανέδειξε αυτό που πρακτικά και θεωρητικά λείπει από την εκπαίδευση: η
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ως δομικό στοιχείο του αναστοχασμού, προκαλώντας τον εκπαιδευτικό να μετασχηματιστεί
από εισηγητή σε διευκολυντή της γνώσης και να ενσωματώσει στη διδασκαλία του καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Τα οφέλη
πολλά και ποικίλα για όλους και κυρίως για τους τεχνολόγους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως
φάνηκε από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των ακροατών με σχόλια, προβληματισμούς και τοποθετήσεις.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των κομμάτων για να συμμετάσχουν στη στρογγυλή τράπεζα των
πολιτικών φορέων, με θέμα την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα συμμετείχαν: ο κ. Φίλης εκπροσωπώντας το
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαράκης τη Ν.Δ., ο Υφυπουργός κ. Ζουράρις τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο κ. Μαυρωτάς εκπροσωπώντας
το Ποτάμι και η κυρία Μεγαλοοικονόμου την Ένωση Κεντρώων.
Στη στρογγυλή τράπεζα των επιστημονικών φορέων, που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου στις 17.15
συμμετείχαν οι: κ. Κοτσυφάκης Θ., Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η
κα. Κουνενού Κ., εκπρόσωπος της ΑΣΠΑΙΤΕ, ο κ. Δουκάκης, εκπρόσωπος του ΙΕΠ, ο κ. Κοκκόσης, πρόεδρος της ΟΣΕΠ
ΤΕΙ, ο κ. Καλτσάς Κ, πρόεδρος της ΕΤΕ, ο κ. Μακρυγιάννης, Πρόεδρος της ΕΕΤΕΚ και ο κ. Βουλτσίδης, εκπρόσωπος του
ΕΚΔΔΑ.
Τόσο στους αρχικούς χαιρετισμούς όσο και στη 2η στρογγυλή τράπεζα, μέσα από τις τοποθετήσεις των επίσημων φορέων
και εκπροσώπων της πολιτείας εκφράστηκε:
– η ανάγκη να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ΑΣΠΑΙΤΕ που ενώ παράγει εκπαιδευτικούς, εντούτοις βρίσκεται στον χώρο της
τεχνολογικής εκπαίδευσης.
– η ανάγκη να συνδεθεί η επαγγελματική ανάπτυξη με την τοπική κοινωνία
– η ανάγκη σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Γίναμε αποδέκτες τόσο από εκπροσώπους της πολιτείας όσο και των συμβουλευτικών της οργάνων (ΙΕΠ), αισιόδοξων
μηνυμάτων για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, με νέα προγράμματα σπουδών σε όλες της τάξεις του επαγγελματικού λυκείου αλλά και την επιμόρφωση των τεχνολόγων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υπηρετηθεί ο σκοπός: η τεχνολογική εκπαίδευση να βοηθήσει την
ανάπτυξη της χώρας μας.
Όσον αφορά την οργάνωση και την υλοποίηση του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ ακολουθήθηκαν συγκεκριμένα στάδια και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες, που οδήγησαν στην επιτυχή διενέργεια του Συνεδρίου. Αρχικά, έγινε αίτημα προς τη ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ για έγκριση πραγματοποίησης του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου του
Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ “Επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη του τεχνολόγου εκπαιδευτικού” και αίτημα να τεθεί υπό
τη αιγίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επίσης, καταρτίστηκε και κατατέθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ προϋπολογισμός
του Συνεδρίου, για έγκριση από τον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και αίτημα για διαθεσιμότητα των αιθουσών που θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του Συνεδρίου.
Ορίστηκαν μετά από πρόσκληση, τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής τoυ Συνεδρίου, τα οποία ανέλαβαν την οργάνωση του Συνεδρίου και την αξιολόγηση των περιλήψεων των συμμετοχών.
Στη συνέχεια σχεδιάστηκε η αφίσα του Συνεδρίου και συντάχθηκε η ανακοίνωση του Συνεδρίου, οι οποίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr). Συντάχθηκε η φόρμα υποβολής της εισήγησης, η οποία αναρτήθηκε κι αυτή
στην ιστοσελίδα της σχολής.
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Ακολούθησε η έναρξη υποβολής περιλήψεων και συμμετοχών, επικοινωνώντας με ηλεκτρονικά μηνύματα από το mail του
συνεδρίου (3synedrio@aspete.gr). Οι περιλήψεις απεστάλησαν στα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για αξιολόγηση και
στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν ανά θεματική ενότητα. Συγκεκριμένα τα στάδια ήταν τα ακόλουθα:
• Συλλογή εισηγήσεων
• Ταξινόμηση εισηγήσεων
• Ορισμός αξιολογητών
• Αξιολόγηση εισηγήσεων
• Ενημέρωση των εισηγητών
• Αλλαγές-Διορθώσεις των εισηγήσεων
Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής των περιλήψεων που είχαν υποβληθεί σε κρίση, συντάχθηκε το Πρόγραμμα
του Συνεδρίου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ προς ενημέρωση όλων.
Το Συνέδριο τέθηκε επίσης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σε όλο το διάστημα προετοιμασίας και οργάνωσης του Συνεδρίου τα μέλη της Οργανωτικής συναντιούνταν σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες για να συζητήσουν οργανωτικά και οικονομικά θέματα. Από τα μέλη της οργανωτικής Επιτροπής
έγινε:
• Έλεγχος καταλληλόλητας αιθουσών – εξοπλισμός (Κεντρικό αμφιθέατρο και 2 αίθουσες για τις παράλληλες συνεδρίες)
• Έλεγχος χώρου διαλλειμάτων και δεξίωσης
• Έλεγχος και προετοιμασία χώρου έκθεσης posters (10 posters)
• Κατασκευή και τοποθέτηση ταμπελών στις αίθουσες
Στο ίδιο διάστημα συντάχθηκαν και στάλθηκαν προς εκτύπωση οι βεβαιώσεις συμμετοχής και παρακολούθησης του Συνεδρίου, καθώς και όλων των απαραίτητων για τη διενέργεια ενός Συνεδρίου, όπως:
• Κατασκευή – εκτύπωση αφίσας
• Εκτύπωση προγράμματος
• Κατασκευή – εκτύπωση Μπλοκ σημειώσεων
• Κατασκευή – εκτύπωση Folder συνεδρίου
• Κατασκευή – εκτύπωση – αγορά στυλογράφου
Με καθημερινή επαφή οι εισηγητές και όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο ενημερώνονταν για την πορεία του Συνεδρίου
και λάμβαναν απαντήσεις στα κάθε είδους ερωτήματα που διατυπώνονταν σχετικά με το Συνέδριο.
Όσον αφορά τη διάχυση του Συνεδρίου, αυτό αρχικά αναρτήθηκε στο Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο ΑlfaVita, ενώ
απεστάλησαν προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Υπουργείο Παιδείας, σε ενώσεις, όπως η ΕΤΕ (Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών), σε συνεργαζόμενες με την ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικές μονάδες, σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε όλη
την Ελλάδα και σε φοιτητές. Συγκριμένα, στο Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε αίτημα προς
Δ/νση Σπουδών ΥΠΕΘ για έκδοση και αποστολή ενημερωτικού δελτίου προς τις Σχολικές Μονάδες.
Μέσω ηλεκτρονικών προσκλήσεων προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Σαριδάκης, τα μέλη της ΔΕ, ο Γενικός
Γραμματέας του ΥΠΕΘ, κ. Παντής, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Μπαξεβανάκης , τα μέλη του
ΕΠ και ΔΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκπρόσωποι των πολιτικών και επιστημονικών φορέων για να τιμήσουν με την παρουσία τους το
Συνέδριο, να απευθύνουν χαιρετισμό ή να συμμετάσχουν στα στρογγυλά τραπέζια.
Τέλος, απευθύνθηκε κάλεσμα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε φοιτητές για εθελοντισμό, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
μαζικά και κάλυψαν τις ανάγκες του Συνεδρίου τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια αυτού.
Κλείνοντας, εκφράζουμε την ευχή και την προσδοκία μας για επανάληψη ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων, διότι μέσα
από τέτοιες εκδηλώσεις πιστοποιείται το ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό έργο της Σχολής, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η προβολή και η εξωστρέφειά της τόσο στην πανεπιστημιακή και εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην πολιτική
ηγεσία και στην κοινωνία.
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ʉ

ϯ ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊɇʐʆɹɷʌɿʉ
ɇʐʄʄʊɶʉʐȵɅʏɻʎȰɇɅȰȻɈȵ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɇɇʐʆɸɷʌʀʉʐ





ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ȵʇɹʄɿʇɻ
ΘȰ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
ʏʉʐɈɈɸʖʆʉʄʊɶʉʐ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ


ʐʋʊʏɻʆɲɿɶʀɷɲ


ȰɇɅȰȻɈȵ


ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕
ȶʌɸʐʆɲʎΘȺʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ


ɀɲʌʉʑʍɿ͕ϱ
ϱͲϲɀ
ɀɲʂʉʐϮ
ϮϬϭϳ
;ȰɇɅȰȻɈȵͿ
ɀɲʌʉʑʍɿ,ɇʏɲɽʅʊʎȸɇȰɅ«ȵȻɆȸɁȸ»,ȸʌɳʃʄɸɿʉȰʏʏɿʃɼʎ,Ɉ.Ⱦ.14121,
2102896745,2102896733,2102896830Ͳwww.aspete.gr
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ɅɸʌʀɶʌɲʅʅɲɅ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ


Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ,5ɀɲʂʉʐ2017
09.00Ͳ10.00 Ʌʌʉʍɹʄɸʐʍɻ–ȵɶɶʌɲʔɹʎ
10.00Ͳ11.00 ȶʆɲʌʇɻʍʐʆɸɷʌʀʉʐͲɍɲɿʌɸʏɿʍʅʉʀ
11.00Ͳ12.30 ȾɸʆʏʌɿʃɹʎɃʅɿʄʀɸʎ
12.30Ͳ13.00 ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲȾɲʔɹʎ
13.00Ͳ14.30 Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇʐʆɸɷʌʀɸʎ
14.30Ͳ15.00 ɀɸʍɻʅɸʌɿɲʆɼɷɿɲʃʉʋɼ–ȵʄɲʔʌʑɶɸʑʅɲ
15.00Ͳ15.30 ȰʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎPoster
15.30Ͳ17.00 ȾɸʆʏʌɿʃɹʎɃʅɿʄʀɸʎ
17.00Ͳ17.30 ȴɿɳʄɸɿʅʅɲ–Ⱦɲʔɹʎ
17.30Ͳ19.30 1ɻɇʏʌʉɶɶʐʄɼʏʌɳʋɸɺɲ(Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ)
 

ɇɳɴɴɲʏʉ,6ɀɲʂʉʐ2017


10.00Ͳ11.30

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇʐʆɸɷʌʀɸʎ

11.30Ͳ12.00

ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲȾɲʔɹʎ

12.00Ͳ12.45

ȾɸʆʏʌɿʃɼɃʅɿʄʀɲ

12.45Ͳ14.15

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇʐʆɸɷʌʀɸʎ

14.15Ͳ14.45

ɀɸʍɻʅɸʌɿɲʆɼɷɿɲʃʉʋɼ–ȵʄɲʔʌʑɶɸʑʅɲ

14.45Ͳ15.15

ɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻProject

15.15Ͳ16.45

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇʐʆɸɷʌʀɸʎ

16.45Ͳ17.15

ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲȾɲʔɹʎ

17.15Ͳ19.00

2ɻɇʏʌʉɶɶʐʄɼʏʌɳʋɸɺɲ(ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ)

19.00Ͳ19.30

ȾʄɸʀʍɿʅʉʍʐʆɸɷʌʀʉʐͲɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ

19.30Ͳ21.30

ȴɸʇʀʘʍɻ
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ȰʆɲʄʐʏɿʃʊɅ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲȱ
ȱ

Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ,5ɀɲʂʉʐ2017
09.00Ͳ10.00
10.00Ͳ11.00
11.00Ͳ12.30






12.30Ͳ13.00

13.00Ͳ14.30













Ʌʌʉʍɹʄɸʐʍɻ– ȵɶɶʌɲʔɹʎ
ȶʆɲʌʇɻʍ
ʍʐʆɸɷʌʀʉʐͲͲ ɍɲɿʌɸʏɿʍʅʉʀ
Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ƀʅɿʄʀɸʎ (ȾɸʆʏʌɿʃʊȰʅʔɿɽɹɲʏʌʉ)
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ., ȾɲʍɿʅɳʏɻȰɿʃ., ɇɲɴɴɲୂɷɻʎȰ.,
ȾɸʆʏʌɿʃɼɃ
Ƀʅɿʄʀɲ
1ɻȾ

Ⱦʐʌɿɲʃʀɷɻʎȿ͕͘
ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɶɿɲɴɸʄʏʀʘʍɻʏʘʆʅɲɽɻʍɿɲʃʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ͗
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɹʌɸʐʆɲʎɶɿɲʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ƀʅɿʄʀɲ
2ɻȾɸʆʏʌɿʃɼɃ

Ɍʌʐɷɳʃɻȵ͕͘
ȸɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ͗ʃʐʌʀɲʌʖʉɿʄʊɶʉɿʃɲɿʄʑʍɸɿʎʅɸ
ʆʊɻʅɲ

ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲ Ⱦɲʔɹʎ

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇɇʐʆɸɷʌʀɸʎ
Ȱʀɽʉʐʍɲ1
1 (203Ͳ204): ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻͲȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʏɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎʍɸʋɲɶʃʊʍʅɿʉɸʋʀʋɸɷʉ͘
ȴɿɸɽʆɸʀʎʏɳʍɸɿʎ͘Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ȴʉʐʄɻɶɹʌɻʎɍ.,ȲʉʐʄʏʍʀɷɻʎɅ.

Ⱦʉʏʍɿʔɳʃʉʎȴ͕͘ȾɲʍɿʅɳʏɻȰ͕͘ȴʉʐʄɻɶɹʌɻʎɍ͕͘
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʔʀʄ ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ ;ȵȵȾͿ ʍɸ ʖʙʌɸʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎ

ɈɲɶʃɲʄɳʃɻȰ͕͘
Ƀ ɽɸʍʅʊʎ ʏɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʍʏɲ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ȿʑʃɸɿɲ͗ ʅɿɲ ɸʐʃɲɿʌʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʅɳɽɻʍɻʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ

ɀɲʅʉʑʌɲɀ͕͘
ȴɿɸʌɸʐʆʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲʆʏɿʄɼʗɸɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͗ɲʆʏɿʔɳʍɸɿʎͲʋʌʉʃʄɼʍɸɿʎ

DĂĐŚW͕͘<ƌŽƚŬǇ:͕͘Ȱʌʅɲʃʊʄɲʎɇ͕͘ȳʉʅɳʏʉʎȿ͕͘
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ ɀʀɲ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿɈʍɸʖʀɲʎ͘

ȾɲʍɿʅɳʏɻȰ͕͘ɀɲʐʌʉɴʉʐʆɿʙʏɻɁ͕͘ɅɲʋɲɶɸʘʌɶʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘ɀɲʌʃɲʆʏʙʆɻȰ͕͘
ɃɿɅʌɲʃʏɿʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ;ɅȰȴͿ͕ʘʎʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʅɸ
ʏʉʆɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃʊɈʉʅɹɲ͘
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 Ȱʀɽʉʐʍɲ2
2 (232): ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ͘Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼ͕ɲʐʏʉɸʃʏʀʅɻʍɻ͕
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼɷɸʇɿʊʏɻʏɲ

Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɌʌɲɶʃʉʑʄɻʎȻ.,ȴɸʄɻʃɳʌɻɅ.,ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ,

ȴɸʄɻʃɳʌɻɅ͕͘
 Ȱʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑ
ɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲɿ ʅɲɽɻʏʌɿʙʆ ʏʘʆ ȵɅȰ͘ȿ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎ
ɸɲʐʏʊʎ͗ʅɸʄɹʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ

Ⱦʉʐʄʉʐʅʋɼʎȴ͕͘ɇʏɲʍɿʆʉʑʄɿɲȰ͕͘

Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ  ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ Ϯϭʉʐ ɲɿ͘ ʍɸ ɲʐɽɸʆʏɿʃɳ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʅɳɽɻʍɻʎ͕ɹʌɸʐʆɲʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼ͘

ɍɲʄɿʉʑʄɿɲɀͲȰ͕͘ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ͕͘Ʌɳʆʏɲȴ͕͘

Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʃɲɿ ʉ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ɲʆɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆʏʉʐȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ

ɌʌɲɶʃʉʑʄɻʎȻ͕͘

Ȱʋʊʗɸɿʎ ʏɸʖʆʉʄʊɶʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ŵĞŶƚŽƌŝŶŐ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉɳʍʃɻʍɻʎʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʏʉʐʎɹʌɶʉʐ

ȾɲʅʋʀʏɻʎȻ͕͘Ⱦʉʐɶɿʉʐʅʏɺɼʎȳ͘

ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ Ʌʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʃɲɿ ȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎ Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ʍʏɻʆ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ȳʐʅʆɲʍʀʉʐ
ɶɿɲʏɻʆʅɸʏɲɶʆʙʍɻʃɲɿʏʉʆɲʆɲʍʏʉʖɲʍʅʊʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ
 
 Ȱʀɽʉʐʍɲ3
3 (ȾɸʆʏʌɿʃʊȰ
Ȱʅʔɿɽɹɲʏʌʉ):ȴʉʅɹʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɼʏɻʎ͘

Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:Ʌɳʆʏɲȴ.,Ʌɲʌʀʃʉʎȳ.

Ʌɲʌʀʃʉʎȳ͕͘

ͨɈȰ ϰ ȾȿȵȻȴȻȰ ȳȻȰ ɈɃɁ ȰɁȰɇɍȵȴȻȰɇɀɃ Ɉȸɇ ȵ͘ ȵ͘ Θ Ⱦ͕ͩ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɳ Ʌɸɷʀɲ͕
Ʌɿʍʏʘʏɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎ͕ȴɿɷɲʃʏɿʃʊɉʄɿʃʊ͕Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ

Ȱʃʌʀɴʉʐȵ͕͘ɇʋʐʌɳʃɻʎȳ͕͘

Ƀ ɀɲʆɽɳʆʘʆ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͗ ɀɿɲ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɽɸʙʌɻʍɻ ʋʉʐ
ɲʋʉʍʃʉʋɸʀʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʉʅʙʆ

ɍʉʐʍʏʉʐʄɳʃɻʎȵ͕͘Ɂɿʃʉʄʉʐɷɳʃɻʎȵ͕͘

Ηȸ ʍʐʅɴʉʄɼ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ ʏɸʖʆʉʄʊɶʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʍʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎΗ͘

Ⱦʉʐʏʍʉʑʃʉʎɀ͕͘Ʌɳʆʏɲȴ͕͘
 K ʏɸʖʆʉʄʊɶʉʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ ʘʎ ʍʏʉʖɲɺʊʅɸʆʉʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲʎ͘ Ȱʋʊʗɸɿʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆȵɅȰ͘ȿ͘ɶɿɲʏɻʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʏɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿʏɻʎʏʌʊʋʉʐʎ
ʋʌʉʙɽɻʍɼʎʏɻʎ͘
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14.30Ͳ15.00

15.00Ͳ15.30









15.30Ͳ17.00






17.00Ͳ17.30

17.30Ͳ19.30


Ⱦʉʑʌɿɲʎɇ͕͘ɂɸʆɳʃɻʎȰ͕͘Ʌʌʙɿɲʎȳ͕͘
Ȱʋʊʗɸɿʎʃɲɿʍʏɳʍɸɿʎɶʉʆɹʘʆʃɲɿʋɲɿɷɿʙʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɲɶʆʘʍʏɿʃɳʉʔɹʄɻʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʋʉʐ
ʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʅʋʄʉʃɼ ʍɸ ʍɸʆɳʌɿɲ ʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɆʉʅʋʉʏɿʃɼʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆȵʄɹɶʖʉʐ͘

ɀɸʍɻʅɸʌɿɲʆɼɷɿɲʃʉʋɼ– ȵʄɲʔʌʑɶɸʑʅɲ

Ȱʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ Poster (ɅɲʄɿɳȲ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ)

ɆʊʅʋʉʄɲʎɅ͕͘
Ƀʌʊʄʉʎʏɻʎʗɻʔɿɲʃɼʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʍʏɻʆɲʌʖɿʃɼʃɲɿʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻ
ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

ɌʉʐʆʏʉʐʄɳʃɻʎȰ͕͘Ⱦɲʄɲɽɳʃɻɀ͕͘
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿȳɸʆɿʃɼɇʐɶʃʌʊʏɻʍɻɉʋʉʗɻʔʀʉʐȴɿɸʐɽʐʆʏɼȴɻʅʊʍɿɲʎ
ɇʖʉʄɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎͲɇʐʅɴʉʄɼʍʏʉȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ
ȶʌɶʉ͗ɀɸʄɹʏɻɅɸʌʀʋʏʘʍɻʎ

ɂɻʌʉɶɿɳʆʆɻʎȻ͕͘ɍɲʏɺʀʆɲȰ͕͘
ȸȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʏʘʆɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ;ɈɅȵͿʃɲɿ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑȿʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍʏɻʆȵɿɷɿʃɼȰɶʘɶɼʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ͗Ʌʌʉʃʄɼʍɸɿʎʃɲɿ
Ʌʌʉʉʋʏɿʃɹʎ



Ⱦɲʄɲɽɳʃɻɀ͕͘
ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʍʏɲɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳȵʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɳȾɹʆʏʌɲʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎͲ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ

Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ƀʅɿʄʀɸʎ((ȾɸʆʏʌɿʃʊȰ
Ȱʅʔɿɽɹɲʏʌʉ)
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɇɲɴɴɲୂɷɻʎȰ.,ȷɲʄɿʅʀɷɻʎɅ.
3ɻȾ
ȾɸʆʏʌɿʃɼɃ
Ƀʅɿʄʀɲ

ɇɲɴɴɲʂɷɻʎȳ͕͘
Ȳɹʄʏɿʍʏʉʎʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲʅʋʏɿʃʙʆɸʄɲʏɻʌʀʘʆɶɿɲʏɻʆɲʆɳʌʏɻʍɻɲʇʊʆʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆʉʖɻʅɳʏʘʆʆɹɲʎɶɸʆɸɳʎ
Ƀʅɿʄʀɲ
4ɻȾɸʆʏʌɿʃɼɃ

ɉɳʃɿʆɽʉʎȾ͕͘
Ʌʌʙɿʅʉʎ͕ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊʎʃɲɿʄɸʋʏʉʅɸʌɼʎʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎʅɻɸʋɲʆɷʌʘʅɹʆʉʐ
ɲɸʌʉʖɼʅɲʏʉʎʅɹʍʉʐʑʗʉʐʎʋʏɼʍɻʎʃɲɿʅɸɶɳʄɻʎɲʐʏʉʆʉʅʀɲʎ

ȴɿɳʄɸɿʅʅɲ– Ⱦɲʔɹʎ

Ɍʉʌɹʘʆ)
1ɻɇɇʏʌʉɶɶʐʄɼʏʏʌɳʋɸɺɲ (ɅʉʄɿʏɿʃʙʆɌ
ɇʐʆʏʉʆʀʍʏʌɿɲ: ɈʌʀɶʃɲɁ.
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ɇɳɴɴɲʏʉ,6ɀɲʂʉʐ2017


10.00Ͳ11.30 Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇɇʐʆɸɷʌʀɸʎ
Ȱʀɽʉʐʍɲ 1 (203Ͳ204): Ʌʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʅʋʊɷɿɲ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɸʇɹʄɿʇɻ
ʏʘʆ  ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ Ͳ ȸ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʃʌʀʍɻ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʋʘʎ ɹʖɸɿ ɸʋɻʌɸɳʍɸɿ ʏʊʍʉ ʏɻʆ

ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ʏʘʆ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ͳ
ȵɿɷɿʃɼȰɶʘɶɼʃɲɿȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʏʉʐȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɈʍɿʅʋɿɷɳʃɻȰ.,ɆɹʋʋɲȰ.,Ȳʄɲʖɳɷɻɀ.

 Ȳʄɲʖɳɷɻɀ͕͘
ɀɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑȴʐʆɲʅɿʃʉʑ͚͘ƌĂŝŶƌĂŝŶ͛͘

ɆɹʋʋɲȰ͕͘ȾɸʔɲʄʀɷʉʐɌ͕͘ȾʉʐʌɸʅɹʆʉʐɁ͕͘

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʃʌʀʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ͗ ʉɿ ɸʔɿɳʄʏɸʎ ʏʉʐ ʏɸʖʆʉʄʊɶʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑɶɿɲʏɻʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʏʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻ͘

ȳʌɻɶʊʌɲȰ͕͘

ȸɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʏʘʆɷɲʍʃɳʄʘʆʍʏɻʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʏɻʎʍʐʅʋɸʌʀʄɻʗɻʎʋɲɿɷɿʙʆ
ʅɸɸɿɷɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎ

 ɈʍɿʅʋɿɷɳʃɻȰ͕͘
ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻɸɿɷɿʃʙʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ

ɀɹʆʏɺɲʎȻ͕͘ȳɸʘʌɶʉʑʄɻɀ͕͘Ɉʍʀʌʉʎɍ͕͘

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʇʉʐɽɹʆʘʍɻ ʏʘʆ ʆɸʉɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʃʄɳɷʉ
ʃɲʏɲʌʏɿʍɽɹʆʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ;ɀɸʄɹʏɻɅɸʌʀʋʏʘʍɻʎͿ
 
 
Ȱʀɽʉʐʍɲ2
2((232):ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼ͕ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ͕ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʍʏʉ
 ʋɲʌɸʄɽʊʆʃɲɿʍɼʅɸʌɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:Ⱦɲʄɸʌɳʆʏɸȵ͘ȿʉɶɿʙʏɻʎȳ͕͘

ȾɲʍɿʅɳʏɻȰ͕͘ɅɲʋɲɶɸʘʌɶʀʉʐȺ͕͘

ȸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻƉƌŽũĞĐƚ ʘʎ ʍʐʆɿʍʏʙʍɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏʉʐ Ɉɸʖʆʉʄʊɶʉʐ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ

Ⱦɲʄɸʌɳʆʏɸȵ͕͘

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʍʏɻ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʉʑʄʊɶʉʐɶɿɲʏɻʆȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲɈɸʖʆɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

ȰɽɲʆɲʍɿɳɷɻʎȰ͕ɅɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐȲ͕͘

ȵʄʃʐʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎΘ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ͘ ɀɸʄɹʏɻ
ɅɸʌʀʋʏʘʍɻʎȵɅȰɇɃȰȵȴ͘
ȿʉɶɿʙʏɻʎȳ͕͘Ⱦɲʄɸʌɳʆʏɸȵ͕͘
 ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ Ɉɸʖʆɿʃɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍʏɻʆ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʏʉʐϮϬϭϲͲϮϬϭϳ
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11.30Ͳ12.00

12.00Ͳ12.45




12.45Ͳ14.15













Ⱦɲʌɲʃʙʍʏɲȿ͕͘Ɇɿɺʉʋʉʑʄʉʐɇ͕͘
ȴɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɹʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ
ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘ Ʌʉɿʉʏɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʍɸ ʅɲɽɻʏɹʎ ϯɻʎ ȿʐʃɸʀʉʐ
;ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ʏʉʐ ȵɀɅͿ ʃɲɿ ʍɸ ʋʌʘʏʉɸʏɸʀʎ
ʔʉɿʏɻʏɹʎʏɻʎȰʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎʏʉʐȵɀɅ

ȾʄɲɷɳɁ͕͘
ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʅɿʃʌʉɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʍʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ

Ȱʀɽʉʐʍɲ4
4((ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉɅ
ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎʃʃɲɿɎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ)
ȾʉʐʌʅʉʑʍɻɁ͕͘ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ͘
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʃɲɿɴɿʘʅɲʏɿʃʊʍɸʅɿʆɳʌɿʉɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʏʌɸʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ

ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲ Ⱦɲʔɹʎ

Ƀʅɿʄʀɲ (ȾɸʆʏʌɿʃʊȰ
Ȱʅʔɿɽɹɲʏʌʉ)
5ɻȾɸʆʏʌɿʃɼɃ

Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ.,ȾɲʍɿʅɳʏɻȰɿʃ.

Ɍʉʐʆʏʉʋʉʑʄʉʐɀ͕͘
Ƀɿɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʘʎɸʌɶɲʄɸʀʉɸʇɹʄɿʇɻʎʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇɇʐʆɸɷʌʀɸʎ
Ȱʀɽʉʐʍɲ1
1 (203Ͳ204): Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸʇɸʄʀʇɸɿʎʃɲɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳɽɹʅɲʏɲ
ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɇɲɴɴɲʂɷɻʎȰ.,ȾʉʌʌɹʎȾ.,ɅʄɲɶɿɲʆɳʃʉʎȺ.

ɀɲʌɲɺɿʙʏɻɅ͕͘ȲʉʑʌʉʎȰ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
ȶʄɸɶʖʉʎʏɻʎʌʉɼʎʍɸʃɲʆɳʄɿʅɸɲʋʊʏʉʅɻɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷɿɲʏʉʅɼʎ

ȿɿɴɲʆʀʉʐɇ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎȷɼʏɻʍɻʎʍɸɌʐʍɿʃʊȰɹʌɿʉ>E'ɶɿɲɅʄʉʀɲ

ȾʉʌʌɹʎȾ͕͘ɇʏɲʐʌʊʋʉʐʄʉʎɅ͕͘
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʗɻʔɿɲʃʉʑ ʍɸʆɲʌʀʉʐ ʅɸ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸʘʆ ^͘d͘͘D͘ ʍʏɻ
DŽŽĚůĞ ɶɿɲ ʅɳɽɻʍɻ ʅɹʍʘ ʃɿʆɻʏʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ;DŽďŝůĞ ůĞĂƌŶŝŶŐͿ͗ ȴɿɲɽɹʍɸɿʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʅɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʗɻʔɿɲʃʊʍɸʆɳʌɿʉ͘

ɈʍɿɲʅʋɳʉʎɌ͕͘ɍʌɿʍʏʉʄʉʐʃɳʎȴ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɲʆɳʄʐʍɻɷɿʍʃʊʔʌɸʆʉʐʐʋʊɽɸʌʅɿʃʊʃɲɿʅɻʖɲʆɿʃʊʔʉʌʏʀʉ

ȳɸʌɲʍɿʅɳʏʉʎȵ͕͘ɅʄɲɶɿɲʆɳʃʉʎȺ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ Ȱʆɳʄʐʍɻ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ Ɍʉʌʏɻɶʉʑ Ƀʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸ Ʌɸʋɸʌɲʍʅɹʆɲ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ
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 Ȱʀɽʉʐʍɲ2
2 (232):ɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
 Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɅɲʋɲʆɿʃʉʄɳʉʐȾ.,Ⱦʌʉʃʀɷɻȵ.

ȰʆɷʌɸɳȲ͕͘ȰʏʍɲʄʀʆʉʐȾ͕͘ȾɲʍɿʅɳʏɻȰ͕͘
 ,ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɴɿʘʅɲʏɿʃɼʎʅɸɽʊɷʉʐɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʍʏɻʆȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻɶɿɲʏɻʆ
Ȱɸɿʔʊʌʉ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ͗ ɀɸʄɹʏɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʏʉ ʅɳɽɻʅɲ ͨȳɸʘʄʉɶʀɲ ʃɲɿ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɌʐʍɿʃʙʆɅʊʌʘʆͩ

Ⱦʌʉʃʀɷɻȵ͕͘ɍʌɿʍʏɲʃʉʑɷɻʎɍ͕͘ɇɿʅʙʏɲȾ͕͘

ɇʖɸɷɿɲʍђʊʎɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑʍɸʆɲʌʀʉʐђɸɽɹђɲ͗Ⱦɿʆɼђɲʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ͕ђɸʏɻʆʖʌɼʍɻ
ʏɻʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ;ђɸʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʋʄɲʏʔʊʌђɲDĂŚĂƌĂͿ

ɇʋʑʌʉʐȰ͕͘ɅɲʋɲʆʏʘʆʀʉʐȵͲɁ͕͘ɅɲʋɲʆɿʃʉʄɳʉʐȾ͕͘

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʌʉʅʋʉʏɿʃɼ ʍɸ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʅɿʃʏɼʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͗ ʅɿɲ ʅɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎɶɿɲɀɻʖɲʆʉʄʊɶʉʐʎʅɸɽɹʅɲʏʉʐʎȰʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎ

ɅɲʋɲʆɿʃʉʄɳʉʐȾ͕͘ɀɻʏɳʃɻɀ͕͘ɀɳʃɻʎȺͲȳ͕͘ɆɼɶɲʎȰ͕͘Ʌɲʋɲɷɻʅɻʏʌʀʉʐȴ͕͘
 ɉʋʉʗɼʔɿʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʅɻʖɲʆɿʃʉʀ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʍɸʆɳʌɿɲ  ʋʉʐ
ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʐʆ ʗɻʔɿɲʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ͗ ɀʀɲ ʅɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ
ΖɇʃʐʌʊɷɸʅɲΖ
 
14.15Ͳ14.45 ɀɸʍɻʅɸʌɿɲʆɼɷɿɲʃʉʋɼ– ȵʄɲʔʌʑɶɸʑʅɲ
 
14.45Ͳ15.15 ɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻP
Project (ɅɲʄɿɳȲ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ)
 
15.15Ͳ16.45 Ʌɲʌɳʄʄɻʄɸʎɇɇʐʆɸɷʌʀɸʎ
 Ȱʀɽʉʐʍɲ1
1 (203Ͳ204): Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸʇɸʄʀʇɸɿʎʃɲɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳɽɹʅɲʏɲ
ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆ

Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɇɲɴɴɲʂɷɻʎȰ.,ɀʋɿʃɳʃɻʎȳ.

ɀʊʍʖʉʎȰ͕͘ɅʄɲɶɿɲʆɳʃʉʎȺ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ Ⱦʉʀʄɲʆʍɻʎ Ƀʌɸɿʖɳʄʃɿʆʉʐ ȴʀʍʃʉʐ ʍɸ Ⱦʐɳɽɿʉ ʅɸ ʏɻ ɀɹɽʉɷʉ ʏʘʆ
Ʌɸʋɸʌɲʍʅɹʆʘʆɇʏʉɿʖɸʀʘʆ

ȿɿɳʃʉʎȵ͕͘ɍʌɿʍʏʉʄʉʐʃɳʎȴ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘

Ȱɸʌʉɷʐʆɲʅɿʃɼʅɸʄɹʏɻʅɸʏɻʆɲɸʌʉʍɼʌɲɶɶɲ&ϭϬϬdĞĐƋƵŝƉŵĞŶƚɶɿɲɷɿɳʔʉʌɸʎ
ʋʏɹʌʐɶɸʎEʃɲɿʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸʏɲɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋʊʏʉɍ&K/>

 Ɉʍʀʏʉʎɇ͕͘ɍʌɿʍʏʉʄʉʐʃɳʎȴ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
ȰɸʌʉʆɲʐʋɻɶɿʃʊʎɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎȵʄɲʔʌɿɳʎȾɲʏɲʍʃɸʐɼʎɈʑʋʉʐȰʆɸʅʊʋʏɸʌʉʐ

ɀʋɿʃɳʃɻʎȳ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘

Ʌɲʌɲʅʉʌʔʘʍɿɲʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʐɴʌɿɷɿʃʙʆ
ʋʉʄʑʍʏʌʘʏʘʆ
ʋʄɲʃʙʆ
ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʍɸɲʐʇɲʆʊʅɸʆʉʔʉʌʏʀʉɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎ͘
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ɀʋɿʃɳʃɻʎȳ͕͘ɇɲɴɴɲʁɷɻʎȰ͕͘
Ʌɲʌɲʅʉʌʔʘʍɿɲʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʐɴʌɿɷɿʃʙʆ
ʋʉʄʑʍʏʌʘʏʘʆ
ʋʄɲʃʙʆ
ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʍɸɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʅɸʏɲʏʊʋɿʍɻɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎ

Ȱʀɽʉʐʍɲ2
2 (232): Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸʇɸʄʀʇɸɿʎʃɲɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳɽɹʅɲʏɲ
ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ȷɲʄɿʅʀɷɻʎɅ.,ȲʉʑʌʉʎȰ.

ȲɲʍɿʄʊʋʉʐʄʉʎȾ͕͘Ȳʉʑʌʉʎ͕Ʌɲʐʄʀɷɻʎɍ͕͘ɀɲʐʌɲʆʏɺɳʎɍ͕͘
ɀɸʄɹʏɻɽɸʌʅʉʃʌɲʍɿɲʃʉʑʋɸɷʀʉʐʅɹʍɲʍɸʉʌɽʉɶʘʆɿʃɼʃʉɿʄʊʏɻʏɲ

ɀɲʌɲɺɿʙʏɻɅ͕͘ȾɲʌʃʉʑʄɿɲʎȲ͕͘
hƌďĂŶƐƚƌĞĞƚĐĂŶǇŽŶůĂǇŽƵƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚƌĂĨĨŝĐͲƌĞůĂƚĞĚƉŽůůƵƚĂŶƚƐĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ

ɍʌɿʍʏʉʄʉʐʃɳʎȴ͕͘ȾɳʌʅɻʎɅ͕͘Ʌɲʐʄʀɷɻʎɍ͕͘
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʅʉʆʉɽɹʍɿʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ
&ŽƌŵƵůĂ^ƚƵĚĞŶƚ

ȲɲʍɿʄʊʋʉʐʄʉʎȾ͕͘ȲʉʑʌʉʎȰ͕͘ɌɿʄɿʊʎȰ͕͘
Ȳɸʄʏʀʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɷɿɳʏɲʇɻʎʔʐɶʉʃɸʆʏʌɿʃʉʑɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ

Ȱʄʅʋɲʆʏɳʃɻ ɀ͕ Ⱦʉʄʘʆɿɳʏɻʎ Ⱥ͕ Ⱦʉʐʏʍʉɶɿɳʆʆɻʎ ȵ͕ɀɲʆɷʀʃɲ Ⱦ͕ Ʌɲʋɲɽɲʆɲʍʀʉʐ
ȴ͕Ʌɲʋɲʅɼʏʌʉʎȴ͕ɇʀʆɻʎɇ͕Ɉʌʀʏʉʎȳ͕ɍʉʑʋɲʎȴ͕͘
ɇʑɶʖʌʉʆɸʎ ɀɸʏɲʄʄɿʃɹʎ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʹ WƌŽũĞĐƚ DƐĐͲɅ͘ɀ͘ɇ͘ ͨɇʑɶʖʌʉʆɸʎ
ɀɹɽʉɷʉɿʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿȰʆɳʄʐʍɻʎɀɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʙʆȾɲʏɲʍʃɸʐʙʆͩ

Ȱʀɽʉʐʍɲ3
3((ȾɸʆʏʌɿʃʊȰ
Ȱʅʔɿɽɹɲʏʌʉ):Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸʇɸʄʀʇɸɿʎʃɲɿɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ
ɽɹʅɲʏɲɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
Ʌʌʉɸɷʌɸʀʉ:ɇʏɸʌɶɿʊʋʉʐʄʉʎȲ.,ɇʘʏɻʌʉʋʉʑʄʉʐȰ.,ȰʆʏʘʆʊʋʉʐʄʉʎȾ.

Ʌɲʍʍɳ ȴ͕͘ ɇʘʏɻʌʉʋʉʑʄʉʐ Ȱ͕͘ ȳʃɲɴɹʄɲ ɇ͕͘ Ɂɿʃʉʄʉʐʏʍʊʋʉʐʄʉʎ Ɂ͕͘ Ɉʍʀɶʃʉʎ Ȱ͕
ɈʍɳʆɻɅ͕͘
ɀɹʏʌɻʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ ʆɹʘʆ ʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿɹʖʉʐʆʌʉʃɲʆʀɷɿʃɲɿʋʌɿʉʆʀɷɿ

ɇɲʁʏɻʎȲ͕͘ȰʆʏʘʆʊʋʉʐʄʉʎȾ͕͘ɇʘʏɻʌʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘
ͨȰʋʉʏʀʅɻʍɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʃʏɿʌʀʉʐʉʋʄɿʍʅɹʆʉʐʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎʃɲʏɳȾȰɁ͘ȵɅȵ͕
ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʏɻʎɸʋɿʌʌʉɼʎʏʘʆʏʉɿʖʉʋʄɻʌʙʍɸʘʆʃɲɿɸʆʀʍʖʐʍɻʏʉʐͩ

Ɂɿʃʉʄʉʐʏʍʊʋʉʐʄʉʎ Ɂ͕͘ Ʌɲʍʍɳ ȴ͕͘ ɇɸʌɹʏɻʎ ɇ͕͘ Ⱦʘʍʏʊʋʉʐʄʉʎ ȴ͕͘ ȳʃɲɴɹʄɲ ɇ͕͘
ȰʆʏʘʆʊʋʉʐʄʉʎȾ͕͘ɇʘʏɻʌʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘
ȵʆʀʍʖʐʍɻȴʉʃʙʆɲʋʊʉʋʄɿʍʅɹʆʉʍʃʐʌʊɷɸʅɲʍɸɷɿɳʏʅɻʍɻʅɸʍʑʆɽɸʏɲʐʄɿʃɳ

ȳʃɲɴɹʄɲɇ͕͘ɇʘʏɻʌʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘ɁɿʃʉʄʉʐʏʍʊʋʉʐʄʉʎɁ͕͘Ʌɲʍʍɳȴ͕͘Ʌɲʋɲɷɳʃʉʎ
ȳ͕͘
ɀɻʖɲʆɿʃɹʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʆɹʘʆ ʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʌʉʃɲʆʀɷɿ ʃɲɿ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏʙʆ͘
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16.45Ͳ17.15
17.15Ͳ19.00

19.00Ͳ19.30
19.30Ͳ21.30



ɇʏɸʌɶɿʊʋʉʐʄʉʎȲ͕͘ɇʏɸʌɶɿʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘ɇʏɲʅɲʏɹʄʉʐȴ͕͘Ⱦɲʆɳʃɻʎȳ͕͘
Ʌɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ ͨȰʆɸʇɳʌʏɻʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ ȵʋɿɷɸɿʃʏɿʃʉʑ ɀɿʃʌʉͲ
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȰʌʖɿʅɼɷɸɿʉʐȾʉʖʄʀɲȾɸʃʄɿʅɹʆʉʐȱʇʉʆɲͩ

ɇʏɸʌɶɿʊʋʉʐʄʉʎȲ͕͘ɇʏɸʌɶɿʉʋʉʑʄʉʐȰ͕͘ɅɲʋɲʁʘɳʆʆʉʐȾ͕͘
Ȱɷʌɿɳʆɸɿɲ ɇʑɶʖʌʉʆɲ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ Ȱʆɳʄɸʃʏɲ ʍʏɻʆ  ɈĞƌƌĂ
/ŶĐŽŐŶŝƚĂ ȰɇɅȰȻɈȵ ʏʉʐ ɇɼʅɸʌɲ͗ ͨȵʏɸɼ ɷɸ ʉʐɷɹʆ ʀɷʅɸʆ ɸʆ ɴʐɽʙ ɶɲʌ ɻ ȰͲ
ʄɼɽɸɿɲͩ

ɇʏɸʌɶɿʊʋʉʐʄʉʎȲ͕͘Ʌɳʄʄɲʎȳ͕͘Ʌɸʏɸɿʆɲʌɳʃɻʎȳ͕͘
Kɿdɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɉɷɳʏʘʆ͕ȹʋɿʘʆɀʉʌʔʙʆȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿ
ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎʍʏɻʆɈʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
ȴɿɳʄɸɿʅʅɲͲ Ⱦɲʔɹʎ
Ɍʉʌɹʘʆ)
2ɻɇɇʏʌʉɶɶʐʄɼʏʏʌɳʋɸɺɲ (ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆɌ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʏɹʎ:ȾʉʐʆɸʆʉʑȾ.,ȾɲʍɿʅɳʏɻȰɿʃ.,ɇɲɴɴɲʂɷɻʎȰ.
ȾʄɸʀʍɿʅʉɇɇʐʆɸɷʌʀʉʐͲͲ ɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ
ȴɸʇʀʘʍɻ



ĬǼȈȂǿȀȅȈ ȋȅȇǾīȅȈ
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
Κυρίαρχοι λόγοι και λύσεις με νόημα
Ευαγγελία Φρυδάκη1
Οι όροι επαγγελματισμός, επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική ταυτότητα δεν μπορούν να ορισθούν μονοσήμαντα,
καθώς προσεγγίζονται σε ποικίλες ακαδημαϊκές/επιστημονικές βάσεις, πάνω στις οποίες χτίζονται διαφορετικές προσεγγίσεις
και παραδείγματα. Όσον αφορά, όμως, την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, οι ορισμοί των σχετικών εννοιών αποτελούν
πεδία πάλης ανάμεσα σε πολιτικούς και ακαδημαϊκούς ή επιστημονικούς λόγους· διότι, στην περίπτωση αυτή, ο επαγγελματισμός, η επαγγελματική ανάπτυξη και η επαγγελματική ταυτότητα δεν μπορούν να οριστούν και, πολύ περισσότερο, να νοηματοδοτηθούν παρά μόνο στη μεθοριακή γραμμή ανάμεσα στο ακαδημαϊκό/ επιστημονικό και το πολιτικό.
Σε μια κλασική, λ.χ., ακαδημαϊκή αντίληψη για τον επαγγελματισμό, τρεις είναι οι κεντρικές έννοιες που τον ορίζουν και
τον συνέχουν, εφόσον εμφανίζονται και ως αλληλένδετες: οι έννοιες της γνώσης, της αυτονομίας και της υπευθυνότητας. Οι
επαγγελματίες αντιμετωπίζουν περίπλοκες και απρόβλεπτες καταστάσεις, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κοινωνική
ευθύνη· αν δεν ενεργήσουν όπως πρέπει, τότε γέφυρες μπορεί να καταρρεύσουν, αεροπλάνα να πέσουν, άνθρωποι να αδικηθούν απέναντι στο νόμο, ή και να χάσουν τη ζωή τους από μια λανθασμένη διάγνωση. Επομένως, οι επαγγελματίες χρειάζονται ένα εξειδικευμένο και συνεχώς ανανεούμενο σώμα γνώσεων, χρειάζονται αυτονομία για να κάνουν κρίσεις και να
λαμβάνουν αποφάσεις, και απαιτείται από αυτούς να ενεργούν με υπευθυνότητα, προκειμένου να αναπτύξουν εκείνες τις
επαγγελματικές αξίες που θα κατοχυρώνουν την αξιοπιστία τους (Furlong et al., 2000).
Αν σκεφτούμε το παράδειγμα των γιατρών ως επαγγελματιών, το περιεχόμενο των τριών εννοιών φαίνεται ξεκάθαρο: η
επαγγελματική γνώση, η αυτονομία των κρίσεων και των αποφάσεων και η υπευθυνότητα μπορούν και θα έπρεπε να γίνονται
αντιληπτές με έναν τρόπο μονοσήμαντο και κοινό για όλους. Διότι, εδώ, οι διαστάσεις αυτές του επαγγελματισμού υπηρετούν
σκοπούς μη υποκείμενους σε πολιτικές νοηματοδοτήσεις και ερμηνείες: την αποκατάσταση ή την διατήρηση της υγείας των
ανθρώπων. Και αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα ή, τουλάχιστον, δεν μπορεί να εμφανιστεί, άμεσα και ρητά ως τέτοιο.
Συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών; Τι σκοπούς υπηρετούν, στην περίπτωση αυτή, η γνώση,
η αυτονομία και η υπευθυνότητα, ως συνιστώσες του επαγγελματισμού τους; Προφανώς, τους σκοπούς της εκπαίδευσης· οι
οποίοι, όμως, όχι απλώς υπόκεινται σε πολιτικές νοηματοδοτήσεις και ερμηνείες, αλλά μάλλον ορίζονται από αυτές. Οι ρητές
ή υπόρρητες, επομένως, εκπαιδευτικές στοχεύσεις που αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο
και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή οφείλουν να κατασκευάσουν και τις σχετικές αντιλήψεις για τον επαγγελματισμό
των εκπαιδευτικών. Οι αντιλήψεις αυτές, μέσω της διάχυσης και της αναπαραγωγής τους από ισχυρούς πολλαπλασιαστές,
παράγουν τους κυρίαρχους λόγους ή, σύμφωνα με τον Foucault (2002) τους ιδεολογικά “φυσικοποιημένους” λόγους των συστημάτων εξουσίας και γνώσης. Οι λόγοι αυτοί και οι παραδοχές που τους θεμελιώνουν οδηγούν σε δύο διακριτές προσεγγίσεις του επαγγελματισμού, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών: την
διαχειριστική και την δημοκρατική.

Α) Ο διαχειριστικός επαγγελματισμός και η επαγγελματική ανάπτυξη με όρους μάνατζμεντ
Είναι ο κατεξοχήν κυρίαρχος λόγος που υπαγορεύεται από τις νεο-φιλελεύθερες πολιτικές και θεμελιώνεται σε δύο διακριτούς ισχυρισμούς: α) ότι η αποτελεσματική διαχείριση μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα· και β) ότι οι πρακτικές
που έχουν κριθεί κατάλληλες για τον επιχειρηματικό κόσμο, τις αγορές και γενικά τον ιδιωτικό τομέα είναι οι κατάλληλες
και για τον δημόσιο τομέα (Rees, 1995).
Οι αξίες των διαχειριστικών προτύπων προωθήθηκαν ως αξίες γενικής αποδοχής και χρήσης. Η λειτουργία της εκπαίδευσης με όρους αγοράς παρουσιάστηκε ως ιδεώδες. Αυτή η λειτουργία σημαίνει ένα και μόνο πράγμα: μια εκπαίδευση- εμπόρευμα, ώστε οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών από τα οποία μπορούν να επιλέξουν. Σε
αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματικότητα των σχολείων νοείται μόνο ως αυξημένη δυνατότητα ανταπόκρισης στον ανταγωνισμό
(Menter et al, 1997).
Οι προσανατολισμοί αυτοί διείσδυσαν και στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, στην οποία έδωσαν
το δικό τους περιεχόμενο: αυτό της διεύρυνσης του εξειδικευμένου για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου γνωστικού κεφαλαίου, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και προδιαμορφωμένες εκπαιδευτικές στοχεύσεις
(Μηλίγκου, 2013). Η έννοια της αυτονομίας συρρικνώνεται από την ίδια τη διαχειριστική λογική, που ορίζει έναν στενό και
διεκπεραιωτικό ρόλο για εκείνον: να διαχειρίζεται εκπαιδευτικά “πακέτα”, να ελέγχει το εκπαιδευτικό προϊόν, να εκτελεί
δηλαδή αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί· του αποστερούν, λοιπόν, τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, άρα να ενεργεί ως
δρων υποκείμενο και ως επαγγελματίας (Φρυδάκη, 2015: 22). Τέλος, η έννοια της υπευθυνότητας περιορίζεται στη λογοδοσία
του επαγγελματία που εκπληρώνει τους έξωθεν προδιαμορφωμένους σκοπούς.
Ο λόγος του διαχειριστικού επαγγελματισμού παράγει μια «επιχειρηματική» επαγγελματική ταυτότητα, την οποία διαμορφώνουν τα προτάγματα της οικονομίας και της αγοράς: η λογοδοσία, η αποδοτικότητα και η μετρήσιμη αποτελεσματικό1
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τητα. Είναι μια ταυτότητα ατομικιστική, ανταγωνιστική, ελέγχουσα, κανονιστική και εξωτερικά καθορισμένη. Διαμορφώνεται
αναπόφευκτα έτσι, εφόσον καλείται να δει τον επαγγελματισμό της ως στρατηγικό στοίχημα επένδυσης και αξιοποίησης ατομικών γνώσεων/δεξιοτήτων υπό συνθήκες αγοραίας αβεβαιότητας (Τσουκαλάς, 2010: 123). Από τη σύλληψη αυτή απουσιάζει
η αναγκαία συνιστώσα της ταυτότητας –ο αυτοπροσδιορισμός. Έτσι, ο διαχειριστικός λόγος δείχνει μια προτίμηση στην έννοια
του ρόλου αντί της ταυτότητας (Mockler, 2011). Πολλές όψεις του ρόλου ανάγονται στο “τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί”, κι αυτό
είναι κάτι που μπορεί να προδιαγραφεί, να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί. Η έννοια ρόλος ευθυγραμμίζεται, επίσης, πολύ
βολικά με την τεχνική-ορθολογική αντίληψη για τη διδασκαλία, που βρίσκεται στον πυρήνα των νεοφιλελεύθερων προτεραιοτήτων, και ορίζεται από το ενδιαφέρον για αλλαγές στις παρατηρήσιμες και αντικειμενικά μετρήσιμες μορφές συμπεριφοράς,
σε αντίθεση με τις αλλαγές στη διανοητική κατάσταση ή στη συνείδηση.
Οι εκπαιδευτικοί που απορροφούν και ενσωματώνουν στη σκέψη τους τη διαχειριστική λογική βιώνουν, με ή χωρίς επίγνωση, μια αντίφαση ανάμεσα σε διακηρυκτικές επιταγές επαγγελματικής αυτονομίας και ανάπτυξης και σε πραγματικές
επιταγές ευπείθειας σ’ ένα ολοένα και πιο απαιτητικό, αντικειμενοποιημένο και τεχνο-γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (Φρυδάκη, 2015).

Β) Ο δημοκρατικός επαγγελματισμός και η επαγγελματική ανάπτυξη
Ο δεύτερος από τους κυρίαρχους λόγους σχετικά με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών είναι αυτός του δημοκρατικού
επαγγελματισμού. Παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση στα οικονομικά προτάγματα και τις αξίες που διαμόρφωσαν τον διαχειριστικό λόγο και τον κρατικό έλεγχο (Apple, 1996). Θεμελιώνεται σε σαφώς δημοκρατικές και χειραφετικές παραδοχές,
όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η συλλογική ευημερία, «το κοινό καλό», η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων και
μειονοτήτων. Επιμέρους αρχές και στοχεύσεις αυτού του λόγου είναι:
• Η ανοιχτή ροή των ιδεών, ανεξαρτήτως της δημοτικότητάς τους, που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντλούν πολλαπλά
και πλούσια ερεθίσματα.
• Η πίστη στην ατομική και συλλογική ικανότητα των ανθρώπων να επιλύουν προβλήματα.
• Η χρήση του κριτικού στοχασμού για την αξιολόγηση ιδεών, προβλημάτων και πολιτικών.
• Η επίγνωση ότι η δημοκρατία δεν είναι τόσο πολύ ένα `ιδανικό» που πρέπει να επιδιώκουμε όσο ένα σύνολο αξιών με
τις οποίες οφείλουμε να ζήσουμε.
• Η οργάνωση των κοινωνικών θεσμών για την προώθηση και επέκταση του δημοκρατικού τρόπου ζωής. (Beane & Apple,
1995: 6-7)
Ο λόγος του δημοκρατικού επαγγελματισμού απομυθοποιεί την κλειστή αναπαράσταση της επαγγελματικής εργασίας και
προτάσσει την οικοδόμηση συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, ο λόγος αυτός υπαγορεύει την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης ή πρακτικής ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, υποδεικνύοντάς τες ως τους πιο ενδεδειγμένους τόπους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αυτές οι κοινότητες δεν είναι
αυτοδύναμες οντότητες. Αναπτύσσονται σε ευρύτερα πλαίσια - ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θεσμικά - με ειδική αναφορά
στους πόρους και τους περιορισμούς (Wenger, 1998). Μέσα στις κοινότητες υπάρχουν διάφορα επίπεδα και βαθμοί εμπειρίας,
που θεωρούνται ως ένα κοινό σύνολο των επαγγελματικών πόρων. Απαιτούν συνεχή δέσμευση και, ταυτόχρονα, απαιτούν
την ανάπτυξη και τη διαπραγμάτευση κοινών εννοιών. Έτσι, συνεργατικά και μέσω των αλληλεπιδράσεων, παράγεται στην
περίπτωση αυτή το απαραίτητο για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου γνωστικό κεφάλαιο, η πρώτη δηλαδή συνιστώσα του
επαγγελματισμού. Εδώ το γνωστικό κεφάλαιο δεν περιέχει μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη μιας
ευρύτερης κατανόησης σχετικά με το πώς λειτουργεί η κοινότητα της εκπαίδευσης.
Ανάλογα αναπτύσσεται και η δεύτερη συνιστώσα του επαγγελματισμού, η αυτονομία. Ο προσανατολισμός προς τη συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων διευρύνει την έννοια
της αυτονομίας των κρίσεων και των αποφάσεων. Όσον αφορά την έννοια της υπευθυνότητας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται
υπεύθυνοι και υπόλογοι γι’ αυτό που είναι υπό τον έλεγχό τους, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, μέσω των συνδικάτων τους
(Preston, 1996).
Η σχετική έρευνα εστιάζει συνήθως σε κάποια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η
καθιέρωση και διατήρηση των κανόνων επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, αλλά και οι συνεργατικές οι αλληλεπιδράσεις που
εμφανίζονται, όταν οι ομάδες των εκπαιδευτικών εργάζονται μαζί για να εξετάσουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους.
Αυτή η έρευνα αποδεικνύει ότι «ισχυρές κοινότητες της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι σημαντικοί παράγοντες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και τις μεταρρυθμίσεις στο σχολείο» (Little, 2002: 936).
Ο λόγος του δημοκρατικού επαγγελματισμού φιλοδοξεί να παράγει μια «ενεργητική» επαγγελματική ταυτότητα, βαθιά
ριζωμένη στις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης· μια ταυτότητα που διαθέτει μετασχηματιστική δυναμική
μέσα από τις συνεργατικές κουλτούρες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών πρακτικών· που αφήνει
περιθώρια για αυτοπροσδιορισμό, καθώς επιτρέπει την διαπραγμάτευση ανάμεσα στο νόημα, το οποίο ο ίδιος ο εκπαιδευτικός
αποδίδει στον εαυτό του και το ρόλο του, και στις αρχές του δημοκρατικού πλαισίου, στις οποίες είναι δεσμευμένος.
Από την άλλη: Οι κοινότητες πρακτικής μπορεί να προτείνονται ως ιδεώδεις τόποι επαγγελματικής ανάπτυξης και συγκρότησης της ταυτότητας (Wenger, 1998), αλλά έχει αναδειχτεί και κάτι άλλο: ότι όταν αυτές σχεδιάζονται κεντρικά και χα-
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ρακτηρίζονται από τυποποιημένες και κωδικοποιημένες διαδικασίες, δεν είναι βέβαιο ότι αποδίδουν στις περισσότερες περιπτώσεις εκπαιδευτικών (Huberman, 1995 [1992]). Τέλος, ο λόγος του δημοκρατικού επαγγελματισμού, που άνθησε στις δεκαετίες ’80 και ’90, σήμερα ακούγεται τόσο αδύναμος σε σχέση με τον διαχειριστικό, που ακόμη και η ένταξή του στους
κυρίαρχους λόγους φαίνεται λίγο καταχρηστική.

Γ) Ο λόγος της έρευνας και του στοχασμού
Στη μεθόριο ανάμεσα στον λόγο του δημοκρατικού επαγγελματισμού και σε αυτό που ονομάσαμε «λύσεις με νόημα» βρίσκεται η προσέγγιση που υποδεικνύει ως δρόμο επαγγελματικής ανάπτυξης την έρευνα και τον στοχασμό. Το παράδειγμα
που υποστηρίζει ένα συνδυασμό του εκπαιδευτικού ως ερευνητή (Stenhouse, 1975) και ως αναστοχαστικού επαγγελματία
(Schön, 1983) θεωρήθηκε αξιοσημείωτο επειδή προβάλλει την επαγγελματική ανάπτυξη ως μια διαρκή εμπλοκή των ίδιων
των εκπαιδευτικών στη διαδικασία παραγωγής της επαγγελματικής τους γνώσης, και όχι ως κάτι που έρχεται απέξω και εγκαθίσταται μια για πάντα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που διερευνούν συνεργατικά τις πρακτικές τους και διερωτώνται για τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, με την έρευνα-δράση. Η συνεχής επανεξέταση των εμπειριών και των
πρακτικών, ο αναστοχασμός πάνω σ’ αυτές και η τελική επαναβεβαίωση ή η τροποποίησή τους είναι η διαδρομή μέσα από
την οποία εξελίσσονται όλες οι συνιστώσες της επαγγελματικής ανάπτυξης: η νέα γνώση, η αυτονομία και η υπευθυνότητα.
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εκτείνεται από τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών μέχρι την ανάπτυξη του αναλυτικού
προγράμματος.
Μολονότι η προσέγγιση αυτή, που θεμελιώθηκε με τα έργα των Stenhouse (1975) και Schön (1983), δημιούργησε σχολές,
δεν θα συμπεριλαμβανόταν εύκολα στους «κυρίαρχους λόγους», καθώς δεν έχει πίσω της ένα συνεκτικό πλαίσιο αρχών που
θα την έκανε συνολικά αναγνωρίσιμη. Οι θεωρητικές αρχές που θεμελίωσαν την προσέγγιση της έρευνας-δράσης και παρείχαν
κριτήρια για τον αναστοχασμό έχουν ιδεολογικά ετερόκλητες αφετηρίες: από τον τεχνικό-ορθολογισμό έως τις χειραφετικές
στοχεύσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής (Huizen et al., 2005). Έτσι, η όλη προσέγγιση αναγνωρίζεται μεν από την έμφασή
της στις διαδικασίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης της διδακτικής πράξης, αλλά υπολείπεται ως προς μια
ιδεατή ή ουσιακή εικόνα της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού ρόλου, που θα έδιναν μια κατεύθυνση στην έρευνα (Van
Manen, 1977· Huizen et al., 2005). Βρίσκεται πραγματικά σε μια μεθόριο: πιο κοντά στον λόγο του δημοκρατικού επαγγελματισμού, αλλά και αρκετά «ανοιχτή» και πολλαπλή στις εκδοχές της, ώστε να μην γίνεται κυρίαρχος λόγος, αλλά μάλλον να
μας εισάγει στην περιοχή των προσωπικών νοηματοδοτήσεων της επαγγελματικής ανάπτυξης: στις λύσεις με νόημα.
Τι εννοούμε, όμως, μ’ αυτό;

Δ) Οι λύσεις με νόημα
Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα μεγάλου χρονικού φάσματος (Φρυδάκη, 2015), εκπαιδευτικοί που εκτίθενται στους
κυρίαρχους λόγους χωρίς διάθεση διαπραγμάτευσης, μιλούν για όλα όσα αφορούν τη δουλειά τους και τον ρόλο τους, αναπαράγοντας απλώς τα κλισέ του κυρίαρχου λόγου τον οποίον έχουν απορροφήσει. Σήμερα, λ.χ., που κυριαρχεί ο λόγος του
διαχειριστικού επαγγελματισμού, οι εκπαιδευτικοί μιλούν πολύ, αλλά και πολύ ομοιόμορφα για πέντε-έξι πράγματα: για «διδακτικά σενάρια», για «καινοτόμα αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών», για «αυτορρύθμιση της μάθησης», για «δεξιότητες
διαχείρισης της τάξης», «… δια βίου μάθησης» κλπ. Αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν ο,τιδήποτε από αυτά με τρόπο που
να δείχνει προσωπική δέσμευση σε σκοπούς και αξίες ή κάποια διάθεση διερώτησης, διαπραγμάτευσης κλπ. Δυστυχώς, έτσι
μιλούν και πολλοί εκπαιδευόμενοι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί. Ποιος είπε ότι οι κυρίαρχοι λόγοι δεν επωάζονται και στα Πανεπιστήμια;
Με τον όρο «λύσεις με νόημα» εννοούμε όλες εκείνες τις διαδρομές προς την επαγγελματική ανάπτυξη, οι οποίες επιτρέπουν τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών εκείνων, την έλλειψη των οποίων μόλις επισημάναμε: τις προσωπικές δεσμεύσεις
σε σκοπούς και αξίες, όχι με την έννοια των προδιαμορφωμένων ή και δογματικών απόψεων αλλά με την αμφισβήτηση προηγούμενων αντιλήψεων, τη διαπραγμάτευσή τους σε νέα πλαίσια αναφοράς και, γενικά, με αυτό που ονομάζουμε αναστοχαστικές διαδικασίες. Αυτό είναι και το κύριο επιχείρημά μας: ότι ο εκπαιδευτικός που αναπτύσσεται επαγγελματικά, δεν είναι
μια υποθετική ή κανονιστική οντότητα, που παράγεται από προσδοκίες ή επιταγές των κυρίαρχων λόγων· είναι κάποιος που
βρίσκεται σε ένα διάλογο με τους κυρίαρχους και τους μη κυρίαρχους λόγους, με εκείνους των συναδέλφων του και, κυρίως,
με τον εαυτό του.
Στα παραδείγματα που ακολουθούν, παραθέτουμε κατεξοχήν δείγματα λόγου φιλολόγων που εκπαιδεύουν τους φοιτητές
της Φιλοσοφικής, και οι οποίοι συμμετείχαν σε κοινές έρευνες. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που πειραματίζονται με μετριοπάθεια στις τάξεις τους χωρίς εξωτερική υπαγόρευση και είναι σταθερά προσανατολισμένοι στο να βοηθήσουν τους μαθητές τους να βρουν τον δικό τους δρόμο και όχι να γίνουν «άτομα, ανίκανα να σκεφτούν και να δράσουν έξω από
συγκεκριμένες περιστάσεις». Άλλοτε έχουν ήδη κάποιο όραμα για τη διδασκαλία, ή και ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό
όραμα. Άλλοτε το αναζητούν και το ανακαλύπτουν σταδιακά. Σε κάθε περίπτωση, κατανοούν τη δουλειά τους και την ανάπτυξή
τους με στοχαστική ευαισθησία, αυθεντικότητα και προσανατολισμό στη διαμόρφωση ενός «συλλογικού αγαθού».
Μια κατηγορία από αυτούς περιλαμβάνει όσους δηλώνουν ότι κάτι μετασχημάτισαν μέσα τους, όταν άρχισαν να αλληλεπιδρούν, να διαλέγονται με κάποιους: συναδέλφους, εκπαιδευόμενους φοιτητές, ή και τους ίδιους τους μαθητές τους· όταν,
με μια τέτοια αφορμή άρχισαν να ανοίγουν τα στεγανά τους και να αναστοχάζονται. Όπως:
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“Αφότου αρχίσαμε να συζητάμε συστηματικά με δυο συναδέλφους –και η αφορμή ήταν οι φοιτητές που ήρθαν στο σχολείο
για την άσκησή τους- ένιωσα να χάνω τις βεβαιότητές μου. Εκείνες ήταν πολύ του «γιατί να μην δοκιμάσουμε κι αυτό;». Στην
αρχή ήμουν αμυντική. Σιγά σιγά, άφησα τον εαυτό μου να ακούσει τη φωνή τους, να εμπιστευθεί αυτόν τον διάλογο. Ένιωσα
ξανά μαθήτρια. Όλο και περισσότερο σε εγρήγορση, με όλο και περισσότερο απλωμένες κεραίες στο περιβάλλον, στο σχολείο,
στα παιδιά και στο διδακτικό αντικείμενο. Κάπου μέσα σ’ αυτή την πορεία, δεν ξέρω ποια στιγμή ακριβώς, ένιωσα να γίνομαι
εκπαιδευτικός” (Γυναίκα, Λύκειο, 19 χρόνια υπηρεσίας).
“Κέρδισα πολλά από το «ύφος» που χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους, κάτι που είχα ξεχάσει […],ως
εκπαιδευτικοί πολλών χρόνων ρέπουμε και λίγο προς το εξουσιαστικό ύφος απέναντι στους μαθητές μας, ενώ οι φοιτητές δεν
το είχαν καθόλου. Δίδασκαν από το επίπεδο του ίσου, πράγμα το οποίο άρεσε πολύ στους μαθητές. Άρχισα να το δοκιμάζω”.
Μια δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών περιλαμβάνει εκείνους που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξή τους δεν μπορεί να είναι
αποκλειστικά επαγγελματική· αλλά μια συνεχής διασύνδεση της επαγγελματικής γνώσης με εκείνη που αποκομίζουν από παράλληλες ενασχολήσεις, ένα τμήμα της διεργασίας της ζωής (Beck & Kosnik, 2014· Huberman, 1995· Rogers & Horrocks,
2010).
“Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Είναι απίστευτο πόσο άλλαξε τη ματιά μου για
τη δουλειά μου, πόσο με έστρεψε σε άλλες πτυχές της. Μια μέρα στην τάξη, έπιασα τον εαυτό μου να διακόπτει έναν όμορφο
διάλογο μεταξύ των μαθητών, γιατί έπρεπε να προχωρήσω. Παλαιότερα, δεν θα με απασχολούσε αυτό. Τώρα, δεν μου άρεσε
καθόλου που φρέναρα έτσι τον εαυτό μου και τα παιδιά… Στη θεατρική ομάδα ο στόχος είναι να ανακαλύπτουμε τις κρυμμένες
μας δυνάμεις και να τις εκφράζουμε. Στο σχολείο συχνά αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάτι που κόβει την ενεργητικότητα -των
παιδιών και τη δική μας-, είτε αυτό λέγεται Αναλυτικό Πρόγραμμα είτε εξετάσεις. Αλλά, το πραγματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα είμαστε εμείς και οι μαθητές, είναι αυτό που γίνεται στις τάξεις. Και εμείς έχουμε τελικά την ευθύνη αυτό που γίνεται
στις τάξεις να’ ναι χρήσιμο και να’ χει μια ποιότητα. Η συνειδητοποίηση αυτή ήταν η μεγάλη στροφή για μένα”.
Η τελευταία κατηγορία εκπαιδευτικών που επιλέγουν «λύσεις με νόημα» είναι εκείνοι που εμπλέκονται σε ερευνητικές
δραστηριότητες, από γνήσιο ενδιαφέρον να δοκιμάσουν κάτι που υποψιάζονται ότι μπορεί να βελτίωνε τις πρακτικές τους. Ο
εκπαιδευτικός που κομίζει την μαρτυρία που ακολουθεί συμμετείχε σε ετήσια έρευνα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με
αμιγώς διαλογικό τρόπο: Λέει:
«Ο συνάδελφος Χ. είχε ξεχάσει πως η Β΄ λείπει. Του λέω, έλα να παρακολουθήσεις το μάθημα. Ήρθε με χαρά. Έκανα
Ν. Γλώσσα στην Α΄ Λυκείου. Θα μιλούσαμε για την τρίτη ηλικία. Ο σχεδιασμός ήταν να μιλήσουμε κάνα δεκάλεπτο για το
τον όρο αυτόν και το περιεχόμενό του και με κάποιον τρόπο να τους δώσω να καταλάβουν ότι το γήρας είναι οπωσδήποτε
και βιολογικό στοιχείο αλλά και ταυτόχρονα μια κοινωνική κατασκευή. Μετά είχα επιλέξει ένα σχετικό κείμενο πάνω στο
οποίο θα εργαζόμασταν.
Γίνεται το δεκάλεπτο. Λέω του Χ. αν θέλει να πει κάτι. Ο Χ. ζητά να ανέβει επάνω, στον πίνακα. Δεν τα έχει αυτά τα παιδιά. Δεν τα ξέρει καθόλου. Άρχισε να μιλά χωρίς σταματημό! Εξηγούσε τι σημαίνει «κοινωνική κατασκευή», δίνοντας παραδείγματα από διάφορα πεδία, το σώμα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα. Τα παιδιά κοίταζαν. Ήταν μια κανονική διάλεξη. Αν
και ενδιαφέρουσα, εμένα δεν μου άρεσε. Πέρα από το ότι δεν είχε καθόλου το διαλογικό στοιχείο (αν είναι δυνατόν!), ένιωσα
ότι δεν έχει νόημα να λέει κανείς «ωραία και ψαγμένα πράγματα». Είναι σαν να τα επιβάλλει. Είναι μια καινούρια πίεση,
που οδηγεί τα παιδιά σε ενοχές, για τα πιστεύω τους, τη ματιά τους κτλ. Λείπει από τη μια το βάθος και από την άλλη το στοιχείο του να ανακαλύπτουν τα παιδιά κάτι ως βίωμα».
Και για τις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται επαγγελματικά στις συνθήκες που αναφέρθηκαν, οι τρεις
κεντρικές έννοιες του επαγγελματισμού, η γνώση, η αυτονομία και η υπευθυνότητα, αποκτούν ένα ουσιαστικό και δυναμικό
περιεχόμενο: η γνώση παράγεται από τους ίδιους μέσα από τις διερευνητικές τους διαδρομές και τον συνεχή αναστοχασμό
τους· η αυτονομία των κρίσεων και των αποφάσεων δεν τους παραχωρείται αλλά θεμελιώνεται στη συνείδηση του τι κάνουν
και για ποιο σκοπό· η υπευθυνότητα γίνεται δέσμευση που περιέχει και την ευθύνη τους απέναντι σε ό,τι τους ορίζει ως ανθρώπους και πολίτες.
Η συνολική εικόνα αναδεικνύει κάτι: ότι το ταξίδι της ανάπτυξης δεν είναι ένα ταξίδι προς μία, προδιατεταγμένη κατεύθυνση· είναι το ταξίδι της διεύρυνσης των οριζόντων, και της αναζήτησης εκείνης της άγνωστης ποιότητας, που μπορεί να
βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση του εκπαιδευτικού, και εκείνη των μαθητών του (Oberg & Underwood, 1995). H επαγγελματική ανάπτυξη, επομένως, δεν είναι κάτι που μπορεί να «διανεμηθεί» ετοιμοπαράδοτο· από την άλλη, είναι δύσκολο να
υποστηρίξει κανείς ότι θα αρκούσε αυτή να αφεθεί στις προσωπικές διαδρομές των εκπαιδευτικών, δηλαδή στην τυχαιότητα.
Η ιδέα για ένα σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης που θα έθετε ως προτεραιότητα να μετασχηματίσει τους εκπαιδευτικούς
αντί να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα, και που θα απευθυνόταν στον εκπαιδευτικό ως άτομο και όχι στενά ως επαγγελματία
ακούγεται από καιρό (Goodson, 1995)· αλλά καλύπτεται ή και παραμορφώνεται από τις δυνατές αντηχήσεις των κυρίαρχων
λόγων. Πρέπει, επομένως, να ακούγεται περισσότερο, ώστε να μπορέσει και κάποια στιγμή να σχεδιαστεί· αλλά με την επίγνωση ότι η εκπαίδευση είναι μια περίπλοκη και ευαίσθητη, και όχι μια γραμμική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί είναι μεν παράγοντες που ενεργούν εμπρόθετα μέσα σ’ αυτήν, αλλά για να της δίνουν νόημα, και όχι για να την διεκπεραιώνουν. Αυτή η
δυνατότητα εμφανίζεται, όταν ενεργούν σε πλαίσια που επιτρέπουν την ανθρώπινη μοναδικότητα, την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων και τις αντιτιθέμενες αξίες· σε πλαίσια, επίσης, που διαποτίζονται από τη γλώσσα της «δυνατότητας» για ένα κα-
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λύτερο μέλλον, σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Για να αναδιατάσσουν οι εκπαιδευτικοί τις προτεραιότητες και –ενδεχομένωςνα μετασχηματίζουν τις ταυτότητές τους, χρειάζονται ισχυρές ηθικές και διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (Butler, 1996),
ωσμώσεις ανάμεσα στο προσωπικό και το επαγγελματικό και εμπλοκή σε ερευνητικές δραστηριότητες που απορρέουν από
τα δικά τους ενδιαφέροντα και διενεργούνται σε κλίμα εμπιστοσύνης, ανοιχτότητας, και πολιτικής και επικοινωνιακής ηθικής.
Σε μια “ανοιχτή” εξελικτική πορεία διαπραγμάτευσης των σκοπών και των δεσμεύσεων, και ενδυνάμωσης της υποκειμενικότητας.
Τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, ίσως, για ένα πραγματικό ταξίδι προσωπικού, επαγγελματικού και πολιτικού μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού (Kalantzis, 2009), με συνεπιβάτες τους μαθητές του και προς την κατεύθυνση ενός καλύτερου
κόσμου για όλους.
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για βελτίωση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων: Αξιοποίηση της έρευνας
για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα
Λεωνίδας Κυριακίδης1

Εισαγωγή
* Ανασκόπηση βιβλιογραφίας αποκαλύπτει την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
με την έρευνα για την ποιότητα της διδασκαλίας (Creemers, Kyriakides, & Antoniou, 2013)
* Έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης αλλά και των βασικών προσεγγίσεων επιμόρφωσης
(AERA TASK GROUP, 2010)
* Παρεμβάσεις που δεν στηρίζονται σε εμπειρικά τεκμηριωμένα θεωρητικά σχήματα (evidence-based and theory-driven approach)
Έρευνες τις τελευταίες δύο δεκαετίες δείχνουν ότι:
* Η επίδραση του εκπαιδευτικού είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίδραση του σχολείου ή/και του συστήματος.
* Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού καθορίζεται κυρίως από παράγοντες που μετρούν τη συμπεριφορά του μέσα
στην τάξη.

Εισαγωγή - Σκοποί της παρουσίασης
i. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα:
1. Πορίσματα της έρευνας για την αποτελεσματική διδασκαλία.
2. Θεωρητικά μοντέλα που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας και ειδικότερα το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ).
ii. Προτείνεται μια δυναμική προσέγγιση σε σχέση με την ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας.
iii. Παρουσιάζονται έρευνες που εξετάζουν την επίδραση της προσέγγισης αυτής στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας
και στην προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
iv. Διατυπώνονται εισηγήσεις για τη βελτίωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Σημαντικότερα Πορίσματα της Έρευνας για τον Αποτελεσματικό Εκπαιδευτικό
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι ερευνητές επιδιώκουν να εντοπίσουν παράγοντες που αναφέρονται στη συμπεριφορά
του εκπαιδευτικού που προβλέπουν την αποτελεσματικότητά του:
1. Ποσότητα διδασκαλίας και ρυθμός μάθησης (amount learnt is related to opportunity to learn)
* Επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της μάθησης όταν οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως προτεραιότητα την ενασχόληση με τους
στόχους του αναλυτικού προγράμματος και αφιερώνουν τον περισσότερο διδακτικό χρόνο σε συναφείς με το αναλυτικό
πρόγραμμα δραστηριότητες.
* Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει την ικανότητα να οργανώνει την τάξη του με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται ο
χρόνος που οι μαθητές ασχολούνται ενεργά με διδακτικές δραστηριότητες (maximize engagement rates).
2. Δεξιότητες που αφορούν στην οργάνωση του μαθήματος και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού (form and quality of teacher’s organized lessons)
* Δόμηση: α) παρουσίαση της δομής του μαθήματος και επεξήγηση των επιμέρους πτυχών του και πως αυτά σχετίζονται
μεταξύ τους, β) επισήμανση των βασικών σημείων του μαθήματος, γ) περίληψη των βασικών σημείων με το τέλος του
μαθήματος.
* Σαφήνεια κατά την παρουσίαση βασικών εννοιών – Άμεση επικοινωνία με τους μαθητές.
* Υποβολή ερωτήσεων και εμπλοκή των μαθητών στο μάθημα.
Υποβολή τόσο κλειστού όσο και ανοικτού τύπου ερωτήσεων (product and process questions).
* Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να εργαστεί ατομικά και σε μικρές ομάδες με ασκήσεις εμπέδωσης (cognitive load theory).
3. Περιβάλλον μάθησης της τάξης
* Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού-μαθητή.
* Αλληλεπιδράσεις μαθητή-μαθητή.
* Διαχείριση απειθαρχίας.
* Ενθάρρυνση ανταγωνισμού και αποθάρρυνση των αρνητικών πτυχών του.
* Μεταχείριση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό (students’ treatment by the teacher).
1

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Οι πρώτες δύο πτυχές είναι βασικά στοιχεία μέτρησης του κλίματος της τάξης (den Brok, Brekelmans, & Wubbels, 2004;
Fraser, 1991).
Οι άλλες τρεις πτυχές αναφέρονται στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό μαθησιακό
περιβάλλον μέσα στην τάξη.

Περιορισμοί της Έρευνας για τον Αποτελεσματικό Εκπαιδευτικό
1. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε γνωστικά αποτελέσματα κυρίως στην μητρική Γλώσσα και στα
Μαθηματικά:
* Η έρευνα πρέπει να λάβει υπόψη της όλο το φάσμα των στόχων ενός σχολείου γνωστικών, μεταγνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών.
* Σύγχρονες θεωρίες μάθησης χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στην αναζήτηση παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα
διδασκαλίας.
* Μετα-αναλύσεις φανερώνουν ότι ορισμένοι παράγοντες που συνάδουν με το μοντέλο της ενεργούς και άμεσης διδασκαλίας, καθώς και ορισμένοι παράγοντες που συνάδουν με σύγχρονες θεωρίες μάθησης προβλέπουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Seidel & Shavelson, 2007; Kyriakides, Christoforou, & Charalambous, 2013).
2. Η έρευνα για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του εκπαιδευτικού (Creemers, Kyriakides, & Antoniou, 2013):
* Ελάχιστοι ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ανέπτυξαν παρεμβατικά προγράμματα λαμβάνοντας
υπόψη τα πορίσματα της έρευνας για την αποτελεσματική διδασκαλία και ακόμη πιο λίγοι εξέτασαν την επίδραση των
προγραμμάτων επιμόρφωσης στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
* Ερευνητές στο χώρο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας δεν ενδιαφέρθηκαν να εξετάσουν/αναπτύξουν μεθόδους
βελτίωσης της διδακτικής πράξης.

Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ): Συνοπτική Παρουσίαση
Α) Βασικά χαρακτηριστικά του δυναμικού μοντέλου
* Το ΔΜΕΑ είναι πολυεπίπεδο μοντέλο και αναφέρεται σε παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και
οι οποίοι βρίσκονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: μαθητή, τάξης/εκπαιδευτικού, σχολείου και εκπαιδευτικού
συστήματος.

Δυναμικό
Μοντέλο
Εκπαιδευτικής
Αποτελεσματικότητας

ΣΥΣ
ΤΗ Μ
Α

ΜΑ

ΕΚ
ΠΑ

Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L.
(2008). The dynamics of educational
effectiveness: a contribution to policy,
practice, and theory in contemporary
schools. London and New York: Routledge.
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* Υιοθέτηση πέντε διαστάσεων μέτρησης του κάθε παράγοντα: η συχνότητα, η εστίαση, το στάδιο, η ποιότητα και η
διαφοροποίηση.
* Η συχνότητα αφορά στο βαθμό στον οποίο μια δραστηριότητα που σχετίζεται με έναν παράγοντα αποτελεσματικότητας
παρουσιάζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο ή τάξη.
* Οι δύο πτυχές της διάστασης της εστίασης σχετίζονται με τη θεωρία για τη συνέργια (synergy theory):
Η πρώτη αφορά στο πόσο συγκεκριμένη είναι η συμπεριφορά.
Η δεύτερη πτυχή αυτής της διάστασης αφορά στον σκοπό για τον οποίο εκδηλώνεται μια δραστηριότητα ή συμπεριφορά/πράξη στη σχολική μονάδα.
- Mη γραμμική σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα (Kyriakides, 2008).
* Στάδιο: Αναμένεται ότι οι διάφοροι παράγοντες για να έχουν είτε άμεση είτε έμμεση επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να εμφανίζονται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
* Η διάσταση της ποιότητας αναφέρεται στις ιδιότητες του συγκεκριμένου παράγοντα, όπως αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
* Η διάσταση της διαφοροποίησης αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν παράγοντα εφαρμόζονται πανομοιότυπα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον παράγοντα.
* Λαμβάνονται υπόψη τα πορίσματα της έρευνας για τη διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα (Campbell et al., 2004).
* Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) αποτελεί το πιο σύγχρονο θεωρητικό σχήμα
της έρευνας στο χώρο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Heck & Moriyama, 2010; Hofman, Hofman, & Gray,
2010; Sammons, 2009; Scheerens, 2013).
* Η ανάπτυξή του στηρίχθηκε σε εποικοδομητική κριτική των υφιστάμενων μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.
Πίνακας 1: Τα κύρια στοιχεία κάθε παράγοντα αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται στο επίπεδο του εκπαιδευτικού στο δυναμικό μοντέλο
Παράγοντες

Κύρια Στοιχεία

1. Προσανατολισμός

α) Παροχή των στόχων για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα/μάθημα/σειρά μαθημάτων και
β) Πρόκληση μαθητών να προσδιορίσουν το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται μια δραστηριότητα στο
μάθημα.

2. Δόμηση

α) Έναρξη του μαθήματος με ανακεφαλαίωση ή/και εντοπισμού των στόχων του μαθήματος
β) Περιγραφή του περιεχόμενου που θα καλυφθεί και αναγνώριση των μεταβάσεων μεταξύ των μερών του
μαθήματος και
γ) Ανακεφαλαίωση των βασικότερων στοιχείων.

3. Τεχνικές Ερωτήσεων

α) Υποβολή διαφορετικών τύπων ερωτήσεων (δηλαδή, διαδικασίας και αποτελέσματος), σε κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας
β) παροχή επαρκούς χρόνου στους μαθητές για να απαντήσουν και
γ) αντιμετώπιση των απαντήσεων των μαθητών

4. Μοντελοποίηση
μαθήματος

α) Ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζονται
από τον εκπαιδευτικό η άλλους μαθητές
β) ενθάρρυνση των μαθητών για ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και
γ) προώθηση της ιδέας της μοντελοποίησης.

5. Εφαρμογή

α) Χρήση μικρών ομάδων εργασίας, προκειμένου να παρέχονται οι απαραίτητες ευκαιρίες εφαρμογής της
νέας γνώσης και
β) Χρήση δραστηριοτήτων εφαρμογής ως σημεία εκκίνησης για το επόμενο βήμα στη διδασκαλία και μάθηση.

6. Περιβάλλον μάθησης
στην τάξη

α) Διασφάλιση της ενασχόλησης των μαθητών με δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα μέσω της προώθησης αλληλεπιδράσεων (εκπαιδευτικού - μαθητή και μαθητή - μαθητή) και
β) Αντιμετώπιση απειθαρχίας και αθέμιτου ανταγωνισμού των μαθητών μέσω θέσπισης κανόνων και εξασφάλιση σεβασμού και χρήσης των κανόνων.

7. Διαχείριση διδακτικού
χρόνου

α) Οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης και
β) μεγιστοποίηση των ποσοστών ενασχόλησης με το μάθημα.

8. Αξιολόγηση του μαθητή α) Χρήση κατάλληλων τεχνικών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
μαθητών
β) Ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες των μαθητών και να γίνει αναφορά των αποτελεσμάτων στους μαθητές και τους γονείς και
γ) αξιολόγηση των δικών τους πρακτικών.
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* Ο βασικότερος λόγος ανάπτυξής του ήταν η προσπάθεια εγκαθίδρυσης συνδέσεων ανάμεσα στη θεωρία (δηλαδή την
μοντελοποίηση και κατανόηση της αποτελεσματικότητας) και στην πράξη, δηλαδή τις προσπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας (Creemers & Kyriakides, 2006).

H Δυναμική Προσέγγιση Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας
* Κάθε προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας πρέπει να στηρίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό σχήμα και να
είναι σύμφωνη με εμπειρικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τις βασικές ανάγκες ενός οργανισμού (evidence-based and
theory-driven approach to school improvement).
* Η δυναμική προσέγγιση βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις στο χώρο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προσπαθεί να ξεπεράσει τα βασικά μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης:
Ανάπτυξη ξεχωριστών κάθε φορά διδακτικών δεξιοτήτων (Competency Based Approach): Τα προγράμματα επιμόρφωσης αναφέρονται κάθε φορά σε συγκεκριμένη διδακτική δεξιότητα που πρέπει να κατακτηθεί από τους εκπαιδευτικούς και μετά να προσφερθεί ένα νέο πρόγραμμα που θα αναφέρεται σε μια πιο σύνθετη κάθε φορά δεξιότητα.
Ολιστική προσέγγιση: Ενθάρρυνση του αναστοχασμού και ανάπτυξη δράσης σε οτιδήποτε θεωρεί ο εκπαιδευτικός
σημαντικό.
* Τα προγράμματα αναφέρονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού οι οποίες αφορούν ομάδα παραγόντων
και διαστάσεών τους.
* Μια σειρά ερευνών έδειξαν ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τους εκπαιδευτικούς σε επίπεδα ανάλογα με τις διδακτικές
τους ικανότητες (δες Creemers, Kyriakides, & Antoniou, 2013; Kyriakides, Creemers, & Antoniou, 2009; Kyriakides,
Archambault, & Janosz, 2013; Antoniou, 2013; Azkiyah, Doolaard, Creemers, & Van Der Werf, 2014; Christoforidou,
Kyriakides, Antoniou, & Creemers, 2014).
* Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν το σχέδιο δράσης τους και κατά την υλοποίηση του αξιοποιούν και τον αναστοχασμό
για σκοπούς αξιολόγησης της παρέμβασής τους.
Πίνακας 2: Εμπειρική στήριξη στις βασικότερες υποθέσεις του ΔΜΕΑ και στη σημασία των παραγόντων εκπαιδευτικής
αποτελεσματικότητας μέσα από τις διαχρονικές έρευνες και τις μετα-αναλύσεις
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΜΑ
1. Πολυεπίπεδο μοντέλο
2. Χρήση 5 διαστάσεων μέτρησης:
α) παραγόντων στο επίπεδο της τάξης
β) παραγόντων στο επίπεδο του σχολείου
3. Επίδραση των παραγόντων στο επίπεδο της τάξης στα μαθησιακά αποτελέσματα
4. Επίδραση των παραγόντων στο επίπεδο του σχολείου στα μαθησιακά αποτελέσματα
5. Περιπτωσιακός χαρακτήρας των σχολικών παραγόντων

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Όλες

Όλες

1, 2, 4, 5, 7
1, 3, 4
1, 2, 4, 5, 6, 7
1, 3, 4, 6
1

6. Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που εδράζονται στο ίδιο επίπεδο: στάδια αποτελεσματικής διδασκαλίας

1, 2, 5, 6, 7

7. Αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών παραγόντων που ερμηνεύουν αλλαγές στην αποτελεσματικότητα των σχολείων

3

Αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση

Καμμία

Καμμία

Έρευνες:
A longitudinal study measuring teacher and school effectiveness in different subjects (Kyriakides & Creemers, 2008).
A study investigating the impact of teacher factors on achievement of Cypriot students at the end of pre-primary school (Kyriakides &
Creemers, 2009).
A follow-up study testing the validity of the model at the school level (Creemers & Kyriakides, 2010).
A European study testing the validity of the dynamic model (Panayiotou et al., 2014).
A study in Canada searching for grouping of teacher factors (Kyriakides, Archambault, & Janosz, 2013).
An experimental study investigating the impact upon student achievement of a teacher professional development approach based on
DASI (Antoniou & Kyriakides, 2011).
An experimental study investigating the impact of effective teaching characteristics in promoting student achievement in Ghana (Azigwe,
Kyriakides, Panayiotou, & Creemers, 2016).
Μετά-αναλύσεις:
A quantitative synthesis of 67 studies exploring the impact of school factors on student achievement (Kyriakides, Creemers, Antoniou, &
Demetriou, 2010).
A quantitative synthesis of 167 studies searching for the impact of generic teaching skills on student achievement (Kyriakides, Christoforou, & Charalambous, 2013).
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Επόμενα Βήματα
1. Κατά την ανάπτυξη του ΔΜΕΑ επιδίωξη μας ήταν να επιτύχουμε όσο το δυνατό καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην ΕΕΑ
και στις προσπάθειες που αναλαμβάνονται για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.
2. Πέρα από την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν, θα επιδιώξουμε τη δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών σε διαφορετικές χώρες που επιθυμεί να αξιοποιήσει το ΔΜΕΑ για να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
3. Ανάπτυξη ξεκάθαρης εθνικής πολιτικής σε σχέση με τη διδασκαλία και ιδιαίτερα με την ποιότητα διδασκαλίας.
4. Ανάπτυξη ξεκάθαρης εθνικής πολιτικής σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
Η εθνική πολιτική πρέπει να τονίζει ότι κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να εμπλέκεται συνεχώς σε προγράμματα δράσης
που θα αποσκοπούν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
Καταρτισμός ερευνητικής και συμβουλευτικής ομάδας που θα στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους.
5. Συστηματική αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
6. Ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα έχουν ως επίκεντρο την αξιολόγηση και βελτίωση των διδακτικών τους δεξιοτήτων.
7. Σταδιακή ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση και στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
στην εκπαίδευσή μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ.: 00357-22892947
Φαξ: 00357-22894488
Email: kyriakid@ucy.ac.cy
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Πίνακας 3: Πειραματικές μελέτες σχετικά με την επίδραση της δυναμικής προσέγγισης για βελτίωση της σχολικής
αποτελεσματικότητας σε αντίθεση με τις συμμετοχικές προσεγγίσεις (participatory approaches) που βασίζονται στην εμπειρία των εκπαιδευτικών
Περιοχή Διερεύνησης

Επίδραση Παραγόντων

1. Χρήση της δυναμικής προσέγγισης σε σύγκριση με την
ολιστική για προσφορά προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης
(n=130)

Απώτεροι Στόχοι

Μόνο οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιού- Η δυναμική προσέγγιση
σαν τη δυναμική προσέγγιση κατάφεραν να είχε επίδραση στην επίβελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες
δοση των μαθητών

2. Χρήση της δυναμικής προσέγγισης σε σύγκριση με την
Η δυναμική προσέγγιση είχε μεγαλύτερη
προσέγγιση που επιδιώκει την ανάπτυξη συγκεκριμένων
επίδραση στη βελτίωση των δεξιοτήτων
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (CBA) για προσφορά προ- αξιολόγησης εκπαιδευτικών
γράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης σχετικά με την
αξιολόγηση (n=240)

Η δυναμική προσέγγιση
είχε επίδραση στην επίδοση των μαθητών

3. Χρήση της δυναμικής προσέγγισης για τη δημιουργία μη- Δεν ήταν δυνατή η εξέταση αφού τα σχολεία Η δυναμική προσέγγιση
χανισμών αυτοαξιολόγησης σε δημοτικά σχολεία (n=60)
δεν ασχολήθηκαν με τους ίδιους παράγοντες είχε επίδραση στην επίαλλά είχαν διαφορετικές περιοχές βελτίω- δοση των μαθητών
σης
4. Ενσωμάτωση της δυναμικής προσέγγισης με την έρευνα Η δυναμική προσέγγιση είχε επίδραση
για τον εκφοβισμό για συμβολή στην ανάπτυξη στρατηγιστους παράγοντες σε επίπεδο σχολείου
κών αντιμετώπισης και μείωσης του εκφοβισμού σε σχολεία
(n=79) πέντε Ευρωπαϊκών χωρών

Η δυναμική προσέγγιση
είχε επίδραση στη μείωση
του εκφοβισμού
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα της ερευνητικής εργασίας (project) ως μεθόδου για την
ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού, καθώς μέσα από την υλοποίησή του προωθείται η αυθεντική μάθηση και ο εκπαιδευόμενος
εφοδιάζεται με γνωστικές, επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες, απαραίτητες για τη γνωστική και επαγγελματική του ανάπτυξη ως μελλοντικός εκπαιδευτικός. Δεδομένου ότι η σύνθετη ερευνητική εργασία /project έχει ενταχθεί επίσημα στο Πρόγραμμα
Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένη διάθεση ωρών ανά βδομάδα, η ΑΣΠΑΙΤΕ το ενσωμάτωσε στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ ΙΙ), στο πλαίσιο του οποίου και υπό την εποπτεία της Υπεύθυνης ΠΑΔ οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν έρευνα και να παρουσιάσουν μια σύνθετη ερευνητική εργασία/project μέσω
της επεξεργασίας μιας θεματικής περιοχής του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους, επιτυγχάνοντας έτσι τη διασύνδεση
θεωρίας και πράξης και συνδέοντας σε πραγματικές συνθήκες, τον τεχνολογικό με τον παιδαγωγικό τομέα. Τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2013-2017) οι φοιτητές όλων των τμημάτων της σχολής υλοποίησαν project επιλέγοντας το θέμα, ακολουθώντας τα στάδια
υλοποίησής του, όπως ορίζονται από τη βιβλιογραφία. Τα μαθησιακά οφέλη που προέκυψαν ήταν πολλά και ποικίλα, όπως κατεγράφησαν και από τις αυτοαξιολογήσεις των φοιτητών και θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία.

Λέξεις- Κλειδιά
Ερευνητική εργασία, αυθεντική μάθηση, επικοινωνιακές δεξιότητες, αναστοχασμός, αξιολόγηση

Abstract
The purpose of this study is to demonstrate the effectiveness of project as a method for the development of the teacher, as through
its implementation authentic learning is promoted and the learner is provided with cognitive, communicative and metacognitive skills,
necessary skills for his/her cognitive and professional development as a future teacher. Since the project has been included officially
in the curriculum of High Education, with a specific number of hours per week, ASPAITE integrated it into Teaching Practice Sessions
(TPS). The undergraduate students are required to conduct a research and present their work by preparing a thematic area of their
expertise, achieving this way a link between theory and practice and connecting in real conditions technology and educational. The
last academic years (2013-2017) students of ASPETE have been implementing projects by initially selecting the topic and following
the stages of implementation according to the bibliography. The questionnaire was used as a methodological tool and the data were
analyzed statistically. The learning benefits were many and varied, as they were recorded by the self-assessments of the students and
they will be presented in our study.

1.0. Εισαγωγή
Η σύνθετη ερευνητική εργασία (project) συνιστά μια εναλλακτική τεχνική μάθησης και αξιολόγησης, με την οποία αποτιμάται όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα της μάθησης, αλλά και η ίδια η διαδικασία συμβάλλοντας θετικά στη βελτίωσή της. Συγκεκριμένα, ως μέθοδο σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project) ορίζεται κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα που
λαμβάνει χώρα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσεται στο πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με προκαθορισμένο σχέδιο
και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων (Frey, 1986).
Σύμφωνα με άλλο ορισμό, «ως μέθοδο project εννοείται μια χρονικά, τοπικά και θεματικά προσδιορισμένη, σχεδιασμένη
προσεκτικά, με συγκεκριμένους στόχους διαδικασία». Αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, της οποίας τα όρια και οι
διαδικασίες δεν είναι αυστηρά καθορισμένα και εξελίσσεται ανάλογα με την κατάσταση, τις ιδιαίτερες επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων (Frey, 1986, Κρίβας, 2007).
Στηρίζεται παιδαγωγικά στο ρεύμα του Πραγματισμού, τη φιλοσοφική κίνηση που εμφανίζεται στα μέσα του προηγούμενου
αιώνα, εστιάζοντας στη δράση και στην πρακτική αξιοποίηση της γνώσης στην καθημερινή ζωή (Frey, 1986). Κύριοι εκπρόσωποι του πραγματισμού θεωρούνται ο J. Dewey (1935), που εισήγαγε τη μέθοδο διδασκαλίας με βάση την επίλυση προβλημάτων, όπως συμπυκνώνεται στη φράση «μαθαίνω κάνοντας» (Learning by doing) και ο W. Kilpatrick (1935), ο οποίος την
ορίζει ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες των μαθητών, στο πλαίσιο της οποίας
αναπαριστώνται συνθήκες ζωής, όπως αυτές βιώνονται έξω από τον σχολικό χώρο.
1
2

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Εργαστηριακός Συνεργάτης Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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Σύμφωνα, με τον Χρυσαφίδη (1994) θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου project αποτέλεσαν οι
εξής παιδαγωγικές παραδοχές:
• Ανάπτυξη της χειρωνακτικής εργασίας ως αντίβαρο στην πρακτική της απομνημόνευσης και του βερμπαλισμού.
• Ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διαδικασία.
• Αξιοποίηση των γεγονότων που σχετίζονται με την άμεση πραγματικότητα ως αφετηρία για μάθηση.
Συγκεκριμένα, στη μάθηση με τη μέθοδο project οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν ολόπλευρα ένα θέμα, το οποίο
επιλέγουν συλλογικά, μελετώντας και αναλύοντας τις επιμέρους συνιστώσες του μέσα από συνεργατικές πρακτικές μάθησης
στο πλαίσιο της εποικοδομιστικής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία η μάθηση θεωρείται ως μια διαδικασία που ευνοείται και
προκύπτει από την κοινωνική αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και δασκάλου σε αυθεντικά
μαθησιακά περιβάλλοντα που αντανακλούν την πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής (Honebein, Duffy&Fishman, 1993,
Brandon&Hollingshead, 1999). Συμμετέχοντας σε αυθεντικές δραστηριότητες αποκτούν τη δυνατότητα να εξετάσουν μια εργασία μέσα από μια ποικιλία θεωρητικών και πρακτικών οπτικών, χρησιμοποιώντας ποικιλία πηγών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τη σχετική από την άσχετη πληροφορία καθ’ όλη τη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου (Reeves, Herrington,, & Oliver, 2002).
Συμμετέχοντας στο project καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική τους σκέψη (Atman, Chimka, Bursic, &Nachtmann,
1999) και μέσα από διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός προϊόντων και η υλοποίηση τους παρέχεται η δυνατότητα να προσεγγίσουν τη γνώση μέσα από διαδικασίες που έχουν νόημα για αυτούς (Pahl and Beitz, 2013, Kusiak, 1999, Tayal, 2013). Οι μαθητές
εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζήτησης της γνώσης και προβληματικής, μέσα από τις οποίες μαθαίνουν να προσεγγίζουν
την επιστημονική αλήθεια συμβάλλοντας όλοι έναν σε κοινό στόχο και αποτέλεσμα.

2.0. Η μέθοδος σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project) στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η μέθοδος project σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, στην οποία ο δάσκαλος αποτελούσε τον κεντρικό πόλο
της διδακτικής διαδικασίας, στηρίζεται σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, όπου δάσκαλος και μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται ισοδύναμα και ισότιμα. Πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, στην οποία η εκπαιδευτική
κοινότητα αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα, σχεδιάζει και προγραμματίζει την πορεία των ενεργειών της
για την ολοκλήρωση του στόχου που έχει θέσει. Ο μαθητής συσχετίζει τη νέα γνώση με την καθημερινή ζωή ανακαλύπτοντας
τις συνδέσεις, γίνεται ενεργό κομμάτι μιας ζωντανής διαδικασίας απόκτησης της γνώσης και δραστηριοποιείται μέσα από
μια διαδικασία δημιουργίας. Αποτελεί στην ουσία μια μορφή βιωματικής μάθησης, όπου οι μαθητές αρχικά εκτίθενται σε μια
εμπειρία και στη συνέχεια ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή και να αναπτύξουν νέες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές (Φίλλιπς, 2004). Τους παρέχεται έτσι η δυνατότητα να προσεγγίσουν το βίωμα, να μοιραστούν εμπειρίες και να αναπτύξουν συναισθήματα (Καμπεζά, 2013).
Επίσης, μέσα από τη διδακτική διαδικασία (Project Based Learning-PBL), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν
στη διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην επιστημονική έρευνα (Hmelo-Silver, 2004· Panasan&Nuangchalerm, 2010· Thomas, 2000). Με αυτό τον τρόπο, μέσα από ένα φάσμα αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσεται μεταξύ των συντελεστών της μάθησης, οι μαθητές εμπλέκονται με ενεργητικό και βιωματικό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης
και αναπτύσσουν ισχυρές γνωστικές, κοινωνικές / επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες (Κασιμάτη, Πετροπούλου, Ρετάλης, 2015):
- Γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες καλλιεργούνται όταν οι φοιτητές αναζητούν λύσεις σε προβλήματα, αποσαφηνίζουν και
προσεγγίζουν τη γνώση δημιουργικά και κριτικά, συλλέγουν, αξιοποιούν και αξιολογούν πληροφορίες προερχόμενες από
έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.
- Οι Κοινωνικές/Επικοινωνιακές δεξιότητες αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων τόσο μεταξύ εκπαιδευόμενων όσο και μεταξύ εκπαιδευόμενων – εκπαιδευτή. Στο πλαίσιο των ομάδων καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός της διαφορετικής άποψης, η αλληλοκατανόηση και το συνεργατικό κλίμα.
- Μεταγνωστικές: αναστοχασμός των μαθητών πάνω σε όσα δημιούργησαν και αξιολόγηση των στόχων που είχαν θέσει
μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, αυτοκριτικής και απολογισμού της εμπειρίας (reflection).
Όπως είναι αναμενόμενο, σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση μάθησης διαφοροποιείται και ο ρόλος δασκάλου και μαθητή
σε σύγκριση με μια παραδοσιακή διδασκαλία. Ο ρόλος του τώρα είναι να καθοδηγεί τους μαθητές, να τους συντονίζει και να
τους οργανώνει, επεμβαίνοντας μόνο όταν παρίσταται ανάγκη για να προσφέρει βοήθεια τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
(Frey, 1998). Εξελίσσεται, έτσι, σε σύμβουλο, συνερευνητή και διευκολυντή (facilitator) της όλης διδακτικής διαδικασίας,
μιας διαδικασίας στην οποία πρέπει να εμπλέκει όλους τους εκπαιδευόμενους και να έχει την ευθύνη για την ίση κατανομή
των ευθυνών στα μέλη της κάθε ομάδας. Επιπλέον, βασικό έργο του είναι να εξασφαλίσει την ισοτιμία και τη συνεργασία,
που είναι απαραίτητες ώστε να λειτουργήσουν οι ομάδες ομαλά, χωρίς προβλήματα. Εάν, ωστόσο, παρατηρηθεί έλλειψη συνεργασίας ή απόρριψη κάποιου μέλους της ομάδας, ευθύνη του δασκάλου είναι να παρέμβει προκειμένου να αλλάξει τους
ρόλους ή τη σύνθεση της ομάδας. Συνεπώς, ο ρόλος του αναβαθμίζεται, καθώς δεν λειτουργεί πια ως ο αποκλειστικός μεταφορέας γνώσεων αλλά ως συνεργάτης των μαθητών στην προσπάθειά τους να αυτονομηθούν (Χρυσαφίδης, 1994).

94

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο μαθητής από την άλλη αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και βρίσκεται στο κέντρο των διδακτικών δραστηριοτήτων. Συζητά
και συναποφασίζει για τον ρόλο και τις ευθύνες του, συμμετέχει στην επιλογή του θέματος/προβλήματος προς επίλυση καθώς
και των δραστηριοτήτων, σχεδιάζει και οργανώνει την πορεία της μάθησης και συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή του τελικού
προϊόντος. Αναπτύσσει, έτσι, δεξιότητες για αυτόνομη μάθηση, συνεργασία, προγραμματισμό και υπευθυνότητα και εμπλέκεται σε μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης.

2.1. Βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project)
Τα τελευταία χρόνια το κέντρο βάρους της διδασκαλίας έχει μετατοπιστεί από τον δάσκαλο στον μαθητή, ο οποίος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της γνώσης. Έτσι, οι γνώσεις συνδιαμορφώνονται από κοινού με τον μαθητή σε μια
εξελικτική διαδικασία και η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας.
Όταν μιλάμε για αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας αναφερόμαστε σε μια ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση της γνώσης που οι μαθητές αποκτούν στο σχολείο με ζητήματα του πραγματικού κόσμου,
προβλήματα και εφαρμογές της πραγματικής ζωής. Η βασική ιδέα επικεντρώνεται στην άποψη ότι οι φοιτητές είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για αυτά που μαθαίνουν και να είναι πιο πρόθυμοι να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, αν
αυτά αντανακλούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής (http://edglossary.org/authentic-learning). Είναι σημαντικό, επομένως,
τα θέματα να συνδέονται με την καθημερινή ζωή των φοιτητών, να προτείνονται από τους ίδιους, να τους απασχολούν και να
τους προβληματίζουν.
Επιπλέον, η αυθεντική μάθηση στηρίζεται σε μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση αφενός γιατί η πραγματική
ζωή, η κατανόηση και η γνώση δεν μπορούν να «τεμαχιστούν» σε γνωστικές περιοχές και αφετέρου γιατί οι μαθητές πρέπει
να διαθέτουν πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις από διαφορετικές γνωστικές περιοχές ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε πλαίσιο (Κασιμάτη, 2014).
Υπό το πρίσμα αυτό η αυθεντική μάθηση σκόπιμα προκαλεί πολλές και διαφορετικές προοπτικές προσέγγισης ενός θέματος, ποικίλους τρόπους εργασίας, σκέψης και ομαδικό πνεύμα. Οι μαθητές που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αυθεντικής
μάθησης αποκτούν γνώσεις, καλλιεργούν δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις, που θα τους είναι χρήσιμες στην πραγματική
ζωή (Reeves, Herrington, & Oliver, 2002). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να επιλύουν
προβλήματα και να αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις μέσα από τη διαδικασία του μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει.
Απαραίτητη προϋπόθεση σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης αποτελεί η δραστηριοποίηση και αυτενέργειά τους. Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική, η γνώση παράγεται μέσα από τη δράση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που τους εμπλέκουν και τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης. Μια από τις
καταλληλότερες μορφές ενεργοποίησής τους αποτελεί η εργασία σε ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες αναλαμβάνει διαφορετική συνιστώσα του θέματος. Μέσα στην ομάδα, δραστηριοποιούνται όλα τα μέλη και καλλιεργούνται επικοινωνιακές δεξιότητες και θετικές αλληλεπιδράσεις. Εμπλέκονται σε διαδικασίες συζήτησης και παράγουν το τελικό προϊόν με αμοιβαία
κατάθεση απόψεων και εναλλακτικών τρόπων εργασίας.
Στο πλαίσιο του project, το θέμα που επιλέγεται γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί σφαιρικά, με αποτέλεσμα τα επιμέρους μαθήματα να μπαίνουν στην υπηρεσία της αναζήτησης και να παύουν να αποτελούν αυτοσκοπό της μαθησιακής διαδικασίας. Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και επιτυγχάνεται με βιωματικό και διερευνητικό τρόπο (Αγγελάκος, 2003).
Σύμφωνα με τον Piaget «ο στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η προοδευτική κατάργηση των ορίων ανάμεσα στις
επιστήμες ή τουλάχιστον η δημιουργία ανοιγμάτων, που θα επιτρέπουν στους φοιτητές και στους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης
να κινούνται ελεύθερα από τον έναν τομέα στον άλλο και να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλαπλούς συνδυασμούς» (Θεριανός,
2003). Τα οφέλη μιας διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης είναι πολλά και ποικίλα, καθώς μέσα από αυτή οι συμμετεχοντες
ωθούνται να ανακαλύπτουν φαινόμενα με διεπιστημονικό τρόπο και να εξετάζουν όλα αυτά τα εργαλεία που θα τους οδηγήσουν στην ανακάλυψη της γνώσης. «Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», ξεπερνούν τα όρια του παραδοσιακού μαθήματος και
τον διαχωρισμό των επιστημονικών διδακτικών ωρών και ενοποιούν όλες τις επιστήμες, ώστε να φτάσουν στη γνώση.
Τέλος, η υλοποίηση project συμβάλλει στην εξωστρέφεια της σχολικής ζωής στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και
στην κοινωνία. Το σχολείο μέσα από την ανακοίνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανοίγεται προς τα έξω και μέσα
στην ομάδα μπορεί να ενταχθούν γονείς και άλλοι εξωσχολικοί φορείς, με τους οποίους μπορεί να προκύψει συνεργασία.

2.2. Οφέλη από την εφαρμογή σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project)
Η διδασκαλία, με αξιοποίηση της σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project), αποτελεί μια σύνθετη και οργανωμένη διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, στην ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων και στην ανάπτυξη επιθυμητών στάσεων. Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την υλοποίησή του και τα
οποία αναμέναμε κατά την εφαρμογή του project στη Σχολή, αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και συνοψίζονται στα εξής:
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Δεξιότητα επικοινωνίας με άλλους: Να μπορούν να αναπτύσσουν διάλογο με τους άλλους, να επικοινωνούν για διάφορα
θέματα που τους απασχολούν, να τα αναπτύσσουν και να τα σχολιάζουν με κριτικό πνεύμα προβάλλοντας την άποψή τους
αποδεχόμενοι συγχρόνως τις απόψεις των άλλων.
Δεξιότητα πρόσληψης σωστής πληροφόρησης: Να είναι ικανοί να συλλέγουν πληροφορίες, να τις ελέγχουν, να τις διασταυρώνουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες για τον στόχο που έχουν θέσει.
Δεξιότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας: Να ασκηθούν στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση του Διαδικτύου και των λογισμικών.
Δεξιότητα οργάνωσης χρόνου: Να είναι σε θέση να οργανώνουν και να προγραμματίζουν τον χρόνο τους.
Δεξιότητα συνεργασίας με άλλους: Να μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις με τους άλλους.
Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων: Να είναι ικανοί να εντοπίζουν το πρόβλημα και να το επιλύουν αναπτύσσοντας τις
κατάλληλες στρατηγικές.

3.0. Υλοποίηση σύνθετων ερευνητικών εργασιών (project) στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2013-2017.
Τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2013-2017), στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ), οι
φοιτητές όλων των τμημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικοί Πολιτικοί
Μηχανικοί, Εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί) υλοποίησαν
σύνθετες ερευνητικές εργασίες (project), επιλέγοντας αρχικά το θέμα με τη χρήση εναλλακτικών τεχνικών διδασκαλίας, ακολουθώντας τα στάδια υλοποίησής του, όπως ορίζονται από τη βιβλιογραφία, και προβαίνοντας σε διαδικασίες αναστοχασμού,
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του υλοποιήθηκε σε πέντε διακριτά στάδια
(Φρυδάκη, 2009· Πετροπούλου, Κασιμάτη, Ρετάλης, 2015):
1. Στάδιο προβληματισμού (Decide),κατά το οποίο ο Υπεύθυνος project ανακοινώνει στους φοιτητές το υπό διερεύνηση-επίλυση πρόβλημα, ενώ ζητά κι από εκείνους να προτείνουν θέματα. Ιδανική ως τεχνική διδασκαλίας γι’ αυτό το στάδιο είναι
ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Ακολουθεί προβληματισμός, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών.
Ο Υπεύθυνος Καθηγητής τους βοηθάει στην τελική επιλογή του προς διερεύνηση-επίλυση θέματος.
2. Σχεδιασμού (Design), όπου καθορίζονται ο σκοπός και οι βασικοί στόχοι της σύνθετης ερευνητικής εργασίας, καθορίζεται
η χρονική διάρκεια και επιλέγονται τα μέσα χρήσης και οι μέθοδοι για την υλοποίηση της κάθε δραστηριότητας. Καθορίζονται, επίσης, οι ρόλοι και γίνεται καταμερισμός των εργασιών στο πλαίσιο της ομάδας, με βάση τις δυνατότητες και τις
δεξιότητες του κάθε φοιτητή.
3. Διεξαγωγής (Do), όπου πραγματοποιείται έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τόσο ατομικά όσο και
ομαδικά. Οι φοιτητές ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την τελική παρουσίαση, ενώ σε όλη τη διδακτική διαδικασία
ο Υπεύθυνος καθηγητής έχει υποστηρικτικό ρόλο.
4. Παρουσίασης (Present), στο οποίο η κάθε ομάδα έχοντας ολοκληρώσει την εργασία που έχει αναλάβει, την παρουσιάζει
εντός της τάξης ή/και εκτός, στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Το τελικό προϊόν μπορεί να έχει τη μορφή παρουσίασης
κειμένου, διαφανειών, ηχογραφήσεων, βίντεο, έκθεσης και θεατρικών παραστάσεων.
5. Αξιολόγησης (Assess), κατά την οποία οι ομάδες των φοιτητών αποτιμούν μέσω της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης: α) τα αποτελέσματα της σύνθετης ερευνητικής εργασίας που εκπόνησαν, β) τη διαδικασία που ακολούθησαν
(μεθοδολογία, μέσα-τεχνικές που αξιοποίησαν) και γ) την επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων (τόσο σε
ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο) (Πετροπούλου, Κασιμάτη, Ρετάλης, 2015). Η αξιολόγηση θα συμβάλλει στην παρατήρηση των αλλαγών που συντελούνται στη συμπεριφορά και τις στάσεις των μαθητών, σκιαγραφώντας παράλληλα την εξέλιξή τους στον γνωστικό τομέα (Helm&Katz, 2012). Στο στάδιο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές και
εργαλεία αξιολόγησης, όπως τη συζήτηση, το ερωτηματολόγιο, έντυπο αξιολόγησης του project, ρουμπρίκα κ.α.

1. Προβληματισμός - Αφόρμηση (Decide)
Εστιάζοντας στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι φοιτητές των τριών τμημάτων της σχολής χωρίστηκαν σε ομάδες των 10 ή 11
ατόμων, ακολουθώντας τη σύνθεση των ομάδων που είχαν σχηματιστεί για το μάθημα «Πρακτική Άσκησης Διδασκαλίας Ι
(ΠΑΔ Ι)».
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα για κάθε τμήμα της σχολής χωριστά,
στην οποία οι φοιτητές ενημερώθηκαν θεωρητικά για τη διδακτική διαδικασία, με αξιοποίηση της μεθόδου project. Στην ίδια
συνάντηση επιλέχθηκε το θέμα/πρόβλημα προς επίλυση καθώς και οι συνιστώσες του από τις επιμέρους ομάδες. Ορίστηκε
συντονιστής ομάδας και καθορίστηκαν οι ημέρες συνάντησης των ομάδων με την Υπεύθυνη project. Σε αυτές καθορίστηκαν
ο σκοπός και οι βασικοί στόχοι του project και προσδιορίστηκε χρονικά η διάρκειά του, η οποία ταυτίστηκε με τη λήξη του
ακαδημαϊκού εξαμήνου.

96

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Συγκεκριμένα, δόθηκε από την Υπεύθυνη του μαθήματος το γενικό θέμα/πρόβλημα «Αειφόρος Σχολή» και «Έξυπνη
Σχολή» αντίστοιχα και κατεγράφησαν στον πίνακα, με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) όλα τα προτεινόμενα
υπο –θέματα / συνιστώσες του προβλήματος, προσαρμοσμένα στη θεματική περιοχή του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους. Αρχικά, εκφράστηκε ο προβληματισμός των ομάδων και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με το θέμα και τις συνιστώσες του. Όλες οι ομάδες εξέφρασαν αβίαστα και χωρίς ίχνος αξιολόγησης οποιαδήποτε ιδέα ή
άποψή τους σχετική με το θέμα και τις κατέγραψαν στον πίνακα.
Ύστερα από συζήτηση για κάθε Τμήμα επιλέχτηκαν αντίστοιχα τα παρακάτω υπό-θέματα:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών- «Έξυπνη Σχολή»
Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας–Φωτοβολταϊκά, Συστήματα Ασφαλείας, Μικροϋπολογιστές – Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής των μικροϋπολογιστών στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Έξυπνος κλιματισμός στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Ηλεκτρονικό κατάστημα
(e-shop), Αισθητήρες, Φωτοβολταϊκό Πάρκο, Αισθητήρες Θερμοκρασίας, Σύστημα φωτισμού ασφαλείας, Έξυπνος κλιματισμός στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Ουρανοξύστες που τροφοδοτούνται αυτόνομα από αιολική και ηλιακή ενέργεια

Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών – «Αειφόρος Σχολή»
Πράσινες Στέγες, Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου, Θεματικό Πάρκο, Φυσικός Φωτισμός, Ενεργειακά κουφώματα, Ηχομόνωση, Ακουστική Αίθουσας, Βιοκλιματική σχολή.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών - «Αειφόρος Σχολή»
Ηλιακά θερμικά συστήματα, Ανεμογεννήτρια, Ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης, Αξιοποίηση βρόχινου νερού, Αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, Λέβητες Βιομάζας, Φωτοβολταϊκά, Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με PLC.

2. Σχεδίαση - Προγραμματισμός (Design)
Στο δεύτερο στάδιο του σχεδιασμού διαρθρώθηκε το πλαίσιο και η δομή του θέματος και καθορίστηκαν ο σκοπός και το
περιεχόμενό του. Επιλέχθηκαν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεκπεραίωση της κάθε δραστηριότητας, ανατέθηκαν
οι ρόλοι στο πλαίσιο της ομάδας και για καθεμιά ορίστηκε ο συντονιστής, ο οποίος θα αποτελούσε τον δίαυλο επικοινωνίας
με την Υπεύθυνη του project. Έγινε ο καταμερισμός των εργασιών στο πλαίσιο της ομάδας, με βάση τις δυνατότητες και τις
δεξιότητες του κάθε φοιτητή και προσδιορίστηκε το χρονικό πλαίσιο υλοποίησής του, το οποίο ταυτίστηκε με το τέλος του
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Παρατίθεται παράδειγμα καταμερισμού δραστηριοτήτων στα μέλη της ομάδας «Συστήματα Ασφαλείας»:
• Γενική αναφορά στα συστήματα ασφαλείας –Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος.
• Κοινωνική διάσταση και λόγοι που καθιστούν αναγκαία τα συστήματα ασφαλείας.
• Σύγκριση παλαιών και νέων συστημάτων ασφαλείας.
• Ιστορική αναδρομή
• Είδη συστημάτων ασφαλείας και ανάλυση αυτών

3. Υλοποίηση - Διεξαγωγή (Do)
Στο τρίτο στάδιο, της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, οι φοιτητές έπρεπε να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που σχεδίασαν
και αφορούν τη συγκέντρωση του υλικού, την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Τα μέλη της κάθε ομάδας αντάλλασσαν απόψεις, εξέθεταν τις δυσκολίες που προέκυπταν κατά τη διαδικασία υλοποίησης για μια κοινή αντιμετώπισή
τους και ταξινομούσαν το υλικό που είχαν συγκεντρώσει. Κάθε φοιτητής παρουσίαζε στην ομάδα του τις δραστηριότητες που
είχε ολοκληρώσει, ενώ στο πλαίσιο της ομάδας γινόταν ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σχετικά με την τελική παρουσίαση.
Σε όλα τα στάδια του project ο ρόλος της Υπεύθυνης ήταν συμβουλευτικός και συντονιστικός. Στόχος της ήταν να δράσει ανατροφοδοτικά, δίνοντας συμβουλές και παρεμβαίνοντας ενισχυτικά, βοηθώντας στην επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα
εμφανιστούν. Στο στάδιο αυτό διαμορφώθηκε η τελική εργασία από τους φοιτητές.

4. Παρουσίαση (Present)
Στο στάδιο αυτό η κάθε ομάδα έχοντας ολοκληρώσει τη σύνθετη ερευνητική εργασία (project) που είχε αναλάβει, παρουσίασε το τελικό προϊόν στους υπόλοιπους φοιτητές του τμήματος, σε προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα. Το τελικό προϊόν
έπρεπε να τηρεί τις προδιαγραφές που είχαν δοθεί και αφορούσε την παράδοση κειμένου, την κατασκευή μακέτας/αναρτημένη
ανακοίνωση (ποστερ) και ιστοσελίδα.
Το τελικό προϊόν (ποστερ και μακέτα) οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να το παρουσιάσουν και σε μεγαλύτερο κοινό,
στην Εκπαιδευτική Κοινότητα στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε ειδικά διαμορφωμένο του κτηρίου της, επιτυγχάνοντας έτσι την εξωστρέφεια της σχολής στην κοινωνία.
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Εικόνα 1. Αξιοποίηση βρόχινου νερού.

Εικόνα 2. Σύστημα Ασφαλείας.

5. Αξιολόγηση (Evaluate)
Η σύνθετη ερευνητική εργασία (project) αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική τεχνική αξιολόγησης, τόσο για τον δάσκαλο
όσο και για τον ίδιο τον μαθητή, ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης μέσω της αυτοαξιολόγησης. Οι
φοιτητές, δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους, τον απολογισμό (reflection) της εμπειρίας που αποκόμισαν και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του project αξιολογούσαν
τον βαθμό επίτευξης των στόχων που αρχικά είχαν θέσει, εκτιμούσαν πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το
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τελικό προϊόν, διέκριναν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της όλης διαδικασίας και προέβαιναν σε συμβουλές για μελλοντικές σύνθετες ερευνητικές εργασίες (project). Στο στάδιο αυτό, επομένως, αξιολόγησαν /αξιολογήθηκαν για:
1. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας
2. Τη διαδικασία (μεθοδολογία, μέσα- τεχνικές)
3. Επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων
Οι φοιτητές προέβησαν και σε ετεροαξιολόγηση των project των συμφοιτητών τους. Η ετεροαξιολόγηση αποτέλεσε εργαλείο μάθησης για τους ίδιους τους φοιτητές που πραγματοποίησαν την αξιολόγηση, καθώς και εργαλείο αξιολόγησης που
εστιάζεται στη διαδικασία παροχής και λήψης ανατροφοδότησης. Οι φοιτητές αξιολογώντας τις εργασίες των συμφοιτητών
τους συνειδητοποίηασαν τα λάθη και τις παραλείψεις τους και αναστοχάστηκαν τη δική τους μαθησιακή πορεία (Andrade &
Valtcheva, 2008· Dochy, 2001· Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2009).
Τα τελικά προϊόντα, η πορεία μάθησης, οι ρόλοι που είχαν αναλάβει οι φοιτητές καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας αποτιμήθηκαν ολιστικά (Πετροπούλου, Κασιμάτη, Ρετάλης, 2015),
μέσω καινοτόμων τεχνικών αξιολόγησης, όπως φυλλάδιο αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριμένα, ύστερα από την ολοκλήρωση του
project διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες φυλλάδιο αναστοχασμού, με στόχο να διερευνηθούν οι δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν στους φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησής του καθώς και τα οφέλη ή τα πιθανά προβλήματα που ανέκυψαν.

Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου project στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Συνοψίζοντας, η ένταξη της μεθόδου σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project) στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ ΙΙ), όπως καταδείχθηκε από την ίδια τη διαδικασία, τα
αποτελέσματα και τα τελικά προϊόντα μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του μελλοντικού εκπαιδευτικού. Τα οφέλη που αναδείχθηκαν εστιάζονται στην καλλιέργεια γνωστικών, επικοινωνιακών
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων με τις οποίες εφοδιάστηκαν οι φοιτητές, όπως δεξιότητα επικοινωνίας με άλλους, πρόσληψης
σωστής πληροφόρησης, χρήσης της νέας τεχνολογίας, οργάνωσης χρόνου, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων, αναστοχασμού, αυτορρύθμισης κ.α
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τα στάδια υλοποίησης project μπόρεσαν να αναπτύξουν διάλογο με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, να επικοινωνήσουν για διάφορα θέματα που τους απασχόλησαν κατά
τη διάρκεια της υλοποίησης του project, να τα αναπτύξουν και να τα αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα, προβάλλοντας την
άποψή τους μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αποδοχής. Μπόρεσαν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας τους, χωρίς σοβαρά προβλήματα στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου.
Ήταν ικανοί να εντοπίσουν το πρόβλημα, να συλλέξουν τις πληροφορίες που τους χρειάζονταν μέσα από την κατάλληλη
επιλογή και τον έλεγχο αυτών. Στη συνέχεια ήταν σε θέση να το επιλύσουν αναπτύσσοντας τις κατάλληλες στρατηγικές, τηρώντας τα χρονικά πλαίσια που τους είχαν δοθεί.
Όσον αφορά τη χρήση Η/Υ, ανέπτυξαν δεξιότητες οι οποίες αφορούσαν στη χρήση κειμένου (λειτουργικού συστήματος,
περιβαλλόντων παρουσίασης, κειμενογράφου), όπως και άλλων πιο εξειδικευμένων λογισμικών π.χ για την κατασκευή ιστοσελίδας, για την επεξεργασία εικόνων κ.α.
Επιπλέον, οι φοιτητές ανέπτυξαν τη χειρωνακτική νοημοσύνη, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.
Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν από επιτυχία και τα καλύτερα από αυτά παρουσιάστηκαν, με τη μορφή αφίσας (πόστερ)
ή μακέτας στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της σχολής. Προβαίνοντας, μάλιστα, στον καταρτισμό οικονομικοτεχνικής μελέτης (ένας από τους στόχους του project) λειτούργησαν σε ένα
αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα της πραγματικής ζωής, το οποίο προσπάθησαν να το επιλύσουν με τον καταλληλότερο και πιο συμφέροντα τρόπο.
Εκτός από την επιθυμητή γνώση που αποτέλεσε στόχο τoυ project, οι φοιτητές καλλιέργησαν και μεταγνωστικές δεξιότητες
προσπαθώντας να αντιληφθούν τη διαδικασία της σκέψης, να κατανοήσουν το πώς σκέφτονται οι άλλοι, να κάνουν απολογισμό
της εμπειρίας τους, και να αναστοχαστούν στον τρόπο που μαθαίνουμε ενισχύοντας την κριτική σκέψη και ασκώντας εποικοδομητική κριτική.
Ως αρνητικά οι φοιτητές ανέφεραν την έλλειψη χρόνου ως δυνατότητα συνάντησης και επικοινωνίας, λόγω αυξημένων
υποχρεώσεων καθώς και τη δυσκολία στην ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων κατά την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης
του project. Δυσκολία, που ωστόσο αντιμετωπίστηκε με διάλογο και διάθεση υπερπήδησης των δυσκολιών.
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή μιας σύνθετης ερευνητικής εργασίας (project) μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο μάθησης, που μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον
εφαρμοστούν συστηματικά ένα σύνολο από προδιαγραφές που αφορούν τον καθορισμό χαρακτηριστικών για το περιεχόμενο,
τις συνθήκες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα κάθε σύνθετης ερευνητικής εργασίας. Τα μαθησιακά οφέλη και οι
προοπτικές για όλους τους συμμετέχοντες είναι πολλά και ποικίλα, εστιάζοντας κυρίως στη δυνατότητα που παρέχει για εξωστρέφεια της σχολικής τάξης και προσέγγισης του βιώματος.
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Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ), ως σύνδεση
του Τεχνολογικού με τον Παιδαγωγικό Τομέα
Κασιμάτη, Κ.1
Μαυροβουνιώτη, Ν.2
Μαρκαντώνη, Α.3
Παπαγεωργοπούλου, Α.4

Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει το σύστημα των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) και πιστοποιεί την ολοκληρωμένη
παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών όλων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).Οι ΠΑΔαποβλέπουν στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη καταδεικνύοντας ότι η
διδασκαλία είναι πολυδιάστατη, μη τυποποιημένη διαδικασία, η οποία όμως απαιτεί προγραμματισμό, οργάνωση, σχεδιασμό, προετοιμασία και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και μέσων. Οι φοιτητές, μέσω της παρακολούθησης και πραγματοποίησης
διδασκαλιών σε προσομοιωτικές τάξεις αρχικά (ΠΑΔ Ι), και σε πραγματικές σχολικές τάξεις συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων
στη συνέχεια (ΠΑΔ ΙΙ), αποκτούν δεξιότητες δόμησης σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές υλοποιούν
σχέδια εργασίας (projects), τα οποία εδράζονται σε τεχνολογικές θεματικές. Το διδακτικό πλαίσιο των ΠΑΔ, στηριζόμενο στις
αρχές των σύγχρονων θεωριών μάθησης, εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις γνωστικές, κοινωνικές/επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών, και τους οδηγούν σε πολυπρισματική, διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί και συγκεκριμένη διδασκαλία σε ενότητα μαθήματος
του ΕΠΑΛ τεχνολογικής ειδικότητας.

Abstract
This paper analyzes Teaching Practice Sessions (TPS) and certifies the instructional training of undergraduatestudents of all Engineering Departments of School of Pedagogical and Technological Education (ASPAITE).TPS, as an organized set of educational and
teaching activities, integrate theory into practice, demonstrating that teaching is a multidimensional, non-standard procedure, which
requires planning, development and implementation of innovative methods, techniques and technology. Students, over observation
and teaching, initially in simulation conditions (TPS I), and later in secondary schools (TPS II), develop instructional skills for creating
an authentic learning environment. In addition, students design and implement projects that connect their specific subject matter
with instruction. The methodology of TPS is based on modern learning theories and focus on activities developing cognitive, social /
communication and metacognitive skills. Furthermore, a multifaceted, investigative and interdisciplinary approach of knowledge is
required. This presentation further involves a specific lesson plan, using the forms of TPS.

Λέξεις – Κλειδιά
Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ), Σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, Δόμηση διδασκαλίας

1.0. Εισαγωγή
Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών οποιασδήποτε βαθμίδας(Κανάκης, 1994 Φιλίππου, 1994). Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και έρευνα,
το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο σπουδές
ειδικότητας και παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση αλλά και Πρακτική Άσκηση (Λιακοπούλου, 2004). Ο δε σκοπός των όποιων
Πρακτικών Ασκήσεων «δεν περιορίζεται στην απόκτηση μίας πρακτικής εμπειρίας στο χώρο εργασίας, αλλά συνδέεται με την
απόκτηση και αξιοποίηση θεωρητικών, ερευνητικών και στοχαστικών ικανοτήτων, επιδιώκοντας την κριτική προσέγγιση τόσο
της προσωπικής εκπαιδευτικής πράξης,όσο και του τρόπου εργασίας άλλων εκπαιδευτικών» (Αυγητίδου& Ανδρούτσου,
2013:19).
Αν και ίδια προγράμματα πρακτικής άσκησης επιδρούν διαφορετικά σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ατομικά
χαρακτηριστικάκαι συχνά δεν υπάρχει η απαραίτητη διασύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη (Λιακοπούλου, 2012),
το σύστημα ΠΑΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. φαίνεται να δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση σύγχρονου
μαθησιακού περιβάλλοντος. Αφενός, οι φοιτητές αποδέχονται τη χρησιμότητα και σπουδαιότητα του συγκεκριμένου συστήματος, αφετέρου υιοθετούν στοιχεία των θεωρητικών τους μαθημάτων και κατ’επέκταση στοιχεία της σύγχρονης διδακτικής
μεθοδολογίας, στη διδακτική πράξη(Κασιμάτη, Μαυροβουνιώτη&Μαρκαντώνη, 2014).
Θεωρητική βάση του συστήματος ΠΑΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι η θεωρία κατασκευής της γνώσης (constructivism). Να
σημειωθεί ότι, οι εκπαιδευτικές κονστρουκτιβιστικές θεωρίες βασίζονται στιςεργασίες του Piaget και της σχολής της Γενεύης.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Εκπαιδευτικός, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ.
3
Εκπαιδευτικός, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ.
4
Εκπαιδευτικός, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ.
1
2
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Η θεώρηση του Piaget είναι κυρίαρχα κονστρουκτουβιστική. Ο Piaget που γεννήθηκε το 1896 και πέθανε το 1980, προς το
τέλος της ζωής του συμπέρανε: «Πενήντα χρόνια εμπειρίας μας δίδαξαν πως δεν υπάρχουν γνώσεις που να προκύπτουν από
μια απλή καταγραφή παρατηρήσεων, χωρίς προσαρμογή σε μια κατασκευή που να οφείλεται στις δραστηριότητες του υποκειμένου. Επίσης (στον άνθρωπο) δεν υπάρχουν εκ των προτέρων έμφυτες γνωστικές δομές: αυτό που είναι κληρονομικό είναι
μόνο η λειτουργία του νου, που δε δημιουργεί δομές παρά μόνο μέσω της οργάνωσης των διαδοχικών δράσεων πάνω στα αντικείμενα. Προκύπτει ότι μια επιστημολογία προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ψυχογένεσης δε θα μπορούσε να βασίζεται
ούτε στην εμπειρία ούτε σε προκατασκευασμένες δομές, δε θα μπορούσε παρά να είναι κονστρουκτουβιστική και να συνοδεύεται από τη συνεχή κατασκευή νέων εγχειρημάτων και δομών». (Berytrand, 1992:66).
Απαραίτητη ενέργεια του εκπαιδευτικού, με άξονα τις βασικές αρχές της συγκεκριμένης θεωρίας, είναι η καταγραφή των
ιδεών των μαθητών του και η καθοδήγησή τους να τις δοκιμάσουν στην ερμηνεία φαινομένων, καθώς παράλληλα αιτιολογούν
και προβλέπουν. Ακόμα, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους μαθητές να τροποποιήσουν και να ανασκευάσουν, όταν είναι
απαραίτητο, τις όποιες ιδέες και απόψεις τους. Τέλος, απαραίτητο είναι να στηρίζονται εννοιολογικές αλλαγές (Κασιμάτη,
2005). Έτσι η γνώση θα οικοδομηθεί ενεργητικά από τους ίδιους, με αφετηρία τις δικές τους προϋπάρχουσες γνώσεις, παρατηρήσεις και εμπειρίες. Σημαντική διάσταση αποτελεί και το ότι η γνώση τους προάγεται κοινωνικά μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.

2.0. Περιγραφή του συστήματος Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το σύστημα ΠΑΔ χωρίζεται σε δύο μέρη που πραγματοποιούνται σε δύο διαφορετικά διαδοχικά εξάμηνα: τις Πρακτικές
Ασκήσεις Διδασκαλίας Ι(ΠΑΔ Ι - Εσωτερική Άσκηση) και τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ - Εξωτερική
Άσκηση).Οι ΠΑΔ Ι & ΙΙ περιλαμβάνουν οτιδήποτε παρακολουθούν και κάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε προσομοιωτικές και πραγματικές τάξεις μαθητών. Το συγκεκριμένο σύστημα στηρίζεται και υλοποιείται με τη στήριξη του γραφείου ΠΑΔ
και των συνεργατών του, οι οποίοι καλύπτουν οργανωτικές και διδακτικές συνιστώσες.

2.1. Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι)
Οι ΠΑΔ Ι περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλιών και προκαταρκτικών διδασκαλιών.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν πέραν της ενημέρωσης των φοιτητών για το σύστημα ΠΑΔ, την πραγματοποίηση τριών μικοδιδασκαλιών, δύο προκαταρκτικών διδασκαλιών και δεκατεσσάρων ωρών παρακολούθησης (οκτώ ώρες παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών και έξι ώρες παρακολούθηση προκαταρκτικών). Κατά τη διάρκεια τους οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες
των δέκα συνήθως ατόμων. Κάθε ομάδα ορίζει ένα μέλος της το οποίο θα συντονίζει την ομάδα και θα έρχεται σε επαφή με
το γραφείο των ΠΑΔ. Οι φοιτητές ενημερώνονται για το τι ακριβώς θα κάνουν, πότε και πού, γίνεται ανασκόπηση των θεωρητικών μαθημάτων που έχουν προηγηθεί και αναλύονται τα έντυπα που θα πρέπει χρησιμοποιήσουν. Στη συνέχεια, κάθε
ομάδα πραγματοποιεί σε συνθήκες προσομοίωσης, και παρουσία συμβούλου επόπτη τις υποχρεώσεις της. Ένα μέλος της
ομάδας διδάσκει ενώ τα υπόλοιπα μέλη παρακολουθούν έχοντας το ρόλο των μαθητών. Να σημειωθεί ότι, οιφοιτητές επιλέγουν μαθήματα και κατάλληλη ενότητα της ειδικότητας τους που διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, η σύνδεση
του παιδαγωγικού με τον τεχνολογικό τομέα επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό. Να υπογραμμιστεί ότι, η παρουσία συμβούλου- επόπτη και οι συνθήκες προσομοίωσης στις ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες των ΠΑΔ αποτελούν την ιδιαιτερότητα τους
σε σχέση με τα εργαστήρια των τεχνολογικών μαθημάτων.
Η μικροδιδασκαλία (microteaching) είναι μια διδασκαλία συνολικής διάρκειας δεκαπέντε λεπτών. Η συγκεκριμένη διδασκαλία βιντεοσκοπείται και προβάλλεται στην ομάδα με την ολοκλήρωσή της. Οδιδάσκων φοιτητής με την παρακολούθηση
έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τον εαυτό του, να προβεί σεαυτοαξιολόγηση και αναστοχασμό, αναπτύσσοντας παράλληλα
και την κριτική του σκέψη (Γιαννακοπούλου, 2008).
Παράλληλα, ο διδάσκων και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αναλύουν τη διδασκαλία, αιτιολογούν τις κρίσεις τους και αναζητούν πιο αποτελεσματικές και καινοτόμους μεθόδους, τεχνικές και μέσα για την υλοποίησήτης. Ο επόπτηςδιευκολύνει την
όλη συζήτηση, παρεμβαίνει και προτείνει, τονίζοντας τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης. Τέλος, καταγράφει τις παρατηρήσεις
και τα σχόλιά του έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανατροφοδότηση.Η ενεργητική εποπτεία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
του αναστοχασμού των φοιτητών (Γιαννακίδου, Τζιώρα & Γιόφτσαλη, 2013).Η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν οι φοιτητές
αποτελεί βασικό σημείο των ΠΑΔ, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που την καθιστούν αποτελεσματική.Είναι
άμεση, συγκεκριμένη και λεπτομερής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της πορείας της μάθησής τους,
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα θετικά τους σημεία και τις αδυναμίες τους και συνολικά να βελτιωθούν
με επιπρόσθετη προσπάθεια (Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015).
Η προκαταρκτική διδασκαλία είναι μια διδασκαλία συνολικής διάρκειας τριάντα λεπτών και αποτελεί το δεύτερο βήμα
της εκπαίδευσης των φοιτητών, πριν διδάξουν σε μια πραγματική τάξη.Οι προκαταρκτικές διδασκαλίες πραγματοποιούνται
ακολουθώντας τηδιαδικασία των μικροδιδασκαλιών εκτός, λόγω χρονικού περιορισμού, της βιντεοσκόπησης και της προβολής.
Η παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών και προκαταρκτικών των υπολοίπων μελών της ομάδας ολοκληρώνει τις ΠΑΔ Ι. Η
παρακολούθηση διευρύνει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών μέσω της ενεργητικής τους συμμετοχής στην όλη διαδικασία.
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Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών διδασκαλιών κάθε ομάδα επεξεργάζεται και υλοποιεί σχέδιο εργασίας (project). Το
θέμα του σχεδίου εργασίας κάθε ομάδας αποτελεί συνήθως διάσταση μιας ευρύτερης περιοχής που άπτεται της ειδικότητάς
τους και επιλέγεται από το σύνολο των φοιτητών, υπό την καθοδήγηση των συνεργατών του γραφείου ΠΑΔ. Η σύνθεση των
διαστάσεων που έχει επεξεργαστεί η κάθε ομάδα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων και επισφραγίζει τη διασύνδεση τεχνολογικού και παιδαγωγικού τομέα.

2.2. Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ)
Οι ΠΑΔ ΙΙ περιλαμβάνουν παρακολούθηση διδασκαλιών σε τάξεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες, συνεργαζόμενες με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σχολικές μονάδες και πραγματοποίηση μιας διδασκαλίας (πτυχιακή διδασκαλία). Κατά τη
διάρκειάτους, οι φοιτητές ενημερώνονται και επιλέγουν μία από τις πολυάριθμες συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (περίπου
σαράντα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17), στην οποία θα πραγματοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Να σημειωθεί ότι,κάθε
ακαδημαϊκό έτος ελέγχονται και καταγράφονται οι διαθέσιμοι τομείς της κάθε σχολικής μονάδας, έτσι ώστε οι φοιτητές να
κατανεμηθούν με άξονα την ειδικότητά τους και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Επιπροσθέτως, τα ονόματα των φοιτητών
σε κάθε σχολική μονάδα καταγράφονται και αποστέλλονται σε αυτή, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται η όλη διαδικασία.
Είναι σημαντικό η πτυχιακή τους διδασκαλία να γίνεται σε μια τάξη,όπου έχουν ήδη παρακολουθήσει τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό να διδάσκει, έτσι ώστε να δομήσουν τη διδασκαλία τους με άξονα τους συγκεκριμένους μαθητές. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της διδασκαλίας δηλώνεται στο γραφείο ΠΑΔ, καθιστώνταςέτσι δυνατή την παρουσία συνεργάτη του γραφείου
στη σχολική μονάδα.
Οι παρακολουθήσεις διδασκαλιών των εκπαιδευτικών (οκτώ διδακτικές ώρες) γίνονται σε μαθήματα συναφή με την ειδικότητα των φοιτητών προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες για τις μεθόδους, τεχνικές και τα μέσα που εφαρμόζονταιστην πραγματική τάξηκαι στο γνωστικό αντικείμενο των φοιτητών. Παράλληλα, οι φοιτητές παρατηρούν τη γενικότερη οργάνωση και
διεξαγωγή της διδασκαλίας, τη συμπεριφορά των μαθητών, τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους, καθώς και το πώς αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές κάθε σχολικής μονάδας επεξεργάζονται το σχέδιο εργασίας που βρίσκεται
σε αυτή, έχοντας έτσι τη μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν όχι μόνο πώς ακριβώς επιλέγεται, οργανώνεται και υλοποιείται,
αλλά και να το επεξεργαστούν και να το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμφοιτητές τους στο τέλος του εξαμήνου.
Η πτυχιακή διδασκαλία αποτελεί αυτοδύναμη διδασκαλία. Πριν από την πραγματοποίησήτης, οι φοιτητές συνεργάζονται
με τον καθηγητή της τάξης για τον καθορισμό της ενότητας που θα διδάξουν, αξιοποιώντας σε αυτή τις παρακολουθήσεις
τους στη συγκεκριμένη τάξη. Η πτυχιακή διδασκαλία εποπτεύεται από τον καθηγητή της τάξης ή από άτομο που ορίζει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και η ανατροφοδότηση με τη μορφή καταγεγραμμένων σχολίων δίνονται στον φοιτητή.

3.0. Αξιολόγηση ΠΑΔ Ι και ΠΑΔ ΙΙ
Η αξιολόγηση των Πρακτικών Ασκήσεων διενεργείται με συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με διδακτικό σχεδιασμό,
προγραμματισμό και υλοποίηση της κάθε διδασκαλίας, τα οποία γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην ενημέρωση για το σύστημα ΠΑΔ. Για τις ΠΑΔ Ι η συνολική βαθμολογία αποτελεί το μέσο όρο όλων των διδασκαλιών, ενώ για τις ΠΑΔ ΙΙ η συνολική βαθμολογία είναι ο βαθμός της πτυχιακής διδασκαλίας με συντελεστή 0.6και ο βαθμός τηςεπεξεργασίας-παρουσίασης
τουproject με συντελεστή 0.4. Να σημειωθεί ότι η βαθμολογία εκφράζεται σε κλίμακα 1-100, η οποία στη συνέχεια ανάγεται
στην κλίμακα 1-10 με ένα δεκαδικό ψηφίο. Βαθμός κάτω των 50 σε οποιαδήποτε διδασκαλία οδηγεί σε επανάληψήτηςγια
την περαιτέρω εξοικείωση του φοιτητή με τη διδακτική πράξη.

4.0. Έντυπα ΠΑΔ Ι &ΙΙ
Το σύστημα ΠΑΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο εκπαιδευτικών και διδακτικών δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση τωνθεωρητικών μαθημάτων στη διδακτική πράξη. Το έντυπο δόμησης της διδασκαλίας,το
οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές, και το υποστηρικτικό υλικό που το συνοδεύεικαλύπτει τη διασύνδεση θεωρίας και
πράξης. Σημαντικό στοιχείο κατά την υλοποίηση των διδασκαλιών αποτελεί η χρήση σύγχρονων μέσων, με στόχο την ενεργή
εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η γνώση δεν είναι μετάδοση μιας παραστατικής εικόνας της πραγματικότητας, αλλά συνίσταται πάντα σε ενεργητικές διαδικασίες.Οι φοιτητές παρατηρούν και περιγράφουν τους μηχανισμούς με
τους οποίους οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους, μέσα σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον(Cheek,1992;Ernest,
1995; Silver,1995), όπως άλλωστε κάνουν και οι διδάσκοντες επόπτες για τους φοιτητές, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.

4.1. Έντυπο δόμησης της διδασκαλίας
Το έντυπο δόμησης της διδασκαλίας συνοψίζει τα ακόλουθα ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων περιγράφουν το πλαίσιο
δόμησης της διδασκαλίας.
• Πόσο χρόνο έχω; Σύνολο και καταμερισμός του διδακτικού χρόνου.
• Ποιους διδάσκω και ποιο το γνωστικό τους υπόβαθρο; Τάξη – Τι έχει προηγηθεί – Το γενικότερο μαθητικό και μαθησιακό
δυναμικό.
• Τι διδάσκω; Τίτλος μαθήματος και ενότητας – Έννοιες προϋπάρχουσας γνωστικής δομής.
• Γιατί διδάσκω; Γνωστικοί στόχοι / τι ακριβώς θα είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
1. Μάθημα:
Ηλεκτροτεχνία
2. Τίτλος Ενότητας:
Ηλεκτρική Αντίσταση
3. Τάξη:
Α΄τάξη
4. Έννοιες της ενότητας:
Ροή ηλεκτρικού ρεύματος, αντιστάτες, νόμος του Ohm
5. Στόχοι της διδασκαλίας:
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
i) Να περιγράψουν τον ορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης
ii) Να διακρίνουν τις αντιστάσεις μέσα στα διάφορα κυκλώματα
iii) Να υπολογίζουν πόσα Ωμ είναι μία αντίσταση αριθμητικά και πρακτικά.
Μέθοδος διδασκαλίας
Περιγραφή πορείας με αντίστοιχη τεχνική και μέσο σε κάθε βήμα

Μέσα

Διερευνητική μέθοδος
Πρώτη φάση: Έκθεση προβληματισμού/κινητοποίηση μαθητών
Τεχνική/ές: Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών
Οι μαθητές θα πρέπει μέσω του διαλόγου, της συζήτησης και του powerpoint να κατευθυνθούν προς τον ορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης και πώς την υπολογίζουμε.
Δεύτερη φάση: Διατύπωση υποθέσεων-Συγκέντρωση δεδομένων-Επεξεργασία υλικού
Τεχνική/ές: Συζήτηση, διάλογος, επίδειξη
Οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που τους δίνονται για τις αντιστάσεις και συλλέγουν καινούριες πληροφορίες.
Τρίτη φάση: Οργάνωση-έλεγχος υποθέσεων-διατύπωση Συμπερασμάτων.
Τεχνική/ές: Συζήτηση, παρατήρηση
Οι μαθητές μέσω παραδειγμάτων που τους δόθηκαν
καλούνται να οργανώσουν τη νέα γνώση που έλαβαν, να τα ελέγχουν και να διατυπώσουν συμπεράσματα.

ppt

εννοιολογικός χάρτης
Συννεφόλεξο

Φύλλο Αξιολόγησης

Τέταρτη φάση: Ανάλυση ερευνητικής διαδικασίας-Εφαρμογή
Τεχνική/ές: Λύση παραδειγμάτων, συζήτηση
Οι μαθητές κάνουν μια εφαρμογή σε ομάδες για να προσδιορίσουν την έννοια της αντίστασης.
Πέμπτη φάση : Αξιολόγηση.
Τεχνική/ές: Φύλλο αξιολόγησης, εφαρμογή
Οι μαθητές θα αξιολογηθούν με ένα φύλλο αξιολόγησης (Σ-Λ) και μια άσκηση (σε ομάδες) ετεροαξιολόγησης,
ώστε να επιβεβαιωθεί ο βαθμός στον οποίο έγιναν κατανοητοί οι στόχοι της διδασκαλίας.
Έκτη φάση: Ανακεφαλαίωση.
Τεχνική/ές: Συζήτηση, διάλογος
Γίνεται λεκτική ανακεφαλαίωση, έτσι ώστε να απαντηθούν απορίες (αν υπάρχουν) των μαθητών.
Αξιολόγηση: Περιγραφή των τεχνικών αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν
Έντυπο αξιολόγησης με ερωτήσεις Σ-Λ και μία άσκηση. Επιπλέον μία ετεροαξιολόγηση σε ομάδες, όπου οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την τιμή των αντιστάσεων που θα τους δοθούν.
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μέσα από την περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
Γνωστικών: Με τις συζητήσεις που έγιναν στην τάξη και με τα παραδείγματα και ασκήσεις που δόθηκαν, οι μαθητές είναι σε θέση να
ορίσουν τι είναι αντίσταση και πού αυτή υπάρχει.
Κοινωνικών/επικοινωνιακών: Με τη συζήτηση, τον διάλογο και την ομαδοσυνεργατική διαδικασία για τη λύση της άσκησης, οι μαθητές
αναπτύσσουν την κοινωνική/επικοινωνιακή δεξιότητα.
Μεταγνωστικών: Με τα φύλλα αξιολόγησης και τις ασκήσεις που δόθηκαν, οι μαθητές είναι σε θέση να λύσουν και πιο σύνθετες ασκήσεις.
Βιβλιογραφία – Βοηθήματα:
1. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2016) – Δόμηση Διδασκαλίας Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) Σύνταξη Κ. Κασιμάτη& Ν. Μαυροβουνιώτη.
2. Κ. Βουρνάς, Ολ. Δαφέρμος, Στ. Πάγκαλος, Γ. Χατζαράκης, «Ηλεκτροτεχνία», Α΄τάξη, 1ου κύκλου. Τομέας Ηλεκτρολογίας, ΟΕΔΒ, 2000.
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• Πώς θα διδάξω; Μεθοδολογία(μέθοδος τεχνικές και μέσα) που αξιοποιεί τη θεωρία κατασκευής της γνώσης – Πώς θα
αναπτυχτούν οι γνωστικές, κοινωνικές/ επικοινωνιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών.
• Πώς θα ξέρω ότι πέτυχα; Αξιολόγηση – Προετοιμασία και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης.
Το έντυπο δόμησης αποτελεί, δηλαδή, το εργαλείο με το οποίο εναρμονίζεται η παιδαγωγική και η τεχνολογία.
Το συμπληρωμένο έντυπο δόμησης μικροδιδασκαλίας που ακολουθεί αποσαφηνίζει τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Να σημειωθεί ότι παρατίθεται αυτούσιο, κατόπιν συναίνεσης του φοιτητή τηςΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., από τον οποίο ετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΠΑΔ Ι. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πρότυπο.
Να σημειωθεί ότι το έντυπο δόμησης περιλαμβάνει και τα σχόλια του επόπτη, τα οποία δεν παρατίθενται στην παρούσα
παρουσίαση. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
• Οι έννοιες της ενότητας δεν πρέπει να εμπλέκονται με τον τίτλο της ενότητας, αλλά πρέπει να αναγράφονται οι έννοιες
που αποτελούν υπόβαθρο της συγκεκριμένης διδασκαλίαςέτσι ώστε η νέα γνώση να ενταχθεί στο προϋπάρχον εννοιολογικό πλαίσιο των μαθητών.
• Οι στόχοι της διδασκαλίας είναι ορθά διατυπωμένοι, καθώς είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι και διατυπώνονται με τη
χρήση ενεργητικών ρημάτων.
• Η ανάλυση της μεθόδου διδασκαλίας ακολουθεί το γενικό πλαίσιο των φάσεων όπως περιγράφονται στο θεωρητικό πλαίσιο, με διακριτά τα όρια μεταξύ τους και με παράλληλη καταγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα.
Ωστόσο, θα πρέπει να καταγράφονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση της μεθόδου.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση των φάσεων δεν συνάδει με τη διερευνητική μέθοδο. Η πρώτη φάση για παράδειγμα δεν περιλαμβάνει ερευνητικό ερώτημα και άρα δεν είναι διερευνητική.
• Η περιγραφή των τεχνικών αξιολόγησης εναρμονίζεται προς την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων της διδασκαλίας,
ενώ παρουσιάζει σχετική ποικιλία, δεδομένης της περιορισμένης διάρκειας της διδασκαλίας (15 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται ποικίλες τεχνικές αξιολόγησης, προκειμένου να κινητοποιούνται και να ανατροφοδοτούνται οι μαθητές, έτσι ώστε να οικοδομείται ενεργητικά η γνώση.
• Όσον αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρέπει να περιγράφονταιστο έντυπο συγκεκριμένες δραστηριότητες, με τις οποίεςο διδάσκων-φοιτητήςεπιδιώκει να καλλιεργήσει τα τρία επίπεδα δεξιοτήτων, γνωστικές – κοινωνικές / επικοινωνιακές
- μεταγνωστικές, στους μαθητές. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σαφείς και να αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένα βήματα της διδασκαλίας.
• Η καταγραφή της βιβλιογραφίας πρέπει να γίνεται με χρήση AmericanPsychologicalAssociation (APA) style.

5.0. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ενσωματώνουν τις πολλαπλές διαστάσεις της διδακτικής πράξης.
Η διδασκαλία άλλωστε ορίζεται «ως το σύνολο των προγραμματισμένων και μεθοδικών δραστηριοτήτων που επιλέγει να
αναπτύξει ο εκπαιδευτικός, μέσα σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, προκειμένου να εμπλέξει
με φυσικό και αβίαστο τρόπο τους τελευταίους σε δραστηριότητες μαθητείας, οι οποίες κρίνει ότι θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των μαθησιακών και αναπτυξιακών σκοπών του αναλυτικού προγράμματος» (Ματσαγγούρας,1999:158).
Στο πλαίσιο των ΠΑΔ Ι οι φοιτητές λειτουργούν συνεργατικά στην ομάδα τους. Μοιράζονται τους προβληματισμούς τους,
παρατηρούν, αναλύουν και αναστοχάζονται την κάθε διδασκαλία. Παράλληλα, παροτρύνονται να αξιοποιούν δημιουργικά
το υλικό του προς διδασκαλία αντικειμένου. Στο πλαίσιο των ΠΑΔ ΙΙ συνεργάζονται με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες για τις πραγματικές συνθήκες της τάξης. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες σε κάθε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Χρυσαφίδης, 2014).
Συνολικά, το σύστημα ΠΑΔ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αποτελώντας ένα δυναμικό σύστημα που συνεχώς εμπλουτίζεται και διευρύνεται με την αξιοποίηση της εμπειρίας των φοιτητών, προσεγγίζει κριτικά τη διδακτική πράξη και εφοδιάζει τους φοιτητές- μελλοντικούς εκπαιδευτικούς- με δεξιότητες εφαρμογής ενός σύγχρονου διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, στο
οποίο καλλιεργούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα.
Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για το πώς ακριβώς υλοποιείται η παιδαγωγική κατάρτιση μελλοντικών
εκπαιδευτικών σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η συγκριτική θεώρηση θα συντελέσει στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Εκπαιδευτικές πολιτικές και προφίλ καθηγητών και εκπαιδευτών
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κοτσιφάκος Δ.1,
Κασιμάτη Κ.2,
Δουληγέρης Χ.3

Περίληψη
Στο σημερινό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελούν όλο και περισσότερο αντικείμενα διακρατικών διεργασιών. Στο πλαίσιο των σύγχρονων «κοινωνιών
και οικονομιών της γνώσης», η ΕΕΚ θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
των χωρών μελών της Ευρώπης. Η προπαρασκευή και η επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης και
των επαγγελματιών εκπαιδευτών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τα κράτη μέλη. Έναυσμα για την εργασία μας αποτελεί
το γεγονός ότι οι διεθνοποιημένες πολιτικές και οι κοινές δράσεις για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποχρεώνουν
στη μελέτη του σύγχρονου διεθνούς συγκειμένου για την ΕΕΚ και ιδιαίτερα των εξελίξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
χώρας μας σε αυτήν. Με γνώμονα τη μεθοδολογία της συγκριτικής παιδαγωγικής και μέσω δειγματοληπτικών παραδειγμάτων από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιάσουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τα παιδαγωγικά
πρότυπα, τους όρους διδασκαλίας και το προφίλ των εκπαιδευτικών στους χώρους της ΕΕΚ. Έμφαση θα δοθεί σε καλές πρακτικές
που θα παρουσιαστούν επιλεκτικά από χώρες της ΕΕ. Η εργασία κλείνει με συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον και τη λειτουργία
της ΕΕΚ στην Ελλάδα.

Abstract
In the current European Union environment, the content as well as the direction of Vocational Education and Training (VET) are
increasingly an issue of transnational processes. In the contexgt of the modern »societies and economies of knowledge«, VET is considered to be a factor of primary importance for the economic development and the social cohesion of the member states of Europe.
The preparation and the professional growth of the teachers of technical education is a strategic priority for the member states. The
stimulus for this work is the fact that the internationalized policies and the common actions for education in the European Union
oblige us to study not only the contemporary international context for VET, but also the developments related to the participation of
our country in it. In light of the methodology of comparative pedagogy and through sampling examples from European Union countries, in this paper we will present modern elements for pedagogical standards, teaching terms and teacher profiles in VET, with an
emphasis on good practices. The paper concludes with proposals for the future of VET in Greece.

Λέξεις Κλειδιά:
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προφίλ καθηγητών, εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη,
συγκριτική παιδαγωγική.

1. Εισαγωγή – Στόχος του άρθρου
Στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα διαπιστώνουμε οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις
που υπερβαίνουν τα σύνορα των εθνικών κρατών. Η εκπαίδευση αποτελεί όλο και περισσότερο αντικείμενο διεθνών διεργασιών, αφού θεωρείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στο άρθρο
αυτό αναζητούμε τις προοπτικές του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και ειδικότερα τις προοπτικές για τον ρόλο των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΕ). Παράλληλα, επιχειρούμε μια επισκόπηση του σύγχρονου ευρωπαϊκού κοινωνικοπολιτικού συγκείμενου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Κύριος στόχος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές κατευθύνσεις των σημερινών εκπαιδευτικών προτάσεων δίνοντας έμφαση στην αρχική εκπαίδευση των καθηγητών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έτσι ώστε να προκύψουν οι νέοι όροι ένταξης
των σημερινών και αυριανών ΤΕ. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν σφαιρικά οι σημερινές προγραμματικές κατευθύνσεις
για το παρόν και το μέλλον της ΕΕΚ και ειδικότερα αυτές που προσδιορίζουν μια νέα ταυτότητα για τον ΤΕ. Η εργασία μας
έχει ως στόχο να αποτελέσει μα αναφορά για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης αλλά και μία βάση για τη χάραξη
εκπαιδευτικών πολιτικών και ουσιαστικών επιμορφώσεων για τους ΤΕ. Ειδικότερα, για την Ελλάδα και για την οργάνωση
των καθηγητικών και παιδαγωγικών σχολών που υπάρχουν, η διατύπωση και η επικαιροποίηση συγκεκριμένων προτάσεων
είναι επιβεβλημένη. Η ΕΕΚ είναι μια ιδιαίτερη βαθμίδα που επηρεάζεται καθοριστικά από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τα νέα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας, την επίδραση της παγκοσμιοποίησης, την εφαρμογή εθνικών πολιτικών, τη
στάθμη μαζικοποίησης ή απομαζικοποίησης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις μεταβολές στην οικογένεια
Εκπαιδευτικός ΠΕ 17.08. Ηλεκτρονικός - Υποψήφιος Διδάκτορας.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
3
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής.
1
2
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και στον κοινωνικό ιστό. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι μεταβολές που παρατηρούμε στη σύνθεση του μαθητικού
πληθυσμού (εισαγωγή μεταναστών, υπογεννητικότητα κ.λπ.). Για όλα τα παραπάνω, η μελέτη των συνθηκών επίδρασης αλλά
κυρίως η επικαιροποίηση των προτάσεων επί των δομών και των λειτουργιών είναι επιβεβλημένη από τα ίδια τα πράγματα.

2. Η άσκηση Ευρωπαϊκών πολιτικών στην εκπαίδευση σήμερα
Η σημερινή λογική οργάνωσης των κοινωνιών της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια συνολικής διαχείρισης
των προβλημάτων που αφορούν τα ανοικτά θέματα της εκπαίδευσης στα εθνικά κράτη με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2020
(On the way to 2020, 2016 update). Οι επιβεβλημένες δεσμεύσεις και οι κατευθύνσεις της ΕΕ καθώς και η συμμόρφωση των
εθνικών πολιτικών που επιτυγχάνεται μέσω ελέγχων, αξιολογήσεων και επιλεκτικών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων – προγραμμάτων αποτελούν μέρος των επιμέρους πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν σε διάφορους τομείς και έχουν ως βασική
προϋπόθεση την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης. Το κυρίαρχο ζήτημα που θέτει η άσκηση αυτών των πολιτικών στην
εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών χωρών αφορά το ερώτημα ποιους τύπους εκπαιδευτών χρειαζόμαστε σήμερα: με δεδομένη την
κοινωνική και οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας αλλά και της Ευρώπης, ποιοι θα αναλάβουν το μείζον μέρος της ευθύνης
της προετοιμασίας της σημερινής γενιάς; (Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET, 2016).

Εικόνα 1: Απλοποιημένο μεταμοντέλο επίδρασης κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση.

Η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο απαιτεί την συναίνεση των κοινωνικών ομάδων που την υλοποιούν,
ενώ οι προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν ερμηνεύονται και προτείνονται με διαφορετικούς τρόπους από διάφορες
κατευθύνσεις. Η τρέχουσα πραγματικότητα που προσπαθεί να αποτυπώσει η Εικόνα 1 και που θέλει να δείξει πώς το σχολείο
λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμη πραγματικότητα στην οποία παρεμβαίνουν διάφορες συνιστώσες είχε επισημανθεί προ εικοσαετίας (Neavy, 1998).
Ο χαρακτηρισμός μεταμοντέλο τίθεται γιατί η επίδραση των επιμέρους συνιστωσών είναι αμφίδρομη, καθώς όλες οι κοινωνικές ομάδες ασκούν επαμφοτερίζουσα επίδραση στις δομές της σχολικής κοινότητας.
• Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν να λειτουργούν ως το σημαντικότερο μέρος διατήρησης και μετάδοσης της γνώσης. Η γνώση
αυτή συνήθως είναι η γνώση της παλαιότερης γενιάς, ανεξάρτητα αν είναι τεχνικής ειδικότητας ή γενικότερου ανθρωπιστικού περιεχομένου.
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αγωνιούν για την επιβίωση και την επαγγελματική εξασφάλιση των παιδιών τους και
παρατηρούν αμήχανοι τις ραγδαίες μεταβολές στην οικονομία και στην κοινωνία, παραμένοντας όμως δέσμιοι οι ίδιοι
στον παλαιότερο «τύπο γνώσης» και στις παλαιές κοινωνικές και οικονομικές δομές, που έχουν εν τω μεταξύ υποστεί σημαντικές μεταβολές. Μεταθέτουν, έτσι, συχνά μεγάλο μέρος της ευθύνης της ανατροφής των παιδιών τους στους δασκάλους,
μεγαλύτερο από ό,τι τους αναλογεί.
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• Οι κοινωνικές δομές και οι κοινωνικοί θεσμοί, από την τοπική κοινωνία μέχρι την αγορά εργασίας αποτελούν μια τρίτη
πηγή έντασης με διάφορες μορφές. Για τους «εξωτερικούς» ως προς την εκπαίδευση εταίρους που προέρχοναι από αυτό
το υποσύνολο (τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας) το σχολείο πρέπει να δημιουργεί μια δεξαμενή επαρκώς εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Υπό αυτό
το πρίσμα «νομιμοποιούνται» οι «εκ των έξω» κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας να καθορίζουν εκ των προτέρων τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές με τη μορφή της άτυπης γνώσης που παρέχεται/επιβάλλεται από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networks) φαίνεται να έχουν την τάση να επιλέγουν την ένταξή τους σε όλες τις εργασιακές
βαθμίδες μελλοντικής ένταξης από τον ημι-ειδικευμένο εργάτη έως τα διευθύνοντα στελέχη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Η παθητικότητα των μαθητών, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός που σημαδεύει ένα σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι από
τα κύρια θέματα που απασχολούν οριζόντια και κάθετα τον κόσμο της εκπαίδευσης και χρήζουν πολλαπλών ερμηνειών (Leaving education early: putting vocational education and training centre stage, Δεκέμβριος 2016).
Τα ερωτήματα μετά από όλα αυτά προκύπτουν αβίαστα: Σε ποια ακριβώς «γνώση» πρέπει να στοχεύει η ανάπτυξη της
ΕΕΚ; Ποιος θα τη διαχειριστεί; Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού ΤΕ μέσα σε αυτήν; Πώς θα οργανωθούν και ποιες «ισότιμες
ευκαιρίες» και «δυνατότητες» επιλογής θα υπάρξουν για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είτε για την ένταξή τους σε
διάφορους τύπους εκπαιδευτικών δομών, όπως αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, είτε σε νέους τύπους όπως
π.χ. ο νέος θεσμός του 4ου Μεταλυκειακού έτους – Μαθητεία; Πώς θα οργανωθούν είτε οι διαδικασίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε το πέρασμα στην αγορά εργασίας και η γενική προοπτική των αποφοίτων της ΕΕΚ;
Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι για τους νέους που προσβλέπουν σε μία σταδιοδρομία στη δημόσια εκπαίδευση
ως ΤΕ, όπως γίνεται με τους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ, η απουσία διορισμών και η αξιοποίηση των αποφοίτων από άλλες
δομές διαμορφώνουν νέες συνθήκες επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι δεξιότητες που αποκτούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς του συστήματος απασχόλησης της κάθε χώρας, και ιδίως στον
ιδιωτικό τομέα. Δεξιότητες που αναπτύσσονται για να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία είναι εξίσου αξιοποιήσιμες σε δομές
όπως η κοινωνική εργασία, η εκπαίδευση ενηλίκων, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
και επιμόρφωσης, Κέντρα Εξωσχολικής Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΕΔΑΠ) που συγχρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις
ή προγράμματα Ευρωπαϊκών οργανισμών. Όλες αυτές οι δομές θεωρούνται, επίσης, εκπαίδευση – κατάρτιση που περιέχουν
ως κύριο στοιχείο τη διδασκαλία ειδικότητας. Οδηγούμαστε έτσι στην αναζήτηση των προφίλ του ΤΕ που θα ενταχθεί σε μια
ποικιλία εκπαιδευτικών δομών, όχι απαραίτητα δημοσίων (Εικόνα 3). Για τους ΤΕ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή
την περίοδο και με βάση τις επιχειρούμενες πολιτικές για την εκπαίδευση, διακρίνουμε τέσσερις διαφορετικούς τύπους καθηγητών και εκπαιδευτών (Teachers and trainers’ professional development, Ιούνιος 2016).

Εικόνα 2: Οι τέσσερις διαφορετικοί τύποι καθηγητών και εκπαιδευτών της ΕΕΚ.
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1) Οι καθηγητές γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης (teachers of general and vocational theoretical subjects) για τα
θεωρητικά μαθήματα στα σχολεία της ΕΕΚ.
2) Οι καθηγητές (teachers of practical subjects in school) που εποπτεύουν τα πρακτικά μαθήματα στα σχολικά εργαστήρια ή
σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα μάθησης.
3) Οι εκπαιδευτές της μαθητείας (μέντορες) (apprentice tutors (mentors) που ασκούν το ρόλο του μέντορα σε εταιρείες και
ανήκουν οργανικά στο προσωπικό των επιχειρήσεων.
4) Οι εκπαιδευτές της μαθητείας (practical training instructors), οι οποίοι καθοδηγούν, εκπαιδεύουν και εποπτεύουν τους
μαθητές κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους. Αυτοί οι καθηγητές ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εργάζονται με ολική ή μερική διάθεση σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και
σε Σχολικά Εργαστήρια των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Σε αυτούς ανατίθενται από τους συλλόγους διδασκόντων
να εκπαιδεύουν και να επιτηρούν τους μαθητευόμενους, των οποίων η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε εταιρείες (Υλοποίηση
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017).
Σε όσους ασχολούνται με τις προοπτικές των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, είναι φανερό ότι ο τελικός στόχος των αποφοίτων
είναι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε μια συγκεκριμένη χρονική φάση ενός δοσμένου τρόπου παραγωγής, με δοσμένες
τις ποιότητες και τα οικονομικοκοινωνικά χαρακτηριστικά που αφορούν αυτή την παραγωγή. Όσοι μαθητές της ΕΕΚ δεν
απομακρύνονται βίαια από την εκπαιδευτική διαδικασία (σχολική διαρροή) ή δεν πετυχαίνουν σε κάποια σχολή Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης έρχονται αντιμέτωποι άμεσα με το φαινόμενο της ανεργίας ή της κακοπληρωμένης ημιανειδίκευτης εργασίας.
Το παλαιό μοντέλο της εξασφάλισης μέσω της ειδικευμένης γνώσης έχει αντικατασταθεί. Σήμερα, η εργασιακή ένταξη των
αποφοίτων καθορίζεται από στοιχεία εργασιακής κινητικότητας και απαιτεί από τον υποψήφιο εργαζόμενο να κατέχει έναν
«αστερισμό» δεξιοτήτων αντί της ειδίκευσης και της σε «βάθος» γνώσης ενός αντικειμένου.

3. H Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική εμπειρία στον χώρο της ΕΕΚ και η σύνδεση με την
αγορά εργασίας. Επισκόπηση των δομών ΕΕΚ στην Ευρώπη
Η μελέτη της κατάστασης της ΕΕΚ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα μεγάλο σε έκταση θέμα
και ταυτόχρονα ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Οι διδακτικές μέθοδοι και τα γνωσιακά μοντέλα που σταχυολογούμε
εντός της ΕΕΚ αναφέρονται σε εμπειρίες οι οποίες είναι σχετικές με τον κόσμο της εργασίας. Αυτές οι εμπειρίες περιλαμβάνουν διεργασίες εκμάθησης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναπτύξει ένας μαθητής της ΕΕΚ ικανότητες και δεξιότητες
σχετικές με κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, με στόχο την προετοιμασία για την είσοδο στον κόσμο της εργασίας. Ο προσανατολισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον κοινωνικό ιστό και τις παραγωγικές ανάγκες της κοινωνίας που θα καλύψει
ο απόφοιτος. Το μείγμα των ειδικοτήτων που προωθείται σε κάθε χώρα εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και την ιδαίτερη
δομή παραγωγής της. Το επόμενο στοιχείο που πρέπει να παρατηρήσουμε από την Ευρωπαϊκή εμπειρία είναι ότι δεν υπάρχει
καθολικά αποδεκτός ορισμός της ΕΕΚ. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκρίνοντας τα προγράμματα σπουδών μεγάλου αριθμού
χωρών παρατηρούμε ότι για την είσοδο των μαθητών στην αγορά εργασίας έχει προβλεφθεί κάποια περίοδος μαθητείας,
καθώς οι συμβάσεις της Μαθητείας εντάσσονται οργανικά στη διάρκεια των σπουδών και όχι στην αποφοίτηση.
Είναι καθολικά αποδεκτό ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση των αποφοίτων της ΕΕΚ, όπως προσδιορίζεται σε κάθε
χώρα και με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τις δικές της παραγωγικές δυνάμεις και την παραγωγική διαδικασία
της. Η επαγγελματική προετοιμασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας και η ειδίκευση σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς συχνά προορίζονται για τους μαθητές με κατακτημένες δεξιότητες πάνω σε μία ειδικότητα.

Εικόνα 3: Οι μαθητές της ΕΕΚ σε ποσοστά επί τοις εκατό (%) επί του συνόλου των μαθητών
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Cedefop, 2017).
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Στην Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην ΕΕΚ αντανακλώνται σε υψηλούς δείκτες ανταπόκρισης και
συμμετοχής στην κοινωνία. Οι πρόσφατοι δείκτες που δημοσιεύτηκαν (Εικόνα 3) από το Cedefop (Απρίλιος 2017) παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία και ποσοτικοποιούν βασικές πτυχές της ΕΕΚ και της διά βίου μάθησης (VET Data for European
countries presented by indicators, 2017). Η επιλογή των δεικτών αντανακλά τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να θεωρηθούν ως πολύτιμο εργαλείο που βοηθά
τους διαμορφωτές πολιτικής να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την εξέλιξη της ΕΕΚ σε κάθε χώρα. Αν και δεν
ισχυρίζονται ότι αξιολογούν εθνικά συστήματα ή πολιτικές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προβληματίσουν σχετικά με την κατάσταση των χωρών και την πρόοδο προς τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν για την Ευρώπη. Η γενική
διαδρομή των μαθητών της ΕΕΚ κάθε χώρας ξεχωριστά διαφοροποιείται. Διαφορετικοί τύποι προσόντων πιστοποιούνται σε
διάφορους τύπους «baccalauréat» στη Γαλλία και άλλες μορφές εξειδίκευσης επικράτησαν στη Γερμανία και την Αυστρία.
Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Δανία,
που έχουν μακρά παράδοση στην επαγγελματική εκπαίδευση, είναι πολύ καλές. Η αύξηση του ποσοστού των μαθητών στην
επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί, επίσης, εν μέρει να αποδοθεί στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής κοινότητας προς τις πρώην
χώρες του Ανατολικού μπλοκ, όπου η ΕΕΚ είχε παραδοσιακά ισχυρή παρουσία. Επίσης, είναι σημαντικό ότι παρά την ισχυρή
κατεύθυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού, τα συστήματα της επαγγελματικής και της τεχνικής εκπαίδευσης στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρείχαν πιο ανοικτή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από ό,τι τα
οργανωμένα εκπαιδευτικά συστήματα δευτεροβάθμιας στις γερμανόφωνες χώρες. Τα συστήματα αυτά τουλάχιστον στην
πρώην ΕΣΣΔ ήταν πιο κοντά στο πολυκλαδικό σχολείο, γι’ αυτό είχαν ανοικτή πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Πολύ καλά θεμελιωμένα προγράμματα επαγγελματικών σπουδών, πάντα με πρόβλεψη για στάδια μαθητείας, λειτουργούν στη Γερμανία,
την Αυστρία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία
και το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρουμανία. Μια άλλη ομάδα χωρών που περιλαμβάνει τις Σκανδιναβικές χώρες,
τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, δίνει μικρότερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, ενώ είναι σαφής η επικράτηση της γενικής εκπαίδευσης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στα Κράτη της Βαλτικής και στην Ιρλανδία. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι στην πρώτη ομάδα χωρών ο βαθμός κοινωνικής αποδοχής της ΕΕΚ είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Οι χώρες αυτές είχαν στόχο την οικοδόμηση ενός πρακτικού προσανατολισμού του εργατικού δυναμικού τους και προώθησαν
την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων με διάφορες μορφές, ενώ ταυτόχρονα διαχώριζαν νωρίς τα διαφορετικά είδη εκπαίδευσης (γενική – τεχνική) για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας.
Περαιτέρω κρίσιμες διαφορές αφορούν τη μορφή και το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται η εκπαίδευση. Ενώ η γενική εκπαίδευση παρέχεται συνήθως σε σχολεία και στην τάξη, η επαγγελματική εκπαίδευση παίρνει ποικίλες μορφές, συχνά συνδυάζοντας τη μάθηση στα σχολεία και την πρακτική εργασία σε χώρους εργασίας. Με τον πιο σαφή τρόπο αυτά τα δύο
περιβάλλοντα μάθησης συνδυάζονται στο μοντέλο διπλού συστήματος: ενώ είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματική σχολή, οι
μαθητές έχουν δεσμευτεί σε συμβόλαιο μάθησης - εργασίας ως μαθητευόμενοι. Ο εργοδότης δεσμεύεται ο ίδιος να διδάξει
την πρακτική πλευρά της εργασίας ή του επαγγέλματος, είτε σε οργανωμένους χώρους εργασίας είτε σε ειδικά καταστήματα
εντός της επιχείρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές κυριαρχούν στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Δανία και εν μέρει βρίσκονται επίσης στην Ολλανδία.
Σε κάποιες χώρες, δε, τη φάση της μαθητείας την έχουν αναλάβει τα εργατικά συνδικάτα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε
μεγάλη παράδοση μαθητείας, αλλά τα τελευταία χρόνια η μαθητεία έχει ατονήσει. Οι νέες θέσεις μαθητείας που έχουν εισαχθεί πρόσφατα θεωρούνται μια ευκαιρία για να κάνει ο μαθητής το πρώτο του έργο και να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία,
παρά να ενταχθεί σε μια συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση. Τεχνική εκπαίδευση με παράλληλη αξιοποίηση και του
θεσμού της μαθητείας διακρίνουμε στην Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Άλλες χώρες
όπου παρέχεται σημαντικό μέρος της ΕΕΚ σε επιχειρήσεις είναι η Σλοβακία και η Πολωνία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες η
ΕΕΚ λειτουργεί ως επί το πλείστον υπό την αιγίδα του τυπικού σχολείου.
Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρατηρούμε ότι η ΕΕΚ, στη σχολική μορφή της, αντιπροσωπεύει ένα απαραίτητο
μέσο για την ανάπτυξη, σε ατομικό επίπεδο, δεξιοτήτων οι οποίες έχουν αναμφισβήτητο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κάθε χώρας. Οι ατομικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνολογίας.
Η ΕΕΚ πρέπει να αποτελεί ένα διακριτό και σημαντικό χώρο με δικά της χαρακτηριστικά για την εκπαίδευση. Ως μέσο,
η ΕΕΚ παρέχει την αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ενσωματώνει ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πλαισιώνει τις άμεσες ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Όλα τα ιδρύματα που παρέχουν σπουδές ΕΕΚ πρέπει να αναγνωρίζουν τις επιταγές για την ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν. Ως μηχανισμός ανάπτυξης, η ΕΕΚ αντιπροσωπεύει ένα
βασικό μέσο με το οποίο μπορεί να αυξηθεί η γενική οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία μιας χώρας σε μακροοικονομικό
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αίσθηση της αυτό-εκτίμησης του πληθυσμού της. Χωρίς μια κρίσιμη μάζα από τεχνικές
και επαγγελματικές δεξιότητες, είναι απίθανο μια χώρα να είναι σε θέση να ανέβει στην αλυσίδα αξιών και να επιτύχει κατάλληλα επίπεδα ανάπτυξης.
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Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ΕΕΚ πρέπει να αφορούν την αναζήτηση αποτελεσματικών μοντέλων λειτουργίας και
εκπαίδευσης για ένα νέο προσδιορισμό της αποστολής του τεχνικού σχολείου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης και της σχολικής διαρροής. Τέλος, πρέπει να δοθούν σαφείς προσδιορισμοί είτε όσον αφορά
στη γνώση, είτε όσον αφορά στην οργάνωση της μαθητείας και την έξοδο προς την αγορά εργασίας (Briefing note - Shaping,
valuing and informing vocational education and training policy, Ιανουάριος 2017).

4. Υποστήριξη των διδασκόντων και των εκπαιδευτών για τις δομές της ΕΕΚ
Οι εκπαιδευόμενοι κάθε ηλικίας χρειάζονται άριστους εκπαιδευτές προκειμένου να αναπτύξουν το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται τόσο στη ζωή τους όσο και για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Αναμφισβήτητα, η
διακύμανση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εξαρτάται πρωτίστως από
τα ατομικά χαρακτηριστικά τους και το οικογενειακό ιστορικό τους. Ωστόσο, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι διδάσκοντες και
οι εκπαιδευτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις των εκπαιδευομένων. Αυτοί μπορούν να εμπνεύσουν και
να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν ανώτερες και ποιοτικότερες δεξιότητες. Επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας,
την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε τάξεις που διαφοροποιούνται
συνεχώς.
Οι προβλεπόμενες πολιτικές για τα επόμενο χρόνια εντός της ΕΕ έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, μέσω της συνεργασίας και
των ευκαιριών κινητικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καινοτομία των παιδαγωγικών μεθόδων. Αυτή συνίσταται στη στήριξη ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην προώθηση διεπιστημονικών και συνεργατικών προσεγγίσεων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση καινοτόμων
εκπαιδευτικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης των ψηφιακών εργαλείων και στην εισαγωγή τους στην
τάξη.
Για όσα προγραμματίζονται από τις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (Μπαξεβανάκης, 2017)
αλλά και σε όλες τις χώρες της ΕΕ απαιτούνται κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες και οικοδόμηση μιας βαθιάς αίσθησης εμπιστοσύνης της εκπαιδευτικής κοινότητας και, ιδίως, των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτήν, καθώς ήδη προδιαγράφονται οι όροι μιας νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η ικανότητα εφαρμογής νέων προγραμμάτων πρέπει να
ξεκινά κυρίως από τη μελέτη της κατάστασης του κλάδου των εκπαιδευτικών. Καμία μεταρρύθμιση σε καμία χώρα δεν έχει
πιθανότητες επιτυχίας, αν δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον την ευμενή ουδετερότητα αυτών που πρέπει να τη στηρίζουν.

5. Πρωτογενείς δεξιότητες, υπολογιστική σκέψη και προτυποποίηση διδασκαλίας
για τον ΤΕ: Προς την προσέγγιση ενός νέου παιδαγωγικού μοντέλου
Το 1938 ο Λουί Λίον Θέρστοουν [Thurstone, L. L. (1887 - 1995)] διατύπωσε την έννοια των πρωτογενών παραγόντων οι
οποίοι συνιστούν την ανθρώπινη ευφυΐα (http://www.intelltheory.com/lthurstone.shtml). Συγκεκριμένα, προσδιόρισε τη γλωσσική κατανόηση, τη συνειρμική ικανότητα, την αριθμητική ευχέρεια, την αντίληψη του χώρου, τη μνήμη, την ταχύτητα αντίληψης
και την επαγωγική σκέψη (http://comointeligente.weebly.com/ll-thurstone—primary-mental-abilities.html) (Thurstone, 1924;
1934; 1941). Πρόκειται για μια εκδοχή που στην εποχή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και της εξάπλωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν μπορεί πια να σταθεί. Σε όλες τις παραπάνω ικανότητες, οι μηχανές είναι
πλέον καλύτερες από εμάς, καθώς η υπολογιστική ισχύς των μηχανών διαρκώς βελτιώνεται.
Για την εκπαίδευση του ΤΕ στη σημερινή εποχή πιθανόν η επιδίωξη για έναν πιο λειτουργικό ορισμό της ευφυΐας που θα
αξιοποιούσε τις ΤΠΕ υπέρ της μάθησης, να έφερνε τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό σε προνομιακή θέση απέναντι στο τεχνοκρατικό μοντέλο διαπαιδαγώγησης και την επιβολή των μηχανοκρατικών προτύπων. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας άμεσος
επαναπροσανατολισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές, ώστε να γίνουν πολίτες ενημερωμένοι
και ικανοί να αναγνωρίσουν και να κρίνουν. Είναι αναγκαία η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου μάθησης που δεν θα εμπλούτιζε
απλά τη μόρφωσή τους, αλλά θα τους έκανε ικανούς να αντιλαμβάνονται τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσουν
στην προσπάθειά τους να παραμείνουν επιμορφούμενοι δια βίου και μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο.
Η υιοθέτηση νέων προτύπων (Εικόνα 4) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του ΤΕ θα επιδρούσαν
άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών μέσω των διαδικασιών που θα περιλάμβαναν (Atman et al., 1999). Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να ήταν ο σχεδιασμός προϊόντων και οι διαδικασίες του σχεδιασμού (engineering design), καθώς και τα δύο θεωρούνται ιδανικά στοιχεία για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
που ενεργοποιούν τους μαθητές σε ένα διαφορετικού τύπου σχολείο, είτε αυτό είναι Τεχνικό είτε Γενικό Λύκειο, και τους δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη γνώση μέσα από διαδικασίες που έχουν νόημα για αυτούς (Pahl and Beitz, 2013; Kusiak, 1999; Tayal, 2013). Οι πλέον σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η εμπειρία σε θέματα Τεχνολογίας (Technology) και
Εφαρμοσμένης Γνώσης για τη Σχεδίαση, τη Δόμηση και τον Έλεγχο των Μηχανών ή άλλων Τεχνικών Στοιχείων (Εngineering),
εκτός από την ατομική ανάπτυξη και την προετοιμασία της μελλοντικής επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών, μπορεί να
αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη παιδαγωγικά (Moggridge, 2007). Ιδιαίτερα στην αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης
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της γνώσης σε μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες και δεξιότητες επικοινωνίας και γλώσσας, η επιστράτευση αυτών των προτύπων σκέψης ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού και κοινωνικών σχέσεων.

Εικόνα 4: Νέα πρότυπα διδασκαλίας για τους ΤΕ.

Υπάρχουν, όμως, και άλλα παιδαγωγικά μοντέλα για τους μαθητές της ΕΕΚ. Ένα τέτοιο είναι η επικοινωνία με τους χώρους εργασίας και τα επαγγέλματα και οι εμπειρίες που αναπτύσσουν σε σχέση με αυτά (worked-based learning) (Evans et
al., 2004). Στις ημέρες μας, δημιουργούνται νέες, πρωτόγνωρες συνθήκες επικοινωνίας και εργασίας, νέες δυνατότητες συλλογικότητας και δημοκρατίας, νέες ευκαιρίες επαγγελματικών διεξόδων με την ευρύτερη έννοια των κοινών (Bailey et al.,
2004; Symes and McIntyre, 2002). Η κριτική θεωρία προσέγγισης της τεχνολογίας παροτρύνει προς μια ευρεία συμμετοχή
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία που αυτές τις
αποφάσεις τις αφήνει στους ειδικούς. Όμως, οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογικά θέματα, δεν μπορούν
να κάνουν σωστές επιλογές για κρίσιμα θέματα που άπτονται της τεχνολογίας, όπως είναι η αποδοτική υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών, το περιβάλλον, ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας και, γενικότερα, η οικειοποίηση των επιτευγμάτων της
τεχνολογίας. Αν οι μαθητές της ΕΕΚ αλλά και όλων των ανώτερων δευτεροβάθμιων και μεταδευτεροβάθμιων βαθμίδων δεν
κατακτήσουν θετικό προσανατολισμό γύρω από αυτά τα ζητήματα ώστε να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα, θα βρίσκονται σε ανάλογη θέση με αυτούς οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα, την ιστορία ή την κοινωνιολογία και
έχουν μειωμένη ικανότητα επιλογής για τα άμεσα πολιτικά ζητήματα.

6. Συμπεράσματα, διλήμματα και προοπτικές
Για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η κυριότερη μορφή κεφαλαίου είναι το πνευματικό κεφάλαιο. Το κυριότερο όχημα για
αυτή τη μορφή είναι η εκπαίδευση, καθώς και οι άνθρωποι και οι πνευματικοί πόροι που αναπτύσσονται, εμπλουτίζονται και
αξιοποιούνται μέσα σε αυτήν. Κάθε εκπαιδευτική πολιτική είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ
και γενικότερα όλοι οι ΤΕ καλούνται μέσω της υπέρβασης των σημερινών προτύπων και την ανάπτυξη της γνωσιακής τους
βάσης να επιστρατευθούν για μια αποτελεσματικότερη αναδόμηση και οικοδόμηση των κοινωνικών και κοινοτικών τους προτύπων. Τα θεμελιώδη και βασικά διλήμματα για την προσέγγιση μιας νέας ταυτότητας του ΤΕ αφορούν το πώς εκπληρώνει
ένα εκπαιδευτικός τα καθήκοντα του σήμερα και ποιες συνθήκες θα επηρεάσουν την αυριανή εκπλήρωση τους (Εικόνα 5).
Τίθεται έτσι επικαιροποιημένα το ζήτημα των συνθηκών εργασίας στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές
τις συνθήκες παράγονται νέα «είδη» εκπαιδευτικών που μέχρι τώρα ήταν σπάνια, γιατί τα πλαίσια των εθνικών κρατών τους
απορροφούσαν. Ο ΤΕ ακόμη και αν δεν «μετακινείται» από τη χώρα του είναι υποχρεωμένος να «κινηθεί» διεθνώς. Οι επαγγελματικές προοπτικές του και οι δυνητικές κινητικότητες της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας υπάγονται σε όρους διεθνούς
«ροής». Οι απόφοιτοι ΤΕ αντιπροσωπεύουν δεξιότητες και πολιτισμικό κεφάλαιο. Η μη απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας
σχετικές με το αντικείμενό τους θεωρείται απώλεια. Από την άλλη, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί η στρατηγική για την αξιοποίηση των ΤΕ, καθώς η συνεχιζόμενη μη απορρόφησή τους είναι δεδομένο ότι θα επιφέρει αναπόφευκτα την πτώση της ποιότητας στην παροχή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προτύπων. Το κύριο σημείο της παρούσας φάσης για τον σχεδιασμό
πολιτικών αφορά την λήψη μίας απόφασης που θα απέρριπτε οριστικά τις λανθασμένες πολιτικές για την εκπαίδευση και ειδικότερα της αποτυχημένες πολιτικές για την ΕΕΚ. Το μοναδικό μοντέλο σχέσεων που προβλέπεται να αποδώσει αφορά τις
συνεργασίες, τις διεπιστημονικές οπτικές και τους διεπιστημονικούς τρόπους σκέψης. Για αυτούς τους λόγους, πιθανόν να
χρειαστούν και αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, τη νοοτροπία και την παιδαγωγική μεθοδολογία των ΤΕ. Ο παλιός διαχω-
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ρισμός μεταξύ βασικής - εφαρμοσμένης, ακαδημαϊκής – πρακτικής, θεωρητικής – εμπειρικής και ακόμη μακροχρόνιας – βραχυχρόνιας διαδικασίας μάθησης δεν εξυπηρετεί πλέον. Όλες οι διχοτομήσεις αποτελούν διαφορετικές πλευρές μιας ενιαίας
γενικότερης διαδικασίας και μιας πιο πλούσιας πραγματικότητας. Ειδικά για τους ΤΕ, ένα διαφορετικό και ολιστικό μοντέλο,
με νέες απαιτήσεις αποτελεσματικότητας αναδεικνύεται ως κυρίαρχο. Διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που ξέραμε
μέχρι σήμερα επαναθεμελιώνουν επιθυμητές ικανότητες και χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους ανθρώπους που θα
ασχοληθούν με την Τεχνολογία και την Εφαρμοσμένη Γνώση για τη Σχεδίαση, τη Δόμηση και τον Έλεγχο των Μηχανών ή
των άλλων Τεχνικών Στοιχείων (Hundley and Brown, 2013).

Εικόνα 5: Μεταμοντέλο αλληλεπιδράσεων.

Ως προς τις λειτουργίες και τα καθήκοντα του προσωπικού διδασκαλίας και κατάρτισης θεωρείται σημαντικό να προσδιοριστεί μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική, αντί να γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί ένας «φανταστικός» και μη υπαρκτός
μέσος όρος για κάθε παιδαγωγική ομάδα διδασκόντων. Αυτό θα συμβάλει ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές να
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και υποστήριξη. Για τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕΚ, είναι σημαντικό να λειτουργήσουν και να εφαρμοσθούν νέα προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, καθώς και να παρέχεται στους
μαθητευόμενους Μαθητεία ή άλλης μορφής μάθηση βάσει της εργασίας. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα πρέπει
να συνδιαμορφωθούν γρήγορες και ευέλικτες αντιδράσεις στις αναδυόμενες ανάγκες (π.χ. μεταναστευτική κρίση, υπογεννητικότητα) εφαρμόζοντας τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας (Briefing note - Professional development for VET teachers
and trainers, 2016). Ένα συνολικό σχέδιο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ενδυνάμωση της ΕΕΚ που θα αφορά την
υπέρβαση των διλημμάτων της σημερινής κατάστασης θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του δύο βασικά στοιχεία:
• Το πρώτο στοιχείο είναι ότι με βάση τη σημερινή πραγματικότητα πρέπει να υποστηριχθεί η διαρκής και δια βιου συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας, ειδικά στο πλαίσιο της μάθησης και της μαθητείας
(Policy learning forum: Professional development of teachers and trainers – a guarantee of quality in VET, 2016).
• Το δεύτερο στοιχείο αφορά στη σύνδεση της ΕΕΚ με την καθημερινότητα των πολιτών. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να
έχει στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών με τη μεταφορά στην πραγματική ζωή των θετικών κοινωνικών
προτύπων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΕΕΚ (Stronger VET for better lives: Cedefop’s monitoring report on
vocational education and training policies 2010-14 Cedefop, 2015).
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H αξιοποίηση της βιωματικής μεθόδου διδασκαλίας στην Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Μελέτη εφαρμογής στο μάθημα
«Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
Ανδρεά, Β.1.,
Ατσαλίνου, Κ.2,
Κασιμάτη Κ.3

Περίληψη
H αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους στόχους της εκπαίδευσης και μπορεί να προωθηθεί μέσα από την υιοθέτηση μιας
ενεργητικής – βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία και στη μάθηση, που θα εμπλέκει όλους τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ενώ θα δίνει έμφαση στη δράση και στην ολιστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, στην Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου διδάσκεται το μάθημα επιλογής “Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων”. Ειδικότερα, όσο αφορά στο κεφάλαιο 10 του βιβλίου, με
τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων» προτείνεται η διδασκαλία με την εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προβάλει την βιωματική μέθοδο μέσα από μια περίπτωση εφαρμογής με επίσκεψη σε εξωσχολικό χώρο. Η περίπτωση
εφαρμογής, όπως αναλύεται σε επιμέρους φάσεις, συμβαδίζει απόλυτα με τα Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ που αφορούν το συγκεκριμένο
μάθημα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σχέσεις αιτίου - αιτιατού μη
αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων και να εκτιμούν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αξία της ανακύκλωσης.

Abstract
Sustainable development constitutes one of the major goals of education, promoted by the adaptation of an active – experimental approach in teaching and also in learning; engaging all stakeholders in education, while giving emphasis on action and integrated development of the students. In terms of aligning with sustainability, the course titled “Geology and Management of Natural resources”
stands at the curriculumofthe first grade of high school in Greece. Namely for lesson 10 of the school book titled “Waste management”
it is recommended to be taught by experimental learning. The aim of this paper is to appoint experimental learning by the use of an
extracurricular session. The case study is constructed, in a way that it is totally compatible with the curriculum. In particular, the students after the course will be able to acknowledge relations of cause-result as regards ineffective waste management issues and also
to appraise the environmental, social and economic value of recycling.

Λέξεις – Κλειδιά:
βιωματική μέθοδος, αειφόρος ανάπτυξη, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση

1. Η Βιωματική Μέθοδος Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Αειφορίας
H έννοια της εκπαίδευσης είναι διαχρονικά και άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική κατάσταση μιας χώρας. Υπόκειται
σε μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν την κυβερνητική πολιτική, σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται κατά
καιρούς οι στόχοι της (Πετροπούλου κ.α. 2015). Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε εποχής, καθώς και το στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους (Atuhurra, 2016).
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σήμερα, στην Κοινωνία της Μάθησης, γίνονται όλο και πιο έντονες
καθώς η οικονομία βασίζεται στην απόλυτη εξειδίκευση, όπου οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες και υψηλού
επιπέδου δεξιότητες. Το γεγονός αυτό, καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση των παραδοσιακών μοντέλων μάθησης με νέα,
τα οποία θα βασίζονται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα ταλέντα και οιδεξιότητες του κάθε μαθητή, αλλά και να τους δίνονται οι ευκαιρίες να τα αναπτύξουν (Pengetal., 2014).
Ωστόσο, σύμφωνα με τους Πετροπούλου κ.α. (2015), ο στόχος της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Μάθησης θα πρέπει να
βασίζεται πέρα από την απόκτηση χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στην επιδίωξη της
ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε εκπαιδευόμενου. Κάτι τέτοιο, απαιτεί την επιτυχή κοινωνική ένταξη
των εκπαιδευόμενων μέσα από την αποδοχή των κοινών αξιών καθώς και την ανάπτυξη των νοητικών, συναισθηματικών και
ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους (Πετροπούλου κ.α. 2015).
Η εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματική και προκειμένου να ικανοποιούνται οι στόχοι της, απαιτείται η ύπαρξη εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να συνεργάζονται και να διαπραγματεύονται για τους επιμέρους στόχους σε κάθε περίπτωση, να ενδιαφέρονται για την εξέλιξη και ανάπτυξη τους, και να προσαρμόζονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης
που βασίζονται σε καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η συνεργατική, η διερευνητική, η βιωματική μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, κ.α. (Πετροπούλου κ.α. 2015).
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΔΠΘ.
Msc Τεχνολόγος Γεωπόνος.
3
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Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το βασικό σημείο επαφής του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ οι μαθητές είναι πιθανότερο να μάθουν περισσότερα (Zakharovetal., 2016) όταν οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στο γνωστικό
τους αντικείμενο (Hilletal., 2005) και χρησιμοποιούν ένα εξελιγμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει στους μαθητές πολλές ευκαιρίες στη μάθηση (Schmidtetal., 2001). Επίσης, ο Tayloretal. (2008) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις παιδαγωγικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού καθώς και στην ικανότητά του να εμπνέει τους μαθητές δίνοντάς τους κίνητρα να μάθουν. Σύμφωνα
με τους Zakharovetal. (2016), η επίδοση του μαθητή είναι το αποτέλεσμα του εποικοδομητισμού της μάθησης από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς, ενώ οι Clotfelteretal. (2007) θεωρούν σημαντική την εμπειρία του εκπαιδευτικού. H επαγγελματική
ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συνιστά την απόκτηση και διαρκή βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του,
ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο του και να νιώθει ο ίδιος πληρότητα και εσωτερική ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εφαρμόζει (Hargreaves&Fullan, 1995).
Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο, (1999) η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με τη βασική του εκπαίδευση, την άσκηση του έργου του, την αυτονομία στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή ενημέρωση, την επιμόρφωση, και την κοινωνική του αποστολή.

1.1. Προετοιμάζοντας ενεργούς πολίτες: Η έννοια της Αειφορίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τους Skanavisetal. (2005), η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζήσουν σε μια κοινωνία δικαιοσύνης που θα βρίσκεται σε αρμονία
με το φυσικό περιβάλλον και οι αποφάσεις τους θα στηρίζονται στο γνήσιο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές γενεές.
Η Π.Ε. συνιστά μια διαδικασία μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των κυβερνητικών πολιτικών και του τρόπου ζωή τους και τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τις πολιτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν
με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων. Ο απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη του αισθήματος περιβαλλοντικής ηθικής (Ταμπάκης κ.α., 2014) σύμφωνα με την οποία τα μέλη μιας
κοινωνίας υιοθετούν στάσεις και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Tsachalidisetal., 2006), συμμετέχοντας ενεργά στις
διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων (Ανδρεά, 2013).
Η συμμετοχή των πολιτών ωστόσο προϋποθέτει την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση, τον κινητήριο μοχλό για ενεργό
δράση. Η έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στην τυπική της μορφή, ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, αλλά χρησιμοποιεί και την μη τυπική μορφή της με επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, τη χρήση ΜΜΕ
και του διαδίκτυου (Ανδρεά, 2013). Παρόλα αυτά τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες παρατηρούνται
σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και των τεχνικών που εφαρμόζονται ως σήμερα
(UNESCO, 2000).
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι σημαντική καθώς η γνώση και οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν και ενθαρρύνουν τους μαθητές ως προς τη στάση τους απέναντι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενημέρωσή τους και την εφαρμογή περισσότερων
προγραμμάτων κατάρτισης διδακτικής της περιβαλλοντικής επιστήμης (Τσαντόπουλος κ.α.., 2009).
Παρόλα αυτά η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις (Skanavisetal., 2011). Σύμφωνα με τους Tsachalidisetal. (2006), το 1998 η περιβαλλοντική εκπαίδευση εντάσσεται πιο οργανωμένα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, έχοντας ωστόσο εθελοντικό και αυτόνομο χαρακτήρα και χωρίς να συγκαταλέγεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων. Επίσης, ο Γεωργόπουλος (1999) και Τσαχαλίδης κ.α. (2003), επισημαίνουν ότι ο αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που παίρνουν μέρος σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι πολύ μικρός στη χώρα μας. Οι Tsachalidisetal., 2006 καταλήγουν στο ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσής κρίνεται αναγκαία όσο αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ θεωρούν εξίσου κρίσιμο για την ανώτερη και
ανώτατη εκπαίδευση να ενισχυθούν τα βασικά μαθήματα με περισσότερο οικολογικό περιεχόμενο. Η βιωματική διδασκαλία
προτείνεται για τα μαθήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς το φυσικό περιβάλλον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθεντικής γνώση.
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προβάλει την βιωματική μέθοδο μέσα από μια περίπτωση εφαρμογής με επίσκεψη σε εξωσχολικό χώρο όπου σε συνδυασμό με σύγχρονα μέσα, εργαλεία και τεχνικέςθα επιτυγχάνονται οι στόχοι της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

1.2. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στο αυθεντικό πλαίσιο μάθησης
Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ενός μαθητή που θα τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα, να
διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε μετά το σχολείο, ως πολίτες πλέον, να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε, προϋποθέτει ένα περιβάλλον μάθησης που θα βασίζεται στην αυθεντική μάθηση, και θα προέρχεται από την πραγματική εμπειρία,
και από τα ίδια τα βιώματά μας (Chank, 2012).
Αυθεντική μάθηση είναι η βάση της βιωματικής μεθόδου, η ίδια η αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει μια πραγματική εμπειρία, ένα βίωμα, είναι η μάθηση που έχει αξία στον πραγματικό κόσμο. Η ενσωματωμένη εμπειρία των μαθητών, προέρχεται
από τον βιόκοσμο τους και στοχεύει να είναι σχετική με τα ενδιαφέροντά τους, να έχει νόημα για αυτούς και εμφανή πρακτική
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εφαρμογή της ίδιας της νέας γνώσης (Herrington και Herrington, 2006). Μέσα από τα βιώματα που θα αξιοποιηθούν στη βιωματική διδασκαλία, η οποία πηγάζει από την αυθεντική μάθηση, η νέα γνώση είναι επικεντρωμένη στις συνδέσεις των μαθητών
μεταξύ εμπειριών, εννοιών, θεωριών, αναστοχασμών, διερεύνησης και πρακτικής τεχνογνωσίας τους που θα είναι σε θέση
να χρησιμοποιούν μεταγνωστικά για την επίλυση προβλημάτων (Chang, etal., 2010).
Η αυθεντική μάθηση είναι το έναυσμα που θα δώσει την ώθηση στον μαθητή να γνωρίσει ή να μάθει κάτι, τι σημαίνει,
πώς λειτουργεί, και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πρόκειται για παιδαγωγική προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να
εξερευνήσουν, να συζητήσουν και να κατασκευάσουν πολυθεματικά σενάρια και σχέσεις γύρω από θέματα που τους απασχολούν (Herrington, etal., 2003). Η αυθεντική μάθηση γίνεται περισσότερο κατανοητή στους εκπαιδευόμενους σε βάθος
χρόνου, είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται για αυτά που μαθαίνουν και να είναι πιο πρόθυμοι να αποκτήσουν νέες γνώσεις
και δεξιότητες αν αυτά αντανακλούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής (Mims, 2003).
Ωστόσο, για να μπορεί η αυθεντική γνώση να κατανοηθεί, και να υλοποιηθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική
πρακτική, με την ανάπτυξη καλά σχεδιασμένων μαθησιακών σεναρίων, που να βασίζονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς ως δυναμικό εργαλείο με στόχο να εμπλουτίζουν και να ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης (Kasimatisetal., 2014, Morton, 2012). Μία από τις σύγχρονες αυτές μεθόδους είναι
και η βιωματική μάθηση, η οποία αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση που μπορούν να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων τους και προτείνεται στην παρούσα έρευνα ως ενδεδειγμένη για την περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
Επίσης, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών αξιολόγησης όπως ο φάκελος εργασιών - Portofolio, και η χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών όπως το TPack,ή το e-Learning, θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αποτιμήσουν με μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
και πληρότητα τις δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές (Ρετάλης, 2005).Το Διαδίκτυο (Internet) κι ο παγκόσμιος ιστός (Word
Wide Web) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν, να δημιουργηθούν και να προωθηθούν διασυνδέσεις μεταξύ
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών (Goodyear et. al., 2004). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λογισμικά προσομοίωσης, μοντελοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, κοινωνικής δικτύωσης-συνεργασίας, σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,
δημιουργίας και διαμοιρασμού μαθησιακού υλικού, ηλεκτρονικής αξιολόγησης κ.α. (Πετροπούλου, 2011).
Η διείσδυση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και η πειραματική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των διαφόρων
γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), αποτελεί σήμερα γεγονός (Ιωάννου και Φερεντίνος, 2007). Θεωρείται ότι η δυναμική τους διαμορφώνει ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να λειτουργήσει για τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής πρακτικής αλλά χωρίς, σε καμιά περίπτωση, την αντικατάσταση του διδάσκοντα.
Ιδιαίτερα δυναμική και καινοτόμος τεχνική είναι και η χρήση εννοιολογικών χαρτών ως εργαλείο διδασκαλίας, μάθησης,
αξιολόγησης και ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Οι χάρτες δίνουν τη δυνατότητα
στους μαθητές να μάθουν αποτελεσματικότερα βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να οργανώσουν το διδακτικό αντικείμενο,
να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες και να ανατρέχουν σ’ αυτές ευκολότερα καθώς έρχονται σε επαφή με ένα «οπτικό» αντικείμενο και όχι με μια αφηρημένη έννοια (Hmelo-Silver, 2003), ενώ βοηθούν τον εκπαιδευτή να οργανώσει με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα την αξιολόγηση των μαθητών του (LaVecchia and Pedroni, 2007).

1.3. Η βιωματική μάθηση ως εργαλείο για μια αποτελεσματική περιβαλλοντική εκπαίδευση
H αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους στόχους της εκπαίδευσης και μπορεί να προωθηθεί μέσα από την υιοθέτηση
μιας ενεργητικής, βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία και στη μάθηση, που θα εμπλέκει όλους τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ θα δίνει έμφαση στη δράση και στην ολιστική ανάπτυξη (Φλογαϊτη, 2006).
Στα πλαίσια αυτά, οι αρχές για την αειφόρο ανάπτυξη συναντούν τη βιωματική μάθηση καθώς, η μέθοδος αυτή αποτελεί
έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που εκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και
την απομνημόνευση της ύλης (Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου, 2008). Η βιωματική μάθηση, επικεντρώνεται στη σημαντικότητα
της εμπειρίας για τη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής
των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας., ενώ στόχος είναι να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο
μάθησης, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων (Δεδούλη, 2002).
Η εφαρμογής της βιωματικής μεθόδου στα μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβαδίζει απόλυτα με το σύνολο
των Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ που αφορούν τα μαθήματα αυτά. Ειδικότερα, μαθητές μέσα από την εφαρμογή της βιωματικής διδασκαλίας θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σχέσεις αιτίου - αιτιατού και να αναγνωρίζουν την περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονομική πλευρά των περιβαλλοντικών προβλημάτων και γενικότερα να προχωρούν σε ασφαλείς εκτιμήσεις που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς η νέα γνώση θα συνδέεται με τις εμπειρίες τους. Οι NederlofandOdonkor (2006),
εξηγούν πώς η βιωματική μέθοδος εφαρμόζεται στη Γεωργική Σχολή της Γκάνα, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση
να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν σχέση με το περιβάλλον, αλλά και εξειδίκευσης πάνω στο γνωστικό τους τομέα.
Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι βασικές αρχές των μαθημάτων αυτών εστιάζουν στο ότι
κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται:
• Η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος.
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• Η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων: συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων,
έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση.
• Ο προσανατολισμός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων ή προβλημάτων.
• Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
• Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος.
• Η άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την “ορθή χρήση” της Τεχνολογίας.
• Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που χρειάζονται για την προστασία
του Περιβάλλοντος.
• Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.
• Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.
Οι παραπάνω αρχές συμβαδίζουν απόλυτα με τις αρχές της βιωματικής μάθησης όπου σύμφωνα με την Δεδούλη (2001)
θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
• Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα των εκπαιδευομένων ή προκαλεί νέα βιώματα.
• Ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης και να οικειοποιείται το θέμα που προσεγγίζει μέσω της επένδυσης του προσωπικού ενδιαφέροντος σ’ αυτό.
• Τον προτρέπει να ερευνά, ν΄ ανακαλύπτει, να ενεργοποιεί την φαντασία του και τη δημιουργικότητα του.
• Προτείνει την αναζήτηση ή την δημιουργία νοήματος αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών.
• Στοχεύει στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διαδικασίας, κοινοποιώντας το μαθητή διανοητικά και συναισθηματικά, αφού είναι παραδεκτό ότι η μάθηση βασίζεται στη σχέση και την αλληλεπίδραση γνώσης και συναισθηματικών
διεργασιών.
• Βοηθά το μαθητή να αντιληφθεί το ρόλο των κοινωνικών, οικονομικών, ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και να συνειδητοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνιστώσες συναντώνται με την προσωπική του ιστορία (Postle, 1936).
• Προωθεί την αυτογνωσία του μαθητή.
Επίσης, στη βιωματική μάθηση, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διδακτικά μοντέλα μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται
να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένη εμπειρία, να στοχαστούν κριτικά, να προβληματιστούν, να σκεφτούν πως
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση και τέλος ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε ενεργό πειραματισμό. Μπορεί να
εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα σε:
• Παιχνίδια ρόλων –θεατρικό παιχνίδι.
• Στη μάθηση μέσα από τη χρήση αντικειμένων.
• Σε επισκέψεις εξωσχολικών χώρων.
• Στη δημιουργία και παρουσίαση πρότζεκτ.
• Στην εικαστική δημιουργία.
• Σε τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, δημιουργική γραφή, κτλ.).
• Σε παιχνίδια και βιωματικές αναπαραστάσεις
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν όλοι ότι η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται
πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευσή της »ύλης« (Μπακιρτζής, 2000), και
μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές της πολυσχιδούς επιστήμης του περιβάλλοντος, δίνοντας στον εκπαιδευτικό όλα εκείνα τα
απαραίτητα εργαλεία ώστε να αναβαθμίσει τη διδασκαλία του και δώσει νόημα στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης.
Έτσι ο εκπαιδευτικός θα πάψει να λειτουργεί ως προμηθευτής γνώσεων, αλλά έχει τις δυνατότητες ώστε να ενεργοποιεί
και να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους στην κατάκτηση της νέας γνώσης, να ενισχύει την ικανότητα τους να ερευνούν, να
λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα είναι ο ίδιος ένας αναστοχαστικός δάσκαλος,
έτοιμος να ερευνήσει, να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί σε νέες ιδέες, αντιλήψεις και πρακτικές.
Η βιωματική μέθοδος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση θα επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των μαθητών που συζητιούνται ελεύθερα
στην τάξη. Επιπλέον, τα παιδιά θα δουλεύουν σε ομάδες, θα ανακαλούν στη μνήμη τους τα βιώματά τους σχετικά με το περιβάλλον, θα επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θα θέτουν τους δικούς τους στόχους, θα εκφράζονται και θα δημιουργούν. Τέλος, θα μάθουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την
ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό, πάνω στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Επίσης, όσο αφορά στο Δ.Ε.Π.Π.Σ της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες προτείνονται, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα με το θέμα και το πρόβλημα του προγράμματος. Τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι το σχέδιο εργασίας και η επίλυση προβλήματος, τα οποία απορρέουν από τη Γενική
Διδακτική και μπορούν να συνδυαστούν με άλλες ειδικότερες στρατηγικές, ενώ οι στόχοι είναι γνωστικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί, αισθητικοί, αυτομορφωτικοί και στάσεις ζωής.
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Η βιωματική μάθηση προτείνει και εφαρμόζει ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές, όπως: παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων, βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια, τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική
γραφή), δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας, παιχνίδι ρόλων και θεατρική δημιουργία (Τριλίβα& Αναγνωστοπούλου,
2008).
Από τις βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες απορρέουν θετικές περιστάσεις. Στοχεύουν στην καλλιέργεια και των
άλλων μορφών νοημοσύνης εκτός από τη λογικομαθηματική και την γλωσσική π.χ. διαπροσωπική, ενδοπροσωπικής, μουσικής,
κιναισθηματικης. Μπορούν να έχουν ως κέντρο το παρόν, το παρελθόν ή και το μέλλον σε κάθε περίπτωση. Ενώ η διάρκεια
εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών, το πλάτος και την ένταση των ενδιαφερόντων τους και βεβαίως τις αντικειμενικές
προϋποθέσεις ( Κλεάνθους, 1952).
Ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων, σύμφωνα με το μοντέλο του Kolb (1984) ακολουθείται κατά την διαδικασία της βιωματικής μάθησης: α) συγκεκριμένη εμπειρία – βίωμα, β) αναστοχαστική παρατήρηση γ) αφηρημένη εννοιοποίηση και δ) ενεργός
πειραματισμός.
Παρακάτω, ακολουθεί ο Κύκλος μάθησης του Kolb (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Ο Κύκλος μάθησης του Kolb.

Η βιωματική μέθοδος, και ειδικότερα ο Κύκλος του Kolb προτείνεται να εφαρμοστεί στα μαθήματα που σχετίζονται με
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μιας και το φυσικό μας περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι αποτελούν παραδείγματα αυθεντικής
μάθησης στην οποία βασίζεται η βιωματική μέθοδος.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διδακτικής μέσα από τη βιωματική μέθοδο και αφορά την ενότητα «Διαχείριση αποβλήτων» που συναντούν οι μαθητές στην Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου στην Ελλάδα, στο Μάθημα Επιλογής με τίτλο:
Γεωλογία και Φυσικοί Πόροι. Παρουσιάζεται μια επίσκεψη σε εξωσχολικό χώρο αλλά και οι προκλήσεις για την εφαρμογή
παρόμοιων επισκέψεων με βάση τη σημερινή πραγματικότητα στον Ελλαδικό χώρο.

2. Ο κύκλος του Kolb για τη διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων:
Η Περίπτωση των Μαθητών της Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου στην Ελλάδα
για το Μάθημα Επιλογής με τίτλο: Γεωλογία και Φυσικοί Πόροι
Οι εξωσχολικές επισκέψεις στα πλαίσια εφαρμογής της βιωματικής μεθόδου διδασκαλίας προτείνεται για τα μαθήματα
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα είναι σε θέση να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο υπό διερεύνηση, με την αυθεντική μάθηση, και να ενσωματώσουν τη νέα γνώση, εμπλουτίζοντας τα προϋπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα μέσα από μια διαδικασία μάθησης που προέρχεται από την ίδια την εμπειρία της επίσκεψης. Επίσης, με
τη νέα εμπειρία που δημιουργείται μέσα από την επίσκεψη σε εξωσχολικό χώρο επιτυγχάνεται η κοινωνιογνωστική σύγκρουση
που είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της μάθησης και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

2.1. Περιοχή Εφαρμογής
Η συγκεκριμένη επίσκεψη αφορά μια ολοκληρωμένη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Τέτοιου είδους υποδομές υπάρχουν σήμερα στον Ελλάδα σε τρεις περιοχές, ήτοι:
1. ΜΕΑ Χανιών, στην Περιφέρεια Κρήτης με φορέα διαχείρισης την ΔΕΔΙΣΑ
2. ΜΕΑ Φυλής-Άνω Λιοσίων, Περιφέρεια Αττικής, με φορέα διαχείρισης τον ΕΔΣΝΑ
3. ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με φορέα διαχείρισης την ΔΙΑΔΥΜΑ.
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Μάλιστα η τελευταία αποτελεί την πιο σύγχρονη ΜΕΑ με εξελιγμένα συστήματα αυτοματισμών και τεχνολογία για την
αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων μεγιστοποιώντας τα ποσοστά ανακύκλωσης, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017 θα
λειτουργεί και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – το πρώτο στην Ελλάδα που θα βρίσκεται εντός ΜΕΑ, για όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης και θα δέχεται επισκέψεις σχολείων για μια αποτελεσματική βιωματική μάθηση.
Επομένως το παράδειγμα βιωματικής μάθησης που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια στη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μία από τις παραπάνω τρεις (3) ΜΕΑ.

2.2. Σχεδιασμός της βιωματικής διδασκαλίας
Πρώτη Φάση: Εμπειρία
Η Α’ τάξη Ενιαίου Λυκείου του Δήμου Χ, θα επισκεφθεί τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Δήμου Φυλής (θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιοχές που έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν ΜΕΑ), προκειμένου
να δουν οι μαθητές από κοντά τις σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται σήμερα σε διεθνές επίπεδο για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, αλλά και να συμμετέχουν σε κάποιο στάδιο διαχείρισης.

Δεύτερη & Τρίτη Φάση: Στοχαστική παρατήρηση – αντανάκλαση Αφηρημένη ενοποίηση/ταξινόμηση
Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο χώρο υποδοχής, ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τη διάρκεια της ξενάγησης από
τον διευθυντή λειτουργίας της μονάδας, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρηθούν. Στη συνέχεια, τους
δίδεται ο εξοπλισμός που θα πρέπει να φορέσουν, το κράνος, η ειδική στολή, και τα γυαλιά. Επίσης, οι μαθητές είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να κρατούν και ένα σημειωματάριο – το ημερολόγιό τους όπου θα καταγράφουν επιγραμματικά ότι θεωρούν σημαντικό κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Η περιήγηση ξεκινά.
Οι μαθητές ξεναγούνται στο χώρο υποδοχής απορριμμάτων από όπου μια αρπάγη παίρνει μια ποσότητα απορριμμάτων
που μόλις έχει αποθέσει το απορριμματοφόρο και μεταφέρεται σε ειδικές ταινίες – ταινιοδρόμους. Από εκεί οι μαθητές οδηγούνται σε έναν άλλο χώρο όπου μπορούν να δουν πώς διαχωρίζονται μηχανικά, οπτικά και βαλλιστικά τα απορρίμματα ανά
συγκεκριμένο ρεύμα, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, αδρανή υλικά, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, την κοκκομετρία, και το βάρος τους. Εξηγείται σε αυτό το στάδιο πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σωστά η ανακύκλωση από τους πολίτες, ώστε να μπορούν να «διαβάζουν» αποτελεσματικά τα μηχανήματα αυτά το κάθε υλικό, για να γίνεται σωστά ο
διαχωρισμός τους, καθώς ότι δεν ανακυκλώνεται οδηγείται σταδιακά σε ταφή. Μεταφέρονται στο χώρο που η αυτοματοποίηση
περισσεύει, στο στάδιο της χειροδιαλογής, μιλούν με τους εργάτες και κάποιοι ενθαρρύνονται να πάρουν για λίγο τη θέση
τους.
Στη συνέχεια, μεταφέρονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, που αποτελούν συνοδά έργα των Μ.Ε.Α. και
μαθαίνουν με ποιο τρόπο από τα στερεά απόβλητα δημιουργούνται υγρά, τους λόγους για τους οποίους απαιτείται να επεξεργαστούν σωστά τα στραγγίσματα - υγρά απόβλητα και βλέπουν μια δεξαμενή και πώς αυτή λειτουργεί.
Τέλος, οδηγούνται στο χώρο συλλογής ανακυκλώσιμων και ο υπεύθυνος του χώρου μιλά για την εμπορική αξία των υλικών
αυτών και την περαιτέρω διαδρομή τους.
Μετά το τέλος της ξενάγησης και πριν την αναχώρηση, η ομάδα οδηγείται σε κάποιο ψηλό σημείο του περιφραγμένου
χώρου, όπου μπορούν να δουν το χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). Εκεί, Ρομά και ρακοσυλλέκτες ψαχουλεύουν βιαστικά
για κάποιο πεταμένο αντικείμενο που θα εξασφαλίσει το μεροκάματο τους, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα κινούμενοι μεταξύ απορριμματοφόρων και εκσκαφέων που συμπιέζουν τα σκουπίδια πριν τη χωματοκάλυψη.

Τέταρτη Φάση: Πειραματισμός/Επαλήθευση/Γενίκευση
Οι μαθητές έχουν καταγράψει την εμπειρία τους. Επιστρέφουν στην τάξη και παρουσιάζουν μια περίληψη όσων έζησαν.
Γίνεται συζήτηση στην τάξη και συστηματοποιείται η γνώση με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη.

Πέμπτη Φάση: Αξιολόγηση
1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας, τα θέματα στα οποία καλούνται να αξιολογηθούν είναι τα εξής:
• Δημιουργία ενός σκίτσου για εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων π.χ. πρόληψη, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κοινωνικά ζητήματα
• Αποσαφήνιση όρων
• Ποια επαγγέλματα σχετίζονται με ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Επιλογή και ανάλυση 3 επαγγελμάτων.
• Επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον, μια περιοχής από την ύπαρξη της ΜΕΑ*
• Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον , μια περιοχής από την ύπαρξη της ΜΕΑ*
• Επιπτώσεις στο οικονομικό περιβάλλον, μια περιοχής από την ύπαρξη της ΜΕΑ*
• Παρουσίαση στην τάξη και αξιολόγηση
2. Ρουμπρίκα αξιολόγησης της διαδικασίας από τους μαθητές.
*

Χρήση άρθρων της επικαιρότητας.
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Έκτη Φάση: Ανακεφαλαίωση
Λεκτική ανακεφαλαίωση από τους μαθητές

3. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε, μέσα από τη βιωματική διδασκαλία και την αξιοποίησή της στα πλαίσια της αυθεντικής
μάθησης, παρατηρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές προεκτάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι μαθητές
χρησιμοποιούν το ημερολόγιό τους και καταγράφουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης όσα οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ενώ
παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν με ερωτήσεις απευθυνόμενες στους ξεναγούς-ειδικούς επιστήμονες. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια της περιήγησης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη χειροδιαλογή των ανακυκλώσιμων κατά βούληση.
Επίσης, μέσα από την επίσκεψη των μαθητών στη ΜΕΑ και την άμεση επαφή τους με διάφορα θέματα που έχουν εξεταστεί
στο σχολικό βιβλίο, ικανοποιείται και ο θεσμός της διαθεματικότητας ενώ ταυτόχρονα γίνονται και συνδυασμοί γνώσεων διαφορετικών γνωστικών πεδίων, όπως η Αειφορία καιοι Φυσικοί Πόροι,ενώ εξετάζονται θέματα που αφορούν διάφορες επιστήμες όπως η Φυσική, η Χημεία, η Γεωλογία, η Υγειονολογία, η Μηχανική, η Αρχιτεκτονική, τα Μαθηματικά, η
Πληροφορική, οι Αυτοματισμοί και άλλα.
Επιπρόσθετα, μέσα από αυτή την εξωσχολική εμπειρία, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες που
σχετίζονται άμεσα με θέματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην ουσία, έρχονται σε άμεση επαφή με όλες τις
κατηγορίες επαγγελμάτων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ΑΣΑ, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να απευθύνουν και ερωτήσεις καριέρας στους ειδικούς, που σχετίζονται με το επάγγελμά τους. Ενδεχομένως, μέσα από αυτή την εμπειρία οι μαθητές να είναι σε θέση να προσανατολιστούν προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων και αντίστοιχα των
μελλοντικών τους σπουδών, αλλά και στο ποιες κατηγορίες θα πρέπει να αποφύγουν.
Από την άλλη πλευρά, ,οι μαθητές, έρχονται σε επαφή και με τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς ενημερώνονται για το φαινόμενο του αδειάσματος του μπλε κάδου και το παράνομο κύκλωμα
της ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα βλέπουν τους Ρομά, και τους ρακοσυλλέκτες επί το έργω.
Ωστόσο, αν και οι επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους είναι μια ενδεδειγμένη μέθοδος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, κάτι τέτοιο απαιτεί οικονομικούς πόρους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πραγματοποίησή τους. Στο
παράδειγμα που παρουσιάστηκε, για τη μεταφορά των μαθητών στο πεδίο προκύπτει κάποιο κόστος, στο οποίο δεδομένης
και της σημερινής κατάστασης της χώρας μας, ενδεχόμενα να μην μπορούν όλοι οι μαθητές να ανταποκριθούν.
Προτείνεται ως πιθανή εναλλακτική λύση για τη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων, η διεύρυνση της λειτουργίας των Συνεργατικών Σχολείων, η αναζήτηση χορηγιών στα πλαίσια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τοπικές επιχειρήσεις, η πιθανότητα μόχλευσης πόρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμμετοχή της σχολικής
μονάδας στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE+.
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Νομοθετικές παρεμβάσεις και πολιτικές διαδικασίες στην διαμόρφωση
ανταγωνιστικού λόγου για την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
Καλεράντε Ευαγγελία1

Περίληψη
Στο άρθρο μας εξετάζονται συγκριτικά εκπαιδευτικές πολιτικές για την διαμόρφωσηΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης σε διαφορετικές
περιόδους. Επικεντρωνόμαστε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επιδιώκοντας να αναδείξουμε εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες,
μονοσήμαντες αναφορές και προσδιορισμούς, μελετώντας τις ρηματικές κατασκευές, όπως διατυπώνονται στην νομοθεσία. Δίνεται
έμφαση στην συνάρθρωση διαφοροποιημένων πολιτικών λόγων, που ενσωματώνουν κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, ως
πεδίο αναπαραστάσεων, που επικαθορίζειτους ανταγωνιστικούς λόγους διαφορετικών νομοθεσιών, που προτείνονται από κόμματα
και Υπουργούς Παιδείας.
Ταυτόχρονα, πέρα από το εθνικό πεδίο προβάλλονται και ευρύτεροι επικαθορισμοί, που καθορίζουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές
πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στους ανταγωνιστικούς λόγους και στις πολιτικές διαδικασίες προσδιορίζονται θέματα, που εστιάζουν στην πολιτική των προθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων και των ηγεμονικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα,
οι νομοθεσίες προσεγγίζονται ως εμπειρικό υλικό με επικέντρωση σε πολιτικές θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε πεδία πολιτικής με κοινωνικές και οικονομικές απολήξεις.

Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική, ανταγωνιστικός λόγος, οικονομικά-κοινωνικά δεδομένα, εκπαιδευτική νομοθεσία

Abstract
The present paper is a comparative study of education policies about the formation of Vocational Education in different time periods.
The focal point is the Greek education system as an attempt is made to highlight educational peculiarities, single-side references and
definitions by studying legislative verbal constructions. Emphasis is placed on the co-articulation of diversified political discourse
which integrates social and economic dimensions. The latter form a field of representations that redefines the competitive discourse
of different legislations proposed by political parties and Ministers of Education.
At the same time, beyond the national setting, broader redefinitions are pinpointed as they determine alternative education policies
about Vocational Education. Within competitive discourse and political processes, issues tied to intentions policy, political contradictions and hegemonic interventions are also specified. In particular, the legislation is approached as empirical material and concentration is placed upon political themes corresponding to policy areas along with social and economic conclusions.

Key-words:
Vocational Education, education policy, competitive discourse, economic-social facts, education legislation

Εισαγωγή
Στο άρθρο μας εξετάζονται συγκριτικά νομοθετικές παρεμβάσεις και υποδηλώσεις προθέσεων για την διαμόρφωση Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ζήτημα της νομοθεσίας εντάσσεται στο πολιτικό περιβάλλον,
που εμπερικλείει πολιτικές της διαφοράς των διαμορφούμενων λόγων. Έτσι, το ζήτημα της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης αναλύεται με επικέντρωση στους διαφορετικούς ανταγωνιστικούς λόγους και αντιθέσεις που εγγράφονται στην
πολιτική κουλτούρα και ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική πρακτική. Μέσα από την ενδεικτική καταγραφή της νομοθεσίας
προσεγγίζεται η ρηματική κατασκευή της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του υποκειμένου, δηλαδή του
ατόμου που θα εμπλακεί σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους.
Η νομοθεσία τελικά συσχετίζεται με την αναπαράσταση του ατόμου, την διαμόρφωση της ταυτότητας του, ώστε σχεσιακά
να προσδιοριστούν αλυσίδες κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής ισοδυναμίας, όπως αυτές ενεργοποιούνται στον γραφειοκρατικό οργανισμό και στην κοινωνική ιεραρχία. Το ζήτημα της επιτυχίας ή της αποτυχίας της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσδιορίζεται μέσα από τον πολιτικό λόγο και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, ώστε η επαγγελματική
ταυτότητα να ενσωματώνει πολιτικές πρακτικές και κοινωνικές σχέσεις, που εκφράζουν την λειτουργία του συστήματος τη
συγκεκριμένη περίοδο. Η ανάλυση περιεχομένου των νομοθετικών ρυθμίσεων για την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση προσεγγίζεται μέσα από πολιτικούς επικαθορισμούς για την εκπαίδευση, που συνδέεται με την εσωτερίκευση και
συγκεκριμένων κοινωνικών ταυτοτήτων.
Έτσι, η ρηματική κατασκευή Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, τεχνίτης και επαγγελματίας δεν προσδιορίζονται μονοδιάστατα αλλά διερευνώνται στο διαρθρωμένο κοινωνικό χώρο, που τελικά ενσωματώνει σημασιολογικές δυνατότητες, κοινωνικούς μηχανισμούς και ιστορικά εξελισσόμενα φαινόμενα. Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
αναλύεται ως παραγωγική διαδικασία με την έννοια ότι η γνώση, οι πρακτικές επενδύονται με νόημα στον κοινωνικό χώρο,
όπου συγκροτούνται κοινωνικά μορφώματα, τα οποία ορίζουν την κανονικότητα και την συνέχεια.
1
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Ανακεφαλαιώνοντας, διερευνώντας την εκπαιδευτική πολιτική για την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αναδύονται οι πολιτικές διαδικασίες, ο εξελισσόμενος λόγος, αλλά και ζητήματα καθήλωσης του νοήματος της εκπαίδευσης, ώστε
ρητά ή υπόρρητα να διαμορφώνεται η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ως διαφοροποιημένη εκπαίδευση, που
αντιστοιχεί στην εκπαίδευση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Επίσης, συγκριτικά με τις προηγούμενες νομοθετικές
αναπροσαρμογές για την επαγγελματική εκπαίδευση προσεγγίζονται εκπαιδευτικές παράμετροι και κοινωνικο-πολιτικές συνιστώσες στην νομοθεσία του 2016-17 για την επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να αναδειχτούν διαφοροποιήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονο-συγκυρίες, πολιτικο-κοινωνικές εννοιολογήσεις και οικονομικές διευθετήσεις.

Στάδια εξέλιξης για την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση: Πολιτικός λόγος και
εκπαιδευτικό περιβάλλον 1830-1960
Η επαγγελματική εκπαίδευση εμφανίζεται ως στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής από τις απαρχές ίδρυσης του ελληνικού
κράτους. Το θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης συσχετίζεται θεωρητικά με τα διαφορετικά προτάγματα οργάνωσης του
κράτους, οικονομικής ανόρθωσης και ένταξης στο διευρυμένο ανταγωνιστικό οικονομικό σύστημα ανάλογα με τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η μορφή οργάνωσης και λειτουργικότητας των οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών δομών δεν
εναρμονίζονται με την πολιτική των προθέσεων για την οργάνωση εκπαιδευτικής πολιτικής, που να ανταποκρίνεται στους
ευρύτερους στόχους του ελληνικού κράτους. Αποσπασματικά, ενσωματώνονται νομοθεσίες από άλλα κράτη, κυρίως από τη
Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συστημική οργάνωση αυτών των εθνών κρατών2.
Έτσι, στην εκτύλιξη της ιστορίας της εκπαιδευτικής πολιτικής επαναλαμβάνονται θεωρητικά σχήματα για την οργάνωση
επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνήθως με αλλαγές που δεν βασίζονται σε προηγούμενες εκτιμήσεις για τις δυσλειτουργίες
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης3. Παρατηρείται ότι γίνονται αποσπασματικές προσπάθειες διαμόρφωσης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, με επικέντρωση σε επαγγελματικά σχολεία, τα οποία ήδη προσδιορίζονται ως σχολεία των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Η οργάνωση της οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από αδύναμη ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή φορέα
παραγωγής δημιουργεί και αντίστοιχες τάσεις και επιλογές αναφορικά με την εκπαίδευση.
Ο διογκωμένος τριτογενής τομέας και η στρεβλή ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος καλλιεργεί και ενισχύει πολιτικές
παρεμβάσεις για την αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε μια επαγγελματική επιλογή να δημιουργεί και κοινωνικούς επικαθορισμούς για το κοινωνικό statusτων ατόμων. Σε ένα διαμορφωμένο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον με συγκεκριμένο
μοντέλο οικονομίας, η επικέντρωση των μέσων και ανώτερων στρωμάτων σε θεωρητικές σπουδές ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις επαγγελματικών διεξόδων στις δημόσιες υπηρεσίες ως ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, με αντίστοιχο υψηλό κοινωνικό κύρος. Αυτές οι κοινωνικο-πολιτικές εννοιολογήσεις θα ενισχυθούν τα επόμενα χρόνια και ανάλογα θα επενδυθούν και
με αντίστοιχες πολιτικο-κοινωνικές θεωρήσεις, ώστε μέχρι και την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2008 να αυξάνεται ο
δημόσιος τομέας με εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα άτομα να ενταχθούν σε δημόσιες υπηρεσίες.
Επομένως, η δυσλειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν πρέπει να θεωρηθεί μονομερώς ως αποτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά να ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον δυσαρμονιών και αναποτελεσματικότητας του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι το 1930 διαμορφώνεται
ιδιωτική Επαγγελματική εκπαίδευση με τομείς κυρίως που επικεντρώνονται στην ναυτιλία, το εμπόριο και τις κατασκευέςκαι
απευθύνονται στον ανδρικό πληθυσμό. Πρόκειται για αδιαβάθμητες σχολές με προγράμματα σπουδών που δεν ελέγχονται
από το κράτος, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών προέρχεται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ειδικά στις νυχτερινές σχολές φοιτούν μαθητές που συνδυάζουν εργασία και εκπαίδευση.
Για τις γυναίκες οι επαγγελματικοί ρόλοι αντιστοιχούν σε στερεοτυπικές επαγγελματικές ενασχολήσεις, όπου το οικιακό
έργο μετασχηματίζεται σε επάγγελμα. Ιδιωτικές σχολές ραπτικής, κομμωτικής, μαγειρικής, γραμματέων παρουσιάζονται στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παρατηρούνται αναπροσαρμογές ως προς το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία με ανάληψη επαγγελμάτων, που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φύλου τους. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να υπογραμμιστεί και ο ρόλος φιλανθρωπικών οργανώσεων και πολιτικών συλλόγων στην εμπλοκή τους στον αλφαβητισμό του πληθυσμού
και στην ανάληψη επαγγελματικού ρόλου.
Εξελικτικά σε αυτή τη περίοδο διαφορετικές απόψεις διατυπώνονται για το ρόλο των γυναικών, έχουν ήδη προηγηθεί
νόμοι για την γυναικεία εκπαίδευση με στόχο την απόκτηση ενός μορφωτικό κεφαλαίου και από τις γυναίκες, ώστε ανάλογα
να επενδυθεί στην οικογένεια και στον εργασιακό χώρο. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να επισημανθεί ενδεικτικά ότι στα
νομοσχέδια του 1913 παρουσιάζεται ένα διευρυμένο σχέδιο για την εκπαίδευση των γυναικών με υποδήλωση ενδιαφέροντος
Βλ. (Ενδεικτικά) Ιδιαίτερα στοιχεία για την εξέλιξη της οργάνωσης των σχολών, με έμφαση και στην συγκριτική παρουσίαση κατάρτισης
εκπαίδευσης με αξιοποίηση και αρχειακού υλικού (Γκλαβάς, 2002).
3
Βλ. (Ενδεικτικά) Οι πρώτες επαγγελματικές σχολές εστιάζονται στον γεωργικό και εμπορικόκλάδο. Σε επίπεδο πολιτικής για την εκπαίδευση, στα νομοσχέδια του 1899 και του 1913 αρχίζουν να προβάλλονται τα αστικά αιτήματα για ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης
όπου το ζήτημα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδέεται και με την πολιτική μείωσης του αναλφαβητισμού.
Αργότερα, στο «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον»(1904) γίνεται αναφορά σε ένα μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης, που θα
απευθύνεται σε αυτούς, που θα εργαστούν σε εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς και επικρίνονται πολιτικές για την επιλεκτική ίδρυση
γεωργικών σχολείων, εμπορικών σχολών αλλά και ναυτικών σχολών (Ζάχαρης, 1981; Γκότσης, 2008).
2
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και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία. Προφανώς πρόκειται για ένα αρχικό στάδιο προβληματισμού διαμόρφωσης τεχνικών σχολείων και για άνδρες και για γυναίκες ως παράλληλο δίκτυο προς το γυμνάσιο. Σημαντικό στοιχείο
είναι η ανάδειξη έστω σε αρχικό στάδιο του ζητήματος της ίδρυσης δημόσιων επαγγελματικών σχολών, με στόχο την σταδιακή
μετάβαση από τις ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές σε οργανωμένες δημόσιες σχολές, με παράλληλο δίκτυο Δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης4.
Στην εισηγητική έκθεση αναλύονται επιχειρήματα για την αναγκαιότητα δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε
να διαμορφωθεί ένα επαγγελματικό δυναμικό, το οποίο θα συμβάλλει στην ανόρθωση της οικονομίας. Το ζήτημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν προβάλλεται μονοδιάστατα με την προοπτική ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας, αλλά
διερευνά οπτικές διαμόρφωσης πολιτικών και κοινωνικών υποκειμένων, που θα εκπαιδεύονται σε δημόσια σχολεία, τα οποία
θα είναι παράλληλα προς το «ελιτίστικο» γυμνάσιο. Αν και τα νομοσχέδια του 1913 δεν ψηφίστηκαν, η εμπεριστατωμένη εισηγητική έκθεση υποδηλώνει πολιτικές προθέσεις για την διευθέτηση ζητημάτων, που σχετίζονται με την οργάνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Σταδιακά, η μετάβαση από την ιδιωτική επαγγελματική εκπαίδευση στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση συντελείται,
όταν το ζήτημα του αλφαβητισμού των πολιτών απασχολεί την εκπαιδευτική πολιτική και σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνονται
προοπτικές για την εμπλοκή ατόμων με επαγγελματική ιδιότητα στο καπιταλιστικό σύστημα οργάνωσης. Όπως φαίνεται η
αργή εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας με την περιορισμένη ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα και αντίστοιχα και του πρωτογενούς τομέα σε λειτουργικές διευθετήσεις δεν δημιούργησε προϋποθέσεις ανάπτυξης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν
διαμορφώθηκαν συνθήκες, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο εργατών, σχεδιαστών τομέων, στελεχών με διασύνδεση της εκπαίδευσης με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής.
Στις αρχικές πολιτικές για την δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση θα μπορούσαν να ενταχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις
για εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών τεχνικών σχολών με αντίστοιχες πολιτικές υποδηλώσεις και νομοθετικές αναφορές
στη παράλληλη λειτουργία και δημόσιων σχολών5. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε ένα ολοκληρωμένο
μεταρρυθμιστικό σχέδιο εκπαίδευσης, όπως αυτό διατυπώνεται την περίοδο 1928-19326. Ειδικότερα, με βάση κυρίως το Ν.
5197/1931 προβλέπεται η οργάνωση επαγγελματικής εκπαίδευσης με την συνεργασία επαγγελματικών φορέων. Έτσι, το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν ορίζεται μονομερώς ως έργο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά το ζήτημα της επιτυχίας συναρτάται με την αρμονική επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων και στελεχών7.Οι εκπαιδευτικές προτάσεις
εντάσσονται στην προβολή δημοκρατικών θέσεων της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλου σε άμεση αναφορά με την συγκρότηση πολιτικών για την μείωση του αναλφαβητισμού, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και ευρύτερες θεωρήσεις για τη λειτουργία της δημοκρατίας με τη διαμόρφωση πολιτών ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Πολιτικός, παραγωγικός λόγος ερμηνεύεται σε
συνάφεια με αντίστοιχες προσδοκίες για το ρόλο της Ελλάδος σε συνθήκες οικονομικού ανταγωνισμού8 και καπιταλιστικής
ανάπτυξης9.
Το ζήτημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα απασχολήσει και τη δικτατορία Ι. Μεταξά με την προβολή ενός σχεδίου
για δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά και για άτυπες σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που προβλεπόταν να
λειτουργήσουν στην επαρχία, όπου παράλληλα με την Επαγγελματική Εκπαίδευση επιδιωκόταν η πολιτική κοινωνικοποίηση
με στόχο τη στήριξη του καθεστώτος, με την ενίσχυση παρεμβατικών πολιτικών και επικοινωνιακών δράσεων, ώστε κράτοςΕνδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του Κ. Τσουκαλά (1986), για την ερμηνεία των πολιτικών οργάνωσης των δημόσιων επαγγελματικών
σχολών, ως ένα εξελισσόμενο σχέδιο αργών διαδικασιών λόγω της ατελούς βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και του μεταπρακτικού
της χαρακτήρα, διότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί επένδυση από το κράτος η λειτουργία παράλληλης πρακτικής κατεύθυνσης σπουδών.
5
Πριν από την περίοδο 1928-1932 παρουσιάζονται αποσπασματικές ενέργειες ίδρυσης δημόσιων σχολών σε ειδικούς γεωργικούς και εμπορικούς τομείς. Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. 1956 της 27 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1920, Περί μέσων γεωργικών σχολών και κυρώσεως των
από 31 Ιουλίου και 23 Σεπτεμβρίου 1919 ΝΔ, Ν. 2155 της 25 Μαρτίου/ 7 Απριλίου 1920, Περί πρακτικού γεωργικού σχολείου Γόρτυνος
Μεσσαράς Κρήτης, Ν. 2203 της 1/24 Ιουνίου 1920, Περί κατώτερων Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων, ΝΔ της 14 Σεπτεμβρίου/ 17 Οκτωβρίου 1925 (ΦΕΚ Α΄310), Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. ΠΔ της 11 Ιουνίου/ 14 Ιουλίου 1927 (ΦΕΚ Α΄143), Περί Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.
Ν. 4511 της 8/10 Απριλίου 1930 (ΦΕΚ Α΄106), Περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας. Ως υποδήλωση του ενδιαφέροντος για την
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί η παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1926, όπου στον πρώτο τόμο περιλαμβάνεται η Στατιστική της Εκπαιδεύσεως: Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευσις. Ο πρώτος
τόμος περιλαμβάνει το έτος 1926-1927. (Αρχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).
6
Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. 5197/7 Αυγούστου 1931 «Περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ 259.
7
«Είναι αξιοσημείωτο ότι στη μεταρρύθμιση του 1929 για την καλύτερη οργάνωση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης θα θεωρηθεί
απαραίτητη η παρακολούθηση των συστημάτων ανάλογης εκπαίδευσης της Γερμανίας και του Βελγίου. Για το σκοπό αυτό ο Γ. Παπανδρέου
θα ζητήσει την έγκριση δαπάνης προκειμένου να μεταβεί ο Κ. Παπαζαχαρίου, Επιθεωρητής Εμπορικής Εκπαίδευσης, στη Γερμανία και
ο Κ. Λαμπίρης, Διευθυντής της Βαλιανείου Εμπορικής Σχολής, στο Βέλγιο. Γενικό ταμείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεδρίαση 6η,
9 Νοεμβρίου 1930, Αρχείο Υπουργείου Παιδείας (καταγραφή ΚΕΕ Α/Α87/1627)». (Καλεράντε, 2014).
8
Βλ. (Ενδεικτικά) Για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα την συγκεκριμένη περίοδο με ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές θεωρήσεις
για την οικονομική κρίση και την ιδιότυπη οικονομική πολιτική της Ελλάδος (Κωστής, 1989).
9
Βλ. (Ενδεικτικά) Για τις θεωρίες επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (Schultz, 1971) και ειδικότερα θέματα διασύνδεσης επαγγελματικής
εκπαίδευσης με οικονομική ανάπτυξη σε κείμενα της συγκεκριμένης εποχής (Κακούρος, 1932).
4
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κοινωνία μέσω της κατάρτισης να ενισχύσουν τους μηχανισμούς προπαγάνδας και συμμετοχής. Ως παράδειγμα ιδιαίτερης
πολιτικής αξιοποίησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να θεωρηθούν οι διαδικασίες κατάρτισης σε επαγγελματικές
σχολές της ΕΟΝ, ώστε γνώση και κατάρτιση να συμβάλλει στην διαμόρφωση πολιτικής ταυτότητας προς την κατεύθυνση αποδοχής και ενίσχυσης της δικτατορίας. Την περίοδο της δικτατορίας παρατηρείται ότι ειδικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση με
όλους τους τύπους των σχολείων αλληλο-διαπλέκεται με τον πολιτικό στόχο εμπλοκής των ατόμων στις πολιτικές λειτουργίες
της δικτατορίας10.
Μετά τον πόλεμο και ειδικότερα την δεκαετία του ’50 προσδιορίζεται ένα διαφοροποιημένο σύστημα εκπαίδευσης με
βάση την προβαλλόμενη αναγκαιότητα για την οργάνωση του κράτους και της κοινωνίας11. Η δημιουργία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης καθορίζεται ως αναγκαιότητα στις διαδικασίες υπέρβασης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων που δημιούργησε ο πόλεμος και μετέπειτα ο εμφύλιος πόλεμος12. Διαφορετικές επιτροπές συγκροτούνται για την
μελέτη των διαφορετικών τομέων εκπαίδευσης. Παράλληλα παρατηρείται μια ιδιαίτερη κινητικότητα13 από συλλογικούς φορείς εκπαιδευτικών σε διαφορετικές βαθμίδες και διευρυμένες ομάδες πίεσης, όπου συγκροτούν και διαμορφώνουν πολιτικό
λόγο για την εκπαίδευση.
Πρόκειται για ένα παραγωγικό στάδιο, η δεξιά παράταξη ανασυγκροτείται υπερβαίνοντας πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαλότητες. Μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές προσπαθεί να κατασκευάσει έναν εκσυγχρονιστικό λόγο για την εκπαίδευση
παρά την ανορθολογική λειτουργία του οικονομικού συστήματος14. Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι το ζήτημα της διαμόρφωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης περνά από διαφορετικά στάδια, όπου νομοθετικές παρεμβάσεις εντάσσονται
μέσα στο ρευστό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Πολιτικές παρεμβάσεις οδηγούν και στην ίδρυση δημόσιων
σχολών και παράλληλα από πολιτικούς και εκπαιδευτικούς χώρους διατυπώνονται εναλλακτικά σχέδια και ερμηνείες για την
αναγκαιότητα οργάνωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Όπως φαίνεται, οι προτάσεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση τη δεκαετία του ΄50 εκφράζουν την διασύνδεση οικονομίας εκπαίδευσης. Επομένως, προβάλλεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, που επικαλύπτεται από ιδεολογήματα για την οργάνωση του κράτους και της οικονομίας. Έτσι κατασκευάζεται και προσδιορίζεται η
αναγκαιότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε πολιτικές συναρθρώσεις που νοηματοδοτούν πολιτικές για την παραγωγική ανάπτυξη. Παράλληλα, αρχίζει να διατυπώνεται λόγος για τον εκσυγχρονισμό της παιδείας με παρεμβάσεις διασύνδεσης
της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής με την διεθνή εκπαιδευτική πολιτική. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η
παροχή υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ.15 που δίνει την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πρόκειται για τους νέους «διανοούμενους», που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και θα
επιτείνουν διαδικασίες στη διαμόρφωση μιας νεωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, που πιθανά να υπερβαίνει το κλειστό περιορισμένο πλαίσιο προσδοκιών των πολιτικών κομμάτων.

Από την νομοθεσία του 1964 για την επαγγελματική εκπαίδευση σε εξελικτικές
παρεμβατικές νομοθετικές διαδικασίες διεκπεραίωσης: Νομοθετικές ασυνέχειες στην
επαγγελματική εκπαίδευση
Σταδιακά, παρατηρείται ότι η διόγκωση του τριτογενή τομέα, των δημόσιων υπηρεσιών, ενίσχυσε την γενική εκπαίδευση
σε μια διασύνδεση συνεκτικού λόγου και προθέσεων μεταξύ του τριτογενή τομέα και της πολιτικής πελατειακής λειτουργίας.
Βλ. (Ενδεικτικά) Για την ίδρυση σχολών και την λειτουργία του άτυπου δικτύου επαγγελματικής κατάρτισης από την ΕΟΝ. (Καλεράντε,
2017).
11
Βλ. (Ενδεικτικά) Για την εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με παράλληλη εκτύλιξη πολιτικών και παραγωγικών θεμάτων, που
αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα των ιστορικών στιγμών και την συνθετότητα των πολιτικών καταστάσεων (Προβατά, 2002; Φραγκουδάκη,
1979).
12
Βλ. (Ενδεικτικά) Πολιτική ερμηνεία της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης τη δεκαετία του ΄60, με έμφαση στον οικονομικό λόγο (Βογιατζής, 1961).
13
Βλ. «Το Δελτίον Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού (1957-1964). Από το 1955 λειτουργεί η υπηρεσία συντονισμού και μελετών του
Υπουργείου Παιδείας. Το Δελτίο επικεντρώνεται στη προώθηση ζητημάτων για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι σημαντικό ότι προβάλλει
τα πορίσματα συνεδρίων και εκπαιδευτικών ερευνών. Φαίνεται ένας από τους στόχους να είναι η προώθηση μιας εξωστρεφούς πολιτικής
για την τεχνική εκπαίδευση με πρόταση το Υπουργείο Παιδείας να λάβει υπόψη του τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της εθνικής εκπαίδευσης. Βλ. (Ενδεικτικά) Νίκη Δενδρινού- Αντωνακάκη «Συνέδριον επί των εκπαιδευτικών σχέσεων των χωρών του ΝΑΤΟ», τχ. 3. τομ.
Β΄ (1958), «21ον Διεθνές Συνέδριον της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως της UNESCO», τχ. 5. τομ. Γ΄ (1959), «Η διάρθρωσις της τεχνικής εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικό», τχ. 28. τομ. ΣΤ΄ (1964), Καίτη Χρυσοχόου-Δήμητρακοπούλου «Η εκπαίδευσις εις την Γερμανίαν» τχ. 7. τομ.
Γ΄ (1959), «Έκθεσις εις την επιστημονικήν επιτροπήν επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ΟΟΣΑ», τχ. 23. τομ. ΣΤ΄ (1964)» (Καλεράντε, 2014).
14
Βλ. (Ενδεικτικά) Εκτενής αναφορές στη συσχέτιση οικονομικής ανάπτυξης και δομής εκπαίδευσης, με έμφαση σε ζητήματα δυσμορφιών
της εκπαίδευσης που επηρεάζουν και την οικονομία. Ειδικότερα, αναφορικά με την ελληνική εκπαίδευση δίνεται έμφαση στις συνέπειες
της ελλιπούς αποσπασματικής και αναποτελεσματικής τεχνικής εκπαίδευσης (Νικολινάκος, 1977; Πεσμαζόγλου, 1987).
15
Βλ. (Ενδεικτικά) Για την οργάνωση του Ι.Κ.Υ. και για το ρόλο των πρώτων αποφοίτων από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Μπουζάκης,
1997; Καλεράντε, 2005).
10
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Παράλληλα, παρατηρούνται εξελίξεις και στην εκπαίδευση, που εγγράφονται στο ανατρεπτικό αναμορφωτικό περιεχόμενο
ιδεών και προβληματισμών της δεκαετίας του ’60. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί η σύσταση Ειδικής Επιτροπής της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το 1957, η οποία επικεντρώθηκε σε θεωρητική μελέτη του θέματος της Επαγγελματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με προσδιορισμούς και εννοιολογήσεις σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο16. Ίσως,
πρόκειται για την πρώτη σοβαρή προσπάθεια εμπλοκής μιας κυβέρνησης στη μελέτη του επαγγελματικού χώρου με την διασύνδεση επαγγελματικού περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Η διευρυμένη Επιτροπή Παιδείας έθεσε τα ζητήματα εστιασμένη
στο πραγματικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον η προτεινόμενη εκπαιδευτική πολιτική
να βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ώστε να μην καταγραφεί ως μια ακόμη απόπειρα
αλλαγής του εκπαιδευτικού τοπίου.
Ως ένα επόμενο στάδιο στην ενδελεχή μελέτη της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άμεση αναφορά με ένα λειτουργικό
μοντέλο οργάνωσης της εκπαίδευσης- που να ανταποκρίνεται σε φιλελεύθερους πολιτικούς στόχους, εναρμονισμένους με τις
δυτικές αξίες και τις πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης οικονομικής ανασυγκρότησηςθεωρούμε ότι είναι η μεταρρύθμιση του 1964. Φυσικά μέχρι το 1964 έχουν προχωρήσει πολιτικές ωρίμανσης και για την εκπαίδευση με απαγκίστρωση από τις εμφυλιο-πολεμικές συνέπειες, με επικέντρωση σε σύγχρονα ιδεολογήματα ένταξης του
ατόμου στο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για αργές διαδικασίες μετάβασης, διότι πολιτικές απόψεις για τον
ιδιότυπο εθνικισμό και πατριωτισμό έχουν συναρθρωθεί σε σχηματοποιημένες πολιτικές στρατηγικές, που εμπεριέχουν συναισθηματική φόρτιση, που δικαιολογεί την πολιτική αντιπαλότητα.
Θα επικεντρωθούμε επιλεκτικά στην μεταρρύθμιση του ’64, δηλαδή στην πολιτική Γεωργίου Παπανδρέου, που φαίνεται
ότι με την επιρροή των Διεθνών Οργανισμών για τα ζητήματα εκπαίδευσης, τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων και το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί με την διασύνδεση της Ελλάδος κυρίως με την Ευρώπη17. Προβάλλονται αιτήματα για
μια διαφοροποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας, γνωρίζοντας ότι για την ελληνική κοινωνία η χειρονακτική εργασία και η έννοια τεχνίτης παραπέμπει σε χαμηλό κοινωνικό status,
ανασφάλεια και αβεβαιότητα και δεν αντιστοιχεί στο κυρίαρχο μοντέλο κοινωνικής κινητικότητας, όπου η μετάβαση σε θέσεις
αυξημένου κύρους συνδέονται με την ένταξη σε επαγγελματικούς χώρους, που συνδέονται με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Η εκπαιδευτική πολιτική του 1964 ξεκινά από διαπιστώσεις, που ανταποκρίνονται σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά
δεδομένα. Ίσως πρόκειται για μια απόπειρα συντονισμένης ανάλυσης των χώρων όπου παράγεται και διαμορφώνεται πολιτική. Έτσι σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο προτείνονται πολιτικές: α) για την γλώσσα, όπου προκρίνεται η δημοτική, β)
για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, γ) για τον πρακτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και δ) για τις ειδικότητες σε επαγγελματικούς τομείς18. Πρόκειται για ένα ενοποιημένο σχέδιο, όπου παράλληλα με την εκπαίδευση διαμορφώνεται με κοινωνικούς όρους μια διαδικασία κοινωνικοποίησης σε νέες αξίες για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και ευρύτερα
για την ένταξη στους επαγγελματικούς χώρους. Το νέο όργανο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που διαμορφώνεται αυτή τη περίοδο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υποδηλώνει τη νέα προσέγγιση για την οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης από ειδικούς.
Στο θέμα της συγκρότησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρατηρείται ο αυξημένος αριθμός επιστημόνων από θετικούς
τομείς. Ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν και επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό19. Η ουσιαστική αποδέσμευση
από την Φιλοσοφική Σχολή και από τις μονοδιάστατες κατευθύνσεις για την θεωρητική εκπαίδευση κυρίως μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκφράζει το νέο πνεύμα για την οργάνωση των επαγγελματικών σχολών σε διαφορετικούς τομείς καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών επαγγελμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση από την χειρονακτική εργασία των
απαίδευτων στην χειρονακτική εργασία των εκπαιδευμένων καταρτισμένων ατόμων.
Η αναμορφωτική πορεία ανακόπτεται με την δικτατορία. Η κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ο συγκεντρωτισμός της πολιτικής σε ελεγχόμενα ενδο-υπηρεσιακά όργανα ακυρώνει τις πολιτικές για ένα ανοιχτό επαγγελματικό σύστημα
εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος της διδακτορίας είναι ο έλεγχος των εκπαιδευτικών δομών και η ιδεολογική πολιτική πλαισίωση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του καθεστώτος20. Στον πολιτικό λόγο αναδεικνύεται η κατηγορία εργάτης, αγρότης,
Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (1035/20.12.1958) Περί ιδρύσεως εις Αθήνας και Θεσσαλονίκη Τεχνικών Σχολών προσαρτημένων
εις το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον ιδρύθηκαν τεχνικές σχολές, οι οποίες ωστόσο δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, με τους νόμους: Ν. 3971 και Ν. 3973 του 1959 υπάγονται όλες οι τεχνικές σχολές στο Υπουργείο
Παιδείας και ιδρύεται και η ΣΕΛΕΤΕ ως ειδική επαγγελματική τεχνική σχολή (Ανθογαλίδου- Βασιλακάκη, 1980; Καρατζογιάννης&
Πανταζή, 2014). Βλ. (Ενδεικτικά) Για την λειτουργία της επιτροπής και την ψήφιση νόμων και διαταγμάτων, που έχουν σχέση με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (Μπουζάκης, 2001; Μπουζάκης, 2002).
17
Βλ. (Ενδεικτικά) Εξέλιξη της νομοθεσίας και πολιτική κριτική για το εκπαιδευτικό έργο του Γ. Παπανδρέου (Μπουζάκης, 1997).
18
Βλ. (Ενδεικτικά) Αρχές και θέσεις της πολιτικής για την τεχνική εκπαίδευση στην Εισηγητική έκθεση, Επί του Σχεδίου Νόμου «Περί της
Τεχνικής Εκπαιδεύσεως», Προς την Βουλή των Ελλήνων (Μάιος, 1965).
19
Βλ. (Ενδεικτικά) Για το ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως φορέα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής και συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου. Αυτή τη περίοδο δίνεται έμφαση σε ένα εκπαιδευτικό όργανο, που θεωρητικά εκφράζει νέες εκπαιδευτικές θέσεις
με έμφαση και σε ιδέες και προβληματισμούς από το διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον (Καλεράντε, 2005).
20
Βλ. (Ενδεικτικά) Για ιδιαίτερα θέματα εκπαίδευσης και πολιτικές διευθετήσεις της δικτατορίας (1967-1974) (Μπουζάκης & Δούκας,
2009; Δούκας, 2010).
16
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προκειμένου να υποδηλωθεί η διαφοροποίηση από τις άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για τον λαϊκισμό του καθεστώτος, όπου διαμορφώνει αντιπαραθέσεις, αποδίδοντας την καθαρότητα και την αγνότητα σε συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού. Στις αποσπασματικές ενέργειες επαγγελματικής εκπαίδευσης εντάσσεται η ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πρόκειται για επαγγελματικό ιδρυματικό χώρο με διαφοροποιημένες επαγγελματικές σχολές, που θεωρήθηκε ότι θα λειτουργήσουν ως επαγγελματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εναλλακτικά προς το Πολυτεχνείο
χωρίς όμως να ενταχθεί στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πολιτική των προθέσεων για Τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ήταν ήδη καταγεγραμμένη από συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς χώρους και από εκπαιδευτικές επιτροπές.
Η πολιτική της δικτατορίας ακριβώς επειδή είναι πολιτική ενός ανελεύθερου καθεστώτος δεν εκφράζει την δημοκρατική
θέσμιση για την αποτελεσματική εκπαίδευση. Τα στελέχη των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. επιλέχθηκαν αυστηρά με κομματικά κριτήρια. Συγγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας καθορίστηκαν με προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται σε ένα ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο
περισσότερο επιδιώκει την προβολή του καθεστώτος από ότι την αποτελεσματική πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση.
Αργότερα, την περίοδο της μεταπολίτευσης το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης επανέρχεται με σειρά μέτρων για
Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με επαγγελματικά τεχνικά λύκεια και επαγγελματικές τεχνικές σχολές. Ο θεωρητικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης παραμένει και ενισχύεται με την ανορθολογική ανάπτυξη της οικονομίας. Η διαδοχή
των κυβερνήσεων ακόμη και η διαδοχή των υπουργών χαρακτηρίζεται από διαφορετικές πολιτικές για την επαγγελματική
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τυπικές αλλαγές ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των σχολείων, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το ουσιαστικό πρόβλημα των επαγγελματικών σχολών και σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, δεν επιλύεται
ένα από τα βασικά κοινωνικά θέματα, ο χαρακτηρισμός των επαγγελματικών σχολείων ως κατώτερων σχολείων, όπου μαθητές
και εκπαιδευτικό δυναμικό στιγματίζονται και περιθωριοποιούνται.
Αν και στην ιστορία της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να καταγραφούν ιδιαίτερες πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση της πρώτης κυβέρνησης Α. Παπανδρέου21 και μετέπειτα πολιτικές, που ίσως χαρακτηρίζουν προθέσεις υπουργών, όπως
του Γ. Αρσένη22, δεν αναιρούν τη γενικότερη οπτική και αντίληψη της κοινωνίας για την Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Επομένως, νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές περιόδους, φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο προς την κατεύθυνση των εξωτερικών ρυθμίσεων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαστάσεις του
θέματος, που εμπεριέχει πολιτικές κοινωνικές, οικονομικές αναφορές, που δημιουργούν ένα δυναμικό πεδίο προβληματισμών,
εντάσεων και αντιστάσεων σε επιβαλλόμενες πολιτικές.

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην νομοθεσία 2016-2017:
Συγκριτικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί
Η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές δεσμεύσεις δημιουργούν νέα δεδομένα και για την εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι οικονομικοί οργανισμοί επικεντρώνονται σε θέματα για την αποτελεσματική εκπαίδευση. Από το 2008 έως
το 2017 διευρύνονται προσεγγίσεις για ειδικά εκπαιδευτικά θέματα. Παρατηρείται μια επικέντρωση σε προτάσεις- παρατηρήσεις με θεματικές ερμηνείες των εκπαιδευτικών στόχων και των πολιτικών στα έθνη κράτη, μέλη των οργανισμών.
Επισημαίνεται ο συντονισμός διαδικασιών τόσο από τους Διεθνείς Οργανισμούς όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ρητό ή υπόρρητο στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών προς την κατεύθυνση ενιαίου μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο να
ανταποκρίνεται στους διευρυμένους στόχους των παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών23. Έτσι, δίνεται έμφαση σε διαδικασίες,
όπως οργάνωση σπουδών με συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθορισμός ετών φοίτησης και τίτλων σπουδών και ενιαία αξιολόγηση, κυρίως εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτές οι πολιτικές αντιστοιχούν στο θεωρητικό μοντέλο της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ανοιχτό σύστημα οικονομικών προσδιορισμών. Ταυτόχρονα, το θέμα του οικονομικού στόχου
συναρτάται και με ευρύτερες πολιτικές και για τα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Στο γενικότερο πλαίσιο ερμηνειών της προτεινόμενης πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η γενικότερη εφαρμοζόμενη πολιτική της μείωσης των δαπανών για την εκπαίδευση, ώστε να αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα η διαχείριση της εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οριοθετήσεων, ίσως πέρα από τις προσδοκίες,
ανάγκες και εκπαιδευτικές προοπτικές του έθνους-κράτους. Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση τη συγκεκριμένη
περίοδο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αναφορικά με ευρύτερους προσδιορισμούς για την ανάπτυξη και λειτουργικότητα της
σε άμεση συνάφεια με: α) τον οικονομικό στόχο, β) την υπερκέραση της κρίσης στην εκπαίδευση και ειδικότερα της κρίσης
της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και γ) της διαμόρφωσης ενός παράλληλου αποτελεσματικού δικτύου εκπαίδευσης προς
την γενική εκπαίδευση.
Στο μοντέλο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πολιτική επιλογή του συγκεκριμένου κόμματος, που εντάσσεται στην αριστερά.Έτσι, οι γενικότερες εκπαιδευτικές προτάσεις αξιολογούνται και με γνώΒλ. (Ενδεικτικά) Συγκριτικές προσεγγίσεις πολιτικών για την εκπαίδευση 1964 και 1981/85 (Δημαράς, 1995; Κασσωτάκης, 1986).
Βλ. (Ενδεικτικά) Το Ν. 2640/98 για την αναμόρφωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με παράλληλη αποκέντρωση σχολών
ΤΕΙ και ΑΕΙ.
Πρβλ. Για ευρύτερα σχόλια, κυρίως εστιασμένα στην πολιτική των προθέσεων με αντίστοιχη αιτιολόγηση (Αρσένης, 2015).
23
Βλ. (Ενδεικτικά) Θεωρήσεις με πολιτική ερμηνεία της οικονομικής κατάστασης με απολήξεις στην οργάνωση της εκπαίδευσης (Cedefop,
2012; ΓΓΔΒΜ 2013; Cholezas, 2013; Eurofound, 2012).
21
22
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μονα την αριστερή πολιτική της κυβέρνησης. Ζητήματα που θέτονται είναι ποιες δυνατότητες έχει μια αριστερή κυβέρνηση
να διαφοροποιηθεί σε ένα μοντέλο επιβαλλόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών επικαθοριζόμενων από Διεθνείς Οργανισμούς
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως σε αυτό το επίπεδο, τελικά αξιολογείται η πολιτική των ευέλικτων διευθετήσεων, αναπροσαρμογών προς μια κατεύθυνση λειτουργικής συσχέτισης διαφοροποιημένων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων.
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις 2016-201724 φαίνεται να επικεντρώνονται σε τέσσερα θεματικά πεδία: α) Αυξημένα έτη φοίτησης
σε τεχνικούς τομείς, β) αναμόρφωση προγράμματος σπουδών, γ) λειτουργική διασύνδεση Δευτεροβάθμιας Δια Βίου Εκπαίδευσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δ)ανατροφοδοτική επικοινωνία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αναδεικνύεται σε ισότιμη εκπαίδευση με την γενική. Επομένως, επικεντρώνεται η νομοθεσία στην αναίρεση διαφοροποιήσεων που θεωρητικά τουλάχιστον προέκυπταν από το περιεχόμενο του
αναλυτικού προγράμματος και την οργάνωση-στελέχωση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Με την κατάργηση των παράλληλων
τύπων τεχνικών σχολών επιτυγχάνεται η ενοποίηση σε έναν τύπο σχολείου, που ενσωματώνει διαφορετικούς τεχνικούς τομείς
ως ειδικότητες. Το θέμα των ειδικοτήτων βασίζεται σε νέους προσδιορισμούς για την αναγκαιότητα αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Η νομοθεσία αποφεύγει το περιοριστικό κλειστό σύστημα. Αυτό που προβάλλεται είναι ως απολήξεις, οι διαδικασίες
αναπροσαρμογής και επανεξέτασης λαμβάνοντας προφανώς υπόψη το ευμετάβλητο περιβάλλον οικονομίας και πολιτικής.
Ο νέος τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βασίζεται και σε διαφοροποιημένη θεώρηση αναφορικά με την οργάνωση
του αναλυτικού προγράμματος. Δίνεται έμφαση σε πολλαπλά πεδία αξιοποίησης ενδιαφερόντων αλλά και ανάπτυξης νέων
ενδιαφερόντων, σε ένα δημιουργικό περιβάλλον αξιοποίησης και αξιολόγησης διευρυμένων γνωστικών πεδίων, όπου γνώσεις
διαμεσολαβούνταιεργαλειακά με την αξιοποίηση παραδοσιακών και νεωτερικών μεθόδων διδασκαλίας σε άμεση διασύνδεση
με την τεχνολογία. Ο ενιαίος τύπος τεχνολογικής εκπαίδευσης προσφέρει δυνατότητες εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, λειτουργικής διευθέτησης των δαπανών, αποφεύγοντας τον κατακερματισμό που ενδεχόμενα θα δημιουργούσε δυσλειτουργίες
και δεν θα δινόταν η δυνατότητα της συλλογικής εποπτείας του συστήματος.
Η ενίσχυση της οπτικής της ισοτιμίας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θεωρητικά και τυπικά επιλύεται με την
δυνατότητα επικοινωνίας των δυο πόλων εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής και της Γενικής στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, που
δίνει την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, ώστε κύρια τα άτομα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να μην αισθάνονται εγκλωβισμένα, αποκομμένα από την άλλη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζονται και οι ευκαιρίες για τα άτομα Γενικής Εκπαίδευσης που μπορούν να μεταβούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αυτή η ανοιχτή επικοινωνία και διασύνδεση ίσως να
συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην απάλειψη στερεοτυπικών προσδιορισμών για την κατωτερότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να αυξήσει το δυναμικό των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με μαθητές υψηλών προσόντων από όλα
τα κοινωνικά στρώματα, δίνοντας άλλη προοπτική και στα άτομα και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Αν το ένα θετικό στοιχείο, είναι η διασύνδεση και η επικοινωνία των τύπων εκπαίδευσης στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, το
άλλο είναι οι δυνατότητες μετάβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε Πανεπιστημιακές Σχολές, δηλαδή να διαμορφώσουν στόχους για ανώτατες σπουδές, που θα τους εντάξουν στην αγορά εργασίας και με διαφορετικούς όρους. Η συναφής διαδικασία της
ανωτατικοποίησης των Τ.Ε.Ι δημιουργεί νέα δεδομένα για μια ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου θεωρητικά και πρακτικά
πεδία γνωστικών τομέων θεωρούνται ισότιμα σε μια θεώρηση συμπληρωματικότητας των γνώσεων και των εκπαιδευτικών
διαδικασιών.
Ως συνθετικό εκπαιδευτικό πολιτικό στάδιο μπορεί να θεωρηθεί η Δια Βίου Εκπαίδευση με τη δυνατότητα που δίνεται
στα άτομα να μεταβαίνουν σε διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης, μέσα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταβαίνοντας
σε διαφορετικούς τεχνικούς τομείς, που αντιστοιχούν και σε διαφοροποιημένους επαγγελματικούς ρόλους. Ειδικά, σε μια
περίοδο διεύρυνσης της αγοράς γνώσεων, όπου διαφορετικοί φορείς εμπλέκονται στην αγορά προσδοκιών για επαγγελματική
ένταξη είναι σημαντικό ότι η δημόσια εκπαίδευση ανταποκρίνεται, μέσα από σταθμισμένα προγράμματα επανένταξης, στην
εκπαίδευση με επαναπροσδιορισμό επαγγελματικών ευκαιριών. Αυτό το θέμα μπορεί να θεωρηθεί πέρα από μια εκπαιδευτική
προοπτική ή εκπαιδευτική διορατικότητα ως δημοκρατική διαδραστική διαδικασία, που δείχνει και την δυνατότητα ενός θεσμού να ερμηνεύει γεγονότα, καταστάσεις και να επιλύει θέματα.
Ουσιαστικό στοιχείο στη νέα νομοθεσία είναι ότι η εκπαίδευση δεν λειτουργεί ως απομονωμένος αποσπασματικός τομέας,
αλλά εννοιολογείται μέσα στο διευρυμένο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και στην πρακτική εξοικείωση οι μαθητές επικοινωνούν με
πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Εξοικειώνονται με επιχειρησιακούς τομείς και χώρους υπηρεσιών.Έτσι, κατανοούν
την γραφειοκρατική λειτουργία, τις ομαδο-συνεργατικές διεργασίες, την ανάγκη για καινοτομία, τα επιχειρησιακά σχέδια,
την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικότερα επαγγελματικά προσόντα που έχουν σχέση με την επαγγελματική ηθική και
την επικοινωνιακή συμπεριφορά.
24

Βλ. (Ενδεικτικά) Ν. 4386/09-05-2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Αρ. 66 ΦΕΚ 83(11-05-2016). Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Αρ. 1 ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017.
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Στους διευρυμένους στόχους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι η ουσιαστική εξοικείωση με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, αναδεικνύοντας την έννοια της δημιουργικότητας, της αξιοποίησης και του μετασχηματισμού
της ύλης, την δημιουργική οικονομική εξέλιξη, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε ένα περιβάλλον διευρυμένων διασυνδέσεων μεταξύ ατόμων συλλογικοτήτων, κοινωνιών και οικονομικών συστημάτων.
Όπως ήδη αναφέρθηκε η μετάβαση σε διαφορετικούς τεχνικούς τομείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως συμπληρωματικούς εκπαιδευτικούς κύκλους επανορίζει την σχέση Δια Βίου Εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας σε μια δημοκρατική πολιτική
διευθέτηση, όπου οι οικονομικές δυσαρμονίες του συστήματος επιλύονται στην δημόσια εκπαίδευση. Σε ένα περιβάλλον ανατροπών, αβεβαιότητας και ανασφάλειας ο πολιτικός λόγος μέσω της νομοθεσίας ενισχύει δομές ευκαιρίας κυρίως για τις μη
προνομοιούχες τάξεις, ώστε με ταχύτατες διαδικασίες τα άτομα να εντάσσονται σε τεχνικούς τομείς, να αποκτούν λειτουργικές
γνώσεις και να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Αναγνωρίζοντας ότι οι δυσλειτουργίες του οικονομικού συστήματος
δημιουργούν κοινωνικούς αποκλεισμούς, η εκπαιδευτική πολιτική ερμηνεύει τις καταστάσεις και δημιουργεί ένα νέο δημοκρατικό αφήγημα επανεντάσσοντας άτομα στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Παρατηρείται με σειρά
μέτρων επικέντρωση στη διασύνδεση των διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο και το τελευταίο μέτρο της
αξιοποίησης των Πανεπιστημιακών Σχολών για την παροχή ειδικών προγραμμάτων για αποφοίτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Σταδιακά και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενθυλακώνουν πολιτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε να επιλύσουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των πολιτών. Έτσι, το θέμα των πιστοποιήσεων που θα παρέχονται από την
Ανώτατη Εκπαίδευση καθιστά την Ανώτατη Εκπαίδευση25 προσηνή για ευρύτερα στρώματα πληθυσμού και ενισχύει την παρουσία των Περιφερειακών Πανεπιστημίων, που αναδεικνύονται σε επιστημονικά κέντρα, σε άμεση δι-επικοινωνία με την
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συμπεράσματα
Η οργάνωση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετίζεται με το μοντέλο οικονομικής οργάνωσης και
ευρύτερων πολιτικών και στρατηγικών στόχων για την οργάνωση της οικονομίας. Επομένως, μια αποσπασματική εκπαιδευτική
πολιτική για αυτόν τον τύπο της εκπαίδευσης εξελίσσεται σε μια ρύθμιση διεκπεραιωτική, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως
οργανωμένη πολιτική. Το ζήτημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετίζεται, όπως ήδη αναφέραμε, με την
ανορθολογική ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία πρέπει να συσχετιστεί και με αντίστοιχες κοινωνικο-πολιτικές υποδηλώσεις
για θέματα, όπως η λειτουργικότητα του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος και η κοινωνική προσδιορισμένη κανονικότητα με
βάση το ταξικό μοντέλο και παραμέτρους διαφοροποιήσεων που εδράζονται στο κοινωνικό φύλο και πρόσφατα και στην
εθνικότητα.
Φαίνεται ότι μονοσήμαντες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν επιλύουν ένα σύνθετο φαινόμενο, όταν ήδη στο κοινωνικό σύνολο
έχει διαμορφωθεί στερεοτυπικός προσδιοριστικός λόγος για τον τεχνικό τομέα, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους οριοθετημένους προσδιορισμούς, που υποδηλώνουν την κατωτερότητα ατόμων που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς. Επομένως,
η αναφορά σε λειτουργικά ζητήματα οργάνωσης τεχνικών σχολών δεν επιλύει το ζήτημα, διότι επικεντρώνεται σε εξωτερικά
χαρακτηριστικά οργάνωσης της εκπαίδευσης χωρίς να ασχολείται με ζητήματα διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών,
χωρίς να αναιρεί κοινωνικές υποδηλώσεις και κατασκευές.
Αν και αναγνωρίζεται ότι η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει συγκριτική μελέτη
παρουσίασης νομοθεσίας και εκπαιδευτικών πρακτικών με αντίστοιχη αποτίμησή τους. Διαφοροποιημένες πολιτικές από κυβερνήσεις ή συνηθέστερα από Υπουργούς Παιδείας δεν συσχετίζουν την νέα νομοθεσία με τις προηγούμενες, δεν αιτιολογούν
την αναγκαιότητα αλλαγής, αναμόρφωσης ή αναβάθμισης. Όπως φαίνεται από τις εισηγητικές εκθέσεις ή από τις συζητήσεις
στα πρακτικά της βουλής διατυπώνεται μια μορφή ανταγωνιστικού αντιθετικού λόγου, που εκδηλώνει την πολιτική πρόθεση
ακύρωσης πολιτικών επιλογών για την εκπαίδευση. Ο λόγος βασίζεται σε συμβολικά πεδία αντιπαράθεσης χωρίς να δομείται
παραγωγικός λόγος για την επίλυση ζητημάτων, που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Με βάση αυτή την οπτική διαπιστώνεται
ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί οργανωμένη πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση, διότι δεν διαμορφώνεται δημιουργικός αναστοχασμός, ώστε η πολιτική παρέμβαση να βασίζεται σε μελέτη επιστημονικών δεδομένων με παρατηρήσεις σε μια
σειρά θεμάτων, όπως: α) στόχοι αυτού του τύπου της εκπαίδευσης, β) διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
γ) κοινωνικο-πολιτικοί προσδιορισμοί και δ) οργανωτικά λειτουργικά θέματα.
Στην αποσαφήνιση των στόχων της εκπαίδευσης- πέρα από τις γενικότητες που επαναλαμβάνονται και δυστυχώς δεν μπορούν να καθορίσουν αποτελεσματικές πολιτικές- επιβάλλεται η αναφορά σε ένα διευρυμένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πεδίο. Επομένως, κάθε προτεινόμενο μέτρο, κάθε διάσταση που σχετίζεται με την οργάνωση αποτελεσματικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιβάλλεται να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες θεματικές. Σε ένα περιβάλλον οικονομικών
ανακατατάξεων, τεχνολογικών εξελίξεων, ανεργίας και φαινομένων όπως το braindrain, οποιαδήποτε νομοθεσία για την
25

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα που τους παρέχεται παρακολούθησης διετούς κύκλου σπουδών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
με πιστοποίηση των σπουδών τους. (Ν. 4485/2017, Αρ. 1, ΦΕΚ Α' 114/04-08-2017) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων […] μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».

134

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να ερμηνεύσει το πολυσύνθετο οικονομικό περιβάλλον, που αντιστοιχεί σε οικονομικό
παράδειγμα, που ορίζει και καθορίζει ρητά ή υπόρρητα λειτουργικές παραμέτρους, που απορρέουν από την σύγχρονη μορφή
οργάνωσης της οικονομίας. Επομένως, σχολές, προγράμματα αναπροσαρμόζονται και επανακαθορίζονται με βάση νέα δεδομένα που προκύπτουν στην αγορά εργασίας.
Το οικονομικό παράδειγμα όπως λειτουργεί δεν μπορεί να είναι το μόνο προσδιοριστικό στοιχείο στην οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης, διότι ο όρος εκπαίδευση εμπεριέχει νοηματοδοτήσεις και εννοιολογήσεις για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας και την διαμόρφωση του κοινωνικού υποκειμένου. Επομένως, αναίρεση αυτών των προσδιορισμών θα οδηγούσε σε αναίρεση και της λειτουργικότητας της εκπαίδευσης. Αφού έχει προηγηθεί μια εκτενής μελέτη θεωρητικών παραδειγμάτων για την λειτουργία της οικονομίας και ζητήματα όπως η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική ενσωμάτωση, η πολιτική
των δικαιωμάτων των ατόμων, η νομοθεσία επιλύει θέματα λειτουργικής οργάνωσης. Οι τύποι των σχολών δεν είναι τυχαία
επιλογή, η οργάνωση των συγγραμμάτων, η επιλογή των καθηγητών ενσωματώνεται στον σχεδιασμό για την αποτελεσματική
λειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Όπως φαίνεται η νομοθεσία είναι η απόληξη ενός σχεδιασμού και η αρχή μιας εφαρμογής. Επομένως, όλα τα στάδια
εφαρμογής ελέγχονται ως προς την συνάφεια, συνέπεια, με το βασικό θεωρητικό μοντέλο που έχει διαμορφωθεί. Η πολιτική
λειτουργία δεν ολοκληρώνεται με την νομοθεσία, ακολουθεί ένα επόμενο στάδιο, όπου καταγράφονται προβληματισμοί, επισημάνσεις, παρατηρήσεις από τους γραφειοκρατικούς φορείς και την διευρυμένη εκπαιδευτική κοινότητα. Ένα σύστημα δεν
απαξιώνεται, δεν υποτιμάται, δεν υποβαθμίζεται, περιβάλλεται από την εμπιστοσύνη των πολιτών, όταν προλαμβάνει δυσλειτουργίες, εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται. Σε μια περίοδο ταχύτατων εξελίξεων, η έννοια του χώρου, χρόνου σε παγκοσμιοποιημένες συνθήκες διαμορφώνει δυναμική εξελίξεων και υπερβάσεων, η εκπαίδευση ως θεσμός με δημοκρατικούς
όρους θα πρέπει να υπερβεί την κρίση διαμορφώνοντας ευέλικτες αναπροσαρμοζόμενες πολιτικές.
Ανακεφαλαιώνοντας, η αποτελεσματική Επαγγελματική Εκπαίδευση επαναφέρει την συζήτηση στο μεθοδικό επαναπροσδιορισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα της επανεγγραφής μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης, η οποία προϋποθέτει πολιτική βούληση, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς
φορείς, όπως και μεθοδική μελέτη των προτάσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η νομοθεσία για την Επαγγελματική Εκπαίδευση σχετίζεται με την υπέρβαση της κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική, άρα η εκπαίδευση εμπλέκεται στον ευρύτερο
σχεδιασμό αναμόρφωσης της κοινωνίας με λειτουργία των δημοκρατικών φορέων, ώστε να διαμορφωθούν πολιτικές, που να
αποτελούν μέρος της επίλυσης ευρύτερων δυσλειτουργιών στην ελληνική κοινωνία.
Αναφορικά με την τελευταία νομοθεσία, αν και δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα
της, φαίνεται να είναι απόρροια ενός μεθοδικού σταδίου μελέτης οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων, ώστε
η Επαγγελματική Εκπαίδευση να μην προβάλλεται ως η «άλλη» εκπαίδευση, αλλά μια μορφή εκπαίδευσης που διαφοροποιείται από την γενική ως τα γνωστικά αντικείμενα και το εκπαιδευτικό της προσωπικό. Δίνεται έμφαση στο επιχείρημα ότι
είναι αναβαθμισμένη, επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, στις προτιμήσεις και τις επιλογές τους.
Έτσι, η οργάνωση της βασίζεται στο δημοκρατικό προνοιακό μοντέλο που δεν λαμβάνει υπόψη του μονοσήμαντα την αγορά
εργασίας, αλλά συνεξετάζει ευρύτερους κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες.
Στα θετικά στοιχεία τα οποία επισημάναμε είναι ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση διαμορφώνεται ως ένα ανοιχτό σύστημα
εκπαίδευσης, που δεν εγκλωβίζει τους μαθητές σε μια βαθμίδα, δημιουργεί προϋποθέσεις μετάβασης τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, όπως και σε συμπληρωματικούς εκπαιδευτικούς κύκλους. Οπωσδήποτε το σύστημα θα δοκιμαστεί, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί σειρά ζητημάτων, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, την ανταπόκριση της από το
μαθητικό πληθυσμό, από τους γονείς και ευρύτερα από την κοινωνία. Οπωσδήποτε πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση,
που διαρκώς εμπλουτίζεται ακριβώς στο σημείο που θα έπρεπε της διεύρυνσης των δομών ευκαιρίας για τα άτομα, που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική είναι οι διαδικασίες φυσικοποίησης και νομιμοποίησης
επιλογών και προτιμήσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως, πρέπει να
διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο επικέντρωσης στην ανάδειξη της χειρονακτικής εργασίας, της δημιουργικότητας, της καλλιέργειας ενδιαφερόντων για την φύση, τον άνθρωπο, τον πολιτισμό σε μια διεύρυνση πεδίων σκέψης, ώστε η έννοια του
«έργου» και της προσφοράς να ενσωματωθεί στις επαγγελματικές επιλογές, προκειμένου οι θεωρητικοί τομείς να υποστηρίξουν πρακτικές οργάνωσης και εμπλοκής, κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής.
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Διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιοτική έρευνα σε μαθητές 3ης Λυκείου
[υποψήφιοι φοιτητές Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ] και σε
πρωτοετείς φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ
Καρακώστα Λαμπρινή1,
Ριζοπούλου Σοφία2

Περίληψη
Κοινή παραδοχή αποτελεί η διαφορετική μεθοδολογία που εντοπίζεται στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης, σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η γεφύρωση του κενού μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλές φορές χάσκει
μετέωρη, δίχως κανενός είδους μελήματος, είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια, είτε και από την πολιτεία. Το υπουργείο, θα όφειλε
να έχει μια περισσότερο ολιστική αντιμετώπιση και όχι μια στάση θωράκισης της γνώσης ανάλογα με τη βαθμίδα. Αυτό, φαίνεται,
έμμεσα, πως επιδιώκεται, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε επίπεδο οραματικής διατύπωσης· κάτι που θα επανακαθόριζε το πλαίσιο
συνεργασίας των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτου βαθμίδος και επιδιώξεων. Στόχος του πονήματος τούτου είναι η διερεύνηση της σχέσης μαθητών και προπτυχιακών φοιτητών της αρχιτεκτονικής με τη “θεωρία” της αρχιτεκτονικής ειδικά, και της εκπαίδευσης του
αρχιτέκτονα γενικότερα. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση αποτελεί εμπειρική ποιοτική έρευνα μέσω εστιασμένης συζήτησης, η
οποία στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των μηχανισμών κατά τις διαδικασίες προσέγγισης της γνώσης.

Αbstract
It seems more than obvious that a different methodology is being applied in the way knowledge is focused upon at the various levels
of the education system. Bridging the gap between secondary and higher education is neither a matter of concern amongst the universities nor the state. The ministry although pro-holistic in its manifestations, it does not seem to have a clear structured vision, which
would in turn result in redefining the gaze and coming together of all the members of the educational community. The present essay
discusses the opinions, perceptions and how pupils and undergraduate students of architecture relate to the »theory« of architecture
and especially the way architects are educated.
This research approach is an empirical qualitative research through focused group, which aims to describe, analyze, interpret and understand the mechanisms of approaching knowledge base on its results.

Λέξεις κλειδιά:
Εκπαιδευτική πολιτική, υποψήφιος φοιτητής αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, πρωτοετής φοιτητής αρχιτεκτονικής ΕΜΠ,
ποιοτική έρευνα, γραμμικό σχέδιο.

1. Εισαγωγή
1.1. Το τι ισχύει σήμερα
Κοινή παραδοχή αποτελεί η διαφορετική μεθοδολογία που εντοπίζεται στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η γεφύρωση του κενού μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλές φορές χάσκει μετέωρη δίχως κανενός είδους μελήματος, είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια –αν θεωρήσουμε ότι αποτελούν
αυτόβουλες ατομικότητες εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, στο μέτρο του δυνατού και στη λογική της ανεξάρτητης μη
στοχευόμενης γνώσης “από τα πάνω”– είτε από την πολιτεία και συγκεκριμένα από το υπουργείο παιδείας. Ένα υπουργείο,
που θα όφειλε να έχει μια περισσότερο ολιστική αντιμετώπιση και όχι μια στάση θωράκισης της γνώσης και του τρόπου προσέγγισης της ανάλογα με τη βαθμίδα. Αυτό, ενώ δείχνει έμμεσα να επιδιώκεται δεν είναι ξεκάθαρο σε επίπεδο οραματικής
διατύπωσης κάτι που θα επανακαθόριζε το πλαίσιο θέαση, και συνεργασίας, όλων των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου βαθμίδος
και επιδιώξεων. Το αντικείμενο της έρευνας δεν είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο ή την οδό [μέθ–οδο] που ακολουθεί κανείς
κατά τη διαδικασία προσέγγισής του.

Παραδοχές
-

αλλαγή ταυτότητας [μαθητής  φοιτητής]
αλλαγή μεθοδολογίας προσέγγισης της γνώσης [αποδέκτης της γνώσης που δίδεται από μία “αυθεντία”  ερευνητής
μέσω μίας διαδικασίας που εν δυνάμει επιτρέπει την καθαίρεση της πρωτοκαθεδρίας της “αυθεντίας”]

Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων | MSc Interior Design | MSc Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με κατεύθυνση
"Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια" | φοιτήτρια στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. lamprinikarakosta@gmail.com.
2
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. | Διακοσμήτρια ΑΤΕΙ Αθήνας | μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός, κατεύθυνση Α1: “Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής | φοιτήτρια στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. sofia.rizopoulou@gmail.com.
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-

αναλυτικό πρόγραμμα vs πρόγραμμα σπουδών [υπακοή σε ένα πρόγραμμα που ορίζεται από την πολιτεία άμεσα  επιλογή μεταξύ δυνατοτήτων ενός προγράμματος σπουδών που ορίζεται από την πολιτεία έμμεσα/αλλαγή ρόλου μαθητή
από απλός εκτελεστής  σε φοιτητής επιλογέας]

1.2. Στόχος της εργασίας
Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της μεθοδολογίας προσέγγισης της γνώσης στις δύο βαθμίδες της:
αυτής του λυκείου και, της άλλης, του πανεπιστημίου, και συγκεκριμένα του πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. στην αρχιτεκτονική σχολή
του. Επιδιώκεται λοιπόν, να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και οι μελλοντικές τάσεις που πιθανά να διαφαίνονται,
καθώς γενικότερη τάση στην εκπαίδευση είναι η αναπλαισίωση της πανεπιστημιακής γνώσης στις χαμηλότερες βαθμίδες της.
Ουσιαστικά αναζητούμε σημεία ομοιότητας και διαφοράς των μεθοδολογικών προσεγγιστικών διαδικασιών του γνωρίζειν,
με κύρια μέριμνα της γεφύρωση τους. Η επικράτεια εντός της οποίας πραγματώνεται αυτή η αναζήτηση είναι: από τη μία, οι
μαθητές της τρίτης λυκείου και από την άλλη, οι φοιτητές του πρώτου έτους του προπτυχιακού τμήματος της αρχιτεκτονικής
σχολής του Ε.Μ.Π..

1.3. Αναγκαιότητα εκπόνησης έρευνας
Η αναγκαιότητα σε κάθε αξιακό σύστημα ορίζεται a priori και μόνον έτσι μπορεί να υπακούει σε ένα όραμα, της μορφής
κοιτάω εκεί που θέλω να φτάσω για να μη φτάσω κάπου αλλού, σε περίπτωση που κοιτάω αλλού. Εφόσον λοιπόν επιδιώκεται
ώσμωση μεταξύ των δύο διαφορετικών καταστάσεων, αυτό της γ’ λυκείου και του πρώτου έτους στην αρχιτεκτονική σχολή
του Ε.Μ.Π., θα πρέπει να οριστούν εξ’ αρχής οι νέες συνθήκες. Εκείνες οι συνθήκες, που θα αυξήσουν την εντροπία του συστήματος, έτσι ώστε να υπάρξει διάρρηξη αυτού του ελαστικού υμένα ο οποίος διαχωρίζει με έναν ημιδιάφανο τρόπο τις δύο
συνθήκες. Συνθήκες που καθεμία από το δικό της μετερίζι θεωρεί πως είναι κανονική [Κ.Σ.]. Για να υπάρξει διάχυση της
γνώσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, αρχικώς θα πρέπει να προσδιοριστεί μέσω των ποιοτικών δεδομένων για να υπογραμμιστεί η διαφοροποίηση και να τεκμηριωθεί με ποιοτικές προσεγγίσεις και όχι με ποσοτικά κριτήρια.

1.4. Ερευνητικά ερωτήματα
Σε αυτό το πρώτο στάδιο της έρευνας επιδιώκεται να ενισχυθούν, μέσω τεκμηρίων, οι αρχικές μας θέσεις, έτσι ώστε να
είμαστε, σε ένα δεύτερο στάδιο –επανεξέτασης του θέματος– σε θέση να διατυπώσουμε επακριβώς τα ερωτήματα εκείνα που
εκκινούν, ως συλλογιστική σκέψη, από την παρατήρηση της αδυναμίας γεφύρωσης των δύο βαθμίδων, δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πιο θεωρητική διάσταση του φαινομένου, που επιδιώκει να μετουσιωθεί, μέσω των τεκμηρίων, σε συγκεκριμένα διατυπωμένα ερωτήματα [ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας].

2. Μεθοδολογία της έρευνας
2.1. Εισαγωγή
Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας, το πρώτο πράγμα που καλείται να κάνει ένας ερευνητής από τη στιγμή που έχει θέσει
τους ερευνητικούς του σκοπούς και τα ερευνητικά του ερωτήματα είναι να σχεδιάσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε
σχέση με το υπό εξέταση πεδίο.
Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση αποτελεί μια εμπειρική ποιοτική έρευνα, η οποία στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση,
ερμηνεία και κατανόηση των μηχανισμών κατά τις διαδικασίες προσέγγισης της γνώσης και της διαφορετικής στάσης που
πραγματώνεται μέσω των αποτελεσμάτων της, δηλαδή των εκφερόμενων απόψεων του παραληπτών της, που δεν είναι άλλοι
από τους μαθητές ή τους φοιτητές στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η επίτευξη των στόχων, αλλά και η διερεύνηση των υποθέσεων της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσα από
ομάδες εστιασμένης συζήτησης [Focus groups]. Η αυτόνομη εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί την μοναδική
περίπτωση άντλησης ποιοτικών δεδομένων και αποτελεσμάτων, στην παρούσα μελέτη, καθώς βασικός στόχος της έρευνας
είναι η διερεύνηση και η δυναμική μίας διομαδικής αλληλεπίδρασης.

2.2. Ποιοτική έρευνα
H ποιοτική κοινωνική έρευνα και οι ποιοτικές μεθοδολογίες, γενικότερα, αποτελούν σχηματικά ένα από τα δύο μεγάλα
μεθοδολογικά παραδείγματα και ερευνητικά εργαλεία στις κοινωνικές επιστήμες. Τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με
την ποιοτική μεθοδολογία [όπως και με κάθε μεθοδολογία] είναι η ερευνητική και μεθοδολογική προσέγγιση, το ερευνητικό
πρόβλημα, η θεωρητική αφετηρία του ερευνητή και τα συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο [Ιωσηφίδης, Θ. 2001].
Η ποιοτική προσέγγιση υπαγορεύει διερευνήσεις μικρότερης κλίμακας και επικεντρώνεται στην κατανόηση του υποκειμενικού κόσμου της ανθρώπινης εμπειρίας. Στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων, απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα »πώς« και »γιατί«. Στην ποιοτική προσέγγιση η θεωρία
δεν προηγείται της έρευνας αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα. Η συλλογή των ποιοτικών στοιχείων γίνεται με ανοικτά και ευέλικτα εργαλεία, ενώ για την ανάλυσή τους αξιοποιούνται κυρίως εργαλεία ανάλυσης λόγου και κειμένων [Bryman, A. 1988,
Bernard, H.R. 1994].
138

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Η εφαρμογή ποιοτικών μεθοδολογιών εξαρτάται από την φύση του ερευνητικού προβλήματος και από τις συγκεκριμένες
επιλογές του ερευνητή. Πολλά ερευνητικά ερωτήματα και προσεγγίσεις αναφέρονται σε κοινωνικά φαινόμενα, ομάδες και
καταστάσεις για τα οποία ο βασικός στόχος είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της δομής και λειτουργίας τους καθώς και των
κοινωνικών σχέσεων [αίτια, συσχετίσεις, συνέπειες] που τα χαρακτηρίζουν και όχι η απλή αναγωγή τους σε μετρήσιμες ποσότητες. Επίσης ανάλογα με την οπτική του εκάστοτε ερευνητή έμφαση μπορεί να δίδεται στα ποιοτικά, μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά κάποιου κοινωνικού φαινομένου με στόχο την εξήγηση, την ερμηνεία, την κατανόηση, την ανάπτυξη ή την
επιβεβαίωση μιας θεωρίας ή την αποκάλυψη αιτιακών σχέσεων. Συνεπώς, η ποιοτική έρευνα παρέχει τη δυνατότητα μέσα
από τη συζήτηση να καταγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός υπό μελέτη πληθυσμού, τα οποία σε μία ποσοτική έρευνα.
Οι κυριότερες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές προσεγγίσεις είναι [Korres, K. 2015]:
• η συνέντευξη [interview], η οποία μπορεί να έχει τη μορφή δομημένης [standardised open-ended interview], ημίκατευθυνόμενης [semi-structured interview], συνέντευξης μέσω οδηγού [interview guide approach], άτυπης συνέντευξης μέσω συζήτησης [informal conversational interview].
• η ανάλυση περιεχομένου [conversation analysis].
• οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης [focus groups].
Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης αποτελούν το κεντρικά στοιχείο της παρούσας έρευνας και αναπτύσσονται αναλυτικά
στη συνέχεια.

2.3. Ομάδες εστιασμένης συζήτησης [focus groups]
Η μέθοδος των ομάδων εστιασμένης συζήτησης [focus groups] η οποία αναφέρεται και σαν μέθοδος ομάδων επικέντρωσης
συνίσταται σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο άντλησης ποιοτικών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, μέσα από μια διαδικασία άμεσης αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα και για ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο θέμα –
ερευνητικό αντικείμενο [Ιωσιφίδης, Θ. 2008].
Η μέθοδος των focus groups, σαν ποιοτική μεθοδολογία στην κοινωνική έρευνα, διαφέρει τόσο από την συμμετοχική παρατήρηση όσο και από την ατομική συνέντευξη. Σε σχέση με την συμμετοχική παρατήρηση η μέθοδος επιτρέπει την παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και πάνω σε ένα
και μόνο αντικείμενο καθορισμένο από τον ερευνητή. Αντίθετα η συμμετοχική παρατήρηση είναι λιγότερο »τεχνητή μέθοδος«
αφού επιτρέπει την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της »πραγματικής« κοινωνικής ζωής. Σε σχέση, με τις ατομικές συνεντεύξεις έρευνας, η μέθοδος των focus groups υπερέχει διότι περιέχει ως συστατικό της στοιχείο την άμεση αλληλεπίδραση και την ομαδική δυναμική ενώ υστερεί στην έκταση του βάθους της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου.
Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου και η πιο σημαντική θεωρητική της αφετηρία είναι η αξιοποίηση, η κατανόηση
και η ερμηνεία της »δυναμικής των ομάδων«. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαδική συμπεριφορά και
δυναμική, όπως π.χ. ατομικοί, διατομικοί και κοινωνικοί – διομαδικοί παράγοντες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία, την αξιολόγηση και παρουσίαση των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν και την αποφυγή προκαταλήψεων και
λανθασμένων συμπερασμάτων. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαδική δυναμική και
την »απόδοση« ενός focus group είναι τα φυσικά και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, οι συνδυασμοί ομοιογένειας – ετερογένειας της ομάδας προς ορισμένα χαρακτηριστικά και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της ομάδας στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και οργανωμένης της συζήτησης [Cohen & Manion, 2000].
H μέθοδος των focus groups στην ποιοτική κοινωνική έρευνα βρίσκει αρκετές εφαρμογές κυρίως σε περιπτώσεις διερεύνησης της οργάνωσης και λειτουργίας οργανισμών και οργανωμένων κοινωνικών ομάδων· της λειτουργίας θεσμών και πλαισίου παραγωγής και εφαρμογής πολιτικής· της διερεύνησης της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας· καθώς και σε
περιπτώσεις κοινωνικών καταστάσεων με έντονο το στοιχείο της ατομικής και ομαδικής αλληλεπίδρασης, των αντιθέσεων
και της ανάγκης συντονισμού. Φυσικά για κάποιες περιπτώσεις η μέθοδος μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο, ενώ σε άλλες συμπληρωματικό ή περιορισμένο ρόλο. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις η χρήση και η εφαρμογή της μεθόδου δεν συνίσταται·
όπως σε περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες σε αυτή.
Ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνας η μέθοδος των focus groups είναι δυνατόν να έχει
αυτόνομη εφαρμογή ή να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθοδολογίες ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα. Στόχος
των ομάδων εστίασης είναι η συλλογή πλούσιων και λεπτομερών ποιοτικών δεδομένων για τις αντιλήψεις, τις νοηματοδοτήσεις, τις δράσεις, τις πρακτικές και τις κοινωνικές σχέσεις των συμμετεχόντων σε αυτές. Η μέθοδος αυτή μπορεί να συμβάλλει
στην εξήγηση κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών καθώς και στην παραγωγή νέων θεωρητικών προτάσεων.
Τέλος, ένα βασικό ζήτημα στον σχεδιασμό των ομάδων εστίασης οφείλει να είναι η επιτυχής απόδοση των ερευνητικών
ερωτημάτων σε ερωτήματα ή θεματικές εντός της συζήτησης. Η απόδοση αυτή αποτυπώνεται στο κεντρικό εργαλείο της διεξαγωγής των focus groups που είναι ο Οδηγός της Συζήτησης [discussion guide]. O Οδηγός περιέχει όλες τις ερωτήσεις και
θεματικές που θα συναντήσουμε στη συζήτηση· ερωτήσεις που θα τεθούν στους συμμετέχοντες· αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η ίδια η δυναμική της συζήτησης και της ομάδας τις μεταβάλλει σημαντικά [Cohen & Manion, 2000]. Ενώ, άλλα
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βασικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή μιας ομάδας εστίασης έχουν να κάνουν με την τήρηση κανόνων
ηθικής, δεοντολογίας και πληροφορημένης συναίνεσης, με ζητήματα γλωσσικής κατανόησης, με τρόπους εξασφάλισης ενός
ικανού αριθμού ατόμων συμμετοχής, καθώς και με τον αριθμό, την ιδιότητα και το είδος των συμμετεχόντων.

3. Ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας
3.1. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τη σχέση μαθητών και προπτυχιακών φοιτητών της Αρχιτεκτονικής με τη θεωρία της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα κριτήρια βάσει
των οποίων ο μαθητής ή ο φοιτητής επιλέγει τη συγκεκριμένη σχολή πριν εισαχθεί σε αυτή. Ακολούθως, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εν δυνάμει πορεία που διανύουν οι φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο, τους παράγοντες που την καθορίζουν και πως
αυτοί επιδρούν στην προσωπικότητα των φοιτητών. Διερευνώνται, επίσης, οι προοπτικές τους μετά την απόκτηση του πτυχίου,
μέσα από το δικό τους οπτικό πρίσμα.

3.2. Δείγμα και Δειγματοληψία
Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης περιλαμβάνουν ένα μικρό αριθμό ατόμων [8-12], οι οποίοι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Αρχιτεκτονικής σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου [https://www.ntua.gr/el/] στο συγκρότημα Πατησίων και στο χώρο του φροντιστηρίου εκμάθησης γραμμικού και
ελεύθερου σχεδίου »Πλάκας« [https://plakas.gr/]. Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο φροντιστήριο διότι εισάγει τον μεγαλύτερο
αριθμό εισακτέων στη Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. σε όλη την Ελλάδα.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ατόμων ήταν η αρχιτεκτονική σχολή της Αθήνας ως πρώτη επιλογή, καθώς και η γνώση
του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, στο φροντιστήριο »Πλάκας« επιλέχθηκε αρχικά ένα τμήμα γραμμικού σχεδίου
14 ατόμων. Παρόλα αυτά, μόνο τα 8 άτομα θα ακολουθούσαν τον κλάδο της αρχιτεκτονικής, ανάμεσά τους μόνο 1 άτομο αρσενικού φύλου, καθώς η συγκεκριμένη σχολή είναι πιο δημοφιλής στο θηλυκό φύλο. Αντίστοιχα, και στην Αρχιτεκτονική
Σχολή επιλέχθηκαν 8 άτομα, έτσι ώστε το δείγμα να βρίσκεται σε αναλογία ισοβαρή. Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα
σε μία διδακτική ώρα, του μαθήματος »Σύνθεση Ι« του Α΄ εξαμήνου. Η »Σύνθεση Ι« είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της
σχολής και απαιτεί την πολύ καλή γνώση του “γραμμικού σχεδίου”, μάθημα το οποίο διδάσκονται τόσο στο σχολείο όσο και
εξετάζονται σε αυτό ως ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τους στη σχολή. Συνεπώς, συνδέεται απόλυτα με το δείγμα του φροντιστηρίου.

3.3. Ερευνητική Διαδικασία
Αρχικά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο φροντιστήριο »Πλάκας« και στη συνέχεια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όπως προαναφέρθηκε, η διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσα από ομάδες
εστιασμένης συζήτησης [Focus groups]. Οι συζητήσεις, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, πραγματοποιήθηκαν στους χώρους διδασκαλίας μισή ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στις αίθουσες βρίσκονταν μόνο οι δύο ερευνητές και οι 8 μαθητές, αντίστοιχα στην κάθε περίπτωση, χωρίς άλλες παρουσίες προσώπων και ενοχλήσεις.
Το πλαίσιο της συζήτησης ήταν καθορισμένο από τους ερευνητές πριν τη συνάντηση. Ουσιαστικά υπήρχε μία ημι-δομημένη
συζήτηση, βασισμένη στις έννοιες της »Αρχιτεκτονικής« και του »Αρχιτέκτονα«, με βασικό συντονιστή τον έναν από τους δύο
ερευνητές. Ο δεύτερος ερευνητής είχε τον ρόλο του »παρατηρητή« στη συζήτηση. Δεν συμμετείχε παρεμβατικά σχεδόν καθόλου στη συζήτηση, παρά μόνον επικουρικά, αλλά κρατούσε γραπτές σημειώσεις αποκωδικοποιώντας την συζήτηση· καθώς
η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης δεν καθίστατο δυνατή, διότι οι μαθητές του φροντιστηρίου »Πλάκας« ήταν ανήλικοι
και έπρεπε να ζητηθεί συγκεκριμένη άδεια από τους γονείς αυτών –διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Συνεπώς, ηχογραφικά
ντοκουμέντα δεν συλλέχθηκαν σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, έτσι ώστε να υπάρξει ομοιογένεια στην όλη διαδικασία.
Μέσα από τη συζήτηση, ο ερευνητής – παρατηρητής, προσπάθησε να καταγράψει τις αντιλήψεις, τις γνώσεις, τις εμπειρίες
αλλά και τον τρόπο που προσλαμβάνουν, τα διάφορα θέματα που συζητήθηκαν, τα άτομα και των δύο ομάδων. Ο ρόλος του
δεν περιορίστηκε όμως μόνο σε αυτό. Επιδίωξε, παράλληλα, να κρατήσει σημειώσεις σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία
που εκφράστηκε μεταξύ των μαθητών· φοιτητών, τις εντάσεις· εν ολίγοις, τη δυναμική, κοινώς, της ομάδας. Η εφαρμογή της
μεθόδου των ομάδων εστιασμένης συζήτησης [Focus groups] δίνει, στον ερευνητή, τη δυνατότητα της καταγραφής των απόψεων, που προέρχονται μέσα από την αλληλεπίδραση [interaction] των ατόμων μίας ομάδας σε τοπικό επίπεδο [McNaughton,
G. 2001]. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στην συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία μαθητές ενθαρρύνθηκαν από άλλους
μαθητές στο να εκδηλώσουν απόψεις που μπορεί να μην αποκάλυπταν συνειδητά στο πλαίσιο μιας ατομικής συνέντευξης·
αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι οι εξής: στις αρχικές τους απαντήσεις οι ερωτηθέντες ήταν μονολεκτικοί, ενώ στη συνέχεια
μέσω της αλληλεπίδρασης της ομάδας, ανέπτυξαν μια πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση, σχεδόν όλα τα μέλη της.
Όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε ένα οδηγός συζήτησης πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας, ο οποίος παρουσιάζεται
αναλυτικά στη συνέχεια. Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, το οποίο αφορούσε την έννοια της »Αρχιτεκτονικής«, δόθηκε –
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στους μαθητές στην μία περίπτωση και στους φοιτητές στην άλλη– μία εικόνα που απεικόνιζε την “Αρχιτεκτονική” του Laugier3
και τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν την αναγνωρίζουν ή όχι. Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποιες γενικού τύπου ερωτήσεις
[όπως: Τι είναι Αρχιτεκτονική; Τι σχετίζεται με την έννοια της Αρχιτεκτονικής;] ώστε να καταγραφούν οι απόψεις και αντιλήψεις όλων των ατόμων πάνω στην ευρεία έννοια της »Αρχιτεκτονικής« [Laugier, M.A. reissue in 2013].
Το δεύτερο μέρος της συζήτησης, το οποίο αφορούσε την έννοια του »Αρχιτέκτονα«, δομήθηκε με, πιο συγκεκριμένες,
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στην συγκεκριμένη έννοια ο κάθε ένας από τη δική του οπτική γωνία,
εκφράζοντας και συζητώντας διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ο οδηγός συζήτησης
ως βασικό εργαλείο στη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας· όταν όμως οι απαντήσεις υπήρξαν ασαφής, ζητούνταν συμπληρωματικές επεξηγήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα, χωρίς να τροποποιείται ιδιαιτέρως η δομή της συζήτησης. Και στις δύο προσεγγίσεις ο διάλογος σκηνοθετείται εσκεμμένα με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει κλιμάκωση.

Οδηγός Συζήτησης // 1 σχετικά με την “Αρχιτεκτονική”

Διάγραμμα 1: Σχεδιάγραμμα του πρώτου οδηγού συζήτησης που αφορά την έννοια της “Αρχιτεκτονικής”.

• Αναγνωρίζετε αυτή την φωτογραφία;
• Έχετε παρακολουθήσει εκδηλώσεις - διαλέξεις ή δρώμενα που να σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την αρχιτεκτονική;
• Θέτρο, Κινηματογράφος, Τέχνη, Ψηφιακή Τεχνολογία, Μουσική, Ιατρική, Τεχνολογία ... Σχετίζονται με την αρχιτεκτονική;
Tι άλλο θα μπορούσε να σχετίζεται με την αρχιτεκτονική;
• Η Αρχιτεκτονική είναι τέχνη; Είναι επιστήμη; Θετική - Κοινωνική -Εφαρμοσμένη; Μήπως είναι τέχνη και επιστήμη;

3

Σύμφωνα με τον Laugier, στη βάση κάθε αρχιτεκτονικής βρίσκεται η πρωταρχική καλύβα, που περιέγραφε ο Βιτρούβιος: τέσσερις κορμοί
δέντρου που φέρουν τέσσερις δοκούς και μία δίκλινη στέγη, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των ουσιωδών αναγκών του ανθρώπου απέναντι
στην άγρια φύση. Με αυτόν τον τρόπο η αρχιτεκτονική ανάγεται στην απλούστερη, υπερτοπική και διαχρονική αρχή της κατασκευαστικής
αρτιότητας και λειτουργικότητας (Laugier, M.A. reissue in 2013).
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Οδηγός Συζήτησης // 2 σχετικά με τον “Αρχιτέκτονα”

Διάγραμμα 2: Σχεδιάγραμμα του δεύτερου οδηγού συζήτησης που αφορά την έννοια του "Αρχιτέκτονα".

• Έχει κάποιος από τους γονείς σας σχέση με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα;
• Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ ενός αρχιτέκτονα και ενός πολιτικού μηχανικού;
• Έχετε παρακολουθήσει Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό [ΣΕΠ] ή έχετε κάνει τεστ που σας προσανατολίζουν
στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ταλέντα σας;
• Σχεδιάζατε ή ζωγραφίζατε από την παιδική σας ηλικία; Αν ναι, από πόσο χρονών;
• Ποια είναι η σχέση σας με τις κατασκευές [π.χ. μοντελισμός];
• Πιστεύετε ότι με το τέλος των σπουδών σας θα γνωρίζετε πολλά σχετικά με την αρχιτεκτονική ή θα πρέπει συνεχώς να
ενημερώνεστε - δια βίου μάθηση;
• Τι ακριβώς θα θέλατε να κάνετε μετά την απόκτηση του πτυχίου σας; Δουλεία, Μεταπτυχιακό, Ακαδημαϊκή Καριέρα;
• Για ποιο λόγο επιλέγετε ή επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα; Για επαγγελματική αποκατάσταση, κοινωνική καταξίωση, απόκτηση γνώσεων ή προσωπική ανάπτυξη;
• Μπορείτε να αναφέρετε 3 - 6 ονόματα αρχιτεκτόνων;

4. Αποτελέσματα της ερευνητικής ποιοτικής διαδικασίας
Επιδιώκοντας να ελεγχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και οι καταβολές των μαθητών και φοιτητών περί του γνωστικού
κλάδου της αρχιτεκτονικής, ο οδηγός συζήτησης αρθρώθηκε πάνω σε δύο θεματικούς άξονες: αρχιτεκτονική και αρχιτέκτονας.
Από την κουβέντα, όσον αφορά τον πρώτο άξονα [η έννοια της αρχιτεκτονικής], διαπιστώνουμε πως κανένας μαθητήςφοιτητής δεν αναγνωρίζει την εικόνα που απεικόνιζε την “Αρχιτεκτονική” με γυναικεία μορφή εκτός από 3 άτομα. Αυτό υποδεικνύει έμεσσα την έλλειψη αρχιτεκτονικής παιδείας και γνώσης, καθώς η »Αρχιτεκτονική« του Laugier είναι
αντιπροσωπευτική εικόνα της προσωποποιημένης αναπαράστασής της και είναι από τα πρώτα στοιχειά που διδάσκεται ένας
νέος αρχιτέκτονας. Παρατηρείται επίσης, ότι οι φοιτητές είναι πιο ενεργοί και συμμετέχουν περισσότερο σε κοινωνικά δρώμενα [εκδηλώσεις, διαλέξεις] που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική σε σχέση με τους μαθητές. Σε αυτό βέβαια, υπάρχει μία
λογική εξήγηση, διότι οι φοιτητές που ασχολούνται αποκλειστικά με τη σπουδή της αρχιτεκτονικής λαμβάνουν περισσότερα
ερεθίσματα.
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο λόγω των καλλιτεχνικών καταβολών ή κλίσεων, καθώς και των ερεθισμάτων που λαμβάνουν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Σε ερωτήσεις
142

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

που αφορούν την επιστήμη της αρχιτεκτονικής και την ευρύτερη έννοια αυτής, εντοπίζονται αρκετές αναφορές και από της
δύο ομάδες, οι οποίες σχετίζονται αρκετά με έννοια αυτή.
Από τον δεύτερο οδηγό συζήτησης που αφορά το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των ατόμων και των δύο ομάδων είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες από την παιδική του ηλικία. Οι περισσότεροι σχεδίαζαν από
πρώιμη ηλικία και έχουν σχέση με κατασκευές και μοντελισμό. Μόνο δύο εκ των μαθητών ανέφεραν ονόματα αρχιτεκτόνων
που γνωρίζουν, σε αντίθεση με τους φοιτητές που ανέφεραν αρκετούς “διάσημους” αρχιτέκτονες.
Το ποσοστό των ατόμων που οι γονείς τους ή κάποιος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους, έχουν σχέση με το
επάγγελμα του αρχιτέκτονα ανταποκρίνεται στο μισό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στην
όλη διαδικασία. Όλοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ ενός αρχιτέκτονα και ενός πολιτικού μηχανικού,
ένας μόνο όμως τεκμηριώνει την απάντησή του.
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν παρακολουθήσει προγράμματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού,
είτε έχουν ελέγξει κλίσεις, δεξιότητες, ταλέντα μέσω κάποιου τεκμηριωμένου αξιολογικού κριτηρίου [τεστ δεξιοτήτων]. Παρατηρείται επίσης, ότι όλα τα άτομα τάσσονται υπέρ της δια βίου μάθησης και επιθυμούν μετά το τέλος των προπτυχιακών
σπουδών τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.
Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση για την ύπαρξη κενού μεταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

5. Αξιολόγηση
Η απόδοση της έρευνας αυτής κρίθηκε σε επίπεδο διαδικασίας και ανατροφοδότησης για νέες προσεγγίσεις, τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά όπως παρουσιάζονται, δίχως να υπάρχει κάποια πρόθεση γενίκευσης, στους πίνακες του παραρτήματος,
είναι πολλαπλώς ερμηνεύσιμα.
Ένα τέτοιο εγχείρημα όταν έχει την αξίωση να είναι επιστημονικό απαιτεί μεγαλύτερης έκτασης εργασία [έτσι ώστε να
υπάρχει ο χώρος για την αναδίπλωση επιχειρηματολογίας για την υποστήριξη των ερμηνειών του ερευνητή], αλλά σε κάθε
περίπτωση θα απαιτούσε να επαναληφθεί αρκετές φορές η ίδια διαδικασία για την ορθότερη τεκμηρίωση των “υποκειμενικών
απόψεων” των ατόμων, που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης.
Η απόδοση της έρευνας σε επίπεδο απαντήσεων ήταν ικανοποιητική καθώς δεν υπήρξε απόκλιση από το σχέδιο συζήτησης
μεγάλη και έτσι η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων εστέφθη με επιτυχία, ενώ η δυναμική της μεθόδου αυτής δεν καταπιέστηκε ιδιαιτέρως. Στη συζήτηση μετείχαν τα περισσότερα μέλη της ομάδας και αυτό αποτελεί επίσης σημείο το οποίο είναι
άξιο λόγου και καθοριστικό για μια πιο σφαιρική αποκρυστάλλωση της γενικότερης εικόνας της ομάδας.
Και σίγουρα μπορεί να ειπωθεί ότι η έρευνα αυτή, εκ του ασφαλούς, –και εφόσον επαναληφθεί σε ένα επόμενο χρονικό
στάδιο– θα είναι σε θέση να συμβάλει στην εξήγηση πρωτίστως και δευτερευόντως στην κατανόηση του σύνθετου φαινομένου,
που ονομάζεται εκπαίδευση ανεξαρτήτου παραλήπτη.

6. Συμπεράσματα
Σε ένα αναστοχαστικό πλαίσιο, κανείς, καλείται να επιβεβαιώσει ή να αναθεωρήσει τις αρχικές του θέσεις σχετικά με
την αποδοτικότητα των πιθανότατα διαισθητικών του επιλογών και ειδικά στην περίπτωση όπου το αντικείμενο έρευνας είναι
εξολοκλήρου νέο τόσο στην εφαρμοσμένη–πρακτική έρευνα όσο και στην θεωρητική–βιβλιογραφική· αλλά και όταν τα ίδια
του τα μεθοδολογικά εργαλεία δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί από εκείνον σε αντίστοιχης μορφής έρευνα.
Έτσι η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου μέσω μίας διερευνητικής πρακτικής στο παραπάνω πλαίσιο περιγραφής και ως a
posteriori ανασκόπηση θεωρείται η καταλληλότερη· αν και μία συνδυαστική έρευνα με τη βοήθεια των δύο μεθόδων, αυτό
της ποσοτικής και ποιοτικής με βαρύνουσα σημασία στην ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων μέσω ποιοτικών χαρακτηριστικών, ίσως να προσδοκούσε, έπειτα βέβαια και από την επαναληψιμότητα του και σε άλλες ομάδες, τιμές γενίκευσης.
Καθώς κάθε τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει μία νέα αρχή και σκεπτόμενοι με αυτόν τον τρόπο, ως απόρροια συμπερασματική, κατανοούμε πως το ίδιο ερώτημα παραμένει και ζητά να αναλωθεί και στο δεύτερο μεταιχμιακό σημείο καμπής,
σε αυτό της μετατροπής της ταυτότητας του υποκειμένου για μια δεύτερη φορά [από φοιτητής σε απόφοιτος αρχιτεκτονικής
σχολής].
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Η αποτελεσματικότητα της Μικροδιδασκαλίας στην
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Κλαδά Νεκταρία1

Περίληψη
Η Μικροδιδασκαλία ως μέθοδος και σύστημα αξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των εκπαιδευτικών εφαρμόστηκε από το 1960
στις ΗΠΑ προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση των διδασκόντων και να γίνει πιο αποτελεσματική η διδακτική τους ικανότητα
μέσω της σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Εκ τότε, έχει εφαρμοστεί σε πολλά κέντρα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων σε Ευρώπη
και Αμερική, και εφαρμόζεται ως μέρος εκπαίδευσης σε πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα. Η παρούσα εργασία θα
παρουσιάσει αρχικά μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εφαρμογής των μικροδιδασκλιών παγκοσμίως. Στη συνέχεια, αποσκοπεί
να αναδείξει την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής άσκησης ειδικότερα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Όντας μια διαδικασία που αναπαριστά συνθήκες διδασκαλίας στην τάξη, παρέχει πολλές δυνατότητες αναστοχασμού, μια και δίνει ευκαιρία για
συνειδητοποίηση των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ θεωρίας, πρόθεσης και πράξης.
Έτσι, θα παρουσιαστεί πόσο αποτελεσματική είναι η μικροδιδασκαλία στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και πόσο τους βοηθάει
στην οργάνωση και εφαρμογή της διδακτικής τους προσέγγισης. Αυτό θα γίνει μέσα από σύνοψη βιβλιογραφικών ερευνών που
έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα τμήματα πανεπιστημιακών σχολών σχετικά με το θέμα. Επιπρόσθετα, θα παρατεθούν απόψεις
υποκειμένων σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης των μικροδιδασκαλιών, οι οποίες επίσης, έχουν συγκεντρωθεί από σχετικές
έρευνες, και θα φανεί πόσο απαραίτητες θεωρούνται για την αυτοβελτίωση και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού. Τέλος,
θα παρουσιαστεί συμπερασματικά η αποτελεσματικότητα της μικροδιδασκαλίας στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.

Αbstract
This study will present firstly a short reference about the development of microteaching as a part of teachers’ education. Then, we report the effectiveness of microteaching according to the views of the students of different University Departments where have applied
this method in their programs. The opinions of students collected by others surveys related with this subject. Finally, the submission
includes the conclusions about the effectiveness of the microteaching utilization in the context of education of adults educators.

Λέξεις κλειδιά:
Μικροδιδασκαλία, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, έρευνες, απόψεις εκπαιδευτικών, αποτελεσματικότητα.

1. Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η αποτελεσματική διδασκαλία είναι κάτι που απασχολεί κάθε εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική πείρα που διαθέτει. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει ασχοληθεί στην πράξη με την εκπαίδευση και δεν ξέρει πώς ακριβώς να προσαρμόσει το σχεδιασμό του αντικειμένου του σε πρακτικό πλαίσιο μέσα στην τάξη. Τότε, είναι φυσική κάποια
αμηχανία και προβληματισμός για το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματική η μάθηση, ανάλογα πάντα με τους αποδέκτες της
μαθησιακής διαδικασίας. Στην επίλυση αυτού του προβληματισμού δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά η διαδικασία των
Μικροδιδασκαλιών που εφαρμόζεται εδώ στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε κάποια άλλα τμήματα Παιδαγωγικών κυρίως Σχολών, η
οποία αποσκοπεί να κάνει αποτελεσματικότερη τη μαθησιακή διαδικασία αρχίζοντας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
Στην παρούσα εισήγηση έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών ή εκπαιδευόμενων
ενηλίκων, μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και βιβλιογραφικά δεδομένα, προκειμένου να φανεί
πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι και μελλοντικοί εκπαιδευτές αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της Μικροδιδασκαλίας ως προς
την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού και γενικά του εκπαιδευτικού έργου.
Αρχίζοντας με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θέμα θα λέγαμε ότι η Μικροδιδασκαλία ως σύστημα αυτοαξιολόγησης
και ετεροαξιολόγησης εκπαιδευτικών εμφανίστηκε στις αρχές του 1960 στις ΗΠΑ προκειμένου να βελτιωθεί η διδακτική ικανότητα των εκπαιδευτικών μέσω της σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Από τότε εφαρμόστηκε σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης σε Αυστραλία και Ευρώπη, με ιδιαίτερη συχνότητα στη Γερμανία και στην Αγγλία (McGarvey and Swallow, 1986).
Στην Ελλάδα η μικροδιδασκαλία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), στο πλαίσιο πρακτικής
άσκησης των σπουδαστών της το 1973, ενώ αργότερα εντάχθηκε και στο προπτυχιακό πρόγραμμα αρκετών άλλων τμημάτων
κυρίως παιδαγωγικών σχολών, όπως για παράδειγμα στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Αθήνας,
(Ταρατόρη, 1999). Σήμερα έχει καθιερωθεί ως αξιολογική μέθοδος στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του ΕΚΕΠΙΣ (νυν ΕΟΠΠΕΠ). Τέλος, στην ΑΣΠΑΙΤΕ συνεχίζεται εδώ και σαράντα περίπου χρόνια η εφαρμογή αυτής της
μεθόδου, η οποία τροποποιείται συνεχώς ως διαδικασία προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και στην εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης, (Κλαδά, 2014).
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής στην εκπαίδευση εκπαιδευτών.

1
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2. Η αποτελεσματικότητα της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών όπως
προκύπτει από βιβλιογραφικές έρευνες
Όπως έχει και ερευνητικά τεκμηριωθεί, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί μεταβάλλουν ελάχιστα τις αντιλήψεις τους για
τη διδακτική πρακτική μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, (Pollard, 2005). Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις πρακτικές τους περισσότερο βάσει των προϋπάρχουσων αντιλήψεων παρά βάσει των γνώσεων που αποκτούν σε προγράμματα
επιμόρφωσης ή σπουδών. Από την οπτική αυτή δημιουργείται η αναγκαιότητα να συνειδητοποιηθούν αυτές οι αντιλήψεις
και οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της διδακτικής πορείας του εκπαιδευτικού. Έτσι, η μικροδιδασκαλία μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο το οποίο θα επιτρέψει τη συνειδητοποίηση των αξιών των στάσεων και των παραδοχών για τη μάθηση. Η
βιντεοσκόπηση των διδακτικών συμπεριφορών σε μια μικροδιδασκαλία και, εν συνεχεία, η παρακολούθησή της και ο διάλογος
που ακολουθεί, είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους εκπαιδευομένους να αποκτήσουν επίγνωση όλων αυτών των προκατασκευασμένων στάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες επιδρούν στη διδακτική τους πρακτική, (Γιαννακοπούλου, 2008).
Συνεχίζοντας, θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν διαπιστώσεις αντλημένες από σχετικές έρευνες για τα οφέλη που
παρατηρήθηκαν στους σπουδαστές όταν, τα τμήματα στα οποία εκπαιδεύτηκαν για να διδάξουν αργότερα οι ίδιοι, εφάρμοσαν
τη μικροδιδασκαλία στα προγράμματά τους.
Ένα τέτοιο τμήμα είναι και ο τομέας Παιδαγωγικής του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Α.Π.Θ., στο οποίο οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει πρακτικές ασκήσεις μικροδιδασκαλιών, είναι περισσότερο εύστοχοι και αποτελεσματικοί σε σχέση με άλλους στο σχεδιασμό του μαθήματος, στη διατύπωση διδακτικών στόχων, στην τήρηση του χρόνου διδασκαλίας, στην αποβολή άγχους και γενικά στην οργάνωση του μαθήματος, (Νημά,1999).
Αντίστοιχα, όπως παρατηρήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης στο Δ.Π.Θ., στο οποίο εφαρμόζονται
επίσης μικροδιδασκαλίες, οι σπουδαστές χαρακτηρίζουν ως πολύτιμη την εμπειρία τους από τις μικροδιδασκαλίες. Συγκεκριμένα δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν στη λεπτομερή οργάνωση της διδασκαλίας τους, στην εξοικείωσή τους με τα εποπτικά μέσα,
ακόμα και στη συνειδητοποίηση της σημασίας της στάσης του σώματός τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Τέλος, δόθηκε
έμφαση στην ανατροφοδότηση που επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης και της συζήτησης που ακολουθεί την ολοκλήρωση
κάθε διδασκαλίας γιατί θεωρήθηκε ότι τους καθορίζει όλη τη διδακτική πορεία στο μέλλον, (Κουγιουρούκη, Μασάλη, 1999).
Συνεχίζοντας με την αναφορά σε μία ακόμα περίπτωση έρευνας απόψεων για τα οφέλη της μικροδιδασκαλίας, παραθέτουμε τις εκτιμήσεις φοιτητών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτές, μέσω των μικροδιδασκαλίων έγινε αντιληπτή η δυσκολία μιας διδασκαλίας αν αυτή δεν έχει
οργανωθεί αυστηρά και δεν έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, κρίθηκε ωφέλιμη στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών πάνω σε διαφορετικές και καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, καθώς και στην άσκηση εποικοδομητικής κριτικής, αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, (Βρέττα – Πανίδου, 1999).
Παράλληλα, μία άλλη έρευνα που διεξήγαγε η κ. Τ. Καράκιζα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επικοινωνία και Διαδικασία της Μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο», ανέδειξε τις απόψεις και τις εμπειρίες των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των μικροδιδασκαλιών. Αυτή η
διαδικασία οργανώθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου, σε εικονική τάξη που αποτελούνταν από τους υπόλοιπους φοιτητές, με
τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και την εφαρμογή διάφορων και σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, όπως είναι
η ομαδοσυνεργατική ή η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας. Έτσι, οι φοιτητές εκτίμησαν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους
διευρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε ό, τι αφορά στη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα η πρόκληση της
χρήσης των ΤΠΕ που παρακινήθηκαν να αξιοποιήσουν στις μικροδιδασκαλίες, τους έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσουν άλλες
διδακτικές τεχνικές που ενεργοποιούν το μαθητή σε ερευνητικά, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Αυτό είναι σημαντικό
αν σκεφτούμε ότι , συνήθως οι μη έχοντες κάποια προηγούμενη διδακτική εμπειρία, τείνουν να αναπαράγουν συμβατικές, συνήθως μονολογικές τεχνικές που παραπέμπουν στην δική τους μαθητική τους εμπειρία. Γι’ αυτό κρίθηκε σημαντική η δυνατότητα
που δόθηκε για χρήση νέων Τεχνολογιών και νέων διδακτικών μεθόδων μέσω των μικροδιδασκαλιών. Άλλη άποψη που παρέθεσαν μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων ήταν ότι γνώρισαν μέσω της πράξης σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ότι εμπλούτισαν
τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα ανακάλυψαν χαρίσματα αλλά και ελαττώματά ως δάσκαλοι αποκτώντας αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση. Τα παραπάνω, καθώς και η οργανωμένη δόμηση του μαθήματος, οδήγησε στη μείωση του άγχους αλλά και στη βελτίωση της ικανότητας να αξιολογούν και να αυτό-αξιολογούνται. Τέλος, να προστεθεί και ένα μειονέκτημα που θεωρήθηκε ότι
είχε το μάθημα στα πλαίσια της μικροδιδασκαλίας, το γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται σε εικονική και όχι σε πραγματική τάξη
και επομένως η διδακτική αντίληψη που αποκτούν μπορεί να μην αφορά τις πραγματικές συνθήκες. Γενικά όμως η χρήση της
Μικροδιδασκαλίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο άσκησης όσων προορίζονται να διδάξουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης,
αφού αναπτύσσονται δεξιότητες που εξυπηρετούν το ρόλο του δασκάλου - συμβούλου στο σύγχρονο σχολείο, (Καράκιζα 2008).
Περνώντας τώρα στις απόψεις των Μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα λέγαμε ότι συνάγονται ανάλογα συμπεράσματα με την προηγούμενη έρευνα. Αρχικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεώρησαν ότι η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία μάθησης οδηγεί στην
ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας με όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η υιοθέτηση ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας που επιλέγεται συχνά στα πλαίσια μικροδιδασκαλιών, οδηγεί σε βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι αυτή η διαδικασία παρέχει ευκαιρίες αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης, καθώς εντοπίζονται
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λάθη και αδυναμίες μέσω τεχνικών αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Έτσι, συντελείται βελτίωση των διδακτικών
πρακτικών μέσω της ανατροφοδότησης που προσφέρεται, (Φραγκούλης, Βαλκάνος, 2013).
Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε έρευνες που έχουν ως θέμα τους την ανάδειξη απόψεων εκπαιδευομένων για
την αποτελεσματικότητα των μικροδιδασκαλιών στη διδακτικής τους τοποθέτηση με την περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως διερευνήθηκε από τον κ. Καράμηνα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε
και αφορούσαν ιδιαίτερα στη συμβολή των μικροδιδασκαλιών στον αναστοχασμό ως μεταγνωστική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν με το γεγονός ότι μέσω των μικροδιδασκαλίων μαθαίνουν να αναστοχάζονται χάρη στη βιντεοσκόπηση και την προβολή της μικροδιδασκαλίας τους και στη συζήτηση που ακολουθεί μετά από κάθε προβολή. Αυτό
σημαίνει ότι έχουν θετική άποψη για το ρόλο της μικροδιδασκαλίας στον αναστοχασμό της διδακτικής τους πράξης αλλά και
για τον σχεδιασμό της εκάστοτε μικροδιδασκαλίας που καλούνται να εφαρμόσουν. Έτσι, η μικροδιδασκαλία αναδεικνύεται
ως εκπαιδευτική τεχνική που ενισχύει τις μεταγνωστικές διαδικασίες και προσφέρει σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο για τον
αναστοχασμό της διδακτικής πράξης σε προσομοιωτικές συνθήκες διδασκαλίας εξοικειώνοντας τον εκπαιδευτικό με τη διδακτική πράξη απαλλάσσοντας τον από το άγχος της πραγματικής διδασκαλίας, (Καράμηνας, 2010). Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην ανατροφοδότηση, η όποια απαιτεί την εμπλοκή τους τόσο στον καθορισμό των κριτηρίων όσο και στη διατύπωση
κρίσεων, αναφορικά με το αν και σε ποιο βαθμό αυτά έχουν καλυφθεί. Ο καθορισμός όλων αυτών των κριτηρίων που θέτει
η διαδικασία της μικροδιδασκαλίας είναι στενά συνδεδεμένος με τον καθορισμό των στόχων της μαθησιακής διαδικασίας.
Πρόκειται για μια δεξιότητα που είναι σκόπιμο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, αφού μέσω αυτής ενισχύεται η μεταγνωστική τους ικανότητά, (Συγγραφική ομάδα Πανεπιστήμιου FREDERIC, 2014).

3. Συμπέρασμα
Κλείνοντας την παρούσα εισήγηση θεωρώ χρήσιμο να επισημανθεί ότι επιλέχτηκε συνειδητά η αναζήτηση και η αναφορά
σε ήδη υπάρχουσες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μικροδιδασκαλιών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, γιατί
με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να παρουσιαστεί σφαιρικότερα η χρησιμότητα αυτής της τεχνικής. Έτσι, τα συμπεράσματα δεν
περιορίστηκαν σε μία ενδεχόμενη ποσοτική δική μου έρευνα που θα γινόταν σε μικρό σχετικά δείγμα μέσα από τους σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ, αλλά φάνηκαν οι απόψεις φοιτητών και σπουδαστών διαφόρων τμημάτων, ποικίλων πανεπιστημιακών
σχολών, κάτι που δίνει πληρέστερη εικόνα του θέματος.
Καταληκτικά, ενώ δεν απουσίαζε και κάποια κριτική των εκπαιδευομένων κυρίως πάνω σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μικροδιδασκαλιών – γι’ αυτό και δε θεωρήθηκε σχετική με το θέμα ώστε να αναφερθεί - το σύνολο των υποψήφιων
εκπαιδευτών που συμμετείχαν στις προαναφερθείσες έρευνες, επιβεβαίωσε την αξία της μικροδιδασκαλίας και τη συμβολή
της στην εκπαίδευσής τους. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που είναι άκρως θεωρητικό, δε δύναται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που το παρακολουθούν να ανταποκριθούν σε ένα τόσο πολυδιάστατο έργο όπως είναι η διδασκαλία, κάτι το οποίο
επιτυγχάνει ικανοποιητικά, όπως αποδείχθηκε, η μικροδιδασκαλία.
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Ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι μεταβλητές του εσωτερικού περιβάλλοντος ως παράγοντες που καθιστούν την Ε.Ε.Κ. ελκυστικότερη. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας επιλέχθηκε, μια Επαγγελματική Σχολή του ΟΑΕΔ, ως εκείνη η δομή αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί στον Ελλαδικό χώρο από το 1952 και αποτελεί την μοναδική δομή επαγγελματικής
εκπαίδευσης που υπηρετεί πιστά το θεσμό της μαθητείας μέσω του δυικού συστήματος εκπαίδευσης που ακολουθεί. Το θέμα της
ελκυστικότητας της ΕΕΚ διερευνάται μέσα από τις απόψεις των μαθητών και των αποφοίτων της επαγγελματικής σχολής του ΟΑΕΔ
αλλά και των επιχειρηματιών και των κατοίκων του δήμου Εορδαίας στο Νομό Κοζάνης. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν
τρεις κατηγορίες παραγόντων βάσει των οποίων προσεγγίστηκε η ελκυστικότητα της ΕΕΚ. Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα
γενικά συμπεράσματα της ευρωπαϊκής επιτροπής στο ανακοινωθέν της Μπριζ, αναφορικά με την ανάγκη προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ε.Ε.Κ., υποδεικνύοντας παράλληλα και τη δυναμική που
έχουν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον Ελλαδικό χώρο.

Abstract
The present study investigates the variables of the internal environmental factors that make V.E.T. more attractive. The research was
contacted in a vocational school of the Greek public Manpower Employment Organization, as the one that offers initial vocational
education and is the unique structure of vocational education which serves faithfully apprenticeship due it’s dual education system
since 1952. VET attractiveness is explored through the opinions of students and alumni of the OAED vocational school but also of
traders and residents of the municipality of Eordea in Kozani’s Prefecture. Factor analysis emerged three categories of factors under
which VET attractiveness is being approached. The results are consistent with the general conclusions of the European Commission
in the Bruges communiqué concerning the need to promote and inform the public about the prospects and the benefits offered by
VET Education, indicating at the same time the dynamic of the particular circumstances that are nowadays, prevailing in Greece.
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1. Εισαγωγή
Η ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)εδράζεται σε δυο βασικές συνιστώσες. Αφενός μπορούν να προσεγγισθούν οι παράγοντες που καθιστούν την ΕΕΚ πιο ελκυστική, ως μεταβλητές ενός συστήματος στο
πλαίσιο ανάλυσης του εσωτερικού του περιβάλλοντος, και αφετέρου μπορούν να προσεγγισθούν οι συνθήκες που, όταν υπάρχουν, επηρεάζουν την ελκυστικότητά της, ως μεταβλητές του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί
και υλοποιείται.

Σχήμα 1: Συστημική προσέγγιση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.
1
2

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Ελλάδα.
Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, Ελλάδα.
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Ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημαίνει πως η τελευταία ενθαρρύνει τα άτομα να επιλέγουν ελεύθερα,προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση, καθώς γνωρίζουν την ύπαρξή τους· παρέχει
προσόντα υψηλής ποιότητας που ανοίγουν προοπτικές σταδιοδρομίας και πείθει τους εργοδότες να προσλαμβάνουν κατόχους
πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης(Stasz,et.al.,2014)». Από την παραπάνω προσέγγιση ξεχωρίζουν
τρία διακριτά πεδία σπουδαιότητας στα οποία εστιάζεται η προσοχή για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ε.Ε.Κ. Το πρώτο
αφορά την ελευθερία επιλογής της ΕΕΚ από τους ίδιους τους ωφελούμενους, το δεύτερο αναφέρεται στη απόκτηση μέσω της
ΕΕΚ των κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων, ικανών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών προοπτικών
των αποφοίτων και το τρίτο στην πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της ΕΕΚ, ώστε να είναι αναγνωρίσιμες
και προτιμητέες από την αγορά εργασίας.
Ωστόσο, ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ελκυστικότητας της ΕΕΚ δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς στις περισσότερες
εκδοχές της περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από στοιχεία της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής δομής, της κουλτούρας αλλά
και της υποκειμενικής αντίληψης των ατόμων σύμφωνα με τις προσδοκίες που έχουν αναφορικά με την επαγγελματική τους
δραστηριοποίηση (Cedefop, 2010). Επομένως, η ελκυστικότητα της ΕΕΚ προσεγγίζεται μέσα από δύο άξονες. Ο πρώτος
αφορά την υποκειμενική φύση της ελκυστικότητας και ο δεύτερος τους παράγοντες και τις συνθήκες που επιδρούν στην ελκυστικότητά αυτή.
Η υποκειμενική φύση αφορά στο βαθμό στον οποίο τα άτομα είναι ενήμερα για την ΕΕΚ, την αισθάνονται ως βασικό
τμήμα της εκπαιδευτικής δομής και έχουν θετική άποψη για τους αποφοίτους της (Tchibozo, 2009). Η υποκειμενική φύση δεν
προσεγγίζεται αποκομμένη από το ευρύτερο πλαίσιο, καθώς είναι τμήμα αυτού και διαμορφώνεται μέσα σε αυτό. Από την
άλλη πλευρά οι παράγοντες και οι συνθήκες αποτελούν τις μεταβλητές ενός συνολικού πλαισίου δράσης της ΕΕΚ, το οποίο
απεικονίσθηκε στο σχήμα 1 και αποτελεί τη βάση διερεύνησης της παρούσας εργασίας.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση μόνο των παραγόντων που συνθέτουν την ελκυστικότητα της ΕΕΚ έτσι όπως
αποτυπώνονται στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ερευνητικό μέρος επιχειρείται η σκιαγράφηση του βαθμού
ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τους παράγοντες αυτούς, μέσω των απόψεων των ομάδων κοινού που εμπλέκονται άμεσα με τη συγκεκριμένη δομή (Ωφελούμενοι, Επιχειρηματίες, Πολίτες).

2. Παράγοντες Ελκυστικότητας Ε.Ε.Κ.
Η ΕΕΚ κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
(Cedefop,2015a). Η ΕΕΚ πρέπει να υπηρετεί έναν διττό στόχο: να συμβάλει στην απασχολησιμότητα και την οικονομική μεγέθυνση καθώς και να ανταποκρίνεται σε ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (Ανακοινωθέν της Μπριζ, 2012). Η υλοποίηση του στόχου αυτού προϋποθέτει τον εντοπισμό όλων εκείνων των
παραγόντων της εσωτερικής δομής της ΕΕΚ, οι οποίοι εφόσον προσαρμοστούν κατάλληλα, είναι ικανοί να επιδράσουν θετικά
στις επιλογές των ατόμων αναφορικά με την επιλογή και την αναγνώριση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού τομέα.
Στο σχήμα 1 ως εσωτερικοί παράγοντες ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ προτάσσονται χαρακτηριστικά και μεταβλητές που προέρχονται μέσα από την ίδια τη δομή της ΕΕΚ ως ένα ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης. Τέτοιες μεταβλητές αφορούν:
1. Στις προοπτικές που παρέχει η ΕΕΚ για τη συνέχιση των αποφοίτων της στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Η αναγνώριση των προσόντων των αποφοίτων της ΕΕΚ μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ελκυστικότητας, καθώς θα δίνεται μέσω αυτής η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπληρώνοντας τις ήδη
αποκτηθείσες γνώσεις (Grm, Bjørnåvold & Cedefop, 2014). Ένα παράδειγμα για την ικανοποίηση αυτής της συνθήκης
εδράζει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF), βάσει του οποίου η ανάλυση των προσόντων σε πέντε επίπεδα έχει
αποδειχθεί πως συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, ελκύοντας την προσοχή των
εκπαιδευομένων και των εργοδοτών (Cedefop, 2015b).
2. Στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών.
Οι βασικές ικανότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα καινοτομίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στην ποιότητα της εργασίας τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006). Κρίνεται επομένως σημαντικό για την ελκυστικότητα της ΕΕΚ, να ενσωματωθούν οι βασικές ικανότητες
στα προγράμματα σπουδών της. Η λίστα με τις δεξιότητες αυτές αποτυπώνεται στο σχήμα 2.
3. Στην εξασφάλισή των αποφοίτων με δεξιότητες οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς, ώστε να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των σύγχρονων θέσεων εργασίας.
Οι μελλοντικές θέσεις εργασίας σε μία Ευρώπη που βγαίνει από τη χρηματοοικονομική κρίση, θα απαιτούν από τους εργαζόμενους προσόντα υψηλού επιπέδου. Η αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των
δεξιοτήτων που θα αναπτύσσονται στην ΕΕΚ, αποτελεί θα λέγαμε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες ελκυστικότητάς
της, αφού αυτός υπηρετεί την βασική αποστολή της τελευταίας (Boutsiouki, 2015). Στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την ΕΕΚ προτείνεται στις συμμετέχουσες χώρες να προωθήσουν συμπράξεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των
επιχειρήσεων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των υπηρεσιών απασχόλησης, των δημόσιων υπηρεσιών,
των ερευνητικών οργανισμών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή και η μεταφορά δε-
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Σχήμα 2: Οι 8 βασικές ικανότητες.

4.

5.

6.

7.

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες εξυπηρετούν στο έπακρο τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς (Winch, 2013). Οι εργοδότες και οι κοινωνικοί εταίροι «θα πρέπει να προσπαθήσουν να ορίσουν με σαφήνεια τις ικανότητες και τα προσόντα
που χρειάζονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μέσα στον κάθε τομέα αλλά και διατομεακά»(Ανακοινωθέν της Μπρίζ, 2012, σ.18), ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση των προγραμμάτων της ΕΕΚ με τα μαθησιακά
αποτελέσματα.
Στην παροχή των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού από τους παρόχους της ΕΕΚ.
Οι υποδομές και ο κατάλληλος εξοπλισμός των δομών, όπου παρέχεται η ΕΕΚ, αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγηση
της ποιότητας της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης (Podařil & Hrmo, 2013). Η μέριμνα, επομένως, για την αναβάθμιση
και τον εκσυγχρονισμό τους θα πρέπει να τυγχάνει ύψιστης προτεραιότητας, καθώς συνδέεται με την ελκυστικότητά της.
Ειδικότερα, προτείνεται οι φορείς EEK να εξετάζουν τρόπους, για να καλύπτουν από κοινού και σε συνεργασία με επιχειρήσεις το σχετικό κόστος του εξοπλισμού τους (Cedefop, 2015c).
Στην αποτελεσματική προώθηση της μάθησης σε χώρους εργασίας με τις κατάλληλες υποδομές.
Η μάθηση στους χώρους εργασίας καθίσταται αποτελεσματική, όταν υπάρχει αφενός σωστή σύζευξη μεταξύ του επαγγελματικού πεδίου και του είδους της επιχείρησης στο οποίο καταρτίζεται ο σπουδαστής και αφετέρου από την ύπαρξη
των κατάλληλων υποδομών. Οι εργοδότες μπορούν να δημιουργούν δομές που να υποστηρίζουν τη μάθηση στο εργασιακό
περιβάλλον, εκσυγχρονίζοντας την οργάνωση της εργασίας (Cedefop, 2015b, σ.5). Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουν την
ανάληψη διαφορετικών και πιο σύνθετων καθηκόντων, την αυτονομία των εργαζομένων και το ομαδικό πνεύμα Τα παραπάνω εδράζονται κατά βάση στο δυϊκό σύστημα μάθησης, το οποίο σύμφωνα με το Cedefop αφορά την «εκπαίδευση
που συνδυάζει μαθητεία σε μια εταιρεία και επαγγελματική εκπαίδευση σε επαγγελματικό σχολείο (2008, p.4)». Σήμερα,
το μοντέλο αυτό, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του στην Γερμανία και στην Αυστρία, φαίνεται να προτάσσεται ως το
πλέον επιτυχημένο για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας (Euler, 2013).
Στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας και στη συνεχή υποστήριξή τους στα
πλαίσια της συνεχιζόμενης ΕΕΚ.
Η ύπαρξη ενός συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων της ΕΕΚ, ώστε να τους παρέχονται κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους πορείας, προτάσεις κατάρτισης, που θα τους καθιστούν ανά πάσα στιγμή «ετοιμοπόλεμους». Αυτή
η δυνατότητα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα ελκυστικότητας, ο οποίος βέβαια συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για την
ύπαρξη ενός πλαισίου πιστοποίησης των προσόντων που αποκτούνται στην ΕΕΚ.
Στη βελτίωση των ικανοτήτων ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις δομές της ΕΕΚ.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στην μειωμένη ελκυστικότητα της ΕΕΚ είναι και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Σύμφωνα με τη σύσταση EQAVET για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ θα
πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την ποιότητα των καθηγητών, των εκπαιδευτών και άλλων επαγγελματιών της
(Eqavet, 2012). Μεταξύ των προτεραιοτήτων τίθενται η βελτίωση της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και όλων των στελεχών της, προσφέροντάς τους ευέλικτες δυνατότητες και επενδύσεις κατάρτισης. Η γήρανση
του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕΚ, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με
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την ανάγκη για προσέλ8. κυση των καταλληλότερων διδασκόντων, καθιστούν το στόχο αυτό ακόμη πιο κρίσιμο (Stasz,et.al.,
2014).
8. Στην εντατικοποίηση και στην συστηματοποίηση της ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού αλλά και των δυνητικά ωφελούμενων για το χώρο της ΕΕΚ.
Οι Kotler και Gaslione στο βιβλίο τους “Χάος: Οι Επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων” αναφέρουν πως το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει μία επιχείρηση σε περιόδους κρίσεων είναι να σταματήσει να προβάλλεται (Kotler &
Gaslione, 2009). Έτσι λοιπόν, και στον τομέα της βελτίωσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ χρειάζεται σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη περίοδο να υπάρξει συστηματοποίηση της επικοινωνίας και της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων
μερών της, όπως: των κοινωνικών εταίρων, των φορέων παροχής ΕΕΚ, της κοινωνίας των πολιτών και των εκπαιδευομένων.
Η προβολή θα πρέπει να εστιάζει στην προώθηση της αναγνωρισιμότητας της ΕΕΚ, στην διάχυση των επιτευγμάτων της
και εν τέλει στην διαμόρφωση ενός πλαισίου πολιτικών, ώστε να γίνει ευρέως γνωστός ο ρόλος που επιτελεί ή μπορεί να
επιτελέσει σήμερα η ΕΕΚ στα πλαίσια του σύγχρονου οικονομικό-κοινωνικού γίγνεσθαι (Chankseliani, Relly &Laczik,
2016).Βέβαια, οι πολιτικές αυτές από μόνες τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, αλλά επιτάσσεται η εφαρμογή συνολικών προσεγγίσεων που να συνδέουν την ΕΕΚ με τις άλλες πολιτικές, «ιδίως
με την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική» (Ανακοινωθέν της Μπριζ, 2012, σ. 6).
Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεδομένο πως υπάρχει
μία μεταβλητότητα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι παραπάνω παράγοντες ελκυστικότητας έχουν την ίδια ένταση ισχύος
μεταξύ των κρατών. Στην Ελλάδα της υψηλής ανεργίας και της συνεχιζόμενης ύφεσης η επαγγελματική εκπαίδευση θα έπρεπε
να πρωτοστατεί στις επιλογές των νέων δίνοντας διέξοδο στις επαγγελματικές τους ανάγκες. Αντιθέτως συνεχίζεται η επιλογή
της γενικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μοναδικά «καλή» επιλογή με επακόλουθο για τη χώρας μας, ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά διαρροής μυαλών στον κόσμο (3,9% του πληθυσμού-ΤτΕ,2016). Φαντάζει λοιπόν δελεαστικό να διερευνηθούν οι
παράγοντες ελκυστικότητας της ΕΕΚ μέσα από μία δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, η οποία έχει
διατηρήσει υψηλά ποσοστά προτίμησης μεταξύ των νέων 17-24 ετών, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ισχύος τους στην
Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης περίπτωσης είναι:
1. Ποιος είναι ο βαθμός ελκυστικότητας της ΕΕΚ μέσα από τις δομές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στη βάση των παραγόντων ελκυστικότητας που προτάσσουν τα ευρωπαϊκά κείμενα;
2. Σε ποιο βαθμό οι βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται στις δομές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των εκπαιδευομένων;
3. Ποιος είναι ο βαθμός αναγνωρισιμότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ από τους πολίτες;
4. Ποιος είναι ο βαθμός αναγνωρισιμότητας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ από τον επιχειρηματικό κόσμο;

3. Μελέτη Περίπτωσης
Για τη διερεύνηση του βαθμού ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε πιλοτική έρευνα σε ένα
νομό της Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης και ειδικότερα στο Δήμο Εορδαίας. Στην περιοχή αυτή λειτουργεί μία
σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, με υψηλό αριθμό σπουδαστών. Την περίοδο 2016-2017 φοιτούν στο επαγγελματικό σχολείο συνολικά 161 μαθητές (πίνακας 1).
ΤΑΞΗ Α
ΕΠΑ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΤΑΞΗ Β

ΑΓ.

ΚΟΡ.

ΣΥΝ.

ΑΓ.

ΚΟΡ.

ΣΥΝ.

ΣΥΝ.

70

32

102

40

19

59

161

Πίνακας 1: Μαθητές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Πτολεμαΐδας, 2016-2017.

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από το 1952.Σήμερα λειτουργούν 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα). Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν
την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις
ίδιες ειδικότητες. Οι μαθητές που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας, ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες. Το σύστημα
“on the job-training” που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη, καθώς οι μαθητές σε σημαντικό
ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.
Οι παράγοντες ελκυστικότητας που καθιστούν την φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ ελκυστική, διερευνήθηκαν μέσα από τις απόψεις αφενός των μαθητών και των αποφοίτων της παραπάνω σχολής. Παράλληλα διερευνήθηκε το
θέμα της αναγνωρισιμότητας και της εικόνας της συγκεκριμένης δομής εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των επιχειρηματιών
και των κατοίκων της Εορδαίας. Τα εργαλεία συλλογής των πληροφορίων αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου
μέσω5/θμης κλίμακας Likert. Η κωδικοποίηση και επεξεργασία τωνερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικόπακέτο SPSSvol.21.Συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν τη μεθοδολογία έρευνας, παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
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Ομάδες Συμμετεχόντων

Αριθμός

Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας

Μέθοδος Εργαλείο Μέτρησης

Μαθητές-Απόφοιτοι

90

2-20/1/2017

Ερωτηματολόγιο μέσω Η/Υ

Επιχειρηματίες

78

16-20/1/2017

Ερωτηματολόγιο - προσωπική συνέντευξη

Πολίτες

72

16-20/1/2017

Ερωτηματολόγιο - προσωπική συνέντευξη

Πίνακας 2: Μεθοδολογικά στοιχεία έρευνας.

Η αξιοπιστία του εργαλείου μέτρησης των απόψεων των μαθητών-αποφοίτων της ΕΠΑΣ είναι ικανοποιητική, Cronbach’s
Alpha 0,723, καθώς στις κοινωνικές έρευνες ένας δείκτης alpha ίσος ή μεγαλύτερος του 0,70 είναι αποδεκτός (Stevens, 2002).
Αναφορικά με την εγκυρότητα του εργαλείου συλλογής των πληροφοριών, το ερωτηματολόγιο αρχικά δόθηκε σε μία
ομάδα μαθητών προκειμένου να διερευνηθεί η ικανότητα κατανόησης των ερωτήσεων ενώ μετά τις απαραίτητες προσαρμογές
η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε 5 εκπαιδευτικούς των δυο σχολείων.
Οι παράγοντες ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των μαθητών εμφανίστηκαν να
συγκλίνουν στις γενικές προτάσεις των κειμένων της ΕΕ, με μερικές ωστόσο αποκλίσεις, οι οποίες πιθανά αποτυπώνουν την
ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Ο δήμος Εορδαίας στον οποίο υλοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, αποτελεί τον βασικό ενεργειακό δήμο της χώρας, όπου ο
αριθμός των ατόμων που δραστηριοποιούνται γύρω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγάλος και απαιτείται η
κατοχή συγκεκριμένων τεχνικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν κατά βάση μέσα από τη συγκεκριμένη δομή
εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τις απόψεις των μαθητών και των αποφοίτων της επαγγελματικής σχολής του ΟΑΕΔ, οι βασικές δεξιότητες
που εμφανίζονται να καλλιεργούνταιείναι, η Ανάπτυξη της ικανότητας να μάθω πώς να μαθαίνω(ποσοστό 45,6%), η Ανάπτυξη
της κοινωνικήςικανότητας (ποσοστό 35,45) και τέλος η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (ποσοστό 36,7%).

Βασικές Δεξιότητες

Βασικές δεξιότητες που καλ- Βασικές δεξιότητες που θα θέλατε
Βαθμός Ανταπόκρισης στις
λιεργούνται στα πλαίσια της να καλλιεργούνται στα πλαίσια της
Ανάγκες των Μαθητών
φοίτησης στην ΕΠΑΣ
φοίτησης στην ΕΠΑΣ

Θέματα επικοινωνίας στη Ελληνική
Γλώσσα

10,1%

21,5%

Υστέρηση

Θέματα επικοινωνίας σε Ξένες
Γλώσσες

6,3%

26,6%

Υστέρηση

Ανάπτυξη της Μαθηματικής
Ικανότητας

19%

17,7%

Ικανοποιείται

Ανάπτυξη της ψηφιακής
Ικανότητας

11,4%

22,8%

Υστέρηση

Ανάπτυξη της ικανότητας να
μάθω πώς να μαθαίνω

45,6%

38%

Ικανοποιείται

Ανάπτυξη της κοινωνικής μου
ικανότητας

35,4%

25,3%

Ικανοποιείται

Ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας

36,7%

57%

Υστέρηση

Ανάπτυξη της πολιτιστικής
γνώσης

7,6%

15,2%

Υστέρηση

Πίνακας 3: Ανταπόκρισης Βασικών δεξιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑΣ.

Ο πίνακας 3 αποτυπώνει το βαθμό ανταπόκρισης των βασικών δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στη συγκεκριμένη δομή
εκπαίδευσης σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, και οι οποίες σε πέντε επίπεδα, φαίνεται να μην ικανοποιούνται σχήμα 3).
Το γεγονός υποδεικνύει την ανάγκη εισαγωγής στα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου και μαθημάτων γενικής παιδείας, ενέργεια η οποία επιχειρήθηκε πρόσφατα στο πειραματικό σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
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Σχήμα 3: Αποκλίσεις Βασικών Δεξιοτήτων.

Στην προσπάθεια ομαδοποίησης των παραγόντων ελκυστικότητας της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση όπου παρατηρήθηκε πως όλες οι μεταβλητές που εξέταζαν τους παράγοντες ελκυστικότητας συσχετίζονται
μεταξύ τους.
Εξαγωγές
Στην ΕΠΑΣ γίνεται αποτελεσματική προώθηση της μάθησης σε χώρους εργασίας με τις κατάλληλες υποδομές.

,777

Στην ΕΠΑΣ μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής μου, θα υπάρχει συνεχής υποστήριξη για την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

,726

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται στις ΕΠΑΣ.

,866

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται στις ΕΠΑΣ.

,830

Το ευρύτερο κοινό αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά τις παροχές και τα οφέλη που προσφέρει η
επαγγελματική εκπαίδευση στις ΕΠΑΣ.

,664

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι για αδύναμους μαθητές.

,756

Οι νέοι που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

,754

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση σε καθηλώνει σε υποδεέστερα επαγγέλματα με λίγες πιθανότητες κοινωνικής ανόδου.

,762

Η ΕΠΑΣ έχει τις κατάλληλες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

,725

Πίνακας 4: Παραγοντική Ανάλυση Μεταβλητών Ελκυστικότητας.

Από το διάγραμμα (σχήμα 4) της συνολικής διακύμανσης μεταξύ των παραγόντων ελκυστικότητας μόνο οι πέντε πρώτοι
παράγοντες έχουν υψηλές ιδιοτιμές (eigenvalues), γεγονός που σημαίνει πως οι πέντε αυτές μεταβλητές εξηγούν το 73,52%
της συνολικής διακύμανσης. Ποσοστό διακύμανσης άνω του 50% θεωρείτε ικανοποιητικό (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005).
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Σχήμα 4: Ανάλυση διακύμανσης Παραγόντων.

Επομένως το σύνολο των παραγόντων ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τρεις
κατηγορίες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα με τις φορτίσεις (loadings)από τις αντίστοιχες πέντε κατηγορίες μεταξύ
των μεταβλητών ελκυστικότητας.
Κοινωνική
Εικόνα
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση σε καθηλώνει σε υποδεέστερα επαγγέλματα
με λίγες πιθανότητες κοινωνικής ανόδου.

,831

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι για αδύναμους μαθητές.

,801

Οι νέοι που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

,789

Υποδομές και
Δικτύωση

Η ΕΠΑΣ έχει τις κατάλληλες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για
την υποστήριξη της διδασκαλίας.

,826

Στην ΕΠΑΣ γίνεται αποτελεσματική προώθηση της μάθησης σε χώρους εργασίας με τις κατάλληλες υποδομές.

,762

Το ευρύτερο κοινό αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά
τις παροχές και τα οφέλη που προσφέρει η επαγγελματική εκπαίδευση στις
ΕΠΑΣ.

,719

Στην ΕΠΑΣ μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής μου, θα υπάρχει συνεχής
υποστήριξη για την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &Κατάρτισης.

,622

Παιδαγωγική
Επάρκεια

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων του μόνιμου εκπαιδευτικού
προσωπικού που απασχολείται στις ΕΠΑΣ.

,907

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων του έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού που απασχολείται στις ΕΠΑΣ.

,903

Cronbach’s Alpha

,798

,735

,810

Πίνακας 5: Έλεγχος αξιπιστιίας ομαδοποιημενώ κατηγοριών.
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Από τον έλεγχο αξιοπιστίας προκύπτει πως οι τιμές του συντελεστή Cronbach’s Alpha είναι ικανοποιητικές και στις τρεις
κατηγορίες, της Κοινωνικής Εικόνας (0,798), των Υποδομών-Δικτύωση (0,735) και της Παιδαγωγικής Επάρκειας (0,810).
Επομένως η ερμηνεία της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη δομή μπορεί να γίνει μέσωτων
τριών αυτών ομαδοποιημένων κατηγοριών.
Στις κατηγορίες αυτές, οι μαθητές εμφανίζονται κατά βάση να διαφωνούν πως η κοινωνική εικόνα των αποφοιτούν της
επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι χαμηλή (Μ=2,4 Τ.Α=1,13), δεν υποστηρίζουν όμως πως είναι καλή. Στο θέμα των υποδομών των επαγγελματικών σχολείων τοποθετούνται ουδέτερα(Μ=2,91 Τ.Α.=0,89) αναφορικά με την επάρκεια του εξοπλισμού στους χώρους εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένοι από την
παιδαγωγική επάρκεια (Μ=3,31 Τ.Α.=1,1) του εκπαιδευτικού προσωπικού, υποδεικνύοντας όμως την ανάγκη βελτίωσης των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του.
Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας της συγκεκριμένης δομής εκπαίδευσης είναι υψηλός τόσο στους πολίτες του Δήμου Εορδαίας
(89,7%) όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο (77,5%). Αξίζει να σημειωθεί πως η αναγνωρισιμότητα αυτή είναι αποτέλεσμα
δυο βασικών παραγόντων: αφενός μέσω της συγκεκριμένης δομής πολλοί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν, με πολύ χαμηλή οικονομική επιβάρυνση, ανειδίκευτο προσωπικό με τη μορφή της μαθητείας και αφετέρου οι πολίτες
γνωρίζουν πως παράλληλα με τη φοίτηση των νέων στην επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ, θα είναι σε θέση να εργαστούν
για δυο έτη με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ημερήσιες μικτές απολαβές που ανέρχονται σε 17,12 . Η διαπίστωση αυτή
ενισχύεται σήμερα περισσότερο καθώς ο επίσημος δείκτης ανεργίας στους νέους 15 έως 24 ετών ανέρχεται στο 50,9% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). Το 71,1% των εμπόρων απάντησε πως θα πρότειναν σε ένα νέο ή στα παιδιά τους να ακολουθήσουν ένα τεχνικό
επάγγελμα, το αντίστοιχο ποσοστό στους πολίτες ανέρχεται στο 55,4%, υποδεικνύοντας τη γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία, η οποία τοποθετεί την επαγγελματική εκπαίδευση ως δεύτερη επιλογή των νέων. Επιπλέον, η άποψη
πως τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν περισσότερα χρήματα δεν υποστηρίχθηκε ούτε από τους πολίτες ούτε από τους επιχειρηματίες (30,8% και 25,4% αντίστοιχα), ενώ η άποψη πως οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ δεν έχουν υψηλό κύρος (ποσοστό πολιτών
41,8%, ποσοστό επιχειρηματιών 32,7%), αποτελεί βασικό λόγο μη ώθησης των νέων προς την επαγγελματική εκπαίδευση
μέσω της συγκεκριμένης δομής. Αντίθετα η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση
να υλοποιούν και πρακτική άσκηση αποτελεί λόγο για την παρακίνηση των νέων στην εκμάθηση ενός τεχνικού επαγγέλματος
στη συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης(ποσοστό πολιτών 73,1%, ποσοστό επιχειρηματιών 56,3%). Τέλος το 78,9% των επιχειρηματιών του δήμου Εορδαίας, εμφανίζεται θετικό στην πρόσληψη ενός αποφοίτου των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

4. Συμπεράσματα
Βασικό όραμα της ΕΕ είναι η παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες των βασικών ικανοτήτων και τεχνικών δεξιοτήτων
που χρειάζονται, για να διεκδικήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας (Communiqué, 2004). Το όραμα αυτό σε
συνδυασμό με το γεγονός πως η Ευρώπη ανακάμπτει από μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία μετέβαλε το εργασιακό περιβάλλον δημιουργώντας νέες συνθήκες και νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες μάλιστα απαιτούν από τους εργαζόμενους διαφορετικά προσόντα, οδηγεί στην διαπίστωση του κομβικού ρόλου που καλείται να παίξει η Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Αν αναλογιστούμε και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης, τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως προκειμένου να ικανοποιηθεί το όραμα της ΕΕ, θα πρέπει η Επαγγελματική Εκπαίδευση να σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταστεί ελκυστική επιλογή, μέσω της οποίας οι πολίτες μιας χώρας θα βρίσκουν
σαφείς επιλογές που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας της γνώσης (ΕΕ, 2010). Σε μια οικονομία στην οποία επικρατούν συνθήκες οικονομικής ύφεσης και υψηλής ανεργίας, ο κύριος χαρακτήρας της ανεργίας, είναι ανεργία ελλιπούς ζήτησης, που οφείλεται στην αδυναμία της οικονομίας να δημιουργήσει τις
απαιτούμενες από την κοινωνία θέσεις εργασίας ώστε να απορροφηθεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Σε τέτοιες συνθήκες, όσο ποιοτική και αν είναι η επαγγελματική εκπαίδευση σε επίπεδο υποδομών, εκπαιδευτικών και κατάλληλων προγραμμάτων, δεν μπορεί-από μόνη της-να επιλύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Και αυτό γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση
και η κατάρτιση δεν δημιουργούν από μόνες τους, νέες θέσεις εργασίας, αλλά επιχειρούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και
τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να κατορθώσουν οι εκπαιδευόμενοι είτε να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίαςεκεί όπου υπάρχουν-είτε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και τη θέση τους μέσα στην εργασία τους.
Από τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης περίπτωσης αποδεικνύεται πως οι παράγοντες που καθιστούν την επαγγελματική εκπαίδευση ως ελκυστική επιλογή για τους νέους απαιτούν συντονισμένη προσέγγιση τόσο από την κεντρική εξουσία
όσο και από τους τοπικούς φορείς. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει ο προγραμματισμός να γίνει πάνω στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Είδαμε πως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δεν υφίσταται πρόβλημα
αναγνωρισιμότητας στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή. Η αναγνωρισμότητα όμως αυτή ικανοποιείται πολύ επιφανειακά,
καθώς η τοπική κοινωνία μπορεί να γνωρίζει το σχολείο, δεν είναι όμως γνώστης των προοπτικών του και της εργασίας που
γίνεται μέσα σε αυτό. Η επιλογή της συγκεκριμένης δομής δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή από τους νέους για την υλοποίηση
μιας επαγγελματικής καριέρας σε ένα τεχνικό επάγγελμα, αλλά αναγκαιότητα εξαιτίας του εγκλωβισμού τους στα δίχτυα της
ανεργίας. Στο τομέα της κοινωνικής εικόνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης υπάρχει αντικειμενικά μία στερεοτυπική αντίληψη βάσει της οποίας, οι περισσότερες οικογένειες ωθούν τα παιδιά τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας
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το ρόλο της επαγγελματικής – τεχνικής εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη δυσκαμψία της αγοράς εργασίας καθώς
και μεγάλη σπατάλη, αφού εξαφανίζονται ταλέντα και δεξιότητες επειδή δεν αντιστοιχούν στα στερεοτυπικά προφίλ που η
κοινωνία προτάσσει.
Εν κατακλείδι, ένα βασικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης περίπτωσης είναι η διεύρυνση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να προωθεί εκτός από την τεχνική γνώση και την παροχή «βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων» η απόκτηση των
οποίων συμβάλλει στην ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται, να κινείται, να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να συμμετέχει
ισότιμα σε μια κοινωνία (Παϊδούση, 2016), υπηρετώντας έτσι το διττό της ρόλο ο οποίος είναι τόσο επαγγελματικός όσο και
κοινωνικός.Το κρίσιμο πρόβλημα της απασχόλησης, σε μια οικονομία σε διαρκή αλλαγή, οδηγεί αναπόφευκτα τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εξέλιξη (Λευκή Βίβλιος, 1996) και αυτό δεν θα πρέπει να λησμονείται από τους υπευθύνους
χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσαρμογή των επαγγελματικών σχολείων του ΟΑΕΔ στα σημερινά δεδομένα απαιτεί
την ανάγκη αναβάθμισής τους, ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους νέους,σε συνάρτηση πάντα με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς.
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Εκπαιδευτική πολιτική για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση στη Νομοθεσία του 2016-2017
Λογιώτης Γεώργιος1
Καλεράντε Ευαγγελία2

Περίληψη
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπαιδευτική πολιτική για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση όπως διαμορφώνεται στη Νομοθεσία του 2016-2017, προκειμένου να προσδιοριστεί το ιδεολογικό περιεχόμενο και ο αντίστοιχος θεωρητικός λόγος στο πολιτικό
περιβάλλον αυτής της περιόδου. Το περιεχόμενο της Νομοθεσίας συνδέεται με την εξέλιξη του πολιτικού λόγου και των εκπαιδευτικών προτάσεων για τη διαμόρφωση λειτουργικής Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε.). Αναλύεται
ο θεωρητικός λόγος για τη λειτουργικότητα της Δ.Τ.Ε.Ε. σε άμεση αναφορά με τις κοινωνικοπολιτικές εντάσεις που απορρέουν
από την οικονομική κρίση. Δίνεται έμφαση στην άρθρωση των δομών και των λειτουργιών του προτεινόμενου συστήματος Δ.Τ.Ε.Ε..
Ειδικότερα, παράλληλα με την ανάλυση του θεωρητικού λόγου, προβάλλονται και οι πρακτικές που προβλέπεται να υλοποιηθούν
ώστε η προτεινόμενη Δ.Τ.Ε.Ε. να διαφοροποιηθεί από τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.

Λέξεις-Κλειδιά
Εκπαιδευτική Πολιτική, Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Abstract
The present study delves into the education policy about Secondary Technical Education as this is formed by the legislation of 20162017 in order to define the ideological content and the corresponding theoretical discourse in the specific education setting. The content of legislation is correlated with the evolution of political discourse and educational proposals about the formation of an operational
Secondary Technical Vocational Education (STVE). Discourse-analytical approaches about the operationality of STVE are analyzed
in direct reference to sociopolitical tensions deriving from the economic crisis. Emphasis is placed on the articulation of structures
and operations of the proposed STVE system. In particular, practices to be materialized are showcased along with theoretical discourse
analysis. This way, the proposed STVE can be diversified from previous educational planning.

Key-words:
education policy, Secondary Technical Vocational Education

1. Εισαγωγικά
Στο άρθρο μας η διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παρουσιάζεται ως ένα δίκτυο
σχέσεων και καταστάσεων, για να εννοιολογηθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενός διαφοροποιημένου μοντέλου οργάνωσής
της. Η συγκρότηση του σχεδίου, το θέμα της συσχέτισης των διαφορετικών τεχνικών τομέων και οι εκπαιδευτικές-επαγγελματικές διασυνδέσεις στη Δ.Τ.Ε.Ε. εξετάζονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διαμορφούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής,
προκειμένου να προβληθούν οι προβλεπόμενες συνέπειες και η πιθανότητα επιτυχίας μέσα από την τυπική ή άτυπη αναίρεση
των αντιφάσεων που ενθυλακώνονται σε κάθε μοντέλο διαμόρφωσης αυτού του τύπου εκπαίδευσης, όπως παρατηρείται στην
ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στο άρθρο μας συγκρίνεται η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική με προηγούμενες πολιτικές για τη Δ.Τ.Ε.Ε., για να
διατυπωθούν προβληματισμοί σχετικά με την επαρκή ή μη επαρκή μελέτη των γενικότερων προβλημάτων της, αλλά και της
ίδιας της κατασκευής της εκπαιδευτικής κουλτούρας για τον Δευτεροβάθμιο Τεχνικό Επαγγελματικό Τομέα.
Έτσι, η νομοθεσία ως πολιτική ρηματική κατασκευή αποτιμάται σε σύγκριση με την αναπαράσταση των εκπαιδευτικών
στόχων για τη Δ.Τ.Ε.Ε., ώστε, πέρα από κοινότοπα νοήματα για την αναποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική για τη Δ.Τ.Ε.Ε.,
να διαφανούν ευρύτερα ζητήματα εκπαιδευτικής κουλτούρας και κοινωνικοπολιτικής συγκρότησης, που τελικά επικαθορίζουν
την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

2. Μεθοδολογία
Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ποιοτική έρευνα πολιτικών κειμένων που σχετίζονται με τη Νομοθεσία του 2016-2017,
προκειμένου να έχουμε την αποτύπωση πολιτικών θέσεων σε έναν συγκεκριμένο χρόνο, με παράλληλη εκτύλιξη της πολιτικής
των προθέσεων και των νομοθετικών ρυθμίσεων. Η ανάλυση του πολιτικού λόγου δίνει στοιχεία για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής3, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο προβληματισμών από εξουσιαστικούς φορείς, ομάδες πίεσης και
ευρύτερα κοινωνικο-πολιτικά δίκτυα.
Υπεύθυνος ΣΕΠ Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, glogiotis@sch.gr.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ekalerante@yahoo.gr.
3
Για την αξιοποίηση της ανάλυσης περιεχομένου στην εκπαίδευση, με ευρύτερους προσδιορισμούς για δομές και λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος βλ. (ενδεικτικά): Rogers, 2011.
1
2
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Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στη θεματική ανάλυση του περιεχομένου του πολιτικού λόγου4 για τη Δ.Τ.Ε.Ε.. Ειδικότερα,
διερευνήθηκαν κείμενα που αντιστοιχούν στους τρεις πυλώνες της πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, δηλαδή
στην πολιτική των προθέσεων, στη Νομοθεσία και στην εφαρμογή της Νομοθεσίας. Έτσι, συγκεντρώθηκαν κείμενα από προγραμματικές δηλώσεις των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κείμενα ομάδων πίεσης, όπως των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών (κυρίως της Ο.Λ.Μ.Ε.), αλλά και δημοσιεύματα στον τύπο, σε περιοδικά και επιστημονικά
έντυπα. Επιδιώξαμε να μην περιοριστούμε θεματικά μόνο στην τελική νομοθεσία, αλλά να παρακολουθήσουμε όλα τα τυπικά
ή άτυπα στάδια της διαβούλευσης, αλλά και τις θεωρήσεις μετά τη δημοσίευση της νομοθεσίας.
Με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε, αξιοποιήσαμε συνδυαστικά και την κριτική ανάλυση λόγου, προκειμένου να
εξεταστεί η δομή και το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου σε άμεση αναφορά με το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μελετήσαμε τη νομοθεσία για τη Δ.Τ.Ε.Ε. σε σχέση με την εκπαιδευτική κουλτούρα, δηλαδή με τις διαμορφούμενες απόψεις, στάσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Σε αυτό το σημείο δόθηκε μεγάλη έμφαση σε κείμενα των συνδικαλιστικών φορέων, προκειμένου να προσδιοριστούν ζητήματα που αφορούν σε οπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και σε κριτικές απόψεις για τη θέση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με την κοινωνική τάξη, την κοινωνική
κινητικότητα, την εμπιστοσύνη στη δυναμική της εκπαίδευσης κ.λπ.. Επίσης, συγκεντρώθηκαν δημοσιεύματα διαφόρων εντύπων από διαφορετικούς πολιτικούς και επιστημονικούς χώρους, ώστε να διερευνηθούν ερμηνείες αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κριτικές αναφορικά με την προτεινόμενη πολιτική και τη νομοθεσία για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση.
Καθώς διανύουμε μια περίοδο στην οποία έχουν τροποποιηθεί τα επικοινωνιακά εργαλεία και έχει αναπτυχθεί ροή λόγου
μέσω των κοινωνικών δικτύων, διερευνήσαμε τα πεδία λόγου αναφορικά με τη νομοθεσία του 2016-2017 για τη Δ.Τ.Ε.Ε. όπως
αυτά προβλήθηκαν στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα5. Θεωρήσαμε ότι, ρητά ή υπόρρητα, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως
χώρος διαβούλευσης, ως χώρος ανταλλαγής απόψεων και έκφρασης προβληματισμών μέσα από έναν σύνθετο λόγο που ενσωματώνει πολιτικές απόψεις και προσωπικές επιδιώξεις, επικαλυπτόμενες και με γενικότερα κοινωνικά συναισθήματα.
Στην εργασία μας δόθηκε έμφαση κυρίως στη Νομοθεσία. Τα νομοθετικά κείμενα μελετήθηκαν διεξοδικά σε άμεση συσχέτιση με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης νομοθεσίας, τόσο
ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τους στόχους της. Η ανάλυση περιεχομένου της νομοθεσίας προϋποθέτει την πολιτική
ανάλυση λόγου, που σχετίζεται με την τυπική μορφολογία του λόγου, τις διαστάσεις της πολιτικής και τον διακειμενικό πολιτικό
λόγο6.
Το γεγονός ότι η Νομοθεσία για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση εντάσσεται στην εκπαιδευτική πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μας οδήγησε στη χρήση πρόσθετων μεθοδολογικών τεχνικών, ώστε η νομοθεσία αυτή να αναδειχθεί σε σχέση με την πολιτική συγκυρία και τον προβαλλόμενο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση αριστερό λόγο7.
Στο στάδιο μελέτης της εφαρμογής της πολιτικής εκτιμήθηκε ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν και κείμενα που επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της επιχειρηματολογίας για την αναγκαιότητα εφαρμογής της εξεταζόμενης νομοθεσίας. Σε αυτό
το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το θέμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν θεωρήθηκε μια κλειστή υπόθεση συγκεκριμένης ομάδας, αλλά αντίθετα προβλήθηκε ως σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αναφορές σε ευρύτερες ομάδες
πληθυσμού που θα επωφεληθούν από την οργάνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Συζήτηση
Το θέμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως παρατηρείται στην ιστορία της εκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Την περίοδο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και
τη μεταπολίτευση την χαρακτηρίζουν πολιτικές μετάβασης από την ιδιωτική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι πρώτες επαγγελματικές σχολές που δημιουργήθηκαν ήταν σχολές γεωργικής και εμπορικής κατεύθυνσης για τους άνδρες, και για τις γυναίκες σχολές που αφορούσαν σε επαγγέλματα συναφή με τον κοινωνικό
τους ρόλο, όπως σχολές υφαντικής, κεντήματος, παρασκευής εδεσμάτων κ.λπ.. Αν και στην εισηγητική έκθεση του 1913 καθώς
και στη μετέπειτα Νομοθεσία του 1932 διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ίδρυσης οργανωμένου δικτύου Δ.Τ.Ε.Ε., σε επίπεδο
εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής πολιτικής παρουσιάζεται οργανωμένο σχέδιο Δ.Τ.Ε.Ε. κυρίως στη σύντομη μεταρρύθμιση του
Για την ανάλυση πολιτικού λόγου με έμφαση στην επεξεργασία των πολιτικών κειμένων και την αντίστοιχη καταγραφή συμπερασμάτων,
όπου ενσωματώνονται θεωρητικές απόψεις για την πολιτική, την οικονομία και ευρύτερα για τον πολιτισμό στον ιστορικό χώρο-χρόνο βλ.
(ενδεικτικά): Charteris-Black, 2013; Ponton, 2016. Για ειδικότερα ζητήματα κριτικής ανάλυσης ποιοτικού λόγου με επικέντρωση στην προβολή αντιφάσεων και μετασχηματισμών με αντίστοιχη ανάδειξη προτάσεων για πολιτικές παρεμβάσεις και διευθετήσεις βλ. (ενδεικτικά):
Fairclough, 2003; Wodak & Meyer, 2015.
5
Για τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση και τη διάχυση πολιτικής, με έμφαση στην κατασκευή της κοινής γνώμης βλ.
(ενδεικτικά): Highfield, 2016.
6
Για την προσέγγιση και ανάλυση της νομοθεσίας σε συνάφεια με τον νομικό ορθολογισμό βλ. (ενδεικτικά): Siltala, 2011.
7
Για πολιτικά επιστημονικά κείμενα αναφορικά με τη μελέτη του πολιτικού χώρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με ανάδειξη πολιτικών θέσεων σε ζητήματα για την οικονομία και την πολιτική που έχουν συνέπειες στην κοινωνία βλ. (ενδεικτικά): Douzinas, 2017; Sheehan, 2017;Ovenden &
Mason 2015.
4
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1964. Ως ιδιότυπη πολιτική για τη Δ.Τ.Ε.Ε. μπορεί να θεωρηθεί η πολιτική των δύο δικτατοριών 1936-1940 και 1967-1974 που
χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές πολιτικές για Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, και διασυνδέεται άμεσα με τις πολιτικές προθέσεις των δικτατορικών καθεστώτων8.
Στην πάροδο των ετών έχουν δοκιμαστεί συστήματα οργάνωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με διαφορετικούς τύπους σχολών, χωρίς να μπορεί να διατυπωθεί εκτίμηση για τη λειτουργική απόδοσή τους. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέμενε ένας τύπος εκπαίδευσης περιθωριοποιημένος, αποκομμένος από τη Γενική Εκπαίδευση, επιλεγόμενος κυρίως από
κατώτερα κοινωνικά στρώματα και, μετά το 1990, και από μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν θεωρούσαν επιλογή τους την παρουσία τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η Δ.Τ.Ε.Ε., συσχετιζόμενη και με το ανορθολογικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, παρέμενε προσκολλημένη σε αγκυλώσεις τυπικών νομικών διευθετήσεων από
επιβαλλόμενες πολιτικές, που δεν λάμβαναν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα του οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού
χώρου9.
Η περίοδος 2016-2017 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ώριμο στάδιο για την εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται
με την Επαγγελματική Εκπαίδευση10. Η οικονομική κρίση, με βάση τις συνέπειές της, προβάλλεται ως κοινωνικοπολιτική κατάσταση, ώστε η εκπαίδευση να αναδεικνύεται σε παράγοντα μετάβασης προς ένα διαφοροποιημένο σύστημα οργάνωσης
της οικονομίας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση αναδεικνύεται ως αναγκαιότητα, ως ορθολογική επιλογή σε ατομικό επίπεδο
για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη μείωση της μετανάστευσης των νέων11 και τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών,
ταυτόχρονα με τον διευρυμένο στόχο της οικονομικής ανόρθωσης της χώρας και της υπερκέρασης της κοινωνικής κρίσης.
Οι θεματικές αναλύσεις των εντύπων των πολιτικών φορέων και των επιστημονικών εντύπων ενθυλακώνουν αυτές τις
απόψεις, δίνοντας διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα με την πολιτική του κόμματος, τον ρόλο του φορέα και την επιστημονική
κατεύθυνση της επιστημονικής κοινότητας. Ο διαφοροποιημένος πολιτικός και επιστημονικός λόγος επικεντρώνεται σε θεματικές που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Οι πολιτικοί φορείς, τα συνδικαλιστικά όργανα και η επιστημονική κοινότητα διαφοροποιούνται και σε ειδικότερα θέματα,
όπως στο ζήτημα της μαθητείας στους επαγγελματικούς χώρους. Ενώ από όλους επισημαίνεται η αναγκαιότητα απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας, δεν γίνεται από όλους η ίδια εννοιολόγηση της παροχής εργασίας από εφήβους σε εργασιακούς
χώρους. Έτσι διατυπώνεται και το πολιτικό επιχείρημα της υποκατάστασης εργατών από χαμηλά αμειβόμενο δυναμικό, δηλαδή από τους μαθητές που παρέχουν πραγματικό έργο12. Ο πολιτικός λόγος επικεντρώνεται μονομερώς σε πολιτικές αναφορές, με προβολή επιχειρημάτων που ανάλογα με το κόμμα, τον φορέα ή την κοινότητα εμπλουτίζονται με θεωρητικές
αναφορές σε κείμενα οικονομολόγων, πολιτικών επιστημόνων κ.λπ..
Θεωρήθηκε θετικό ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας παρουσιάστηκε ροή ανταγωνιστικού, αντιθετικού λόγου, ώστε
να διαφανεί ότι οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεκτές από τις διαφορετικές επαγγελματικές
κατηγορίες και τους φορείς. Ταυτόχρονα, η έλλειψη συναινετικού λόγου δεν θεωρήθηκε ως μειονέκτημα, αλλά αντίθετα ως
το έναυσμα για προβληματισμό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μελλοντικής μελέτης αναπροσαρμογών και διευθετήσεων της νομοθεσίας, ώστε να εξεταστεί η δυναμική του αντιθετικού και ανταγωνιστικού λόγου στην κατεύθυνση διορθωτικών παρεμβάσεων,
αλλαγών ή ανατροπών στη νομοθεσία. Επίσης, την ίδια περίοδο διατυπώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης για ένα διευρυμένο
σχέδιο μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Πρόκειται για πολιτικές που πιθανώς υπερβαίνουν
τους εθνικούς ή τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς αναδεικνύονται
ευρύτεροι στόχοι αναμόρφωσης της εκπαίδευσης13.

Για την εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά σε νομοθετικές ρυθμίσεις και αντίστοιχες πολιτικές βλ. (ενδεικτικά): Γκλαβάς, 2002; Γκότσης, 2008; Καλεράντε, 2014; Προβατά, 2002.
9
Για ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διασύνδεση οικονομίας και εκπαίδευσης και για θεματικές αναφορικά με τη διόγκωση του τριτογενούς
τομέα βλ. (ενδεικτικά): Πεσμαζόγλου, 1987; Τσουκαλάς, 1986.
10
Για τη συσχέτιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών βλ. (ενδεικτικά): EuropeActive, Rieger, Jones & Jiménez, 2016; OECD, 2016; OECD, 2017.
11
Το ζήτημα του brain drain αποτελεί ένα γεγονός με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Στην Ελλάδα όπως και στην Ισπανία
ένας στους δύο εικοσάρηδες δεν έχει εργασία. Αντίστοιχα στη Γερμανία ένας στους δεκατρείς. Στην Αυστρία ένας στους έντεκα και στις
Κάτω Χώρες ένας στους εννιά. Στην κρίση του ’29 αυτοί που ήταν άνεργοι ήταν μεσήλικες. Σήμερα, όμως, οι άνεργοι είναι νέοι και μορφωμένοι. Σε σχέση με την ανεργία, ένα ακόμη φαινόμενο που απασχολεί τους μελετητές είναι και ο αυξημένος αριθμός των NEETS (Not
in Education, Employment or Training). Στην Ελλάδα έγινε πρόσφατα σχετική μελέτη, όπου καταγράφονται ενδιαφέροντα ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία (Παπαδάκης, Κυρίδης & Φωτόπουλος, 2016).
12
Πρόκειται για δομημένο λόγο που επικαιροποιεί ζητήματα για τα εργασιακά δικαιώματα, προβάλλοντας τις ιδιαίτερες αρνητικές εργασιακές συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της δυναμικής του νεοφιλελεύθερου οικονομικού συστήματος.
Για ζητήματα σχετικά με την αναίρεση των εργασιακών δικαιωμάτων, το μηδενικό ωράριο και τις γενικότερες διαμορφούμενες καταστάσεις εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας βλ. (ενδεικτικά): Chomsky, 2011; Davies, 2016.
13
Για συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συσχέτιση με την αποτελεσματικότητα
των εφαρμοζόμενων πολιτικών και για προτάσεις αναφορικά με την επιδίωξη στόχων με ανάδειξη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών
παρεμβάσεων που υπερβαίνουν την πολιτική των εθνών-κρατών βλ. (ενδεικτικά): Benavot, Braslavsky & Truong, 2007; Agnese, 2017.
8
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4. Ανάλυση της Νομοθεσίας του 2016-2017
Η οργάνωση του νέου νομοθετικού πλαισίου, ο νομικός και εκπαιδευτικός λόγος εκφράζει την πρόθεση του νομοθέτη να
ρυθμίσει το ζήτημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχοντας αξιολογήσει τη λειτουργία αυτού του τύπου εκπαίδευσης διαχρονικά. Φαίνεται να έχει κατανοηθεί η διαφοροποίηση ανάμεσα στην πολιτική των προθέσεων από τη μια και στη Νομοθεσία
και την πρακτική εφαρμογή από την άλλη. Αναγνωρίζεται ότι η Δ.Τ.Ε.Ε. επιλέγεται κυρίως από μαθητές/μαθήτριες με χαμηλές
σχολικές επιδόσεις και από κατώτερα κοινωνικά στρώματα14. Εκτιμάται ότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης το θέμα της
Δ.Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά, ώστε να αλλάξει η δομή του σχολείου σε όλα τα επίπεδα (αναλυτικό πρόγραμμα,
εκπαιδευτικό προσωπικό, κτιριακές υποδομές), και γενικότερα να τροποποιηθεί η εν γένει εκπαιδευτική πολιτική γι’ αυτόν
τον τύπο εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν προεκλογικά κείμενα και κείμενα φορέων που συνδέονται με τον
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.15.Σε αυτά η εκπαίδευση εννοιολογείται ως διαδικασία που συνδέεται με τη δημοκρατία, τον ανθρωπισμό και την
αγορά εργασίας. Με σημειωτικούς όρους θα μπορούσε να επισημανθεί ότι το πολιτικό περιεχόμενο αυτών των κειμένων,
όπως και της νομοθεσίας, επικεντρώνεται στον πολιτικό πλουραλισμό, στην κοινωνική συνύπαρξη με την προβολή ενός δημοκρατικού πλέγματος αξιών16. Σταδιακά, στον ιδεολογικό πολιτικό λόγο λαμβάνονται υπόψη νέα δεδομένα για την παγκοσμιοποίηση, τον κοσμοπολιτισμό και τη διαφορετικότητα. Ως αποτέλεσμα αυτών των θεωρήσεων, ο συμπυκνωμένος εθνικός
και θρησκευτικός λόγος περιορίζεται, ώστε να σχηματοποιηθεί περιεχόμενο στόχων και σκοπών της εκπαίδευσης, που να
ανταποκρίνεται στην ιστορική χρονικότητα, που εμπεριέχει τη νέα δομημένη πραγματικότητα. Ανακεφαλαιώνοντας, το νέο
νομοθετικό πλαίσιο επικεντρώνεται σε 5 άξονες:
1. Ανοιχτή Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση με ενδοεπικοινωνία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
2. Αύξηση των ετών φοίτησης με συμπληρωματικό έτος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται ως μεταλυκειακός κύκλος
3. Θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων και πρακτική εφαρμογή
4. Εργασία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως μαθητεία
5. Διευρυμένη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

4.1 Ανοιχτή Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση με ενδοεπικοινωνία Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θεωρείται σημαντικό ότι με τη νέα νομοθεσία δεν ιδρύεται μια Δ.Τ.Ε.Ε. αποκομμένη από τις πραγματικές ανάγκες της
κοινωνίας. Τόσο σε σχέση με τους επαγγελματικούς χώρους όσο και με τις εξειδικεύσεις φαίνεται να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν
οι προσδιοριζόμενες ανάγκες της οικονομίας, σε ένα πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης που καθορίζεται από μεταβαλλόμενες
οικονομικές συνθήκες17. Έτσι, οργανώνεται ένα μοντέλο Δ.Τ.Ε.Ε. όχι ως ένα στατικό, αλλά ως ένα ευμετάβλητο και αναπροσαρμοζόμενο σύστημα ανάλογα με τα δεδομένα, όπως αυτά εξελίσσονται στις σύγχρονες ρέουσες καταστάσεις. Η μεταβλητότητα και η αστάθεια διαμορφώνουν μια εκπαιδευτική συνθήκη που ενσωματώνει ένα δίκτυο χαλαρών σχέσεων και
διασυνδέσεων σε ένα πολύπλοκο σύστημα επανεκτιμήσεων.
Η ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσιάζει και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα, διότι, όπως ήδη αναφέραμε, στην
ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κυριαρχεί ο θεωρητικός χαρακτήρας και η επικέντρωση σε συγκεκριμένες πανεπιστημιακές
σπουδές, ώστε να προκρίνεται ο γενικός τύπος λυκείου εις βάρος του επαγγελματικού τύπου. Ο νομοθέτης γνωρίζει ότι στην
πορεία της εξέλιξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ποτέ δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της επιλογής της από όλα τα κοινωνικά
στρώματα παρά, κυρίως, από τα μη προνομιούχα. Τα επαγγελματικά σχολεία και οι αντίστοιχες σχολές χαρακτηρίζονταν ως
κατώτερα σχολεία, που διακρίνονταν από χαμηλή ποιότητα εκπαιδευτικού έργου με καταγραφόμενες ελλείψεις σε όλους
τους τομείς. Επομένως, η νομοθεσία του 2016-2017 καλείται να επιλύσει, στη θεωρία και στην πράξη, μακροχρόνια θέματα,
ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθητών και των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις αποδοχής της από την αγορά εργασίας και την ευρύτερη κοινωνία.
Τελικά, φαίνεται ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι δύο τύποι σχολείων, γενικό και επαγγελματικό, να λειτουργούν
ισότιμα. Δίνεται έμφαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, στις αναμορφούμενες ειδικότητες, σε ζητήματα εξειδίκευσης και ειδικόΠρβλ.: Ήδη από το 1981 ο Γ. Μηλιός είχε αναλύσει με επάρκεια τον επιλεκτικό και κατανεμητικό ρόλο του καπιταλιστικού σχολείου με
έμφαση στα κλειστά συστήματα επιλογής μαθητών και στην αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων. Η Α. Φραγκουδάκη (1985) ανέλυσε
τον ρόλο του εκπαιδευτικού θεσμού στην νομιμοποίηση του αστικού καταμερισμού εργασίας.
15
«Τα νεοφιλελεύθερα διλήμματα “ποιοτική εκπαίδευση για λίγους ή μαζική εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου”, “αριστεία ή δημοκρατία”
στηρίζονται σε μια υπαρκτή σήμερα κατάσταση, αλλά, σε τελευταία ανάλυση, είναι προσχηματικά, αναπαράγοντας διαχρονικά επιχειρήματα των συντηρητικών κοινωνικών δυνάμεων. Για την Αριστερά, η απόλαυση του αγαθού της Παιδείας από όλους και όλες ανεξαιρέτως
αποτελούσε πάντα όπλο κοινωνικής και προσωπικής χειραφέτησης και μέσο εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Σήμερα, ίσως περισσότερο
από ποτέ, η γνώση και η κριτική της είναι δύναμη, όχι μόνο για την κατανόηση, αλλά και για την αλλαγή της κοινωνίας. Αυτή η δύναμη
οφείλει να βρίσκεται στα χέρια των πολλών». Προοίμιο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. http://www.syriza.gr/theseis/pros_diavoulefsi_paideia.pdf.
16
Στη δημοκρατική λειτουργία της εκπαίδευσης εντάσσεται και η επιλογή στελεχών με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας ως «μορφωτική μονάδα κι όχι ανώνυμη εταιρεία» Αυγή, 25 Μαΐου 2017.
17
Για τις αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε άλλα κράτη, όπου το πλέγμα των νομοθετικών ρυθμίσεων σχετίζεται με τις διαμορφούμενες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες, ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση να θεωρείται ως βασική εκπαίδευση
επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης βλ. (ενδεικτικά): Hoffman & Litow, 2011; Newman & Winston, 2016; Billett, 2011.
14
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τερα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Η ιδιαίτερη εκπαιδευτική μέριμνα που δίνεται στο επαγγελματικό λύκειο εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την αποδοχή του. Άλλωστε, η κατάργηση παρεμφερών επαγγελματικών
σχολών με την ενσωμάτωσή τους στο επαγγελματικό λύκειο ενισχύει το Δευτεροβάθμιο Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Σχολείο,
καθιστώντας το ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό δίκτυο.
Επίσης, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν ορισμένα λειτουργικά θέματα, όπως η μετάβαση από το επαγγελματικό λύκειο στο γενικό
και αντίστροφα18, με έμφαση στην έννοια της συν-λειτουργίας των δύο τύπων σχολείου που η διαφορά τους έγκειται στις δυνατότητες που παρέχει το επαγγελματικό σχολείο για εξειδίκευση σε ένα επάγγελμα. Σε αυτό το σημείο γίνεται προσπάθεια
ώστε η επαγγελματική ιδιότητα, που στις προηγούμενες νομοθεσίες δεν είχε προβληθεί ιδιαίτερα, να αναδειχθεί σε πλεονέκτημα του νέου επαγγελματικού λυκείου.
Παρατηρείται ότι σταδιακά θα γίνει αποδεκτή η σημασία της πρακτικής ενασχόλησης των μαθητών, συνδυάζοντας με ατομικούς όρους τη δημιουργία και με οικονομικούς όρους τη μετάβαση της οικονομίας από τον τριτογενή τομέα στον δευτερογενή
και πρωτογενή, με τη δημιουργία ενδιαφερόντων από τους μαθητές/μαθήτριες, ώστε να εκφραστούν, να καινοτομήσουν και
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με νέους όρους, ως δημιουργοί και συντελεστές στην οικονομική ανάπτυξη, και όχι ως
κατώτερο δυναμικό.
Η δυνατότητα αμφίδρομης μετάβασης από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο διευρύνει τις επιλογές των μαθητών/μαθητριών, ώστε να μην εγκλωβίζονται σε έναν τύπο σχολείου, αλλά αντίθετα να αναπροσαρμόζουν τις επιλογές τους και να ωριμάζουν σε συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων της νεανικής κουλτούρας και της οικονομικής
συγκυρίας. Απώτερος στόχος φαίνεται να είναι η αναίρεση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και γενικότερα του επαγγελματικού σχολείου.

4.2 Αύξηση των ετών φοίτησης με συμπληρωματικό έτος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται ως
μεταλυκειακός κύκλος
Η αύξηση των ετών φοίτησης με συμπληρωματική εκπαίδευση19 αυξάνει το κύρος του σχολείου, διότι μετασχηματίζεται
σε συντελεστή παρέμβασης στους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους των μαθητών/μαθητριών. Σε περίοδο ανασφάλειας και αβεβαιότητας δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα από ροή γνώσεων, πληροφοριών και πρακτικών εφαρμογών.
Οι τίτλοι σπουδών δεν είναι απλά τυπικοί τίτλοι αλλά αντιστοιχούν σε πιστοποίηση γνώσεων και ειδίκευσης σε έναν τομέα,
ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να βρίσκονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που να εξελίσσει τις γνώσεις τους, διευρύνοντας
το πεδίο ενδιαφερόντων τους. Έτσι οι μαθητές/μαθήτριες κοινωνικοποιούνται σε δημιουργικά πεδία επαγγελματικής ενασχόλησης.
Τα αυξημένα έτη φοίτησης δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία,
να διαμορφώσουν ενδιαφέροντα, να διατυπώσουν στόχους για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή σε ένα ενοποιημένο μοντέλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η πολιτική βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση της τεχνητής αναδιανομής
δικαιωμάτων προς τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, διότι εκτιμάται ότι με το παρεχόμενο μορφωτικό κεφάλαιο θα ενισχυθεί
η κοινωνική κινητικότητα20.
Πρακτικά, ο μετα-λυκειακός τίτλος σπουδών εντάσσεται στην πολιτική αναπροσαρμογών και επικαθορισμών ανάλογα με
τις επιβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Ως γενική εκπαιδευτική στρατηγική έχει επιλεχθεί η δια βίου εκπαίδευση21, δηλαδή
η απόκτηση «εκπαιδευτικών πακέτων», προκειμένου τα άτομα να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και το οικονομικό
σύστημα να επωφελείται από γνώσεις και υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργικότητά του. Σε αυτό το μοντέλο κοινωνικής
και οικονομικής αναπροσαρμογής εντάσσεται και η Δ.Τ.Ε.Ε., παρέχοντας δομές ευκαιρίας στα άτομα να λειτουργήσουν σε
ένα σύνθετο μεταβαλλόμενο σύστημα.
Στο θέμα των αναπροσαρμογών φαίνεται να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η νεανική κουλτούρα, δηλαδή στοιχεία του ευμετάβλητου χαρακτήρα των εφήβων. Τα κριτήρια επιλογών τους διαμορφώνονται σε ένα σύνθετο περιβάλλον αλληλεπιδράσεων,
που καθορίζεται από παραδοσιακά κέντρα επιρροών, όπως η οικογένεια, αλλά και από διευρυμένα πεδία, που προκύπτουν
«Στον “Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών” στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς
εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να
εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του παρόντος νόμου δύνανται να εγγράφονται: α) στη Β΄ τάξη σε άλλο
τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν». (Άρθρο 66, παρ.3
του Ν. 4386/2016).
19
«Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής: α. το “Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών”, που ανήκει στο τυπικό
εκπαιδευτικό σύστημα και β. το “Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας”, που αποτελεί “Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών” και ανήκει
στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. (Άρθρο 66, παρ.3 του Ν. 4386/2016).
20
Για την εξέλιξη της κοινωνικής κινητικότητας, με έμφαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς προσδιορισμούς για την αναδιανομή δικαιωμάτων σε ένα δημοκρατικό σύστημα βλ. (ενδεικτικά): Putnam, 2016; Sernau, 2013.
21
Για τις πολιτικές δια βίου εκπαίδευσης ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ειδικότερους προβληματισμούς αναφορικά με τον
μονοδιάστατο οικονομικό χαρακτήρα της που στην ουσία ακυρώνει την πραγματική γνώση βλ. (ενδεικτικά): Καλεράντε, 2013.
18
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από τα κοινωνικά δίκτυα. Σε συνθήκες επιρροών, εκτιμήσεων και επιλογών –σύμφωνα με το οικονομικό παράδειγμα που
διαρκώς ενισχύεται και επεκτείνεται– ο μετα-λυκειακός τίτλος είναι ίσως ένα άνοιγμα για τους νέους, μια ευκαιρία για μια
άλλη επαγγελματική καριέρα ή προσωπική ενασχόληση. Η προβολή και η ανάδειξη του μετα-λυκειακού τίτλου προβάλλει τη
διασύνδεση μεταξύ μαθητή/μαθήτριας και σχολείου, ως μια σταθερή σχέση, υπερβαίνοντας τον περιοριστικό ρόλο του σχολείου και τη λειτουργία του ως ιδρύματος. Με δημοκρατικούς όρους το επαγγελματικό σχολείο ενδυναμώνεται επιλύοντας
ζητήματα μέσα στον ενεργό εκπαιδευτικό χώρο. Δίνει ένα μήνυμα ότι η λύση μπορεί να προέλθει από τη δημόσια εκπαίδευση,
διότι μπορεί ισότιμα να ανταγωνιστεί ιδιωτικά κέντρα και αντίστοιχα άτυπα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.
Ο μετα-λυκειακός τίτλος σπουδών θεωρητικά είναι κύκλος σπουδών που εντάσσεται στη δια βίου εκπαίδευση. Είναι σημαντικό ότι σε μια περίοδο αμφισβήτησης του δημόσιου τομέα και συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας η εκπαιδευτική πολιτική
προτάσσει τη χειραφέτηση του ατόμου με την ενεργό συμμετοχή του στην αγορά εργασίας μέσα από παρεχόμενες δομές ευκαιρίας. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι αρνητικές συνέπειες του νεοφιλελευθερισμού, σε πρακτικό επίπεδο έμμεσα ενισχύονται πολιτικές κοινωνικής κινητικότητας και αναδιανομής εισοδήματος και δικαιωμάτων. Πρόκειται για αναμορφωτικές
στρατηγικές, οι οποίες υιοθετούνται και διαμορφώνονται σε ένα περιεχόμενο εκπαιδευτικής πολιτικής, που επιδιώκει να
αναδείξει εκσυγχρονιστικές τάσεις και προβληματισμούς.

4.3 Θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων και πρακτική εφαρμογή
Όσον αφορά στην οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ένα από τα ζητήματα που έχει απασχολήσει την ιστορία
της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι και η ατελής ή η μη επαγγελματική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ποτέ δεν ήταν δημοφιλής, και ποτέ δεν απέκτησε δικά της χαρακτηριστικά που να τη διαφοροποιούν από τη γενική
εκπαίδευση, ακόμη και αν αυτό προβλεπόταν στη Νομοθεσία.
Ως προς τα προγράμματα και το εκπαιδευτικό δυναμικό φαίνεται ότι υιοθετούσε το μοντέλο της γενικής εκπαίδευσης. Η
πολιτική των προθέσεων διαφοροποιούταν από την εκπαιδευτική-επαγγελματική πράξη, κυρίως με τη μίμηση πρακτικών της
γενικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι έτσι η επαγγελματική εκπαίδευση θα αποκτούσε κύρος, προβαλλόμενη ως ένας εναλλακτικός φορέας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Με τον νέο Νόμο η επαγγελματική εκπαίδευση επιδιώκεται να αναδειχθεί σε μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα δικά
της χαρακτηριστικά ως αυτοτελής και αυτόνομος δευτεροβάθμιος φορέας με ανοικτούς εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς
ορίζοντες. Η δομή και το περιεχόμενο των άρθρων στη Νομοθεσία 2016-17 για τη Δ.Τ.Ε.Ε. διαφοροποιείται και ως προς την
παρουσίαση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ίσως για πρώτη φορά τονίζεται ότι το επαγγελματικό λύκειο είναι ένα διαφορετικό λύκειο. Ο νομοθέτης δεν επιδιώκει να προσθέσει επαγγελματικές κατευθύνσεις στο γενικό λύκειο. Αντίθετα, επικεντρώνεται στη συσχέτιση πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων μέσα στο επαγγελματικό λύκειο. Το ζήτημα της κατάρτισης
δεν είναι απλά «η ενίσχυση της δεξιοτεχνίας», αλλά η επαγγελματική εξειδίκευση που βασίζεται στην εμπεριστατωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση.
Ο νομοθέτης γνωρίζει τους προβληματισμούς της ελληνικής οικογένειας αναφορικά με τις επιλογές στην εκπαίδευση. Δεν
επιδιώκει να παραπλανήσει με το επιχείρημα ότι διαμορφώνεται ένα παράλληλο επαγγελματικό σχολείο το οποίο θα λειτουργεί ως γενικό σχολείο. Αντίθετα, επικεντρώνεται θετικά στην προβολή των πλεονεκτημάτων του επαγγελματικού σχολείου, που είναι ισότιμο με το γενικό, όχι γιατί το αντιγράφει, αλλά γιατί η αποτελεσματικότητα του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου και στα δύο σχολεία είναι υψηλού επιπέδου, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν επί ίσοις όροις να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Δίνεται έμφαση στην προβολή στοιχείων που θεωρείται ότι θα αναμορφώσουν το επαγγελματικό λύκειο, εκκινώντας από
τη διαπίστωση της αποτυχίας τής έως τώρα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Άλλωστε οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι
τώρα σε αυτά τα σχολεία για την αποφυγή των πλασματικών αριθμών ανά τάξη, την αποφυγή της πλασματικής συγκρότησης
ειδικοτήτων ανά σχολείο κ.λπ. υποδηλώνει την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων να επιλύσει
το θέμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Θα έλεγε κανείς ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γραφειοκρατικοί οργανισμοί
προσπαθούν, διεκπεραιωτικά και ρυθμιστικά, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, αποκρύπτοντας τις πραγματικές συνθήκες.
Αντίθετα, το Υπουργείο εμβαθύνει στο πρόβλημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Γνωρίζει ότι το επαγγελματικό σχολείο
δεν προκρίνεται ως επιλογή από τον μαθητή/τη μαθήτρια και την ελληνική οικογένεια. Επιδιώκει να το καταστήσει επιλογή
της ελληνικής οικογένειας και έτσι να αυξηθεί ο πραγματικός αριθμός των φοιτούντων στη Δ.Τ.Ε.Ε..
Στο σημείο αυτό διαφαίνεται μια διαφοροποιημένη πολιτική προθέσεων η οποία, αν ενισχυθεί αντίστοιχα με πολιτική για
τον έλεγχο εφαρμογής της Νομοθεσίας και για την ανάδειξη των δυσλειτουργιών, πιθανώς να οδηγήσει στην αναμόρφωση
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δημιουργώντας αλλαγή νοοτροπιών, στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με αυτήν. Ο
συνδυασμός γνώσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης22 σε ένα εκπαιδευτικό-επαγγελματικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου με αν22

«Στην A΄, Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Η Α΄ τάξη έχει
ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β΄ τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά − επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά
και εργαστηριακά). Η Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά)». (Άρθρο 66, παρ.5α του Ν. 4386/2016).
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τίστοιχο εκπαιδευτικό δυναμικό και λειτουργικούς ερευνητικούς χώρους, ίσως να συμβάλλει σε ένα άλλο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης με σπουδές που θα αντιστοιχούν σε ανώτερο κοινωνικό status και δυνατότητες ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Οπωσδήποτε χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσει ένα σύστημα ανατροπής της υπάρχουσας δομημένης
αναποτελεσματικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της.

4.4 Εργασία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως μαθητεία
Το θέμα της επιτυχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκεται από τη Νομοθεσία με έναν συνδυασμό θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης σε όλα τα έτη φοίτησης με απόληξη την εκπαίδευση σε πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους23. Στα
εργαστήρια του επαγγελματικού σχολείου συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη ως προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την ένταξη
στους επαγγελματικούς χώρους μαθητείας. Δηλαδή ο μαθητής/η μαθήτρια, από το μικρο-περιβάλλον του εργαστηριακού
χώρου του σχολείου, σταδιακά εντάσσεται στο μακρο-περιβάλλον του επαγγελματικού χώρου. Η μεταλυκειακή μαθητεία παρουσιάζεται ως περίοδος ωριμότητας για τον μαθητή/τη μαθήτρια. Με οδηγό τον εκπαιδευτικό ο μαθητής/η μαθήτρια αποκτά
πραγματική εμπειρία σε επαγγελματικό περιβάλλον. Κοινωνικοποιείται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες αξιοποιώντας
συνδυαστικά θεωρητική και πρακτική γνώση, δοκιμάζοντας νέες ιδέες, αναλαμβάνοντας ρίσκα, προωθώντας τη σκέψη του/της.
Με κοινωνικούς και ψυχολογικούς όρους αποκτά αυτοπεποίθηση, υιοθετεί θετικά κοινωνικά συναισθήματα απέναντι στους
εργαζόμενους, εντασσόμενος/η στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση στην παραγωγή έργου ως συλλογικού επιτεύγματος.
Είναι σημαντικό ότι ο μαθητής/η μαθήτρια κατά τη διάρκεια της μαθητείας έχει σύμβουλο καθηγητή από το σχολείο του,
που σημασιολογικά διασφαλίζει τη σύνδεση σχολείου-χώρου εργασίας και τη σύνδεση θεωρίας-πράξης. Η μαθητεία συντελεί
στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της πρακτικής κατάρτισης του μαθητή/της μαθήτριας μέσα σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας, όπου παρακολουθεί και αξιολογεί όλα τα στάδια εξέλιξης του επαγγελματικού έργου αναλύοντας σχέσεις
και καταστάσεις, που υφίστανται προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή να συντελεστεί μια υπηρεσία. Η παρουσία του εκπαιδευτή/της εκπαιδεύτριας ενισχύει τη διαδικασία της μαθητείας με την επίλυση αποριών, την επισήμανση πληροφοριών
και τη δημιουργία προβληματισμών, ώστε το στάδιο της μαθητείας να εξελίσσεται σε γόνιμη φάση επιστημονικής διερεύνησης
και πρακτικής εξάσκησης. Το κομβικό στοιχείο είναι ότι η μαθητεία, όπως προβλέπεται να λειτουργήσει, υπερβαίνει την παραδοσιακή εξάσκηση σε έναν τομέα, διότι η έμφαση βρίσκεται στην κατανόηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός
επαγγελματικού τομέα. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα αποσπασματικό έργο, αλλά αντίθετα ο μαθητής/η μαθήτρια εξοικειώνεται με τις δομές, τα μέσα παραγωγής και το εργατικό δυναμικό.
Σταδιακά, ο μαθητής/η μαθήτρια υπεισέρχεται σε αναλυτική διερεύνηση του εργασιακού χώρου και έτσι υπερβαίνει το
στάδιο της απλής ενημέρωσης. Επειδή η μαθητεία συχνά συνδέεται με την απασχόληση των μαθητών/μαθητριών ως φθηνού
εργατικού δυναμικού, η εκπαιδευτική πολιτική για τη μαθητεία επικεντρώνεται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και κατάρτισης με την παρουσία εκπαιδευτικών, ώστε αυτό που αναδεικνύεται να είναι το μορφωτικό κεφάλαιο των
μαθητών/μαθητριών που εμπλουτίζεται μέσα από τη συμμετοχή στην επαγγελματική διαδικασία, και όχι το παραγόμενο από
αυτούς έργο ως προϊόν ή υπηρεσία.
Ταυτόχρονα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης η μαθητεία σε επαγγελματικούς χώρους μειώνει και το κόστος δημιουργίας
εργαστηρίων στα επαγγελματικά σχολεία, ενισχύοντας και τη σχέση της εκπαίδευσης με τους παραγωγικούς τομείς. Σε ένα
διευρυμένο σχέδιο ενίσχυσης της μαθητείας, που προς στιγμήν φαίνεται να είναι σε δοκιμαστικό στάδιο, θα μπορούσε σε όλα
τα έτη φοίτησης στο επαγγελματικό σχολείο να υπάρχει διασύνδεση των επαγγελματικών ειδικοτήτων της Δ.Τ.Ε.Ε. με αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους σε επίπεδο δήμου ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Αυτή η οπτική θα διεύρυνε ακόμη περισσότερο το μοντέλο διασύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας, σε μια λειτουργική σχέση ανατροφοδότησης και
δι-αντίδρασης μεταξύ σχολείου και επαγγελματικών χώρων.

4.5 Διευρυμένη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Όπως ήδη επισημάναμε, στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η Δ.Τ.Ε.Ε. να αποκτήσει τα δικά της χαρακτηριστικά, να ενταχθεί σε ένα ανοικτό σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τη γενική εκπαίδευση και να αναβαθμιστεί ποιοτικά σε επίπεδο σπουδών,
ώστε να αυξήσει το κύρος της και να γίνει αποδεκτή από την αγορά εργασίας και την ευρύτερη κοινωνία, ως επιλέξιμος τύπος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

23

«Το “Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας” εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος
και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα». (Άρθρο 66, παρ.3 του Ν. 4386/2016).
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Με βάση αυτή την οπτική η Δ.Τ.Ε.Ε. δεν στερείται προνομίων όσον αφορά στην εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση24. Οι μαθητές/μαθήτριες των επαγγελματικών σχολείων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μπορούν
να επιλέξουν σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Φυσικά, τίθεται το ζήτημα της ποσόστωσης που προβλέπεται για την εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών των επαγγελματικών σχολείων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το θέμα
αυτό εκτιμάται ότι θα εξεταστεί και θα επιλυθεί στη διάρκεια εφαρμογής της Νομοθεσίας για τη Δ.Τ.Τ.Ε.25. Η πρόσβαση στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενισχύει το επιχείρημα της ισότιμης εκπαίδευσης, διότι και οι δύο τύποι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δηλαδή το επαγγελματικό λύκειο και το γενικό παρουσιάζονται ως σχολεία που παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες
συμμετοχής σε εξετάσεις για ανώτατες σχολές και ταυτόχρονα μελλοντικής επιλογής επαγγελμάτων υψηλού κοινωνικού κύρους.
Όπως ήδη έχουμε επισημάνει, η ελληνική οικογένεια ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης επενδύει στην εκπαίδευση
των παιδιών της. Το μορφωτικό κεφάλαιο συνεχίζει να θεωρείται ένας εργαλειακός, διαμεσολαβητικός συντελεστής ανοδικής
κοινωνικής κινητικότητας. Έτσι στη Νομοθεσία φαίνεται να έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επιλογές που θα έχει ο απόφοιτος του επαγγελματικού λυκείου αναφορικά με τη φοίτησή του σε ανώτατες σχολές.
Στη νομοθεσία του 2016-2017 το επαγγελματικό λύκειο προβάλλεται ταυτόχρονα και ως αυτόνομο, αυτοτελές σχολείο που
με τη γνώση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην αγορά, αλλά και ως ανοιχτό
σχολείο που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ανώτατες Σχολές για όσους/ες επιθυμούν να ενισχύσουν το μορφωτικό τους
κεφάλαιο σε αυτές. Το επαγγελματικό λύκειο διαφοροποιείται από τα επαγγελματικά ή τεχνικά λύκεια προηγούμενων νομοθεσιών, διότι δεν επιβάλλει αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις, και δεν εγκλωβίζει τα άτομα σε έναν τύπο σχολείου. Αντίθετα δημιουργεί ευκαιρίες και εντός του συγκεκριμένου σχολείου και με απολήξεις σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τελικά,
φαίνεται ότι το επαγγελματικό σχολείο αναδεικνύεται ως προνομιακό σχολικό σύστημα, παρέχοντας επαυξημένες ευκαιρίες
στα άτομα συγκριτικά με το γενικό σχολείο. Εκτιμάται ότι, αν ενισχυθεί μεθοδικά με εργαστήρια και εκπαιδευτικό δυναμικό
και πλαισιωθεί με αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα, σταδιακά θα εξελιχθεί σε σύγχρονη ευέλικτη εκπαιδευτική πρόταση
οργάνωσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Γενικότερα, η Νομοθεσία του 2016-2017 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ένα ενοποιημένο σχέδιο
αποφεύγοντας τον κατακερματισμό σε διαφοροποιημένες επαγγελματικές σχολές, με την εσωτερική λειτουργία επαγγελματικών τομέων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται να οργανώνεται ένα σχέδιο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ανοικτό σε αναπροσαρμογές και διευθετήσεις ώστε να ενσωματώνονται νέες πρακτικές, ευελπιστώντας ότι η
οικονομική κρίση ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για μια αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση.

5. Συμπεράσματα
Η νομοθεσία για τη Δ.Τ.Ε.Ε. φαίνεται να είναι απόρροια μελέτης της ιστορικής εξέλιξης της επαγγελματική εκπαίδευσης.
Ο νομοθέτης γνωρίζει ότι δεν καινοτομεί, ότι δεν εισάγει έναν νέο θεσμό, αλλά ότι, αντίθετα, βασίζεται σε προηγούμενες
αποτυχημένες πολιτικές για την οργάνωση αυτού του τομέα. Επομένως, ως στόχος εκφράζεται η διαμόρφωση μιας πολιτικής
που θα καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση ισότιμη με τη γενική εκπαίδευση δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να
αποκτήσουν γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, έμμεσα επιδιώκεται η προβολή της σύνδεσης μεταξύ επαγγέλματος και δημιουργίας και η ανάδειξη του επαγγελματικού χώρου σε χώρο συλλογικού έργου. Σχηματικά παρουσιάζεται
η ενοποιημένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ανοικτό σύστημα εισόδου και εξόδου από τη γενική στην επαγγελματική εκπαίδευση και αντίστροφα.
Θετική θεωρείται και η δυνατότητα μετάβασης στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών στο γενικό λύκειο. Πρόκειται για μια θεώρηση που βασίζεται στην οπτική της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε ο μαθητής/η μαθήτρια να αναπροσαρμόζει τις επιλογές του/της και να επιλέγει αντίστοιχες επαγγελματικές δομές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτύλιξη θεωρητικών επιχειρημάτων προς τους γονείς, προκειμένου το επαγγελματικό λύκειο να γίνει επιλογή
«i) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., και iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού
Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής, των
Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο
του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.
για τα ΤΕΙ […] Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των
Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με
τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές […] »( Άρθρο 66, παρ.10α του Ν. 4386/2016).
25
«O σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος συνολικής ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης απαιτεί μακρόχρονες διαδικασίες, πρόβλεψη μεταβατικών σταδίων και δοκιμαστικές εφαρμογές πριν τη γενικευμένη εφαρμογή των αλλαγών […]Έχουμε επίγνωση ότι η διαμόρφωση ενός σχεδίου συνολικής ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης συνιστά διαδικασία συνεχούς επανατροφοδότησης και
προσαρμογών». Προοίμιο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. http://www.syriza.gr/theseis/pros_diavoulefsi_paideia.pdf.
24
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τους προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου σχολείου με έναν ιδιότυπο λόγο, που συνδυάζει εκπαιδευτικό λόγο
και πολιτικά επιχειρήματα με αντίστοιχη συναισθηματική επένδυση26.
Σε περίοδο αυξημένης ανασφάλειας και αβεβαιότητας η εκπαιδευτική πολιτική αναδιαμορφώνεται προτάσσοντας ευέλικτα
εκπαιδευτικά σχήματα, δημιουργώντας ταυτόχρονα δύο συστήματα: α) αναβαθμισμένη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και β) ανοικτή διασυνδεόμενη εκπαίδευση γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πρώτο σύστημα η επαγγελματική εκπαίδευση δομείται μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συμπληρωματικό κύκλο, δυνατότητα φοίτησης σε
ΙΕΚ και δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστημιακές σχολές. Με το δεύτερο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης από τη
γενική στην επαγγελματική εκπαίδευση και αντίστροφα.
Έτσι προβάλλεται η δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης διότι δεν επιδιώκεται να εγκλωβιστούν οι μαθητές/μαθήτριες σε έναν τύπο εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα επιδιώκεται η προσέλκυση μαθητών/μαθητριών οι οποίοι ελεύθερα θα διαντιδρούν σε ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Με κοινωνικο-πολιτικούς όρους επιδιώκεται οι επαγγελματικοί τομείς να αναβαθμιστούν, και οι μαθητές/μαθήτριες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων να κοινωνικοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που προάγει τη δημιουργικότητα και καλλιεργεί τη
συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό, διευρύνοντας τις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών. Με αφορμή το θέμα
της διευθέτησης των εκπαιδευτικών ζητημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την πρόταση για ένα μοντέλο λειτουργικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω πολιτικές για την οργάνωση αυτόνομων επαγγελματικών λυκείων ανά περιφέρεια με προηγούμενη μελέτη των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης, ώστε τα επαγγελματικά
λύκεια να οργανώσουν και επαγγελματικούς τομείς με βάση τις οικονομικές δυνατότητες ή προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών.
Έτσι, το θέμα των επαγγελματικών λυκείων, σε σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία τους, τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη και την αποδοχή τους από την κοινωνία, θα πρέπει να εξεταστεί συνδυαστικά και με ευρύτερες στρατηγικές για την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης στην κοινωνία μπορεί, μέσω των
επαγγελματικών σχολείων, να λειτουργήσει πιλοτικά σε όλα τα επίπεδα, μέσα από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με
άτομα, φορείς, εμπορικούς συλλόγους, βιοτεχνικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις.
Παράλληλα, το επαγγελματικό λύκειο ως εκπαιδευτικό ερευνητικό κέντρο και ως μονάδα εκπαιδευτικής κατάρτισης και
γνώσης μπορεί να εναρμονιστεί με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων, ώστε να επιτελεστεί
όσμωση με εκπαιδευτικούς χώρους και αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο θεσμός της μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια:
μια ευκαιρία για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών
Ταγκαλάκη Αικατερίνη1

Περίληψη
Ο θεσμός της μαθητείας που άρχισε να εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2016-17 στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), αποτελεί
μια καινοτομία για την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Βασική αρχή του θεσμού είναι η εκπαίδευση των μαθητευομένων, αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., στο χώρο εργασίας (επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα) με παράλληλη εκπαίδευση στο σχολείο,
σύμφωνα με συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Με την παρούσα εργασία στοχεύουμε να προσεγγίσουμε τον νέο ρόλο των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην υλοποίηση της μαθητείας, ως φορέων αλλαγής και να αναδείξουμε τη δυνατότητα που τους παρέχεται να έλθουν σε επαφή με ποικίλες διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα από
τη συμμετοχή και τον αναστοχασμό, στο πλαίσιο της «κοινότητας μάθησης» που διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση εργασιακού
και σχολικού περιβάλλοντος.

Abstract
The institution of apprenticeship, which began to apply in vocational Lyceums (EPAL) from the 2016-17 school year, is an innovation
for the educational reality of our country. The fundamental principle of the institution is the training of apprentices, graduates of
EPAL, in workplace (enterprises of the public or private sector) with parallel education at school, according to the specific curriculum.
In this paper, we aim to approach the new role of teachers involved in the implementation of apprenticeship, as change agents and to
highlight the opportunity that is offered to them to come in contact with various dimensions of the educational process, as well as, to
develop professionally through participation and reflection, within the “learning community” formed by the interaction of work and
school environment.
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Εισαγωγή
Οι σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και τάσεις στην εκπαίδευση που εστιάζουν στη μάθηση μέσα από την πράξη ή στον
σημαντικό ρόλο της εμπειρίας στη μάθηση (learning by doing) σύμφωνα με τον Dewey (1980), επανέφεραν στο προσκήνιο τη
μαθητεία ως μια εκπαιδευτική μέθοδο αποτελεσματική για τη σύνδεση της μάθησης με την εφαρμογή της.
Ως μαθητεία νοούνται συστηματικές περίοδοι εναλλασσόμενης κατάρτισης μεγάλης διάρκειας, σε εργασιακό χώρο και
σε εκπαιδευτικό ινστιτούτο ή κέντρο κατάρτισης. Η μαθητεία διέπεται από σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη και προβλέπεται αμοιβή για τον μαθητευόμενο (μισθός ή αποζημίωση). Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον
μαθητευόμενο κατάρτιση που οδηγεί στην ενασχόληση με συγκεκριμένο επάγγελμα (Γλωσσάριο/Europass, 2018).
Στα προγράμματα μαθητείας το μαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, οι μαθητευόμενοι συνήθως υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου και αμείβονται για την εργασία τους ενώ μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν αναγνωρισμένα προσόντα (CEDEFOP, 2014).
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ., στο Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΦΕΚ491/τ.Β΄/20-02-2017) αναφέρεται: « Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή
επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα
μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει
στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα».
Στην κατεύθυνση αυτή, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» που υλοποιείται στα ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το μοντέλο
του «δυϊκού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Dual Vocational Education and Training System)
όπου ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ σχολείου και επιχείρησης. Το «δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης» θεωρείται ως το πλέον επιτυχημένο για την αποτελεσματική μετάβαση των μαθητευομένων από το σχολικό
περιβάλλον στην εργασία και για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας (Παϊδούση, 2014).
Στη μαθητεία η γνώση δύναται να ενσωματώνεται ως διάσταση της πρακτικής που λαμβάνει χώρα τόσο σε πραγματικό
περιβάλλον όσο και στον χώρο του σχολείου, εξοικειώνοντας τους εκπαιδευόμενους με κανόνες και πρότυπα που έχουν ισχύ
και έξω από τον αυλόγυρο του σχολείου, αποτελώντας γέφυρα μετάβασης στην πράξη (Τζιούμπας, 2005).
Έτσι η νέα προσέγγιση της μαθητείας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εκπαιδευτική πρόκληση και μια ευκαιρία υιοθέτησης από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμων πρακτικών, ιδεών, πειραματισμών και συνεργασιών. Η εκπαιδευτική έρευνα των
1
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τελευταίων ετών υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά όταν έχουν τη δυνατότητα να πειραματίζονται δημιουργικά πάνω στην εκπαιδευτική πράξη, να ερευνούν, να αναστοχάζονται και να λειτουργούν μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Fullan & Hargreaves, 1992·
Day, 2003 · Giles & Hargreaves, 2006 · Μαυρογιώργος, 2005 · Παπαναούμ, 2003).

Η καινοτομία της Μαθητείας και η μαθησιακή διεργασία
Σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου αλλά και η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ν.4186/13, ΦΕΚ 193Α). Μετά την
αναδιάρθρωση της δομής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας
(Ν.4386/16, ΦΕΚ 83Α), το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: α. τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»,
που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» που άρχισε να υλοποιείται στη χώρα μας από το σχολικό έτος 2016-2017, είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στο Ε.Κ. ή στη σχολική
μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» και πριν από τη συμμετοχή
σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης,
που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ)
για ένα διδακτικό έτος.
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος
της μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.
Επίσης στον Οδηγό Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ (2017), αναφέρονται για τον
θεσμό της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., τα ακόλουθα:
Η μαθητεία απευθύνεται σε ενηλίκους με στόχο:
• την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
• την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης.
Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να:
• επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα
• επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - εργοδότη
• αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.
Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:
• ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων
• αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των εργοδοτών στην εκπαίδευση των μαθητευομένων.
Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» αποτελεί μια καινοτομία για την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας
καθώς εισάγεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σχετίζεται με την αλλαγή, διεγείρει προβληματισμούς και συζητήσεις. Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν
νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση αναφορικά με την αλλαγή σχέσεων και πεποιθήσεων, την εφαρμογή νέων διδακτικών
προσεγγίσεων και τη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991).
Τα σημαντικά καινοτόμα στοιχεία της μαθητείας που αφορούν άμεσα τον εκπαιδευτικό της πράξης ως φορέα της αλλαγής
είναι:
Eνήλικοι μαθητευόμενοι. Καθώς οι μαθητευόμενοι στα προγράμματα της μαθητείας είναι ενήλικοι, έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των κυριότερων προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησής τους (Κόκκος, 2006):
• έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους
• έχουν ευρύ φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών εμπειριών
• έχουν αποκρυσταλλώσει τους τρόπους με τους οποίους προτιμούν να μαθαίνουν
• επιδιώκουν την ενεργητική συμμετοχή τους στην πορεία της μάθησης.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η μαθησιακή διεργασία στη μαθητεία είναι απαραίτητο να βασίζεται στον συνδυασμό
των παιδαγωγικών αρχών μάθησης και των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύοντας στην ενεργητική μάθηση, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη μάθηση μέσα από την πράξη ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθη-
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τευομένων. Έτσι ο εκπαιδευτικός της μαθητείας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων ή συνδυασμό αυτών, όπως εμπλουτισμένη εισήγηση, ερωτήσεις – απαντήσεις, συζήτηση,
βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα, καταιγισμό ιδεών, ασκήσεις, επίδειξη, ομάδες εργασίας, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι
ρόλων, προσομοίωση, λύση προβλήματος, συνέντευξη από ειδικό, εκπαιδευτική επίσκεψη, χάρτες εννοιών, εργασία στο πεδίο
κ.ά. (Κόκκος, 2006), δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν
περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις.
Στοιχεία αυτονομίας και ευελιξίας στα προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού έτουςτάξη μαθητείας» έχουν σχεδιαστεί για την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος κάθε ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών και συνίστανται από επιμέρους μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning
units/modules), που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου. Σε κάθε μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνονται τα ειδικά μαθησιακά
αποτελέσματα, οι αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία προσδιορίζουν σημαντικά τον
βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΦΕΚ 490/τ.Β΄/20-02-2017, ΦΕΚ 3820/τ.Β΄/31-10-2017).
Κυρίαρχο ρόλο στα προγράμματα σπουδών κατέχουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αποτυπώνουν το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής της, και αναφέρονται σε γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες που ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να κατέχει, να κατανοεί και να είναι ικανός να εφαρμόσει μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας (ΦΕΚ 490/τ.Β΄/20-02-2017). Έτσι δίνεται έμφαση στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Επίσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας (ΦΕΚ 490/τ.Β΄/20-02-2017, ΦΕΚ 3820/τ.Β΄/3110-2017), τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερο μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ευελιξία, αυτονομία και
δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων,
στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον στα προγράμματα σπουδών εντάσσεται η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας» (το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος), με σκοπό να δώσει στο Εργαστηριακό Πρόγραμμα κάθε ειδικότητας στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κλίσεις και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων
αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Στο πλαίσιο της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» δύναται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται με την ειδικότητα.
Παρατηρείται μια στροφή από τον εκ των προτέρων καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων με σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς, προς τη διαμόρφωση προγραμμάτων βασιζόμενων στα αποτελέσματα της μάθησης με σημείο αναφοράς τους μαθητευόμενους (CEDEFOP, 2011).
Τα προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά προγράμματα
στα παρακάτω στοιχεία (CEDEFOP, 2011):
– η μάθηση συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες με προσωπικές και κοινωνικοπολιτισμικές ικανότητες
– οι γνώσεις καθορίζονται εντός ευρύτερου πλαισίου και είναι διεπιστημονικές
– επίκεντρο της μάθησης είναι η αγορά εργασίας και οι ανάγκες απασχόλησης ενώ τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών
εμμένουν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο σώμα των γνώσεων που πρέπει να μεταδοθούν
– η μάθηση πραγματοποιείται σε ποικίλα περιβάλλοντα και με διαφορετικές μεθόδους.
Έτσι τα προγράμματα σπουδών της μαθητείας δείχνουν να ενσωματώνουν τη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων
και τη σημασία της δυνατότητας των εκπαιδευτικών για αυτόνομες και υπεύθυνες διδακτικές προσεγγίσεις. Επίσης αυξάνουν
την αυτονομία των εκπαιδευομένων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τη δική τους πορεία και τις δικές τους
επιλογές (CEDEFOP, 2011). Νέες μορφές διδασκαλίας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όπως η μάθηση
μέσω εργασιών ή έργων μικρής κλίμακας και η συνεργατική μάθηση ενσωματώνονται σταδιακά στις διδακτικές πρακτικές.
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν σωστά τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, είναι απαραίτητη η
συστηματική αναβάθμιση των σχετικών δεξιοτήτων τους ενώ χρειάζεται επίσης στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών στα
σχολεία και εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις (CEDEFOP, 2011).
Γενικότερα σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ (ΦΕΚ490/τ.Β΄/20-02-2017), τα προγράμματα σπουδών της μαθητείας κρίνεται απαραίτητο «…να υποστηρίζουν την πολλαπλότητα των πηγών μάθησης και να
προωθούν ενεργητικές, συμμετοχικές, διαλογικές, διερευνητικές-ανακαλυπτικές και αυτοκατευθυνόμενες μορφές μάθησης...»,
«….να δημιουργούν και να ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης για τον εκπαιδευόμενο αλλά και τις δυνατότητες καινοτόμου δράσης
για τον εκπαιδευτικό/εκπαιδευτή…» και παράλληλα «…να ενισχύουν την αυτονομία του εκπαιδευτικού έργου και τον κριτικό
αναστοχασμό των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών…».
Το σύνολο εργασιακού και σχολικού περιβάλλοντος λειτουργεί ως μαθησιακό. Η μαθητεία συγκροτεί το εκπαιδευτικό
περιβάλλον μέσα από τις σχέσεις της ομάδας, τις σχέσεις των μελών της, τις σχέσεις με την παραγωγική διαδικασία και το
προϊόν, και ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει περισσότερα ερεθίσματα, προκλήσεις και κίνητρα για μάθηση (Τζιούμπας, 2005).
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Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η μάθηση δεν είναι απλά η απόκτηση γνώσης και εμπειριών αλλά η σταθερή αλλαγή της
σκέψης, της αντίληψης και της συμπεριφοράς που προκύπτει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα από τη γνώση και την εμπειρία
(Μπουραντάς κ.ά., 1999). Η μαθησιακή διεργασία στη μαθητεία συντελείται δια μέσου της συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης
με το σύνολο του εργασιακού περιβάλλοντος που λειτουργεί ως μαθησιακό (Kvale, 1995 οπ. αναφ. στο Τζιούμπας, 2005) και
παράλληλα δια μέσου της αλληλεπίδρασης σχολικού και εργασιακού περιβάλλοντος με τη δημιουργία ενός ενεργητικού μαθησιακού περιβάλλοντος και με την ενδυνάμωσή του ως «οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης». Ο «οργανισμός που μαθαίνει» και η «επαγγελματική κοινότητα μάθησης» χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να μετασχηματίζουν τις εμπειρίες
σε γνώση δημιουργώντας νέα γνώση, να αναπτύσσουν κοινά γνωστικά μοντέλα μεταξύ των ανθρώπων και να κάνουν συνεχείς
βελτιωτικές αλλαγές, που προωθούν την αποτελεσματικότητα και διαμορφώνουν το περιβάλλον τους (Μπουραντάς κ.ά., 1999).
Επομένως ο «οργανισμός που μαθαίνει» πρέπει να βρίσκει τρόπους να χρησιμοποιεί τις τυπικές και τις άτυπες διαδικασίες
μάθησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτόμος σκέψη όλων των εργαζομένων (Βαξεβανίδου
& Ρεκλείτης, 2015).
Έτσι, όπως αναφέρεται και στο θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 490/ τ.Β΄/20-02-2017), στην εκπαιδευτική διαδικασία της μαθητείας
«….πρέπει να συνδυάζεται η παιδαγωγική ελευθερία κάθε εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή με τη συστηματική συνεργασία μεταξύ
τους, στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων, με στόχο έναν συνεργατικό, κοινοτικού τύπου εκπαιδευτικό οργανισμό θεωρίας
και πράξης.».

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών
Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών συνδέεται άμεσα με τη συνεχή
εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούνται συγχρόνως φορείς μάθησης και αλλαγής. Ο μετασχηματισμός
και η ενδυνάμωση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών είναι από τους πιο κρίσιμους όρους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, επομένως και για τη βελτίωση της ποιότητας και την επανανοηματοδότηση του εκπαιδευτικού έργου (Φρυδάκη, 2015).
Ο εκπαιδευτικός, για να ανταποκριθεί στο έργο του, πρέπει να διαθέτει τον αναγκαίο γνωστικό εξοπλισμό, δηλαδή γνώσεις του αντικειμένου διδασκαλίας, διδακτικές δεξιότητες/ικανότητες, στάσεις/αντιλήψεις, γνώσεις για το σχολείο, τη διδασκαλία, τη μάθηση. Παράλληλα πρέπει να διαθέτει θεμελιακές προσωπικές ιδιότητες, στάσεις και ικανότητες, όπως έμπνευση,
δημιουργικότητα, ικανότητα στοχασμού, διερευνητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ιδιότητες των οποίων η διαμόρφωση έχει
εμβέλεια ζωής και συνιστούν ένα ενιαίο όλο (Παπαναούμ, 2005). Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (2005), ο όρος επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν αναφέρεται στην υπηρεσιακή εξέλιξη αλλά εμπεριέχει μια διευρυμένη εκδοχή της επαγγελματικής μάθησης με την έννοια του εύρους των πηγών μάθησης και της συνέχειάς της στο χρόνο. Ο Guskey (2000) ορίζει την
επαγγελματική ανάπτυξη ως τη μέθοδο και τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται για να προάγουν την επαγγελματική γνώση,
τις ικανότητες και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών ώστε αυτοί να μπορούν με τη σειρά τους να βελτιώσουν τη μάθηση των
μαθητών. Επίσης, σύμφωνα με τους Fullan & Hargreaves (1992), η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού.
Σύμφωνα με τις παραπάνω προσεγγίσεις, η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών είναι μια συνεχής διαδικασία «γίγνεσθαι», η οποία αρχίζει από τον προσανατολισμό τους στο επάγγελμα και διαρκεί μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους
(Παπαναούμ, 2003). Στο πλαίσιο αυτό, ως επιμόρφωση νοείται οποιαδήποτε δραστηριότητα μαθησιακή/εκπαιδευτική προάγει
την εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. Η επιμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει τυπικές
μορφές (συμμετοχή σε οργανωμένα σεμινάρια) αλλά και άτυπες μορφές, όπως είναι η συνεργατική μάθηση και η έρευνα
δράσης (Παπαναούμ, 2003). Σήμερα επίσης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον μορφές επιμόρφωσης, όπως η συμμετοχή σε
δίκτυα μάθησης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο ατομικός φάκελος (portfolio), η συμμετοχή σε συνέδρια, η αυτοαξιολόγηση
κ.ά., αλλά και οι νέοι ενδιάμεσοι ρόλοι του εκπαιδευτικού που μπορούν να συμβάλουν στην επαγγελματική του ανάπτυξη,
όπως του «κριτικού φίλου» και του «διευκολυντή» στην έρευνα δράσης, όπου ο εκπαιδευτικός ερευνά πάνω στην εκπαιδευτική
του δράση προκειμένου να τη βελτιώσει, και του «συνερευνητή» στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτές ο εκπαιδευτικός αποκτά σταδιακά επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση της
εκπαιδευτικής πράξης και παράλληλα διαμορφώνει προσωπικά σχήματα κατανόησης των εκπαιδευτικών διεργασιών και ικανότητες διακριτικής παρέμβασης με την ανάπτυξη μιας στοχαστικής πρακτικής (Ματσαγγούρας, 2005).
Όροι και έννοιες, όπως κατάρτιση, επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματισμός, εξέλιξη, επαγγελματική
μάθηση έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν διαδικασίες που συνδέονται με την αλλαγή στη σκέψη και την πράξη των
εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια υιοθετείται ο όρος «επαγγελματική μάθηση» ως όρος ευρύτερος από αυτόν της «επαγγελματικής ανάπτυξης» καθώς έχει ως σημείο εκκίνησης την παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενεργοί σε μια δυναμική
διαδικασία μάθησης, μέσα από την οποία αναμένεται η διαμόρφωση της προσωπικής τους οπτικής για τη διδασκαλία, με
βάση την επαφή τους με παιδαγωγικές θεωρίες και την ανάλυση της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης (Αυγητίδου, 2014).
Επίσης η επαγγελματική μάθηση θεωρείται πιο αποτελεσματική όταν οργανώνεται στο πλαίσιο μιας «κοινότητας μάθησης»,
όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διερευνούν και να αναστοχάζονται για τη διδασκαλία
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τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, να θέτουν στόχους και τελικά να οικοδομούν γνώση. Επομένως η αίθουσα διδασκαλίας λειτουργεί ως χώρος μάθησης όχι μόνο των μαθητών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η νέα γνώση του εκπαιδευτικού εμπλουτίζει και διαφοροποιεί τη διδακτική πράξη αλλά και η διδακτική πράξη αποτελεί πηγή γνώσης για τον
διδάσκοντα (Δεδούλη, 2005).

Ο εκπαιδευτικός της μαθητείας σε μια διαδικασία επαγγελματικής μάθησης
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της μαθητείας συνθέτουν ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς, φορείς της αλλαγής, να συμμετέχουν ενεργά διαμορφώνοντας μια προσωπική αντίληψη για την εκπαιδευτική
διεργασία και τον ρόλο τους σε αυτήν και να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Σημαντικά ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι παράμετροι, όπως η συνεργατικότητα, η ικανότητα για συνεχή μάθηση και βελτίωση, η θετική στάση απέναντι
στις καινοτομίες και η μετατροπή του σχολείου σε «κοινότητα μάθησης» συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου (Giles & Hargreaves, 2006).
Στοιχεία που συνδέονται με την δράση και την πράξη των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην υλοποίηση της μαθητείας
και τα οποία ευνοούν και ενισχύουν την επαγγελματική τους μάθηση είναι:
Η συμμετοχή
• στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του προγράμματος σπουδών με μεγαλύτερη αυτονομία, αυτενέργεια και ευελιξία αξιοποιώντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
• στη διαμόρφωση της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» (42 ώρες) με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευομένων ή τις τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες
• στην ανάπτυξη ενεργητικών εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών με έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης
• στην αξιοποίηση των κοινωνικών και εργασιακών εμπειριών των μαθητευομένων για την καλύτερη προσέγγιση της
γνώσης μέσα από αυθεντικές κοινωνικές και εργασιακές δραστηριότητες
• στην αξιοποίηση των τοπικών αναγκών της κοινωνίας και της εργασίας και στην καλύτερη σύνδεση του σχολείου με
αυτές
• στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση
Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση
• μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της μαθητείας στο πλαίσιο της «κοινότητας μάθησης» σχολείου-επιχείρησης (ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, καλών πρακτικών, ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών)
• μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με τους χώρους παραγωγής (επισκέψεις σε επιχειρήσεις, προσκλήσεις εισηγητών
κλπ.)
• μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. σε δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας
Ο αναστοχασμός
• μέσω της ανάλυσης των επιλεγόμενων δράσεων από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (σχέδια δράσης των μαθητευομένων,
ημερολόγιο, καταγραφή αξιοσημείωτων στοιχείων, επισήμανση θετικών και αρνητικών παραμέτρων, αξιολόγηση, σχεδιασμοί, επανασχεδιασμοί κλπ.) με σκοπό τη βελτίωση της πρακτικής του
• μέσω της ανατροφοδότησης από τα έργα (projects) που υλοποιούν οι μαθητευόμενοι στο χώρο εργασίας
• με τη χρήση του ατομικού φακέλου του εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει αρχεία και υλικό, τα οποία στο σύνολό τους
αποτελούν μια περιγραφή των προσπαθειών και των «προϊόντων» του έργου του, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της
διδασκαλίας του
Η επιμόρφωση
• με οργανωμένα σεμινάρια (αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, προγράμματα σπουδών, θεσμικό πλαίσιο μαθητείας, θέματα ειδικότητας, καινούρια αυθεντική πληροφόρηση)
• σύνδεση της επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη (αξιοποίηση μεθόδων έρευνας δράσης, σχεδίων δράσης)
• μέσω δικτύων συνεργασίας και μάθησης
• με την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης με το εργασιακό περιβάλλον
Η ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματισμού και αποδοχής αλλαγών στο σχολείο
• με την καταγραφή και διάχυση της νέας γνώσης
• με την υιοθέτηση συλλογικών δράσεων, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και καινοτόμων προτάσεων
• με την προώθηση της λειτουργίας του σχολείου ως «οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης».
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) (2016), η ύπαρξη αφοσιωμένων και ικανών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης είναι σημαντική για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
τεχνικών και διδακτικών ικανοτήτων, απαραίτητων στην υλοποίηση των προγραμμάτων της μαθητείας. Οι εκπαιδευτικοί είναι
απαραίτητο να επικαιροποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις
συνθήκες του κλάδου και στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
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Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά στις απαιτήσεις, στο νομικό πλαίσιο,
στα συστήματα παροχής και στην παρακολούθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης. Επίσης στις χώρες της Ε.Ε.
η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της μαθητείας έχει διάφορες μορφές (Cedefop, 2016):
– παρακολούθηση εγκεκριμένων κύκλων μαθημάτων ή προγραμμάτων
– πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
– αυτοεπιμόρφωση: κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης στους οποίους συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί με δική τους πρωτοβουλία
– ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος για την ανταλλαγή καλών πρακτικών
– παρακολούθηση κύκλων εξατομικευμένων μαθημάτων.
Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης παρέχονται από διάφορους φορείς, ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κάθε χώρα της Ε.Ε., όπως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και
πανεπιστήμια, ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών, ιδρύματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, εθνικά κέντρα ή οργανισμοί
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη κρατικοί φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, δήμοι, επιχειρήσεις και σωματεία εκπαιδευτικών.
Στις περισσότερες χώρες οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών τους και πιθανών
προγραμμάτων κατάρτισής τους ενώ σε ορισμένες χώρες καταρτίζουν οι ίδιοι τα προσωπικά τους σχέδια επαγγελματικής
ανάπτυξης. Επίσης στις περισσότερες χώρες δεν προβλέπεται παρακολούθηση ούτε αξιολόγηση γι’ αυτό και οι σχετικές πληροφορίες είναι λιγοστές (Cedefop, 2016).
Στην προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών της μαθητείας έχουν συντελέσει καταλυτικά τα τελευταία
χρόνια έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., τα οποία εφαρμόζουν δοκιμαστικά καινοτόμες προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης (επαγγελματικά περιγράμματα των εκπαιδευτικών, προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θέσεις πρακτικής άσκησης για εκπαιδευτικούς σε επιχειρήσεις, υποστήριξη της κινητικότητας εκπαιδευτικών).
Τα έργα αυτά έχουν συνήθως περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, το οποίο καλύπτει την κατάρτιση περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών, όμως τα αποτελέσματά τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα.
Γενικότερα σύμφωνα με το Cedefop (2016), διαπιστώνεται η ανάγκη συστηματικών προσεγγίσεων και ευκαιριών αρχικής
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της μαθητείας και αναζητούνται οι κατάλληλοι τρόποι προώθησης της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της μαθητείας.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Έχουμε την πεποίθηση πως η μαθητεία αποτελεί προνομιακό χώρο για την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών που προάγουν την αυτονομία και ευελιξία του εκπαιδευτικού, παρέχοντας κίνητρα για υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, σύμφωνα
με τις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και για την προώθηση της λειτουργίας κοινοτήτων μάθησης.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν, να
διερευνούν, να σχεδιάζουν, να συνεργάζονται και να αναστοχάζονται πάνω στην εκπαιδευτική πράξη ώστε να διαμορφώνουν
ανάλογα τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους επιλογές.
Συνολικά κρίνουμε πως η ενεργή εμπλοκή και δράση των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση της μαθητείας μπορεί να
συμβάλει:
• στη διαμόρφωση της προσωπικής τους οπτικής για την εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
και εξέλιξη
• στη μάθηση των μαθητευομένων
• στην ανάδειξη σημαντικών στοιχείων και στην ανάπτυξη γνώσης για την υποστήριξη του θεσμού.
Επομένως κρίσιμο όρο για την εδραίωση του θεσμού της μαθητείας αποτελεί η ενδυνάμωση και ο μετασχηματισμός της
επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών ώστε να ευνοείται η ενεργός συμμετοχή τους και η καλλιέργεια ικανότητας
στοχασμού με σκοπό την εξέλιξη και βελτίωση της πρακτικής τους.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν τρόποι ενίσχυσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στη μαθητεία, μέσα από τυπικές και άτυπες διαδικασίες επιμόρφωσης, εστιάζοντας κυρίως στη σύνδεση θεωρίας και
εκπαιδευτικής πράξης, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας επαγγελματισμού και αποδοχής αλλαγών για την επιτυχία του
θεσμού.
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Εκπαιδευτικοί τεχνολογικών μαθημάτων στην Ελλάδα και την Τσεχία:
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα συστήματα προετοιμασίας των καθηγητών τεχνολογικών μαθημάτων στην Ελλάδα και στην
Τσεχία. Και οι δύο χώρες διαθέτουν την υποδομή για την εκπαίδευση τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο. Επίσης υπάρχουν, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, θεσμοθετημένα και οργανωμένα συστήματα επιμόρφωσης και δια
βίου κατάρτισης για τους καθηγητές τεχνολογικών μαθημάτων. Η μελέτη των στοιχείων γίνεται με βάση τα προγράμματα σπουδών
δύο Ανώτατων Παιδαγωγικών σχολών: του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βοημίας της Τσεχίας και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επίσης γίνεται
αναφορά στη νομοθεσία που διέπει την εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε κάθε χώρα. Η σύγκριση δείχνει ενδιαφέροντα στοιχεία
σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών των δύο χωρών, τα οποία εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες
αλλά και αρκετές διαφορές. Στην Τσεχία, η έμφαση δίνεται στην τεχνική και παιδαγωγική προετοιμασία που σχετίζεται ευθέως με
τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας. Στην Ελλάδα, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης θεωρητικής
παιδείας και ενός συνόλου ικανοτήτων του εκπαιδευτικού που δε συνδέονται στενά με τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας.

Αbstract
The systems of technology teachers’ preparation in Czech Republic and in Greece are presented in this work. Both countries support
teacher preparation in undergraduate and postgraduate levels. There also exist (to a lesser or higher degree) systems of continuous
and lifelong training for technology teachers. This study is based on the comparative presentation of the curricula of two higher education institutions: those of the University of West Bohemia in Pilsen and of ASPETE in Greece. The respective legislations concerning
education and continuous training in these countries are taken into account. The comparison shows some interesting elements concerning the systems of preparation of technology teachers in the two countries. Some resemblances have been found but also a number
of differences: In Czech Republic the focus is on technological and pedagogical preparation directly related to the subject/s taught by
the teacher; in Greece the focus is on the development of a broader theoretical culture and of a set of competences that are not strictly
related to the subject/s taught.

Λέξεις κλειδιά
Εκπαίδευση, Τεχνολογία, Επαγγελματική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Κατάρτιση

1. Εισαγωγή
Η μελέτη των συστημάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για την εκπαίδευση όσο
και για την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Στον χώρο αυτό της εκπαίδευσης απασχολούνται κατά κύριο λόγο-αλλά
όχι αποκλειστικά-οι τεχνολόγοι εκπαιδευτικοί. Στην εργασία αυτή γίνεται μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων προετοιμασίας των καθηγητών τεχνολογικών μαθημάτων στην Ελλάδα και στην Τσεχία. Η μελέτη των στοιχείων γίνεται με βάση τα
προγράμματα σπουδών δύο Ανώτατων Παιδαγωγικών σχολών: του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βοημίας της Τσεχίας και της
ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
• Σε τι συνίσταται και πού παρέχεται η προετοιμασία των εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων στις δύο χώρες;
• Ποια είναι τα πεδία εργασιακής δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών τεχνολόγων στις δύο χώρες;

2. Τo εκπαιδευτικό σύστημα στην Τσεχία
Ο μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος στην Τσεχική Δημοκρατία αποκτά πεδίο εφαρμογής μέσω της νομοθεσίας μέχρι το τέλος του 2004. Τα θέματα της εκπαίδευσης για τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται στον νόμουπ. αριθ. 561/2004. Το 2004, με τον νόμο 563/2004,έγινε η δεύτερη προσπάθεια για
την θεσμοθέτηση των θεμάτων που αφορούσαν την επαγγελματική ανάπτυξηκαι κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και γυμνασίου.
Ωστόσο, ο νέος νόμος αριθ. 563 δεν διευκρίνιζε ξεκάθαρα την περαιτέρω εκπαίδευση ή την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.
Στον νόμο αυτό εκδόθηκε κανονισμός εφαρμογής αριθ. 317/2005 . Αφορούσε την περαιτέρω εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, την διαδικασία πιστοποίησης και ένα σύστημα επαγγελματικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού. Στην ουσία ο
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νόμος 317/2005 «έκλεισε» τα κενά του νόμου 563/2004 σχετικά με την «περαιτέρω εκπαίδευση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας». Στη συνέχεια, με τον νόμο 412/2006 το σύστημα σταδιοδρομίας συνδέεται στενά με τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προτύπου εκπαιδευτικών. Tο Εθνικό Ίδρυμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Τσεχίας το 2012
πρότεινε ένα σύνθετο σύστημα σταδιοδρομίας που υποστήριζε το πολυεπίπεδο σύστημα προσόντων των εκπαιδευτικών (multilevelstandard). Μια άλλη προσπάθεια δημιουργίας ενός επαγγελματικού προφίλ και συστήματος σταδιοδρομίας έγινε το 2015
χωρίς αποτέλεσμα. Το υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας μελετά από το 2015 ένα νέο σχέδιο επαγγελματικής εξέλιξης όπως
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 1: Συνοπτική παρουσίαση των σχεδιαζόμενων κατηγοριών τεχνολόγων εκπαιδευτικών και δυνατοτήτων
επαγγελματικής εξέλιξής τους στην Τσεχία (Ministry of Education, Czech Republic, 2016).

Σύμφωνα με το σχήμα οι κατηγορίες τεχνολόγων εκπαιδευτικών είναι:
– εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής κατάρτισης (teacherbeginner).
– εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης (teacher).
– καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης (teacherspecialist).
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Eκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Κατάρτισης (teacherbeginner)
Είναι το πιο συνηθισμένο επίπεδο εκπαιδευτικών επαγγελματικών προσόντων. Προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας πλήρους
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις σπουδές του πτυχιούχου στον τομέα της παιδαγωγικής και την εστίαση
στην επαγγελματική κατάρτιση. Προϋποθέτει επιτυχή αποτελέσματα σε εξετάσεις και εκπλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης της
περιόδου προσαρμογής από την εργασία στην τάξη με υποστήριξη. Ακολουθεί στο τέλος η διαδικασία πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής Πρακτικής Άσκησης (teacher)
Έχουν πολύ καλό επίπεδο εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου με εκπαιδευτική επάρκεια. Αποκτούν επαγγελματικά
προσόντα μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ολοκληρώνουν ένα διαπιστευμένο πρόγραμμα σπουδών στον τομέα που
αντιστοιχεί στη φύση του επαγγέλματος, σε συνδυασμό με τις σπουδές στον τομέα των επιστημών της εκπαίδευσης η οποία
επικεντρώνεται στην κατάρτιση εκπαιδευτικών γυμνασίου.
Τα αποτελέσματα της ενεργής και ανεξάρτητης εργασίας τους με τους μαθητές είναι πολύ καλά. Μπορούν να αναλάβουν
εξειδικευμένες δραστηριότητες και να συντονίσουν σχολικά προγράμματα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνιών. Επίσης είναι ειδικοί στην εκπαίδευση μεθόδων πρόληψης κοινωνικά παθολογικών φαινομένων καθώς και
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι και ως επιτελικά στελέχη στην εκπαίδευση. Ακολουθεί στο τέλος η διαδικασία πιστοποίησης.

Καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έχουν πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Προέρχονται από Πανεπιστημιακές σχολές:
Θετικών επιστημών ή
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις Φυσικές επιστήμες με προσανατολισμό την διδασκαλία ή
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις Επιστήμες Αγωγής ή
Πιστοποίηση από το International Society for Engineering Education (IGIP - IGIP - Internationale Gesellschaftfür
Ingenieurpädagogik).
Εργάζονται στα σχολεία και αναμένεται από αυτούς να παράγουν εξαιρετικό έργο. Μπορούν να προσφέρουν μεθοδική
υποστήριξη σε συναδέλφους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας. Μπορούν να συντονίσουν πρόγραμμα
εσωτερικής σχολικής αξιολόγησης και να είναι οι μέντορες στην σχολική μονάδα που υπηρετούν.

–
–
–
–

2.1 Το παράδειγμα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου West Bohemia.
Το Προπτυχιακό του Πανεπιστημίου είναι 3 έτη. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει ακαδημαϊκά μαθήματα,
από διάφορα επιστημονικά πεδία: από τον τομέα των υλικών και τεχνολογιών, της αυτοματισμού, της μηχανικής της ηλεκτρομηχανολογίας καθώς και σειρά παιδαγωγικών μαθημάτων.
Συγχρόνως περιλαμβάνει μαθήματα που επικεντρώνονται στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην απόκτηση δεξιοτήτων, για παράδειγμα στην τεχνική πρακτική της μηχανικής και χειρωνακτικής επεξεργασίας των υλικών. Το πρόγραμμα
σπουδών περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

2.2 Εργασία στον Επαγγελματικό Τομέα
Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Τεχνολογίας» είναι προετοιμασμένοι κυρίως λόγω αναλυτικού προγράμματος παρακολούθησης σπουδών σε σχετικούς τομείς της διδακτικής της τεχνικής εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία. Είναι επίσης έτοιμοι
να αρχίσουν να εργάζονται άμεσα σε διοικητικούς τεχνολογικούς τομείς. Μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές μεταξύ μη τεχνικού, τεχνικού και αναπτυξιακού προσωπικού. Είναι σε θέση να διευθύνουν και να μεταφέρουν την επικοινωνία από την
κατάσταση θεωρητικών αιτημάτων σε επίπεδο πρακτικών λύσεων λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες (διαθέσιμες τεχνολογίες, προϋπολογισμός έργου, απαιτήσεις προσωπικού και υλικού κλπ.). Είναι σε θέση να διαχειριστούν μικρότερες ή
απλές διαδικασίες παραγωγής και σχεδίασης μετά από μια σύντομη εσωτερική τεχνική και επεξεργασία. Οι απόφοιτοι του
τομέα αποκτούν βασικές γνώσεις σε επιλεγμένους τεχνικούς κλάδους. Όσον αφορά τα θεωρητικά επαγγελματικά τεχνικά
προσόντα, οι απόφοιτοι γνωρίζουν τα μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά, τη μηχανική, την ηλεκτροτεχνία και τον αυτοματισμό.
Από πλευράς πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι είναι επαγγελματικά και τεχνικά εξειδικευμένοι για να εργάζονται σχεδιάζοντας κατάλληλες τεχνολογίες επεξεργασίας και κοπής βασικών υλικών και υλοποιώντας απλά μηχανικά σχέδια. Οι απόφοιτοι μπορούν να μελετήσουν καθώς και να εκπονήσουν τεχνικές εκθέσεις, να αξιολογήσουν μία τεχνική μελέτη και να
συνθέσουν διαδικασίες εργασίας για προϊόντα απλής κατασκευής και στοιχεία εργαλείων. Μπορούν να εποπτεύουν την ποιότητα των προϊόντων ή την ακρίβεια των τεχνολογικών διαδικασιών. Ενθαρρύνουν μια ομάδα εργασίας για αποτελεσματικότητα στην εργασία έτσι ώστε να δημιουργηθούν καινοτομίες που μπορούν να δίνουν τεχνικές λύσεις και προϊόντα δικής
τους ή συλλογικής εργασίας.
Είναι σε θέση να διαβιβάζουν σχετικά πληροφορίες από ένα άγνωστο πεδίο από τον τομέα των τεχνολογιών και των φυσικών επιστημών, να εξηγούν τα γεγονότα σε τεχνικό επίπεδο σε μια ομάδα-στόχο με επιστημονική ορολογία. Είναι ικανοί
να χρησιμοποιήσουν λεκτικά και μη λεκτικά εργαλεία επικοινωνίας και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέσα διάδοσης
της επιστήμης και της έρευνας.
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Ταυτόχρονα, οι απόφοιτοι τηρούν την ασφάλεια και την υγιεινή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, είναι σε θέση να
αποτρέψουν τραυματισμούς και υλικές ή οικολογικές ζημίες.

2.3 Εργασία στην Εκπαίδευση
Οι πτυχιούχοι έχουν το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και έχουν αποκτήσει δεξιότητες για να συμμετέχουν επιτυχώς
στη διδασκαλία της Τεχνολογίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα μπορούν με το πέρας των προπτυχιακών σπουδών να ενταχθούν σε πρόγραμμα παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών και αφορά στη Διδασκαλία Τεχνικής
Εκπαίδευσης (2 έτη). Κατά το πρώτο έτος για όλους τους φοιτητές διδάσκονται τα εξής μαθήματα:
– Γενική Μεθοδολογία (Τμήμα Παιδαγωγικής)
– Ειδική Παιδαγωγική για Καθηγητές (Τμήμα Παιδαγωγικής)
– Ψυχολογία και Ψυχοδιαγνωστική για τους Καθηγητές (Τμήμα Ψυχολογίας)
– O Τομέας εξειδίκευσης στο πρώτο πεδίο:
– Αρχές των εφευρέσεων
– Μεθοδολογία διδασκαλίας τεχνικών θεμάτων
– Εργασία στο εργαστήριο (κοπή, λείανση, εργασία με το υλικό, παραγωγή προϊόντων)
– Ηλεκτρονική και Νέες Τεχνολογίες (ρομποτική στην εκπαίδευση, LEGO, Arduino κ.λπ.)
– Πρακτική στην εκπαίδευση (1 ημέρα παρατήρησης στο σχολικό εργαστήριο, διδασκαλία του έργου)
– Δεύτερο πεδίο: μαθηματικά, φυσική, ΤΠΕ, γεωγραφία, φυσική αγωγή και αθλητισμός
Στο πρώτο έτος περιλαμβάνονται η Πρακτική στην εκπαίδευση (2 εβδομάδες παρατήρησης στο σχολείο) καθώς και η επιλογή της διπλωματικής διατριβής εργασίας (μετά το πρώτο εξάμηνο) για όλους τους φοιτητές:
Κατά το δεύτερο έτος διδάσκονται τα εξής μαθήματα:
– Δημιουργία εκπαιδευτικών βοηθημάτων (έγγραφα, φύλλα εργασίας, εγχειρίδια κ.λπ.)
– Δημιουργική κατασκευή (Έργο κατασκευής)
– Διδακτική τεχνολογίας (νέα τεχνολογία στην εκπαίδευση, διδασκαλία πολυμέσων, εκπαιδευτικά βοηθήματα κλπ.)
– Μαθηματικά, φυσική, ΤΠΕ, γεωγραφία, φυσική αγωγή και αθλητισμός
Επίσης οι σπουδαστές συμμετέχουν στις Πρακτικές Ασκήσεις στην εκπαίδευση (5 εβδομάδες διδασκαλίας στο σχολείο,
με επόπτη). Μετά το 2ο έτος υποστηρίζεται η διπλωματική διατριβή και οι σπουδαστές συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις.

3. Επαγγελματική εκπαίδευση και προετοιμασία τεχνολόγων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και πανεπιστημιακές σπουδές. Η επαγγελματική εκπαίδευση είχε και
έχει ακόμα μικρή απήχηση στους νέους. Η νομοθεσία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (4186/2013) στοχεύει στην προώθηση
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την ενίσχυση της μάθησης στο χώρο εργασίας. Το σχέδιο δράσης για
την απασχόληση των νέων έχει στόχο να συνδέσει τη μαθητεία και να διευρύνει τις δυνατότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους (CEDEFOP, 2014). Στην Ελλάδα οι διάφορες ειδικότητες καθηγητών τεχνολογικών μαθημάτων (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, κ.ά που διδάσκουν στο Επαγγελματικό Λύκειο, διδάσκουν επίσης την Τεχνολογία
γυμνασίου (Γομάτος, 2010). Η αναβάθμιση του Επαγγελματικού σχολείου καθώς και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας
και την παραγωγή είναι συνιστώσες με ιδιαίτερο χαρακτήρα και άμεσα συνδεδεμένες με το προφίλ του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού.

3.1 Το παράδειγμα της ΑΣΠΑΙΤΕ
Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί μια μακρά παράδοση δυναμικής παρουσίας στον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας επίσης ουσιαστικά
καθιερωθεί ως το μοναδικό θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τεχνικών και επαγγελματικών κυρίως μαθημάτων, που προορίζονται να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ισότιμα με αντίστοιχες Σχολές και Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα στην: «εκπαίδευση στελεχών
εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική τους κατάρτιση α. αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, β. μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης
και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών» (άρθρο 1, Ν. 2916/01). Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει επίσης την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή
της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς (άρθρο 4 του Ν. 3027/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 101/2013 και το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013). Συνεπώς η προετοιμασία των εκπαιδευτικών τεχνολογικών
μαθημάτων γίνεται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε κατά δύο τρόπους: οπρώτος είναι μέσω του ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικής
κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε αποτελεί μία θετική ιδιαιτερότητα στο χάρτη προετοιμασίας εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γομάτος, 2010). Ο δεύτερος είναι μέσω της εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο όπου γίνεται παράλληλα η τεχνολογική και παιδαγωγική προετοιμασία σύμφωνα με το
αποκαλούμενο «Συγχρονικό Μοντέλο» εκπαίδευσης ( Euricice, 2006·Γομάτος, 2010).
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Οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ στελεχώνουν τα σχολεία και της Γενικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σήμερα η
Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα: Παιδαγωγικό Τμήμα, Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκτός από την Αθήνα, σε δέκα πόλεις της περιφέρειας. Το
Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης
και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας
και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία,
προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στη
διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης
ενηλίκων (www.aspete.gr). Τα αναλυτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πλεονεκτούν σημαντικά των αντίστοιχων σχολών των ΑΕΙ (Βασαγιώρης,
2010).
Η αποστολή των Πολυτεχνικών σχολών και των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ δεν είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτικών
λειτουργών. Διαπιστώνεται η απουσία παιδαγωγικών μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών όπως και μαθημάτων που
αφορούν την οργάνωση την λειτουργία και την διοίκηση των σχολικών μονάδων. Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορεί να
γίνει σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και των άλλων ιδρυμάτων.

Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία έγινε μία απόπειρα μελέτης της βιβλιογραφίας που αφορά στους εκπαιδευτικούς Τεχνολογικών
μαθημάτων καθώς και μελέτη προγραμμάτων δύο σχολών προετοιμασίας τεχνολόγων εκπαιδευτικών, στην Τσεχία και την
Ελλάδα. Διαπιστώθηκε ότι και στις δύο χώρες γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση της Παιδαγωγικής Κατάρτισης του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού.
Ο Τεχνολόγος εκπαιδευτικός συνδυάζει την θεωρία με την πράξη, καλείται όχι μόνο να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες
αλλά παράλληλα να εστιάσει και σε τομείς που ξεπερνούν τα όρια του καθηγητή ως επαγγελματία και αγγίζουν τα όρια του
καθηγητή συμβούλου (Καλούρη- Αντωνοπούλου &Σιγάλας, 2006). Στην Τσεχία, ο τεχνολόγος εκπαιδευτικός, καλύπτει γνωστικά πεδία στην Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση ενώ στην Ελλάδα εργάζεται μόνο στην Β΄θμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα 1 είναι εμφανείς οι πιο χαρακτηριστικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο συστημάτων:
Eλλάδα

Τσεχία

Διδακτική

Διδακτική Τεχνολογίας

ΠΑΔ (ώρες)

ΠΑΔ (ημέρες)

Η τεχνολογία στη Β΄θμια

Η τεχνολογία στη Α΄&Βθμια

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικός και Μέντορας

Τεχνολόγος από Πολυτεχνικές- ΑΤΕΙ

Τεχνολόγος από Παιδαγωγικά και Φυσικών Επιστημών τμήματα

Εκπαιδευτικός- Τεχνολόγος

Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος με διαβάθμιση

Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρητικό και Τεχνολογικό υπόβαθρο

Μέτρια σύνδεση με παραγωγή

Καλή σύνδεση με παραγωγή

Παιδαγωγική Κατάρτιση ενός έτους

Παιδαγωγική κατάρτιση ενσωματωμένη στα προγράμματα σπουδών

Μοντέλο Εκπαιδευτικής Τεχνογνωσίας

Μοντέλο Εκπαιδευτικής Ικανότητας σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα
Πίνακας 1

Στην Ελλάδα η διασύνδεση μεταξύ παιδείας, επιχειρήσεων και έρευνας εντός ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας είναι
ισχνή που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στην
έλλειψη ενός συνεκτικού συστήματος και καινοτομίας που ευνοεί τις συνεργασίες ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων, ανωτάτων
ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών (Λυγγίτσος, 2010). Στην Τσεχία υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό διεπαγγελματικές συνεργασίες των ιδρυμάτων και φορέων – επιχειρήσεων στο πλαίσιο διαρκούς ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υποστήριξης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών. Γίνεται προσπάθεια να συνεχιστούν οι παραπάνω προσπάθειες παρά την οικονομική στενότητα
που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης (www.http://fpe.zcu.cz/kmt/kat/katedra.html).
Η σύγκριση δείχνει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών των
δύο χωρών, τα οποία εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Στην Τσεχία, η έμφαση δίνεται στην τεχνική
και παιδαγωγική προετοιμασία που σχετίζεται ευθέως με τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας. Στην Ελλάδα, υπάρχει
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ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης θεωρητικής παιδείας και ενός συνόλου ικανοτήτων του εκπαιδευτικού που
δε συνδέονται στενά με τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας.
Η μικροδιδασκαλία αποτελεί και στις δύο χώρες αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η μικροδιδασκαλία μπορεί να
αποτελέσει βασική παράμετρο επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής και της γενικής εκπαίδευσης (Γομάτος, Αρμακόλας, Μπακόπουλος, 2011·Καράμηνας, 2010). Η μικροδιδασκαλία αποτελεί ένα μικρομάθημα
σε πλήρη διάσταση και αφορά στην άσκηση συγκεκριμένων και περιορισμένων σε αριθμό διδακτικών δεξιοτήτων κάθε φορά
(Καράμηνας, 2010). Στην Τσεχία οι ώρες που πραγματοποιούνται οι μικροδιδασκαλίες είναι κατά πολύ περισσότερες από
αυτές που γίνονται στην Ελλάδα.
Παραπάνω παρουσιάστηκαν τα συστήματα προετοιμασίας των καθηγητών τεχνολογικών μαθημάτων στην Ελλάδα και
στην Τσεχία μέσω της μελέτης των προγραμμάτων σπουδών δύο Ανώτατων Παιδαγωγικών σχολών: του Πανεπιστημίου της
Δυτικής Βοημίας της Τσεχίας και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επίσης έγινε αναφορά στη νομοθεσία που διέπει την εκπαίδευση και την
επιμόρφωση σε κάθε χώρα. Η σύγκριση ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης των τεχνολόγων εκπαιδευτικών έχει όμως σημαντικούς περιορισμούς καθώς στηρίχθηκε στη μελέτη δύο μόνο ιδρυμάτων. Θα είχε ενδιαφέρον να εμπλουτιστεί στο μέλλον με εκτενέστερες μελέτες αλλά και εμπειρικές έρευνες από τον χώρο δραστηριοποίησης
των τεχνολόγων εκπαιδευτικών στις δύο χώρες.
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Διερευνώντας τις αντιλήψεις εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
για την επαγγελματική ανάπτυξη: Aντιφάσεις - Προκλήσεις
Μαρία Μαμούρα1

Περίληψη
Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που επανασημασιοδοτείται και συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο στις μέρες
μας, ορίζεται από ποικίλες θεωρητικές βάσεις: το παράδειγμα των ικανοτήτων, το παράδειγμα της προσωπικότητας, το παράδειγμα
της έρευνας. Μια πιο ευρεία παραδοχή ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως μια δυναμική διαδικασία, που
θεμελιώνεται στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής του ταυτότητας.
Ενδιαφέρουσα αφετηρία για την ιχνηλάτηση του πεδίου είναι η ανάδειξη των σημασιών τις οποίες αποδίδουν οι εκπαιδευόμενοι
εκπαιδευτικοί στον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη»· στις αρχικές, δηλαδή, αντιλήψεις και παραδοχές τους για τη συγκεκριμένη έννοια, οι οποίες ρυθμίζουν τις διδακτικές τους επιλογές και επηρεάζουν τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα.
Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις αντιλήψεις 60 εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τον προαναφερθέντα όρο. Τα
ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των υποκειμένων στα ερωτήματα:
α. «πώς νοηματοδοτείτε τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» και
β. «ποιους παράγοντες θεωρείτε ως πιο σημαντικούς για την ανάπτυξη αυτή;».
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνονται να ταυτίζουν την «επαγγελματική ανάπτυξη» με μια τεχνικά προσανατολισμένη επιμόρφωση, ενώ σε μικρό
βαθμό αναφέρονται στον εκπαιδευτικό ως ενεργό υποκείμενο-ερευνητή και διαμορφωτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή στην αντίληψη της επαγγελματικής ανάπτυξης ως συνολικής ανάπτυξης της ταυτότητάς του.

Summary
The term “teacher’s professional development”, which continues to be a matter of concern today, is defined by a variety of theoretical
bases: the example of competences, of personal orientation, of research. A wider assumption defines teacher’s professional development as a continuous and dynamic process, based on the overall development of teacher’s personal and professional identity. An interesting starting point for tracking the field is to highlight the meanings given by the trainee teachers to this term; to their initial
concepts, their perceptions and assumptions about this term, which regulate their didactic choices and influence their teaching effectiveness.
The main purpose of this research is to highlight the perceptions of 60 postgraduate students / trainee teachers on the term “teacher’s
professional development”. Research data were gathered from their responses to the below questions: “How do you mean the term
teachers’ professional development” and »Which factors do you consider most important for this development?«. The research data
were analyzed using grounded theory method. Data analysis showed that the majority seem to match the term “professional development” with a technically oriented training, and to a lesser extent they refer to the teacher as an active subject-researcher and modulator
of the educational process or to the perception of professional development as an overall teacher’s identity development.

Λέξεις κλειδιά
Επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική ταυτότητα, εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός, αντιλήψεις, θεμελιωμένη θεωρία

Εισαγωγή
Πολλοί ερευνητές που μελετούν την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών φαίνεται να συγκλίνουν
στη διαπίστωση ότι η επαγγελματική ανάπτυξη και ταυτότητα δεν αποτελεί μια συνεκτική ενότητα, αλλά μια διαδικασία που
μεταβάλλεται συνεχώς, μια διαδικασία δυναμική, ενεργητική, που επηρεάζεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, τις προηγούμενες εμπειρίες του και τα επαγγελματικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών
άλλων, της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων (Cooper & Olson, 1996· Beijaard et al., 2004· Flores&Day, 2006· Beauchamp & Thomas, 2009· Schepens et al., 2009· Hong, 2010; Olsen, 2010; 2011).
Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη επανασημασιοδοτείται συνεχώς από τις διεθνείς έρευνες και τη βιβλιογραφία, και δεν
υπάρχει συμφωνία στο ποιοι παράγοντες οικοδομούν την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού (Beijaard et. al., 2004).

Κείμενο
Ωστόσο, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έχει κατά καιρούς οριστεί από ποικίλες και ενίοτε διαφορετικές
θεωρητικές βάσεις: το παράδειγμα των ικανοτήτων, το παράδειγμα της προσωπικότητας, το παράδειγμα της έρευνας (Stenhouse, 1975· Schön, 1983·Valliand Rennert-Ariev, 2002). Μια πιο ευρεία παραδοχή ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού ως μια συνεχή και δυναμική διαδικασία, που θεμελιώνεται στην συνολική ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής του ταυτότητας (Beijaard et al., 2004). Πιο συγκεκριμένα:
Το παράδειγμα των ικανοτήτων (McKenzie et al., 1996· Valliand Rennert-Ariev, 2002) δίνει έμφαση στους στόχους και τα
κριτήρια αξιολόγησης, και αντιμετωπίζει τη διδασκαλία με μία τεχνοκρατική αντίληψη· επίσης, τείνει να αποσπάσει την αν1

Δρ. Παιδαγωγικής, Εντεταλμένη Διδάσκουσα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας/ΕΚΠΑ.
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τίληψη αυτή από τους ευρύτερους σκοπούς και τις αξίες που διέπουν τη διδασκαλία, και περιορίζει τους επαγγελματίες από
το να συμμετέχουν στην επιλογή και τον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης. Ως αποτέλεσμα, το παράδειγμα αυτό δίνει λίγο
χώρο για μια προσωπική ερμηνεία του ρόλου του εκπαιδευτικού· η κριτική που έχει δεχτεί είναι ότι υποβιβάζει τον ρόλο του
εκπαιδευτικού σ’ αυτόν του «τεχνικού» ή του «εκτελεστή» (Valli & Rennert-Ariev, 2002: 203).
Το παράδειγμα της προσωπικότητας έρχεται ως αντίποδας στο πρώτο παράδειγμα (Combs, 1978). Εδώ, η διδασκαλία
απαιτεί μία σύγκλιση μεταξύ του εκπαιδευτικού ως τεχνικού και του εκπαιδευτικού ως προσώπου. Δέχθηκε και αυτό το παράδειγμα κριτική, επειδή μια μονόπλευρη προσοχή στην προσωπική πλευρά της διδασκαλίας τείνει να παραβλέπει την δημόσια
και την θεσμική της πτυχή. Επίσης, αυτή η έμφαση στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και στα προσωπικά νοήματα και αξίες,
φαίνεται να αγνοεί τον βαθμό στον οποίο αυτοί οι παράγοντες οικοδομούνται και από την αλληλεπίδραση με τους σημαντικούς
άλλους και με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Έτσι, η έμφαση στην προσωπική δημιουργικότητα, στην αυτό-ανάπτυξη
και στην αυτό-εκπλήρωση δείχνει να είναι μονομερής, αν δεν συνοδεύεται από την υποστήριξη αυτών των ποιοτήτων και από
άλλους, εξωτερικούς παράγοντες (Buchmann, 1990).
Το παράδειγμα της έρευνας (Stenhouse, 1975· Schön, 1983· Posner, 1985· Zeichner & Liston, 1987· Richardson, 1989· Calderhead & Gates, 1993) είναι αξιοσημείωτο ως προς την έμφαση που δίνει στο ότι τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά πρέπει
να επανεκτιμώνται συνεχώς, ή να τροποποιούνται· υποστηρίζει έναν συνδυασμό του εκπαιδευτικού ως ερευνητή (Stenhouse,
1975) και του αναστοχαστικού επαγγελματία (Schön, 1983). Στην έρευνα δράση (Ponte, 1999), η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της επαγγελματικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού και για την ανάπτυξη του Α.Π.
Τέλος, το παράδειγμα της συνολικής ανάπτυξης της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας υποστηρίζει ότι η ταυτότητα είναι δυναμική οντότητα, η οποία συγκροτείται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, στη διαλεκτική βάση της αλληλεπίδρασης του ατομικού και του κοινωνικού. Εδώ, οι κοινότητες πρακτικής αντιμετωπίζονται, με βάση πολλά ερευνητικά
ευρήματα, ως ιδεώδεις τόποι συγκρότησης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών.

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Ενδιαφέρουσα αφετηρία για την ιχνηλάτηση του πεδίου είναι η ανάδειξη των σημασιών τις οποίες αποδίδουν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη»· στις αρχικές, δηλαδή, αντιλήψεις και τις παραδοχές τους για
τη συγκεκριμένη έννοια, οι οποίες ρυθμίζουν τις διδακτικές τους επιλογές και επηρεάζουν τη διδακτικήτους αποτελεσματικότητα.
Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις αντιλήψεις 60 μεταπτυχιακών φοιτητών/εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών σχετικά
με τον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού». Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τις 60 απαντήσεις των
υποκειμένων της έρευνας, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού» ενός Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε δύο ανοιχτά ερωτήματα: α. «πώς νοηματοδοτείτε τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» και β. «ποιους παράγοντες θεωρείτε ως πιο σημαντικούς για την ανάπτυξη αυτή;».

Μεθοδολογία Έρευνας
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας
(grounded theory). Σκοπός της μεθόδου είναι η δημιουργία και η διαμόρφωση μιας θεωρίας, η οποία θεμελιώνεται στα εμπειρικά δεδομένα, τα ερμηνεύει και τονίζει την πιο κεντρική ιδέα που απορρέει απ’ αυτά (Strauss & Corbin, 1990· Robson,
2010). Συνιστά, επομένως, μία επαγωγική προσέγγιση, μέσω της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων που
αφορούν το υπό μελέτη φαινόμενο (Strauss & Corbin, 1990). Η θεωρία, λοιπόν, αναδύθηκε σταδιακά μέσα από την ανάλυση
των ποιοτικών δεδομένων και υπήρχε διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών θέσεων και των ερευνητικών ευρημάτων στο πεδίο της έρευνάς μας.
Στην πρώτη φάση, με τη μέθοδο της ανοιχτής κωδικοποίησης (open coding), εντοπίστηκαν εννοιολογικές κατηγορίες, που
αναδύθηκαν από τα ποιοτικά δεδομένα· δηλαδή τα δεδομένα τμηματοποιήθηκαν ανά θεματικές περιοχές, οι οποίες στη συνέχεια εντάχθηκαν σε συγκεκριμένες εννοιολογικές κατηγορίες (Robson, 2010). Μέσα από τη συσχέτιση και την αλληλοσύνδεση αυτών των κατηγοριών, φάνηκε να αναδύονται στη δεύτερη φάση της αξονικής κωδικοποίησης (axial coding) κάποιες
συνθήκες, στρατηγικές και συνέπειες που, από το λόγο και την πράξη των υποκειμένων της έρευνας, θεωρήθηκαν κομβικές
(εδραίωση των κεντρικών κατηγοριών-πυρήνων) για τη δημιουργία μιας δημιουργικής διδασκαλίας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών (Corbin&Strauss, 1990). Στην τρίτη φάση, τέλος, μέσα από τη μέθοδο της επιλεκτικής κωδικοποίησης (selective coding) φάνηκε να αναδεικνύεται πιο αφαιρετικά η κεντρική εννοιολογική κατηγορία-πυρήνας, γύρω από
την οποία ενοποιούνται οι κατηγορίες που προήλθαν από την αξονική κωδικοποίηση (Robson, 2010).

Ανάλυση δεδομένων
Η ανοιχτή κωδικοποίηση έδωσε τέσσερις αρχικές κατηγορίες αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τηνέννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης:
α) η επαγγελματική ανάπτυξη είναι πρωτίστως μια ατομική διαδικασία,η οποία προκύπτει από την συνεχή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε νέες πρακτικές,

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

185

β) η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την ανάπτυξη του εαυτούκαι με την ψυχολογική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού,
γ) η επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από διαρκή εφαρμογή και δοκιμή στην πράξη θεωρητικών παραδοχών,
δ) κεντρικό στοιχείο της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η διαπραγμάτευση των πεποιθήσεων του εκπαιδευτικού, το όραμά
του, και μέσα από την αμφισβήτηση προηγούμενων παραδοχών του.
Κατηγορία Α: Τα υποκείμενα της έρευνας μέσα από τον λόγο τους προβάλλουν την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών. Εντοπίστηκαν αθροιστικά 50 αναφορές στην κατηγορία αυτή, στον λόγο των 40 από τους 60 εκπαιδευόμενους
εκπαιδευτικούς, μέσα από τις οποίες προκύπτει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συντελείται όταν: «ο κάθε
εκπαιδευτικός διαθέτει δυνατά σημεία. Μόνο με συνεχή επιμόρφωση θα μπορέσει να ενδυναμώσει τα σημεία αυτά, να βελτιωθεί,
και να κάνει πιο επιτυχημένο το έργο του». Ο εκπαιδευτικός «μέσα από τη βελτίωση των μεθόδων που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του, μπορεί να γίνει αποτελεσματικός, να κάνει σωστή διαχείριση της τάξης και των μαθητών». Μία άλλη άποψη στην
κατηγορία αυτή εκφράζεται μέσα από την αναγκαιότητα για εμπλουτισμό των γνώσεων και των τεχνικών διδασκαλίας: «τα
περιβάλλοντα μάθησης είναι πολλά, διαφορετικά και απαιτητικά. Μόνον με επιμόρφωση μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει
περισσότερες γνώσεις πάνω σε νέες τεχνικές διδασκαλίας. Διαφορετικά, η διαχείριση της τάξης είναι δύσκολη έως αδύνατη».
Δύο άλλες έννοιες που προβάλλονται μέσα από τον λόγο των υποκειμένων είναι η ευελιξία (15 αναφορές): «πρέπει να παρακολουθούμε επιμορφώσεις, για να αποκτούμε περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ευελιξία στις τεχνικές διδασκαλίας· ένας
εκπαιδευτικός που διαθέτει ευελιξία στη χρησιμοποίηση τεχνικών, έχει περισσότερες δυνατότητες να βελτιώσει τις επιδόσεις
των μαθητών του», «ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφοδιάζεται με γνώσεις σχετικά με το αντικείμενό του. Εξίσου σημαντικές
είναι και οι δεξιότητες και η ευελιξία, ώστε να τροποποιεί τις τεχνικές του»,«απαιτείται ειδική κατάρτιση, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα τροποποίησης των στρατηγικών του, η ευελιξία». Τέλος, 5 αναφορές λόγου αναφέρονται στην σωστή αξιολόγηση
που σχετίζεται και πάλι με την επιμόρφωση: «οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια,
και για να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους, και για να αξιολογούν σωστά τους μαθητές», «με τη σωστή επιμόρφωση, εκτός
της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, θα είναι αποτελεσματική και η αξιολόγησή του».
Κατηγορία Β: Η δεύτερη κατηγορία συσχετίζειτις έννοιεςεπαγγελματική ανάπτυξηκαιανάπτυξη του εαυτού/ψυχολογική
ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού. Στην κατηγορία αυτή ταξινομήθηκαν συνολικά 15 αποσπάσματα από τονλόγο 9 υποκειμένων
της έρευνας, από τα οποία προέκυψαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες: «ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιμορφώνεται, ώστε να
αποκτήσει αυτογνωσία. Μέσα από βιωματικά σεμινάρια πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του, να δουλέψει πάνω στα δυνατά και
στα αδύνατα σημεία του», «η αυτογνωσία οδηγεί τον εκπαιδευτικό να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Έτσι, θα
μπορέσει να είναι και αποτελεσματικός, που είναι το βασικό ζητούμενο», «η ανάπτυξη και η επιτυχία του εξαρτώνται από τον
βαθμό αυτογνωσίας του ως προς την προσφορά του και τη λειτουργία του. Συνεπώς, η συνειδητοποίηση και η επαναδιαπραγμάτευση όλων των ζητημάτων που τον αφορούν τον θέτουν σε μια αέναη προσπάθεια – δημιουργική διαδικασία εποικοδομητικής μεταμόρφωσης, προς όφελος του σκοπού που υπηρετεί». Ως σημαντική υποκατηγορία εντοπίστηκε η ενθάρρυνση για
καλλιέργεια κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού (5 αναφορές): «ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνεται
και να επιμορφώνεται, ώστε να καλλιεργήσει και να φέρει στην επιφάνεια σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως ενθουσιασμός,
οργανωτικότητα, αγάπη για το έργο του», «οι προκλήσεις είναι τεράστιες καθημερινά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηρίζονται, να αντιμετωπίζονται με κατανόηση, σεβασμό. Η ψυχολογική τους στήριξη από τους ειδικούς είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενδυναμωθεί και να βελτιώσει το διδακτικό του έργο», «ο πιο σημαντικός είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Πρέπει
να του παρέχεται σεβασμός, κατανόηση, αναγνώριση».
Κατηγορία Γ: Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει αντιλήψεις 6 υποκειμένων της έρευνας για τηνεπαγγελματική ανάπτυξη,
η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαρκή εφαρμογή στην πράξη θεωρητικών παραδοχών και τον αυτό-στοχασμό του εκπαιδευτικού. Συνολικά εντοπίστηκαν 7 αναφορές στον λόγο τους:«η επαγγελματική ανάπτυξη δεν έρχεται απέξω. Οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να ξεπεράσουν αντιζηλίες μεταξύ τους και να αρχίσουν να συνεργάζονται, ανταλλάσσοντας απόψεις. Να πραγματοποιούν έρευνες μεταξύ τους, μέσα στις τάξεις τους, να δοκιμάζουν», «η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στηρίζεται πρωτίστως
στον αυτοστοχασμό και στην αυτοεξέταση. Ακολουθεί η ανατροφοδότηση που θα λάβει από εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς
παράγοντες, όπως η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Για να είναι αποτελεσματικός, λοιπόν, χρειάζεται να επιστρατεύσει
στο έργο του τις γνώσεις και τις εμπειρίες, με τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Αλλιώς θα ήταν ανέφικτο να πετύχει την
επαγγελματική του εξέλιξη και τους στόχους του», «το βασικό είναι να προσαρμόζει τις εμπειρίες του στο σχολείο και στην
τάξη του. Μετά, πρέπει να τις εφαρμόζει, να κάνει και ο ίδιος δοκιμές στην τάξη του για το τι δουλεύει και τι όχι», «όλα τα επιτυχημένα πράγματα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει και
στην προσωπική ανάπτυξη του καθενός ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει να κάνουν έρευνα στις τάξεις τους, να στοχάζονται, να βλέπουν τι είναι πετυχημένο και τι χρειάζεται αλλαγή».
Κατηγορία Δ: Η τέταρτη κατηγορία, τέλος, συνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με την συνολική διαπραγμάτευση των πεποιθήσεών του. Διακρίνονται δύο υποκατηγορίες με συνολικά 10 αναφορές στον λόγο των 5 υποκειμένων
της έρευνας που ταξινομήθηκε στην κατηγορία αυτή: στην πρώτη γίνονται 4 αναφορές στο όραμα του εκπαιδευτικού για τον
ρόλο του: «αν ένας εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει το όραμά του για την εκπαίδευση και τον ρόλο του, δεν μπορεί κανείς να του
προσφέρει τίποτα. Ούτε καν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο», «χωρίς το όραμα που πρέπει να έχουμε ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, κάθε άλλη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης είναι κενή νοήματος». Στη δεύτερη υποκατηγορία γίνονται 5 αναφορές
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στη σημασία των προσωπικών παραδοχών, του αναστοχασμού, και στην ενδεχόμενη αναδιαπραγμάτευση των πεποιθήσεων
του εκπαιδευτικού, ως όρου επαγγελματικής ανάπτυξης: «καίριο ζητούμενο είναι η αναστοχαστική ικανότητα του εκπαιδευτικού πάνω στη θεωρία και την πράξη. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναστοχάζεται μόνος ή μαζί με άλλους συναδέλφους. Το
δεύτερο είναι για μένα προτιμότερο», «κατά τη γνώση μου, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πρωταρχικά έχει να
κάνει με την συνεχή αναδιαπραγμάτευση των πεποιθήσεων και των αξιών για το πώς αντιλαμβάνεται το έργο του. Ο εκπαιδευτικός που αμφισβητεί ακόμη και τον εαυτό του μπορεί να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί και να βελτιώσει και τους μαθητές του.
Αλλιώς, δεν μιλάμε για επαγγελματική ανάπτυξη», «σημαντική είναι η διαπραγμάτευση των πεποιθήσεών του για το τι σημαίνει
διδασκαλία», «ο εκπαιδευτικός διδάσκει με τις στάσεις του τις πεποιθήσεις και την προσωπικότητά του. Ένας υγιής άνθρωπος
θα δημιουργήσει υγιείς ανθρώπους με αυτοπεποίθηση. Αυτό προϋποθέτει ανοιχτή στάση, κριτική στάση και ανοιχτότητα, μέσα
σε ένα κλίμα συνεργασίας σε μια κοινότητα συναδέλφων». Τέλος, μόνο 1 αναφορά στον λόγο ενός υποκειμένου της έρευνας
αναφέρεται στην έννοια της δέσμευσης: «πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο του και να
δεσμεύεται σε ένα όραμα. Αν δεν γνωρίζει αυτό, παλινδρομεί. Και για να δεσμευθεί, σημαίνει ότι γνωρίζει τον σκοπό που θέλει
να υπηρετήσει… και ας αλλάξει στην πορεία μέσα και από διάλογο με τους συναδέλφους του, μέσα από κοινότητες μάθησης…
αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σημαντική…».
Προχωρώντας στην αξονική κωδικοποίηση, αναζητήσαμε κάποιες συνθήκες, στρατηγικές, συνέπειες, και κάποιους παράγοντες, που συνδέονται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών για τηνεπαγγελματική ανάπτυξη, όπως κατηγοριοποιήθηκαν προηγουμένως. Οι σχέσεις των δύο πρώτων κατηγοριών της ανοιχτής κωδικοποίησης συνθέτουν την πρώτη
κεντρική κατηγορία: η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οικοδομείται μέσα από τη στήριξη των σεμιναρίων και
των ειδικών. Η δεύτερη κεντρική κατηγορία έχει ως υποκείμενο τους εκπαιδευτικούς αυτή τη φορά, και προκύπτει από τη
σχέση της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας της ανοιχτής κωδικοποίησης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά μέσα σε ένα περιβάλλον, στο οποίο δοκιμάζουν, διαπραγματεύονται, συνεργάζονται, αναδομούν, τροποποιούν,
δεσμεύονται.
Η συσχέτιση των δύο κεντρικών κατηγοριών μάς οδήγησε στην επιλεκτική κωδικοποίηση, στην οποία εμφανίστηκε η κεντρική κατηγορία πυρήνας που είναι η εξής: όταν κυρίαρχο ρόλο παίζουν εξωτερικοί παράγοντες ή «παράγοντες απ’ έξω», ο
εκπαιδευτικός έχει δευτερεύοντα ρόλο στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Όταν κυρίαρχη θέση έχειο εκπαιδευτικός, τότε,
είναι ο ίδιος ενεργητικός σχεδιαστής της επαγγελματικής του ανάπτυξης, μέσα από ατομικές ενέργειες και έρευνα, αλλά και
μέσα από συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, εντασσόμενος σε κοινότητες πρακτικής.

Συζήτηση - Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Kύριο ζητούμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων 60 εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών για την επαγγελματική ανάπτυξη και τους παράγοντες τους οποίους οι ίδιοι προκρίνουν για την ανάπτυξη αυτή. Η έρευνα επιχειρεί να ενταχθεί
και να συνεισφέρει στη διεθνή έρευνα πάνω στις αντιλήψεις εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών για την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, δίνοντας κάποιες απαντήσεις και θέτοντας κυρίως ερωτήματα.
Ένα σημαντικό τμήμα της ανάλυσης των δεδομένων, μέσα από τα τρία στάδια της θεμελιωμένης θεωρίας, ανέδειξε τον
ακόλουθο προβληματισμό: η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών δείχνει να υιοθετεί στοιχεία από το παράδειγμα
των ικανοτήτων· η επαγγελματική ανάπτυξη καθορίζεται πρωτίστως από την αυθεντία των ειδικών, «απέξω προς τα μέσα»,
αποδίδοντας υπερβολική αξιοπιστία στην έγκυρη γνώση, και στα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας σε σχέση με τις αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (Hargreaves & Fullan, 1995). Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα περισσότερα
αποσπάσματα του λόγου των υποκειμένων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολλές βεβαιότητες και από πίστη στη συσχέτιση
μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας με την εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας, που θα προέλθουν έπειτα από
επιμόρφωση. Ο κριτικός διάλογος και η διερώτηση απουσιάζουν, ενώ, ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός και η εκπαιδευτική διαδικασία παρουσιάζονται ως κάτι αμετάβλητο και σταθερό.
Αυτός ο προβληματισμός για τα προηγούμενα ευρήματα συνοδεύεται και από έναν ακόμη: αρκετά αποσπάσματα λόγου
των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών αναδεικνύουν την ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού ως βασικό
παράγοντα επαγγελματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η έμφαση στην αυτό-ανάπτυξη και στην αυτοεκπλήρωση και πάλι αναδεικνύεται ως κάτι που πρέπει να προέλθει από τους ειδικούς, καθώς εκείνοι είναι που θα πρέπει να τους ενισχύσουν ψυχολογικά
στον δύσκολο και μη αναγνωρισμένο ρόλο τους. Και από την κατηγορία αυτή απουσιάζει ένας λόγος που να αποδίδει ενεργό
ρόλο και ευθύνη στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και που να συνδέει την επαγγελματική του ανάπτυξη και με ευρύτερα θεσμικά
και κοινωνικο-πολιτικά ζητούμενα. Τέλος, η προσωπική ανάπτυξη υποδηλώνεται ως κάτι γραμμικό, που ακολουθεί ευθύγραμμη και αδιατάρακτη πορεία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ζήτημα σύνθετο και πολυπαραγοντικό (Bullough,
1989). Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν με αρκετές διεθνείς έρευνες για το θέμα· πολλοί εκπαιδευτικοί, αρχάριοι και έμπειροι,
θεωρούν τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ως τα πιο ελπιδοφόρα για την ανάπτυξή τους (Fullan, 1991 & 1999),
όχι μόνο ως έναν τρόπο για την καταπολέμηση της πλήξης και της αποξένωσης, αλλά και ως ένα μονοπάτι για αυξημένες ικανότητες και μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση (Huberman, 1995). Έτσι, η μετάβαση σε έναν καλύτερο εκπαιδευτικό
σημαίνει ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των σπουδαστών (Fullan, 1999· Fullan & Hargreaves, 1996), ενώ σημαντικοί παράγοντες για την επαγγελματική του ανάπτυξη θεωρούνται πρωταρχικά η διδακτική επάρκεια, με τεχνοκρατικούς
όρους, και η άριστη γνώση του αντικειμένου (Beijaard et. al., 2000).
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Τις δύο τελευταίες κατηγορίες επιλέξαμε να τις ερμηνεύσουμε από κοινού, καθώς φαίνεται να τις συνδέουν: α) το αίτημα
της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, και β) ο ενεργητικός ρόλος του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο
οποίος φαίνεται να κάνει προσωπική του υπόθεση την επαγγελματική του ανάπτυξη. Η διαφορά συνίσταται στο εξής σημαντικό σημείο: στην πρώτη περίπτωση, η επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα κυρίως από το παράδειγμα της έρευνας-δράσης, θεωρείται ότι μπορεί να προέλθει μέσα από τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού για τις διδακτικές του πρακτικές, μέσα και από
τη συνεργασία και την έρευνα με συναδέλφους του. Στην δεύτερη περίπτωση, όλα τα προηγούμενα κλιμακώνονται και εκλεπτύνονται, αποκτώντας ένα αρκετά πιο σύνθετο περιεχόμενο: πρόκειται για μια συνολική ανάπτυξη της ταυτότητας του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν αρκείται στην έρευνα, αλλά προχωρεί σε διερώτηση και επαναδιαπραγμάτευση των αρχικών του
πεποιθήσεων και αντιλήψεων για τον ρόλο του ως εκπαιδευτικού. Μέσα από τον λόγο των συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων
εκπαιδευτικών, η εικόνα μιας γραμμικής επαγγελματικής ανάπτυξης, που βασίζεται σε εφαρμογή προδιαγεγραμμένων τεχνικών, απομακρύνεται, δίνοντας τη θέση της σε έναν υγιή επαναπροσδιορισμό, σε μια βαθύτερη αντίληψη του τι συνιστά
τον εκπαιδευτικό ρόλο, και σε μια διαρκή αποδόμηση και εκ νέου δόμηση της εκπαιδευτικής και προσωπικής ταυτότητας.
Σημαντική είναι έστω και η μία αναφορά στην έννοια της δέσμευσης του εκπαιδευτικού σε ένα όραμα, με βάση πάντα τις πεποιθήσεις του. Η δέσμευση εδώ συνδέεται με έναν σκοπό, και αυτό λειτουργεί ως κύριο στοιχείο για τον αυτοπροσδιορισμό
του εκπαιδευτικού (Φρυδάκη, 2015). Επίσης, σημαντικό είναι ότι σε αρκετά αποσπάσματα λόγου, τονίζεται η σημασία της
γνώσης και της επαναδιαπραγμάτευσης των πεποιθήσεων του εκπαιδευτικού μέσα σε μια κοινότητα εκπαιδευτικών, ο διάλογος
μεταξύ τους και η ανοιχτότητα όλων των εμπλεκομένων, ως παραγόντων επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι Sachs & Logan (1990) επισημαίνουν ότι όσο το μοντέλο κατάρτισης θα ευνοείται, τότε, αντί για ανάπτυξη στοχαστικών
επαγγελματιών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να κατανοούν και να μετασχηματίζουν την πρακτική τους, θα αναπτύσσονται επαγγελματίες οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τον κόσμο με όρους τεχνοκρατικούς, μέσω συνταγών δοκιμασμένων, και πρακτικών
νομιμοποιημένων από ερευνητικά ευρήματα, κάποια μη επαρκώς εξεταζόμενα και αποδεκτά.
Ελπίζουμε ότι η μελλοντική συζήτηση και έρευνα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα ασχοληθεί περισσότερο με το
ζήτημα των εκπαιδευτικών, ηθικών και πολιτικών δεσμεύσεων που θα πρέπει να καθοδηγήσουν το έργο τους, και όχι με την
έμφαση στο ποιες πρακτικές απλώς θα βοηθήσουνσε μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι μια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και προκλήσεις. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει, κατά τη γνώμη μας,
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, αρχάριους και έμπειρους, να αντιμετωπίζουν αυτές τις αβεβαιότητες στην καθημερινή τους
πρακτική, και να αναπτύσσονται επαγγελματικά. Το ζήτημα είναι από ποια σκοπιά και θεωρητική αφετηρία θα ενδυναμωθούν
να τις αναγνωρίσουν, και θα θελήσουν να τις αντιμετωπίσουν.
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Οικονομική κρίση και διαθεσιμότητα - Οι εφιάλτες του τεχνολόγου
εκπαιδευτικού για την επαγγελματική του ανάπτυξη
Δρ. Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα1
Κεφαλίδου Φωτεινή2
Κουρεμένου Ναταλία3

Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση και η διαθεσιμότητα στους εκπαιδευτικούς τεχνολόγους και τα οποία γίνονται προσκόμματα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα
αναλύεται το φαινόμενο της άδικης και μη ηθικής ενέργειας της διαθεσιμότητας μερίδας εκπαιδευτικών και περιγράφεται η επαγγελματική ανάπτυξη και οι παράγοντές της. Τέλος παρουσιάζονται τα ευρήματα ερευνών για τα συναισθήματα, την καταθλιπτική
συμπτωματολογία και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο φαινόμενο της διαθεσιμότητας.

Abstract
The aim of this paper is to investigate the problems inherited from the crisis and the availability of educators and technologists that
are obstacles to their professional development. Through bibliographical survey analyzed, the phenomenon of unfair and non-moral
action of serving teachers and availability describes the professional development and the agents thereof. Finally presented the research
findings on feelings, depressive symptomatology and the attitudes of teachers towards the phenomenon of availability

Λέξεις κλειδιά
Οικονομική κρίση, επαγγελματική ανάπτυξη, τεχνολόγος εκπαιδευτικός, διαθεσιμότητα, επαγγελματική εκπαίδευση.

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ταλανίζεται από την οικονομική και όχι μόνο, κρίση, η οποία με τη σειρά της έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής και
ψυχικής ζωής των πολιτών. Ένας από τους καίριους τομείς είναι και αυτός της Εκπαίδευσης και δη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που το προσωπικό της ένοιωσε πολύ καλά τον εφιάλτη της διαθεσιμότητας και της απόλυσης. Ειδικότερα ο τομέας της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της εκπαίδευσης, όπως και άλλων τομέων φυσικά, έχει υποστεί
σημαντικές αλλαγές. Στην εκπαίδευση, ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός και ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργιών, άρα
η ορθή διαχείριση του προσωπικού σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008) και κατ’ επέκταση με τη μεγέθυνση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την οικονομική απόδοση (Psacharopoulos&Patrinos, 2004). Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που συμβαίνουν οικονομικές και διοικητικές «ανωμαλίες» σε μια
χώρα που μαστίζεται από τη γενικότερη κρίση;

1.1 Οικονομική κρίση και διαθεσιμότητα
Μέχρι το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων παρείχε
προστασία από την απόλυση, ενώ ακόμα και σε περιπτώσεις κατάργησης των οργανικών τους θέσεων η συνήθης πρακτική
ήταν η μεταφορά σε άλλη υπηρεσία. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη νομολογία ρύθμισης υπεραριθμιών
των εκπαιδευτικών οι οποίες μπορεί να προκύψουν λόγω της μεταβλητότητας των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις-καταργήσειςσυγχωνεύσεις), λόγω αλλαγών στις αναθέσεις μαθημάτων αλλά και λόγω των συχνών μεταρρυθμίσεων, ειδικά στην ΤΕΕ (Παπαδογιωργάκη, 2016). Η ασφάλεια, η σταθερότητα και οι προσπάθειες βελτίωσης ήταν εγγενές χαρακτηριστικό των
εργασιακών σχέσεων των διορισμένων εκπαιδευτικών και των άλλων κλάδων του Δημοσίου, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κρίση που ξέσπασε το 2008 σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά ελλείμματα –μεγάλα ή μικρά ανάλογα με τη χώρα- οδήγησαν στο λεγόμενο «σοκ του δημόσιου τομέα» ο οποίος έχει βυθιστεί σε ένα κύμα προσαρμογών χωρίς
προηγούμενο, όχι μόνο από την άποψη του ρυθμού τους, αλλά και από το μέγεθος των περικοπών που τις συνοδεύουν τόσο
στις δαπάνες όσο και στην απασχόληση και τους μισθούς (Vaughan-Whitehead, 2013, όπως αναφέρεται στην Παπαδογιωργάκη, 2016).
Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει υποχρεωθεί να ακολουθήσει η χώρα μας προκειμένου να δανειοδοτείται από διεθνείς μηχανισμούς βοήθειας επηρέασε όλους τους παραγωγικούς τομείς με τα μέτρα λιτότητας, απορρυθμίζοντας έτσι της εργασιακές σχέσεις και συρρικνώνοντας το Δημόσιο Τομέα, ακόμη και μέσω απολύσεων, προκειμένου να
βρει εφαρμογή το επιχείρημα της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δημοσίου και της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων
πόρων.
τ.καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ.
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Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εισήχθησαν στο Δίκαιο της χώρας με το νόμο 4093/2012 νέοι τρόποι διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού, όπως η διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης οργανικής θέσης και η κινητικότητα των υπαλλήλων.
«Πρακτικά αν και η διαθεσιμότητα με την κινητικότητα δεν ταυτίζονται, είναι δυστυχώς περίπου το ίδιο πράγμα. Θα
λέγαμε πως η »κινητικότητα« αποτελεί την επικοινωνιακή εκδοχή του όρου »διαθεσιμότητα«. Δηλαδή τον αισιόδοξο όρο για
να ελπίζουν να μη χάσουν τελικά τη δουλειά τους, όσοι εργαζόμενοι επιλεγούν στις λίστες των »διαθεσίμων«. Αν στο διάστημα
αυτό, βρεθεί μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας κάποια άλλη θέση, όποιος -κατά σειρά από τους σχετικούς πίνακες των
»διαθεσίμων«- έχει τα απαιτούμενα μόρια, όπως τα έχει προσδιορίσει το υπουργείο με εγκυκλίους του, μετακινείται και καταλαμβάνει τη θέση. Διαφορετικά μόλις παρέλθει το οκτάμηνο θα απολυθεί (Ευσταθίου, 2013).
Κινητικότητα λοιπόν ονομάζεται το πρόγραμμα αξιολόγησης δομών και προσώπων που έχει ως στόχο τον εντοπισμό και
την κατάργηση θέσεων, φορέων (και φυσικά προσωπικού...) που θεωρείται ότι πλεονάζουν κι εξεύρεσης άλλων οργανισμών
του Δημοσίου που έχουν αυξημένες ανάγκες σε υπαλλήλους, ώστε να μπορεί να γίνει μετακίνηση εργαζομένων σε αυτούς
(Ευσταθίου, 2013)
Επιλογή της τότε κυβέρνησης προκειμένου να καλύψει τους προαπαιτούμενος στόχους διαθεσιμοτήτων και απολύσεων
ήταν μεταξύ των άλλων και η αιφνίδια κατάργηση πενήντα ειδικοτήτων τομέων από τη δευτεροβάθμια ΤΕΕ με το άρθρο 82
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄/23-7-2013) με αποτέλεσμα περίπου 2500 καθηγητές αντίστοιχων ειδικοτήτων να τεθούν σε καθεστώς οκτάμηνης διαθεσιμότητας, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση ή εφαρμογή ειδικού κριτηρίου. Έτσι καταστρατηγήθηκαν βασικές εργασιακές αρχές και αξίες για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με την κοινή σύσταση και
οδηγία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO, 2012, σ.294) και της UNESCO, όπου προβλέπεται ότι:
«η σταθερότητα στην απασχόληση και η επαγγελματική ασφάλεια είναι θεμελιώδη για το συμφέρον της εκπαίδευσης και
των εκαιδευτικών, ακόμα και αν γίνονται αλλάγές στον οργανισμό ή στο σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από αυθαίρετες ενέργειες που επηρεάζουν την επαγγελματική τους υπόσταση και καριέρα».
Η πρόβλεψη από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO, 2012, σ.23) είναι ότι υπάρχει πιθανότητα όντως οι εκπαιδευτικοί
να χάσουν τη δουλειά τους, είτε λόγω της αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε για δημογραφικούς και οικονομικούς λόγους. Όταν όμως η θέση διδασκαλίας καταργείται για έναν από τους παραπάνω λόγους, πρέπει να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανατοποθετηθούν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί σε άλλη θέσηεργασίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ή σε αντίστοιχα ιδρύματα, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους, και αν χρειαστεί να παρακολουθήσουν
και προγράμματα επανεκπαίδευσής τους. Επίσης στην ίδια οδηγία αναφέρεται από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ότι για
λόγους προστασίας της μητρότητας απαγορεύεται η απόλυση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή της άδειας μητρότητας.
Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ οι προοπτικές, με βάση τη νομοθεσία περί κινητικότητας (άρθρο 91 του
ν.4172/2013), ήταν είτε η επανατοποθέτηση εάν βρίσκονταν άλλες θέσεις, (οπουδήποτε στο δημόσιο και όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας ή σε οργανισμούς εποπτευόμενους από αυτό, όπως είναι η ρήτρα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας), είτε η
απόλυση εάν έληγε άπρακτη η προθεσμία (IMF, 2013α, σ.8). Ας σημειωθεί δε ότι στους τομείς αυτούς, οι οποίοι με βάση την
αιτιολόγηση της κατάργησης ήταν ασύνδετοι με την αγορά εργασίας και περιττοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργάζονταν
2481 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 1865 ήταν γυναίκες, (βλ. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=374354, αρχείο mobility_list_ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.xlsx) ενώ φοιτούσαν 26721 μαθητές/ριεςεκ των οποίων οι 21513 (81%) ήταν κορίτσια (ΟΛΤΕΕ,
2013α). Από τη διαθεσιμότητα λοιπόν της «παγκόσμιας πρώτης» για την ΤΕΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαιρέθηκαν ούτε καν μητέρες που διάνυαν περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, ή είχαν άδεια μητρότητας .
Άρα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι καταστρατηγήθηκε ο ηθικός κανόνας της ίσης μεταχείρισης εφόσον έγινε σε
βάρος των γυναικών (ΟΛΤΕΕ, 2013), αλλά και εις βάρος εκπαιδευτικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κλασικές καθηγητικές ειδικότητες, όπως μας είναι γνωστές. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από συνέντευξη του Γ. Κωνσταντόπουλου Ιατρού & Βουλευτή της Ν.Δ Νομού Πιερίας σε Πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ 7/2/2014:
«…Τι ειδικότητες έχουν αυτοί, μπορείτε να μας πείτε;» (οι εκπαιδευτικοί που είναι σε διαθεσιμότητα και απολύονται)
«Είναι Φιλόλογοι; Είναι Μαθηματικοί; Είναι Φυσικοί; Μπορείτε να μας πείτε τι ειδικότητες έχουν; Να το πείτε ξεκάθαρα
ότι δεν είναι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης όπως τους ξέρουμε, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Φιλόλογοι, δεν είναι από
αυτά. Αυτό πρέπει να μας το πείτε…»
Όπως αναφέρει ο διατελέσας πρόεδρος της ΟΛΜΕ και υποστείς τη διαθεσιμότητα, Θέμης Κοτσιφάκης, (2015), τα μέτρα
αυτά ψηφίστηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και υπό την ασφυκτική πίεση των
χρονοδιαγραμμάτων των ποσοτικών στόχων απολύσεων του μνημονίου και των απαιτήσεων της Τρόικας προκειμένου να συνεχιστεί ο απρόσκοπτος δανεισμός της χώρας.
Τούτο επιβεβαιώνεται και από την ομολογία του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ στις 17/12/2013
«…αν υπήρξε αξιολόγησή σας προσωπική, το λέω ΟΧΙ, λυπάμαι γι αυτό διότι ήταν από τις πρώτες κατηγορίες της διαθεσιμότητας, οριζόντιες παρεμβάσεις και λυπάμαι γι αυτό θέλω να το πω ειλικρινά...και όσο μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου γι αυτό… Ήταν η λιγότερο κακή λύση η οποία επιλέχθηκε την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και υπό την πίεση
μιας πραγματικότητας που ήταν ασφυκτική. Επαναλαμβάνω την κατάσταση στην οποία είχαμε περιέλθει, είχαμε ένα χρόνο
να κάνουμε την κινητικότητα… ένα χρόνο κύριε Χατζ. να την κάνουμε και όταν πήγα στο Υπουργείο είχαμε μηδέν στην κι-
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νητικότητα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που εγώ βρήκα και έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ως κυβέρνηση, δεν τις
παίρνω μόνος μου…»
Αντίθετα ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξη εντάσσει στο «λίπος το οποίο
υπήρχε και ήταν σπατάλη» τους εκπαιδευτικούς που βγήκαν σε διαθεσιμότητα και μιλάει για μία « Παιδεία στην Ελλάδα
εκτός μνημονίου» επειδή «εκπληρώθηκαν όλα αυτά τα οποία αφορούν το δημοσιονομικό και την τυπική αναδιάρθρωση» (Αρβανιτόπουλος, συνέντευξη στον Παπαδάκη, 2013).
Κατόπιν όλων αυτών θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει ότι με βάση τη θεωρία του ωφελιμισμού (utilitaritarianism),{ η
οποία βασίζεται στα κείμενα των JeremyBentham (1748-1832) και JohnStuartMill (1806-1873), και πρεσβεύει ότι η ηθική
αξία των ενεργειών κρίνεται μόνο από τις συνέπειές τους και ότι όλες οι πράξεις πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής ωφέλειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων}, φαινομενικά οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις
των εκπαιδευτικών θεωρούνται ηθικές εφόσον γίνονται για το εθνικό συμφέφρον. Δηλαδή αποφεύγεται η χρεωκοπία της
χώρας και η περαιτέρω επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, και προάγεται το κοινό καλό και το όφελος της πλειοψηφίας. Όμως με βάση τη δεοντολογική θεωρία είναι ηθικά απαράδεκτες. Ποια «ηθική» εξάλλου θα μπορούσε να θεμελιώσειακλόνητα το δίκαιο των πολλών έναντι του ενός, ή την φαινομενικότητα μιας πρόσκαιρης ωφέλειας έναντι μιας
μακροχρόνιας απώλειας;
Από πλευράς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού έχει σημασία η ορθή εφαρμογή των μέτρων ώστε οι διαδικασίες να θεωρούνται κατά το δυνατόν δίκαιες και ηθικές από όλους (Dessler, 2013) αλλά και να μην στερηθεί το Δημόσιο πολύτιμους ανθρώπινους πόρους που ειδικά σε περίοδο σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής δεν έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει.
Επίσης, επειδή λόγω της πολιτικής περικοπών δεν είναι δυνατή η παροχή εξωτερικών κινήτρων στους υπαλλήλους (μισθοί,
παροχές κ.ά) πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποκίνησή τους με εναλλακτικούς τρόπους ώστε να αυξηθεί η απόδοσή
τους. Η κινητικότητα σε επιθυμητή ή/και ενδιαφέρουσα θέση εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο παρώθησης, καθώς
αυτή σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ανακουφίζει τον παθόντα και θεωρείται ανακούφιση της βλάβης και προσπάθεια τήρησης του ψυχολογικού συμβολαίου (Rousseau, 1995, όπως αναφέρεται στην Παπαγιωργάκη).
Σε κάθε περίπτωση όμως το φαινόμενο της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ΤΕΕ στιγμάτισε το φοβικό περιβάλλον για
την επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών και δη του τεχνολόγου εκπαιδευτικού.

1.2 Οικονομική Κρίση και Επαγγελματική ανάπτυξη τεχνολόγου εκπαιδευτικού
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως έννοια υποστηρίζει την άποψη ότι το άτομο αλλάζει σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του καθώς περνά από μια αλληλουχία φάσεων ανάπτυξης. Η αίσθηση της αποστολής, η δέσμευση των εκπαιδευτικών
σε έναν κώδικα αξιών, καθώς και η συνειδητοποίηση των συνεπειών του έργου τους τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο, συνιστούν δείκτες επαγγελματισμού και αποτελούν εγγύηση για έργο υψηλής ποιότητας. Ο Glatthom (1995), συσχετίζει την επαγγελματική ανάπτυξη με την επαγγελματική πρόοδο του εκπαιδευτικού.
Οι Hargreaves&Fullan (1995), σημειώνουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, συντελεί στη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και συσχετίζεται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους τομείς, τη συμπλήρωση προηγούμενων γνώσεων, την εξέλιξη της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, την αυτογνωσία, την προσαρμογή του στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και την καλύτερη και ουσιαστικότερη
συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
Βασικά στοιχεία της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι: η ειδική βασική επαγγελματική εκπαίδευση, η αυτονομία στην
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση, η κοινωνική αποστολή του εκπαιδευτικού, η αυτοαξιολόγηση, η αναπτυγμένη κριτική σκέψη και οι στοχαστικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού (Υφαντή, 2011).Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη είναι ενισχυτική και βελτιώνει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και τη σχολική μονάδα, στην οποία
εργάζεται. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσοντας τη σκέψη του, τις αντιλήψεις του, την κρίση του, το ομαδικό του πνεύμα, τις διδακτικές και παιδαγωγικές του πρακτικές, παράγει ποιοτικότερο εκπαιδευτικό έργο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της σχολικής του μονάδας (Hunzicker, 2011). Ο συνδυασμός της επαγγελματικής ανάπτυξης του
εκπαιδευτικού με την «επαγγελματική μάθηση», που αφορά στην πεποίθηση, ότι ο εκπαιδευτικός είναι ενεργός, καθ’ όλη τη
διάρκεια της μάθησης, δημιουργεί την πιο ασφαλή βάση για την εξελικτική πορεία του εκπαιδευτικού μέσα όμως σε ένα
ασφαλές περιβάλλον εργασίας και όχι μόνο.Η Cross (1981), έκανε μια διάκριση τριών κατηγοριών εμποδίων που επηρεάζουν
τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα μάθησης, και κατ’ επέκταση και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η κατάταξη
των κατηγοριών είναι σε: περιστασιακά, θεσμικά και συναισθηματικά εμπόδια. Η επίδραση των εμποδίων αυτών που αφορά
σε ατομικούς και εξωατομικούςπαραγόντες επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε εκπαιδευτικό για τις επαγγελματικές του αποφάσεις.
Στην παρούσα εργασία και για λόγους οικονομίας χώρου, θα γίνει μνεία μόνο του παράγοντα του φόβου της απόλυσης
και της μη ηθικής διαχείρισης της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικώναπό την πλευρά της Οργανωσιακής δικαιοσύνης, στοιχεία
τα οποία και δημιούργησαν αντικίνητρα για επαγγελματική ανάπτυξη του τεχνολόγου εκπαιδευτικού.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για πολλά χρόνια η έννοια της δικαιοσύνης στους οργανισμούς είχε συνδεθεί με τη θεωρία
της ισοτιμίας του Adams (1965), που εστίαζε κυρίως στην διανεμητική δικαιοσύνη (distributivejustice) και στα αποτελέσματα
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των διανεμητικών αποφάσεων. Δηλαδή στο αν θεωρούν οι εργαζόμενοι δίκαιη ή όχι την κατανομή των πόρων του οργανισμού
στο προσωπικό. Στη συνέχεια όμως δόθηκε έμφαση και στις διαδικασίες μέσα από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις κατανομής και έτσι έγινε σύνδεση των αποτελεσμάτων με τις διαδικασίες και την ανάπτυξη της έννοιας της διαδικαστικής δικαιοσύνης (Thibaut&Walker, 1975, όπως αναφέρεται στην Παπαδογιωργάκη). Οι ερευνητές Greenberg και Folger (1983,
σ.143) που μετέφεραν την έννοια στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όρισαν τη διαδικαστική δικαιοσύνη (proceduraljustice) ως την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη στις διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οι διαδικαστικοί κανόνες δικαιοσύνης που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να θεωρούνται δίκαιες οι διαδικασίες είναι οι κανόνες της
συνέπειας, της ακρίβειας, της αντιπροσωπευτικότητας, της καταπίεσης των προκαταλήψεων, της διόρθωσης λαθών και της
ηθικής (Leventhal, 1980).
Οι Bies και Moag (1986) εξετάζοντας τη δικαιοσύνη σε ένα πλαίσιο προσλήψεων παρατήρησαν ότι το γεγονός της απόφασης έχει τρεις όψεις: την απόφαση, τη διαδικασία και μια διαπροσωπική αλληλεπίδραση κατά την οποία αυτή η διαδικασία
πραγματοποιείται. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τον όρο αλληλεπιδραστική δικαιοσύνη (interactionaljustice) για να περιγράψουν την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη κατά την εκτέλεση της απόφασης και υποστήριξαν ότι αυτή ενισχύεται όταν οι
αρχές κοινοποιοιούν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας με κατάλληλο τρόπο που να σέβεται την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου
και όταν αιτιολογούν τις αποφάσεις τους έντιμα χρησιμοποιώντας αξιόπιστες, αληθείς πληροφορίες. Μια διαδικασία η οποία
ούτε καν λήφθηκε υπόψη στις διαδικασίες κινητικότητας των εκπαιδευτικών. Ο Greenberg (1993) ισχυρίστηκε ότι οι κανόνες
του σεβασμού και της αξιοπρεπούς αντιμετώπισης είναι διαφορετικοί από τους κανόνες των επαρκών και ειλικρινών εξηγήσεων, ονομάζοντας τα πρώτα κριτήρια διαπροσωπική δικαιοσύνη (interpersonaljustice) και τα δεύτερα πληροφοριακή δικαιοσύνη (informationaljustice).
Σε όλες τις προαναφερόμενες διαστάσεις της οργανωσιακής δικαιοσύνης είναι παρούσα η αντίληψη για τη δικαιοσύνη
και απόδοση ευθύνης σε αυτόν που πράττει την αδικία χωρίς να αποσαφηνίζεται όμως σε καμία θεωρία η διαδικασία με την
οποία στοιχειοθετείται η κρίση του θύματος για την αδικία και την απόδοση κατηγοριών. Το κενό αυτό κάλυψε η θεωρία της
δικαιοσύνης (fairnesstheory) των Folger και Copranzano (1998, 2001) η οποία βασίζεται στην αντιπραγματική σκέψη που δομείται στη διαδικασία κρίσης της δικαιοσύνης, καθώς το άτομο αναρωτιέται εάν η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν διαφορετική (στοιχείο could), εάν οι αρχές όφειλαν να ενεργήσουν διαφορετικά (στοιχείο should) και τι θα είχε συμβεί στη ζωή
και την ευημερία του ατόμου εάν τα γεγονότα ήταν διαφορετικά (στοιχείο would). Για να χαρακτηριστεί μία κατάσταση άδικη
θα πρέπει να συνυπάρχουν και τα τρία στοιχεία δηλαδή η επιβλαβής πράξη (would), η ύπαρξη εναλλακτικών για τον δράστη
(could) και η παραβίαση ηθικών κανόνων (should). Θεωρούμε ότι στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ συνυπήρξαν
τούτα τα τρία στοιχεία και δημιούργησαν όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα το αίσθημα της αδικίας και το φοβικό περιβάλλον απολύσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και γενικότερα του δημόσιου τομέα.
Από τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζεται η άποψη ότι η οργανωσιακή δικαιοσύνη οδηγεί σε εμπιστοσύνη στον οργανισμό, ενώ τόσο οι αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη, όσο και οι εκτιμήσεις για την αξιοπιστία του οργανισμού (Colquitt, Scott,
&LePine, 2007.) είναι σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης των στάσεων και των συμπεριφορών των εργαζομένων όπως π.χ. της
δέσμευσής τους στον οργανισμό και της προσπάθειας για να αυξήσουν την απόδοσή τους. Η εμπιστοσύνη άλλωστε είναι
δομικό στοιχείο του ψυχολογικού συμβολαίου μεταξύ του εργαζόμενου και του οργανισμού , των πεποιθήσεων δηλαδή του
εργαζόμενου για τους όρους και τις προϋποθέσεις της αμοιβαίας συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ αυτού και του οργανισμού
(Παπαδογιωργάκη, 2016)).Όταν διαρραγεί αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ οργανισμών και εργαζομένων τότε υπάρχει δυσλειτουργία των εργασιακών σχέσεων και στασιμότητα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Γιατί η δίκαιη, ισότιμη,
αξιοκρατική, χωρίς διακρίσεις και ευνοιοκρατία αντιμετώπιση των εργαζομένων αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές εργασιακής ικανοποίησης, υψηλού ηθικού και υποκίνησής τους (Evans, 2001). Ο βαθμός δε στον οποίο αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος τη δίκαιη μεταχείριση είναι ανάλογος του βαθμού εμπιστοσύνης που θα έχει στον οργανισμό και της
οργανωσιακής αφοσίωσης.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η επιδείνωση σε όλα τα επίπεδα της ατομικής και επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών
αποτελεί ισχυρό παράγοντα δυσαρέσκειας σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg και επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο
τις ανάγκες επιβίωσης και ασφάλειας σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης και
ανεργίας, η εργασιακή ασφάλεια που προσφέρει η σταθερή εργασία και ο καλός μισθός εμφανίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες υποκίνησης αλλά και οργανωσιακής δέσμευσης και επαγγελματικής ικανοποίησης (Borg&Elizur,
1992). Υπάρχει λοιπόν μία παραδοξότητα, ενώ οι οργανισμοί προσπαθούν μέσω των αναδιαρθρώσεων (συγχωνεύσεων, συρρίκνωσης δομών κ.ά) να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους, η προκαλούμενη εργασιακή ανασφάλεια
οδηγεί σε λύση του ψυχολογικού συμβολαίου, μείωση της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης των εργαζομένων στον οργανισμό,
συνέπειες που ανατροφοδοτούν ακόμα μεγαλύτερη μείωση της παραγωγικότητας (Borg&Elizur, 1992.) άρα το κράτος θα
πρέπει να βρει άλλους τρόπους να ισορροπήσει την προκληθείσα δυσαρέσκεια.
Δεν θα ήταν άτοπο να υποστηριχτεί ότι στο ρευστό πολιτικοοικονομικό σκηνικό που επικρατεί στη χώρα μας και αντανακλάται στην εκπαίδευση, ο μεγαλύτερος υποκινητής, τουλάχιστον όσον αφορά τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επλήγησαν πιο έντονα και μαζικά από τις σωρευτικές αλλαγές, είναι ο φόβος. Η χρήση του φόβου ως κίνητρο
γίνεται όταν η εξουσία δεν είναι ικανή να δημιουργήσει θετικό κλίμα για άλλες μορφές υποκίνησης. Ο εκφοβισμός όμως κα-
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ταλήγει σε εσωτερικό θυμό και εχθρότητα γι΄αυτόν που χρησιμοποιεί αυτήν την τακτική ενώ σαν υποκινητικό εργαλείο μπορεί
να είναι αποτελεσματικό βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα οδηγεί πάντα σε απώλειες. (Robbins&Judge, 2013, σ.229).
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης στις χώρες-μέλη της ΕΕ, η επικρατούσα άποψη είναι
ότι ο φόβος της απόλυσης δε μπορεί να αποτελεί παράγοντα αύξησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων η οποία επιτυγχάνεται μέσω θετικών κινήτρων (Demmke&Moilanen, 2011, σ.79, όπως αναφέρεται στην Παπαδογιωργάκη). Άλλωστε με
βάση τις αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού -ακόμα και στις πιο σκληρές τεχνοκρατικές μορφές της- οι απομακρύνσεις ή απολύσεις υπαλλήλων σε περιπτώσεις κατάργησης ή μείωσης θέσεων εργασίας, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός
αποτελεσματικού, αντικειμενικού και ενημερωμένου συστήματος αξιολόγησης προκειμένου να μην αναπτυχθεί αίσθημα αδικίας αλλά και να μην απογυμνωθεί ο οργανισμός από προσοντούχους υπαλλήλους (Dessler, 2013). Τέτοιο σύστημα δεν υπήρξε
στην περίπτωση των τεχνολόγων εκπαιδευτικών που επλήγησαν με τη διαθεσιμότητα και για τούτο υπήρξαν και πολλά επακόλουθα όχι μόνο για αυτούς που βρέθηκαν εκτός θέσης εργασίας αλλά και για τους υπόλοιπους που θεωρούσαν ότι αργά ή
γρήγορα θα έρθει και η δική τους σειρά. Αν είχε προβλεφθεί ένα όποιο σύστημα αξιολόγησης είναι βέβαιο ότι το ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και κράτους δεν θα ήταν τόσο βαθύ, διότι είναι γνωστό στη διοίκηση ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να είναι νόμιμα αλλά όχι ηθικά και κάποια άλλα που μπορεί να είναι ηθικά αλλά όχι νόμιμα (Dessler,
2013).

1.3 O Εφιάλτης πέρασε αλλά άφησε το φοβικό του στίγμα
Είναι γεγονός ότι η δομική «ανωμαλία» που δημιουργήθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών δημιούργησε τεράστιες δυσλειτουργίες, αλλά έγινε και μια αιτία αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης κατακτώντας
οι μεν εκπαιδευτικοί τη νίκη της επιστροφής σε θέσεις εργασίας, μετά από εξαντλητικούς και γενναίους δικαστικούς και προσωπικούς αγώνες διαμαρτυρίας, το δε πολιτικό σύστημα την ενσυνειδητότητα και ωρίμανση για αντιμετώπιση των πολιτών
με αξιοπρέπεια και σεβασμό ακόμη και στις περιπτώσεις διακύβευσης του γενικού συμφέροντος. Δεν είναι τυχαία όσα ήρθαν
στην επιφάνεια κατά την πορεία των αγώνων των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα η επιστημονική επιτροπή του Γραφείου
Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού του κράτους στη βουλή, αναφέρει στην τριμηνιαία έκθεσή της (2013, σ.52) ότι εγείρονται ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μέτρων, που ελήφθησαν, όπως εάν η κατάργηση των
ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λειτουργεί όντως προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και
της βελτίωσης των ΕΠΑΛ και εάν η κατάργηση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων οδηγεί σε καλύτερη σύνδεση της τεχνικής
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην εξυγίανση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.
Η ομολογία της ανυπαρξίας οποιασδήποτε αξιολόγησης δομών και προσώπων έγινε και από τον πρώην υπουργό Παιδείας
Απ. Κακλαμάνη σε τηλεοπτική εκπομπή (Σαχίνης, 2013) ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως μελέτη και χαρακτήρισε έγκλημα για τη δημόσια παιδεία την κατάργηση των τομέων και των ειδικοτήτων από την ΤΕΕ αλλά και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών. Ο πρώην υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, Α. Λοβέρδος που κλήθηκε επί
των ημερών του να χειριστεί το πρόβλημα δήλωσε ότι πρόκειται για «κορυφαία ανοησία» η κατάργηση των ειδικοτήτων της
ΤΕΕ και η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών (Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου, 2014). Επίσης ο, πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθ’ ύλην αρμόδιος για την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, Κ.
Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι η κατάργηση των ειδικοτήτων από την ΤΕΕ δε στηρίχτηκε σε αξιολόγηση από το υπουργείο
Παιδείας (Χατζηνικολάου, 2015). Η επίσημη επιβεβαίωση εμπεριέχεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ
47Α΄/11-5-2015) όπου αναγράφεται ότι «επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν, σε εφαρμογή μνημονιακών υποχρεώσεων, χωρίς προετοιμασία, χωρίς μελέτη και χωρίς αξιολόγηση δομών και προσωπικού» και συγκεκριμένα για την ΤΕΕ
ότι η κατάργηση των ειδικοτήτων ήταν «μια μορφή συγκαλυμμένης ιδιωτικοποίησης, εφόσον οι χιλιάδες αυτοί μαθητές εξωθήθηκαν να εγγραφούν στααντίστοιχης ειδικότητας ιδιωτικά ΙΕΚ.».
Το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε η αδικία εις βάρος τμήματος των εκπαιδευτικών δεν σημαίνει ότι ήρθησαν και τα εμπόδια
για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθώς δομικά και θεσμικά στοιχεία εξακολουθούν να παραμένουν ως
τροχοπέδη. Για παράδειγμα ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, η αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες
εβδομαδιαίως σε συνδυασμό με τις ευρείες καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων είχαν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας λόγω επιδείνωσης των συνθηκών στην τάξη αλλά και του επιπλέον απαιτούμενου χρόνου για προετοιμασία ή ακόμα και για μετακινήσεις σε περισσότερα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (Κοντογεωργίου και συν, 2015).
Εκτός από τα ανωτέρω, η αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου με τους νόμους 4057/2012 (ΦΕΚ 54Α΄/14-3-2012) και
4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/12-11-2012), η θεσμοθέτηση υποχρεωτικών μεταθέσεων και μετατάξεων, η αυταρχική προσπάθεια
εφαρμογής της αξιολόγησης, η άρση της μονιμότητας με το καθεστώς της διαθεσιμότητας και ο φόβος της απόλυσης δημιουργούν και εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια (Κουζής και συν, 2013) η οποία ήταν άγνωστη μέχρι τώρα στο σταθερό περιβάλλον του δημόσιου τομέα (Καρακιουλάφη, Σπυριδάκης, Γιαννακοπούλου, Καραλής&Σώρος, 2014). Με την ελαχιστοποίηση
των μόνιμων διορισμών και την προώθηση πολλαπλών ευέλικτων σχέσεων εργασίας (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κ.ά) μεθοδεύεται σταδιακά η κατάργηση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (Κοτσιφάκης, 2015). Η ύπαρξη πολλών ομάδων διαφορετικών συμφερόντων σε συνάρτηση με την οικονομική ασφυξία και το φόβο στιγματισμού που αποτελούν εμπόδια για
απεργίες και κινητοποιήσεις, οδηγούν στην αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος γεγονός που υπονομεύει ακόμα
περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών (Καρακιουλάφη και συν, 2014).
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Αξίζει να αναφερθεί εδώ η πρωτοβουλία της ETUCE (2013) «Αλληλεγγύη εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
για υγιεινούς και ασφαλείς χώρους εργασίας κατά την οικονομική κρίση» με σκοπό να διερευνηθούν πανευρωπαϊκά οι πιθανές
επιπτώσεις της κρίσης και των περικοπών στις δαπάνες για την παιδεία που επιβλήθηκαν στην υγεία και την ασφάλεια των
εκπαιδευτικών κυρίως σε σχέσεις με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να εισαχθούν πρακτικές περιορισμού των συνεπειών. Από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι η μεγάλη αύξηση σχεδόν σε όλες τις χώρες και κυρίως σε
αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση -όπως η Ελλάδα- της εργασιακής ανασφάλειας των εκπαιδευτικών σε σχέση
με το 2008, και στους τρεις άξονες: τον φόβο για απώλεια της θέσης εργασίας, τον φόβο για τη δυσκολία εύρεσης άλλης
θέσης εργασίας σε περίπτωση απόλυσης και τον φόβο για επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Το σοκ της απόλυσης φαίνεται
να είναι ισχυρότερο στους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θεωρούσαν εαυτούς προστατευμένους λόγω του μέχρι πρότινος
μόνιμου και σταθερού εργασιακού καθεστώτος. Με την εφαρμογή πλέον του μέτρου της διαθεσιμότητας και των υποχρεωτικών
μετατάξεων τοποθετούνται και αυτοί στη σφαίρα των επισφαλώς εργαζομένων (Καρακιουλάφη και συν, 2014). Η ανασφάλεια
σε συνδυασμό με τους μειωμένους πόρους και τον αυξημένο φόρτο εργασίας αποτελούν ισχυρές πηγές άγχους με ιδιαίτερα
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και κατ΄επέκταση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Άρα το φοβικό εργασιακό περιβάλλον με την αβεβαιότητα πλανάται είτε ως αδιοριστία, είτε ως διαθεσιμότητα, είτε ως
απόλυση χάριν των μνημονιακών απαιτήσεων.

1.4 Αντί Επιλόγου
Κλείνοντας τις σύντομες τούτες σκέψεις για το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης του τεχνολόγου εκπαιδευτικού και με
αφορμή τις λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση και διαθεσιμότητα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα ευρήματα τριών ερευνών
που έγιναν με βάση τα γεγονότα της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ΤΕΕ, οι δύο εκ των οποίων ήταν διατριβές σε επίπεδο
μάστερ,οι οποίες βίωσαν τη διαθεσιμότητα και η άλλη ποιοτική έρευνα της γράφουσας. Η έρευνα της Βιβιλάκη με τίτλο: Η
απόφαση διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών (ΥΠΕΠΘ, άρθρο 82 Ν.4172/2013) και η επίδραση της στα συναισθήματα των εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επαγγελματική ματαίωση & Κατάθλιψη, διενεργήθηκε το 2013-2014 (δηλαδή
μέσα στην κρίση των γεγονότων) σε 268 εκπαιδευτικούς με ερευνητικό εργαλείο την Κλίμακα CESD-R. Κλίμακα μέτρησης
της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Από τους 268,οι 170 εκπαιδευτικοί, δηλαδή παραπάνω από τους μισούς κατείχαν μια
θέση ευθύνης προτού βγουν στην διαθεσιμότητα. Οι 31 (11,6%) ήταν τομεάρχες στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, οι 18
(6,7%) ήταν Υποδιευθυντές, οι 9 (3,4%) ήταν διευθυντές, οι 36 (13,4%) υπεύθυνοι εργαστηρίου και μόλις 4 άτομα (1,5%)
υπηρετούσαν σε άλλο πόστο ευθύνης όπως υπεύθυνος σε Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Προϊστάμενος ευρωπαϊκών
προγραμμάτων κλπ. Τα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι :το 75% των εκπαιδευτικών έχει καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την καταθλιπτική συμπτωματολογία ανάμεσα στα φύλα και άλλες παραμέτρους και ότι υπάρχει διαφορά στην καταθλιπτική συμπτωματολογία των εκπαιδευτικών που θεωρούν αποτυχημένη την
εργασία τους, και που βιώνουν την απώλεια της εργασίας τους ως μια κατάσταση πένθους , που δεν μπορούν να βλέπουν την
αγωνία της οικογένειά τους για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που τους έφερε η διαθεσιμότητα, κ.αλ.(Βιβιλάκη, 2014).
Η έρευνα της Παπαδογιωργάκη με τίτλο: Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού της εκπαίδευσης σε περίοδο κρίσης: η περίπτωση
της διαθεσιμότητας των καθηγητών της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, διενεργήθηκε το 2015-16
(εποχή που γινόταν η προσέγγιση αποκατάστασης της αδικίας) μεταξύ 323 εκπαιδευτικών των καταργημένων ειδικοτήτων
από όλη την Ελλάδα.Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η κατάργηση των τομέων έγινε για να
ωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας λόγω της υψηλής ζήτησής τους από τους μαθητές. Η διαθεσιμότητα ήταν αιφνιδιαστική και μη
αναμενόμενη αφού δεν υπήρχαν υπεράριθμοι στις ειδικότητές τους. Θεωρούν την πράξη αυτή μη ηθική και αυταρχική για
τους ίδιους, και κοινωνικά άδικη για τους μαθητές τους, καθώς οι περισσότεροι προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά
στρώματα και καταστροφική για την ΤΕΕ. Παρόλο που έχουν πολύ θετική στάση για το μέτρο της κινητικότητας ως εργαλείου
βελτίωσης του Δημόσιου Τομέα, κρίνουν ιδιαίτερα αρνητικά τον τρόπο που εφαρμόστηκε σε αυτούς και συνολικά θεωρούν
ότι τίθενται ζητήματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και εσφαλμένου σχεδιασμού. Με εξαίρεση όσους μετατάχθηκαν ή θα μετατάσσονταν σε νέα θέση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος λόγω δεύτερου πτυχίου, οι υπόλοιποι δε νιώθουν ικανοποιημένοι από τις νέες θέσεις τους, τις οποίες θεωρούν κατώτερες των προσόντων τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην ΤΕΕ.
Ακόμα όλοι δηλώνουν υψηλό βαθμό εργασιακής ανασφάλειας για το μέλλον. Από την Πολιτεία δεν έλαβαν καθόλου στήριξη
αν και επιθυμούσαν να έχουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη βοήθειας ούτε για
τους υποψήφιους προς απόλυση για να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας (Παπαδογιωργάκη, 2016). Το τελευταίο εύρημα
επιβεβαιώνει και τα ευρήματα της έρευνας της γράφουσας με συνεργάτες με τίτλο: Πρώιμη Συμβουλευτική Παρέμβαση για
την αντιμετώπιση αλλαγής επαγγελματικού στάτους. Η έρευνα ήταν ποιοτική και διενεργήθηκε το 2015 σε 20 εκπαιδευτικούς,
που βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα:
«Διαθεσιμότητα» μία λέξη που μέσα της κρύβει την απόγνωση, την αδικία, το φόβο για το αύριο, τον εξευτελισμό του ανθρώπου, την αβεβαιότητα για το μέλλον του ατόμου αλλά και των παιδιών του, τα οποία στηρίζει και ανατρέφει, ανατρέποντας
όλο τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Τα λάθη, οι παραλήψεις, οι κακοί προγραμματισμοί Κυβερνήσεων-Πολιτικών
όλων αυτών των χρόνων, έχουν τιμωριτική συνέπεια για ανθρώπους που δεν έφταιξαν, που απλώς διεκδίκησαν μία θέση Εκ-
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παιδευτικού στο Δημόσιο. Τι μπορείς να πεις, να συμβουλέψεις, για να παρηγορήσεις αυτούς τους ανθρώπους . Θα έπρεπε
οι θεσμοί, η οργάνωση, ο προγραμματισμός του Κράτους να είναι τέτοιοι ώστε να προλαμβάνει τις καταστάσεις και όχι να
τις αμβλύνει με de facto αποφάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται ψυχολογική, κοινωνική και υλική υποστήριξη. Ψυχολογική
ώστε το άτομο να αποκτήσει ξανά τον αυτοσεβασμό του, να πατήσει ξανά γερά στα πόδια του. Να έχει την συναίνεση της
κοινωνίας αλλά και την υλική βοήθειά της, να διεκδικήσει το δίκιο του στα διοικητικά δικαστήρια. Ταυτόχρονα θα πρέπει το
Κράτος να μεριμνήσει στην αξιοποίησή του σε έναάλλο τομέα του Δημοσίου, μία μετάταξη ίσως είναι μία λύση, όπου θα
μπορεί να ανταποκριθεί ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτει.(Σ10)»
«Η ξαφνική διαθεσιμότητα προκαλεί συναισθήματα ανάλογα με αυτά που προκαλεί το πένθος, αφού το άτομο βιώνει την
απώλεια. Η συμβουλευτική παρέμβαση που θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί θα έπρεπε να στηρίζεται στα » πέντε στάδια του
πένθους«, όπως εισήχθηκαν για πρώτη φορά το 1969 από τον ψυχίατρο Kubler- Ross. Σημαντικότερο μέρος όλης της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελεί η βίωση και η αποδοχή των συναισθημάτων που γεννά η απώλεια. Με την ανακοίνωση της
διαθεσιμότητας το άτομο βιώνει συναισθήματα άρνησης, μουδιάσματος και σοκ, επαναλαμβάνοντας συχνά τη φράση« Δεν
μπορεί να συμβαίνει σε εμένα«. Μόλις το άτομο δεχθεί την πραγματικότητα έρχεται ο θυμός που αποτελεί απαραίτητο στάδιο
της θεραπευτικής διαδικασίας. Κατά το στάδιο αυτό είναι σημαντικό να ακούς το άτομο. Με όσα λέει βγάζει προς τα έξω
τους φόβους, τις ανασφάλειες και την αγωνία του για το μέλλον. Συχνά θέλει πίσω τη ζωή που είχε προτού συμβεί η απώλεια.
Κατά τη θεραπευτική διαδικασία γίνεται προσπάθεια το άτομο να συνεχίσει τις αγαπημένες δραστηριότητες, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση κατάθλιψης. Το άτομο δεν πρέπει να αφεθεί στην αδρανοποίηση. Επικρατεί ομίχλη στο μυαλό του και
χρειάζεται ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης του. Τέλος η θεραπευτική διαδικασία πρέπει να επικεντρωθεί στην
ελπίδα. Σημαντικές στο στάδιο αυτό φράσεις όπως »Πίστεψε στον εαυτό σου«, » Επένδυσε στον εαυτό σου«, » Υπάρχουν
πολλοί δρόμοι να ακολουθήσεις«, θα βοηθήσουν το άτομο ξανά να ονειρευτεί. (Σ5)». (Βιβιλάκη, Αθανασούλα – Ρέππα, Γιαβρίμης, 2015).
Όπως προκύπτει από της ανωτέρω έρευνες η απώλεια της εργασιακής ασφάλειας εκτός από τη μειωμένη αυτοεκτίμηση
και αυτοπεποίθηση, έχει δυσμενείς επιπτώσεις, όπως αναφέρουν τα άτομα, στην υγεία τους και στην ψυχιατρική νοσηρότητα.
Το πρόβλημα είναι ότι οι συνέπειες αυτές δεν αντιστρέφονται πλήρως με την απομάκρυνση της απειλής, ενώ τείνουν να αυξηθούν με χρόνια έκθεση στον στρεσογόνο παράγοντα (Ferrie, Shipley, Stansfeld&Marmot, 2002, όπως αναφέρονται στην
Παπαδογιωργάκη).
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«Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Νεοεισερχομένων
στον Κλάδο των Εκπαιδευτικών»
Μελέτη Περίπτωσης Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΑΙΚ Άργους
Γεωργούλη Μαρία1
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Χαράλαμπος Τσίρος3

Περίληψη
Ο μαχόμενος εκπαιδευτικός έχει πολύ συχνά να αντιμετωπίσει καταστάσεις πιεστικές προς το δικό του σύστημα του Εαυτού, τις
οποίες εάν δε μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τότε ούτε τον μανθάνοντα μαθητή ή σπουδαστή δε θα μπορεί να βοηθήσει.
Το σύνδρομο αυτό στον εκπαιδευτικό σχετίζεται με το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του και αυτό με τη σειρά του με την επαγγελματική
του δραστηριότητα ως διδάσκων.Η εν λόγω έρευνα, έχει τη μορφή μελέτης περίπτωσης και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικήςεξουθένωσης «MaslachBurnoutInventory (MBI)» το οποίο έχει σταθμιστεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο μέσος όρος των φοιτητών εμφανίζει επίδοση 37% επί του μεγίστου 63 της Συναισθηματικής Εξάντλησης άρα μέτριος δείκτης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση23% επί του
μεγίστου 35 που ερμηνεύεται ως μέτρια ένδειξη, άρα μέτριος δείκτης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στην Ύπαρξη Προσωπικών
Επιτευγμάτων ο μέσος όρος των φοιτητών εμφανίζει επίδοση 76% επί του μέγιστου που είναι 56, το οποίο σημαίνει υψηλή Ύπαρξη
Προσωπικών Επιτευγμάτων, άρα χαμηλή έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων και συνεπώς χαμηλή ένδειξη Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Η συναισθηματική εξάντληση των γυναικών είναι 76,80% και των αντρών 75,68%. Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει
επίδοση στις γυναίκες 22,58% και στους άντρες 24,69%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων στις γυναίκες εμφανίζει ποσοστό
37,53% και στους άντρες ποσοστό 38,06%

Λέξεις Κλειδιά
Επαγγελματική Εξουθένωση, Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων.

Abstract
The struggling teacherhas to often face pressing situations on his own system of Self, which if not managed correctly then it is of no
benefit to the learner pupil or student. This finding is of particular importance in the case of newly qualified teaching personnelentering
the educational sector.This particular case study is part of wider research which is ongoing. The Vocational Burnout Questionnaire
«Maslach Burnout Inventory (MBI) » was used to measure vocational burnout, which is acknowledged on the Greek educational reality. The conclusions of the report can be a valuable guide for updating the curriculum of courses offered in EPPAIK and PESYP
programs, not only for the prevention of the phenomenon but also the proper preparation of trained graduates by equipping them
with the appropriate, scientifically valid and reliable tools to prevent and cure the phenomenon.

1. Θεωρητικό μέρος
1.1 Η έννοια της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους, αλλά και τους ειδικούς της διοίκησης, καθώς έχουν αναγνωρίσει τις
σημαντικές της επιπτώσεις στο άτομο, στον οργανισμό και γενικότερα στην οικονομία και την παραγωγή.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μεταξύ των ερευνητών που μελετούν την εξουθένωση επικεντρώνεται στο πρόβλημα
του ορισμού της. Για την εξουθένωση έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως burnout. Στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα η φράση “toburnoneselfout” περιέγραφε το να δουλεύεις πολύ και να πεθαίνεις γρήγορα
(Παπουτσάκη, Κ. 2008). Ως ψυχολογικός όρος, η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από
τον Bradley (1969) για να περιγράψει ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε επαγγέλματα που σχετίζονται με παροχή βοήθειας.
Με τον όρο επαγγελματική εξουθένωση (professionalburnout), ο Freudenberger (1974) όρισε το βίωμα της αποτυχίας και
της εξάντλησης που παρατήρησε στους κοινωνικούς λειτουργούς μετά από ένα χρόνο ενασχόλησης τους στα ιδρύματα αυτά.
Η κατάσταση αυτή, αποτυχία, φθορά, ή εξάντληση είναι αποτέλεσμα των υπέρμετρων απαιτήσεων της δουλειάς σε ενέργεια,
προσπάθεια και προσόντα. Αργότερα ο Freudenberger (1980) περιέγραψε την εξουθένωση ως μια κατάσταση κόπωσης ή
απογοήτευσης που επέρχεται με την αφοσίωση σε ένα σκοπό, στον τρόπο ζωής, ή με την αποτυχία να αποκτηθεί η αναμενόμενη
ανταμοιβή.

Σπουδάστρια ΕΠΠΑΙΚ - Νοσηλεύτρια.
Σπουδαστής ΕΠΠΑΙΚ - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
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Ένας ορισμός που είναι λιγότερο γνωστός και πιο εξειδικευμένος έχει προταθεί από τον Brill (1984), κατά τον οποίο η
επαγγελματική εξουθένωση είναι μια κατάσταση δυσφορίας και δυσλειτουργίας ενός ατόμου χωρίς ψυχοπαθολογία, το οποίο
(1) έχει λειτουργήσει για ένα διάστημα σε ικανοποιητικά επίπεδα στην ίδια θέση εργασίας και (2) δεν θα επιστρέψει στο
προηγούμενο επίπεδο λειτουργίας χωρίς εξωτερική βοήθεια ή αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στην θεώρησηαυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανικανοποίητες προσδοκίες και ανάγκες του ατόμου.
Το όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την διερεύνηση του όρου της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι της Maslach
(1976). Η ίδια ως κοινωνική ψυχολόγος, μελετούσε τα συναισθήματα και το στρες στον εργασιακό χώρο και μετά από πολλές
συνεντεύξεις ατόμων με ανθρωπιστικά επαγγέλματα, κατέληξε σε κάποια σταθερά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης. Όρισε την εξουθένωση ως μια αρνητική ατομική εμπειρία που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου στο
εργασιακό περιβάλλον. Η πρώτη αυτή περίοδος έχει χαρακτήρα περισσότερο ποιοτικό και περιγραφικό, παρά ποσοτικό και
προσανατολισμό κλινικό και εφαρμοσμένο. (Τσίρος Χ. 2010).

1.2 Αίτια της επαγγελματικής εξουθένωσης
Οι περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αναζητούν τα αίτια στη δυναμική αλληλεπίδραση του ατόμου με το εργασιακό του περιβάλλον και στους παράγοντες
που οδηγούν σε μεταστροφή του δημιουργικού σε προβληματικό στρες στο χώρο εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας
του εργαζόμενου, όπως η ασάφεια των ρόλων του, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, το ωράριο, η έλλειψη προσωπικού και η
άκαμπτη και αυταρχική διοίκηση (Belicki & Woolcott, 1996; Cordes & Dougherty, 1993; Gabris & Ihrke, 1996). Η έλλειψη
ψυχολογικής στήριξης των εργαζομένων (από τους άμεσους προϊστάμενους, τους συνεργάτες, ειδικούς φορείς ή τη διοίκηση),
οι υψηλοί ρυθμοί εργασίας, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση του συνδρόμου.
Επιπρόσθετα, αθροίζονται και οι ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου εργασίας, η δομή και η οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος.Ειδικότερα ο υπερβολικός φόρτος εργασίας αναφέρεται ως μία κατάσταση κατά την οποία οι απαιτήσεις που
έχει το περιβάλλον από τους εργαζόμενους υπερβαίνουν την ικανότητά τους να τις αντιμετωπίσουν. Γενικότερα ορισμένοι
τομείς της ζωής είναι υπερβολικά απαιτητικοί. Όταν οι απαιτήσεις αυτές υπερβούν την ικανότητά τους να τις ικανοποιήσουν
αισθάνονται εξαντλημένοι. (Τσίρος Χ. 2009).
Οι τέσσερις σημαντικότεροι παράγοντες του υπερβολικού φόρτου εργασίας είναι: (1) η πίεση του χρόνου, (2) οι υπερβολικές ευθύνες και υποχρεώσεις, (3) η έλλειψη υποστήριξης και (4) οι υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό τους και από
τους γύρω τους. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγοντες, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός μεταξύ τους, μπορεί να οδηγήσει
σε επαγγελματική εξουθένωση του εργαζόμενου.
Ατομικοί παράγοντες. Πρόκειται για παράγοντες που ανήκουν και συσχετίζονται περισσότερο με τον εργαζόμενο ως
άτομο και ως προσωπικότητα. Ο τρόπος χειρισμού του άγχους, το είδος των προσδοκιών που έχει από τον εργασιακό του
χώρο, η επάρκεια του μισθού, ακόμη και τα κίνητρα επιλογής του συγκεκριμένου επαγγέλματος, εντάσσονται στην κατηγορία
αυτή. Η ανθεκτικότητα που εμφανίζουν ορισμένοι επαγγελματίες στο άγχος και η ικανότητα μετατροπής του σε πρόκληση, η
αυξημένη αίσθηση ελέγχου και η ύπαρξη γνωστής εμπειρίας και δυνατότητας διαχείρισης του εργασιακού στρες αποτελούν
προστατευτικούς παράγοντες για την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. (Τσίρος Χ., Παπαπέτρου Σ. 2012)

1.3 Μέτρηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης
Η συστηματική μελέτη και καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης βασίζεται στη χρησιμοποίηση τυποποιημένων
ερωτηματολογίων. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, δύο είναι τα ψυχομετρικά εργαλεία που παίζουν
καθοριστικό ρόλο, κρίνονται ως τα σημαντικότερα και ξεχωρίζουν τόσο για την εγκυρότητα όσο και για την αξιοπιστία τους:
Το ερωτηματολόγιο Maslach Burnout Inventory (ΜΒΙ) (Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Εξουθένωσης)
(Maslach & Jackson, 1981, 1986) αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα και αξιολογεί τα ακόλουθα τρία βασικά
στοιχεία: α) το βαθμό συναισθηματικής εξάντλησης, β) τα επίπεδα αποπροσωποποίησης και γ) την αίσθηση μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων (Cordes & Dougherty, 1993; Maslach, et al., 2001; Schaufeli & Enzman, 1998). Αυτό το ερωτηματολόγιο
εξετάσθηκε κυρίως σε επαγγέλματα που παρέχουν ανθρώπινες υπηρεσίες, κι αυτό γιατί σ’ αυτά τα επαγγέλματα οι άνθρωποι
έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, από ότι άλλοι εργαζόμενοι (όπως π.χ. νοσοκόμες, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, εργαζόμενοι
στις κοινωνικές υπηρεσίες).
Συγκεκριμένα, για την κατασκευή του Maslach Burnout Inventory, συγκεντρώθηκαν δηλώσεις 1052 ανθρώπων διαφόρων
επαγγελματικών ειδικοτήτων (αστυνομικών, εκπαιδευτικών, νοσοκόμων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, δικηγόρων,
γιατρών κ.ά.). Περισσότερο από το 90% των εμπειρικών μελετών για την εξουθένωση έχει χρησιμοποιήσει το MaslachBurnoutInventory- Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Schaufeli & Enzmann, 1998).
Η ανάγκη όμως για μια κλίμακα απογραφής της εξουθένωσης η οποία είναι ανεξάρτητη από επαγγελματικές προοπτικές
και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς, οδήγησε στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου MBI-GS (Maslachturnout .inventory- General Survey). Μερικοί ερευνητές εξέφρασαν την άποψη, ότι η δομή με τις τρεις διαστάσεις της

202

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

εξουθένωσης όπως παρουσιάστηκε από τη Maslach, μπορεί να μην παρουσιάζει την ακριβέστερη εικόνα της αποπροσωποποίησης (Densten, 2001).
Σύμφωνα όμως με τους Koeske και Koeske (1989), τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία γενικά υποστηρίζουν την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα του ΜΒΙ, τα περισσότερα στοιχεία όμως υπέδειξαν μεγαλύτερη υποστήριξη ως προς τη μια από τις διαστάσεις αυτής, της συναισθηματικής εξάντλησης ως μέτρο για την εξουθένωση παρά στη συνολική δομή και με τις τρεις διαστάσεις. Για αυτό αλλά και για θεωρητικούς λόγους, σύστησαν μόνο τη συναισθηματική εξάντληση ως κριτήριο αξιολόγησης
της εξουθένωσης.
Υπάρχουν και μερικές μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει κριτήρια μέτρησης για την εξουθένωση, όπως το Staff Burnout
Scale for health professionals Εξουθένωσης Προσωπικού για τους επαγγελματίες υγείας, που μετράει τις ψυχολογικές εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις συμπεριφοράς και τις οργανικές παραμέτρους του συνδρόμου που όπως και το ΜΒΙ, αποτελείται από
μια 7-θμη κλίμακα τύπου Likert (Rich & Rich, 1987). Ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης αποτυπώνεται με βάση
συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης ή συσχετίζεται με άλλες παραμέτρους, όπως το εργασιακό άγχος και την εργασιακή ικανοποίηση, υποδεικνύοντας έμμεσα ή άμεσα την επαγγελματική εξουθένωση. Άλλες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει κριτήρια
αξιολόγησης της εξουθένωσης, που αναπτύχθηκαν ειδικά για τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (Hock, 1988).
Οι Friedman (1993) και Eichinger (2000) παρουσίασαν τη χρησιμοποίηση των τροποποιημένων εκδόσεων του οργάνου
(Maslach Burnout Inventory) για να συλλέξουν στοιχεία. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού χώρου, αναπτύχθηκε μια άλλη εκδοχή του Maslach Burnout Inventory (ΜΒΙ), για να χρησιμοποιηθεί στα επαγγέλματα της εκπαίδευσης (MBI -Educator Survey- Εκπαιδευτικής Έρευνας). Σε πολλές μελέτες εμπειρικά δοκιμάστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι προτεινόμενες τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης στα διάφορα στάδια εκπαίδευσης σε αρκετές χώρες με
διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, όπως στη Βόρεια Αμερική (Bolesetal., 2000), στην Ολλανδία (Schaufeli, & van Dierendonck, 1995) και την Ελλάδα (Kantas, 1996).

1.4 Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικοί ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελμα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά
οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση. Το στρες του εκπαιδευτικού εμπίπτει στη γενική κατηγορία του άγχους που δημιουργείται από το επάγγελμα, το οποίο είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο «εργασιακό στρες» (occupational
stress). Γνωστός όρος επίσης είναι και ο όρος «βιομηχανικό στρες» (industrialstress), ο οποίος, ομοίως, αναφέρεται στο στρες
που δημιουργείται από την εργασία. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός αποδίδεται στους Cobb και Rose (1973) και αναφέρεται σε
άγχος του ρόλου, όπου ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει διφορούμενες ή συγκρουόμενες απαιτήσεις από τους άλλους, ή σε υπερφόρτιση του ρόλου του, όταν η εργασία είναι υπερβολικά δύσκολη ή πάρα πολλή σε ποσότητα, σχετικά με την ικανότητα που
πιστεύει ότι αυτός έχει.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία ιδιαίτερα στρεσογόνο επάγγελμα. Οι κυριότεροι λόγοι δημιουργίας στρες
που έχουν αναφερθεί από αυτούς είναι η έλλειψη κινήτρων από πλευράς των μαθητών, η έλλειψη χρόνου για την επίλυση
προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, η έλλειψη πειθαρχίας των μαθητών, η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των διδασκόντων, ακόμη και η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (Kloska & Raemasut, 1985).
Το στρες του εκπαιδευτικού μπορεί να εκδηλώνεται με σύγχυση, επιθετικότητα, αποφευκτή συμπεριφορά, αυξημένη τάση
για απουσίες, μείωση στην απόδοση τόσο του ίδιου όσο και των μαθητών. Πλευρές της απόδοσης του εκπαιδευτικού, όπως
δημιουργικότητα και εφαρμογή διδακτικών τεχνικών, πλήττονται όταν αυτός βιώνει έντονο στρες. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε ακριβώς ποιοι παράγοντες και σε τι συνδυασμό θα καταλήξουν στη δημιουργία υψηλού βαθμού στρες σε κάθε άτομο
ξεχωριστά, και στη συνέχεια σε εμφάνιση εξουθένωσης.
Αυτοί οι παράγοντες συνήθως είναι: η πειθαρχία των μαθητών, οι αρνητικές στάσεις των μαθητών προς το σχολείο, ο μη
επαρκής χρόνος προετοιμασίας, η έλλειψη σαφούς καθορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού κ.ά. Επίσης η προσωπικότητα
του εκάστοτε εκπαιδευτικού και η ιδεολογία του έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικοί παράγοντες στη δημιουργία αλλά και
στην αντιμετώπιση του στρες.
Οι Kyriacou και Sutcliffe (1977; 1978) ορίζουν το στρες ως μία αντίδραση από τον εκπαιδευτικό αρνητικού συναισθήματος
(όπως οργή ή κατάθλιψη) που συνοδεύεται από ενδεχόμενες παθογόνες φυσιολογικές μεταβολές (όπως ταχυπαλμία) ως αποτέλεσμα απαιτήσεων στο διδάσκοντα, αναφορικά με τον επαγγελματικό του ρόλο. Τονίζουν επίσης το διαμεσολαβητικό ρόλο
που παίζει η αντίληψη ότι οι απαιτήσεις από το διδάσκοντα συνιστούν μία απειλή στην αυτοεκτίμησή του και αναφέρονται
στους μηχανισμούς αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται για να μειώσουν την απειλή αυτή.
Συνοπτικά, το στρες του εκπαιδευτικού εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
α) Τη σύγκρουση ρόλων ή την ασάφεια του ρόλου.
β) Την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ότι δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματος.
γ) Τη μειωμένη ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, εξαιτίας μη ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας,
δ) Τις άγνωστες ή νέες επαγγελματικές απαιτήσεις,
ε) Πηγές έξω από το ρόλο του ως εκπαιδευτικού.
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Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην πίεση διαφορετικά και μπορούν πραγματικά να υπάρξουν ποικίλες αιτίες ή συνδυασμός
περιστάσεων που τους ωθούν τελικά πέρα από το όριο. Πιο συγκεκριμένα, η υπερβολική εργασία, οι ανεπαρκείς μισθοί, τα
πειθαρχικά προβλήματα, η έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών, οι πολυπληθείς τάξεις, η απαίτηση να γίνονται πάρα πολλά
τεστ, η δυσκολία για πρόοδο, οι απαιτητικοί γονείς, η έλλειψη υποδομής υποστήριξης και εξοπλισμών, οι οικονομικοί περιορισμοί, η αυξημένη πίεση από την πλευρά της διοίκησης, οι ανεπιθύμητες αποσπάσεις σε άλλα σχολεία, η αντίθεση με τις
επαγγελματικές αντιλήψεις, και η δημόσια κριτική των εκπαιδευτικών και της εργασία τους, έχει συμβάλει σε μια οχυρωμένη
αλλά και κατατροπωμένη δύναμη εκπαιδευτικών.
Ο Farber (1984) υποστηρίζει ότι η εξουθένωση δεν είναι μια αντίδραση των εκπαιδευτικών στις συνθήκες εργασίας τους,
αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα: μια έλλειψη αίσθησης ότι έχουν μια αποστολή, ότι ανήκουν σε μια »κοινότητα«, ένα
συναίσθημα απομόνωσης. Στην έρευνα του προσπάθησε να εκτιμήσει την έκταση και τις πηγές της ικανοποίησης, του στρες,
και της εξουθένωσης των καθηγητών σε μικροαστικές περιοχές. Ως ικανοποίηση περιλήφθηκαν εμπειρίες που έκαναν τους
καθηγητές να αισθάνονται ευαίσθητοι απέναντι στους μαθητές τους και τους συναδέλφους τους. Το στρες ήταν συνδεδεμένο
με τη διόρθωση μεγάλου αριθμού γραπτών, ανεπιτυχείς διοικητικές συναντήσεις και έλλειψη ευκαιριών προαγωγής στην εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των καθηγητών δε μείωσε τη συμμετοχή της στην εργασία και έμειναν δεσμευμένοι στην εκπαίδευση,
το 20-25% φάνηκε ευάλωτο, με σημάδια εξουθένωσης, και το 10-15% φάνηκε ήδη να παρουσιάζει τα συμπτώματα. Οι πιο
επιρρεπείς ήταν όσοι ήταν σε ηλικία 34-44 ετών και εκείνοι που δίδασκαν σε γυμνάσιο. Θέματα που κυριάρχησαν ως αιτίες
που οδήγησαν στην εξουθένωση ήταν κυρίως οι σχέσεις με τη διεύθυνση και η αντίληψη των καθηγητών για την ψυχολογική
στήριξη από την πολιτεία.
Σύμφωνα με τον Hendrickson (1979), η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι η σωματική, συναισθηματική
και ψυχολογική εξάντληση, που εμφανίζεται όταν ο εκπαιδευτικός διακατέχεται από ένα συναίσθημα απώλειας ενδιαφέροντος
για τη διδασκαλία. Ο Pithers (1995) παρατήρησε ότι το ένα τρίτο των καθηγητών που μελέτησε ανέφεραν ότι η εργασία τους
είναι ‘υψηλά’ ή ‘εξαιρετικά υψηλά’ πιεστική, ενώ η διδασκαλία συσχετίσθηκε σημαντικά με τα επίπεδα εξουθένωσης. Ακόμη
η επαγγελματική εξουθένωση είναι το σύνδρομο με το οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στους στρεσογόνους παράγοντες. Ο
εκπαιδευτικός που βιώνει επαγγελματική εξουθένωση αισθάνεται ατονία, έλλειψη ενθουσιασμού, διακατέχεται από ένα αίσθημα ανικανοποίητου, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δεν έχει αυτοπεποίθηση και χάνει το χιούμορ του (McGee-Cooper,
Trammell & Lau, 1990).
Η εξουθένωση είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στο σχολείο (VanHorn, Schaufeli, Greenglass, &Burke, 1997).
Δυστυχώς, τη βιώνουν συχνά μερικοί από τους κανότερους και πιο δεσμευμένους ανθρώπους με το επάγγελμα τους (Benjamin,
1987). Σύμφωνα με τους Maslach και Leiter (1999), η εξουθένωση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στους σύγχρονους χώρους εργασίας, σε μια εποχή όπου τα δημόσια σχολεία είναι κάτω από το μικροσκόπιο και απειλούνται στο να είναι υπεύθυνα για
αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και με ένα αυξανόμενο επίπεδο προσδοκίας. Οι δάσκαλοι αισθάνονται εκτεθειμένοι, υποτιμημένοι και αγχωμένοι, και η εξουθένωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω. Διάφορες μελέτες (Byrne,
1998; Friedman, 1993; Lumsden, 1998; Eichinger, 2000) περιγράφουν τα συμπτώματα της εξουθένωσης, όπως η αυξανόμενη
κατάθλιψη και απογοήτευση, η αποπροσωποποίηση ή τα αρνητικά συναισθήματα προς τους μαθητές και το προσωπικό, κυνισμός, καιαπομόνωση από τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί.
Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν επιδεικνύονται όλη την ώρα και μπορούν να εμφανιστούν σε ποικίλους βαθμούς. Οι Traut,
Larsen και Feimer, (2000) επισήμαναν ότι η απόδοση ολόκληρης της οργάνωσης απειλείται όταν οι υπάλληλοι γίνονται κυνικοί,
αποξενωμένοι, και απογοητευμένοι. Το αποτέλεσμα της ύπαρξης δυστυχισμένων υπαλλήλων είναι ανεπιθύμητο, επειδή οι
εξουθενωμένοι υπάλληλοι εκτελούν τις εργασίες τους στο στοιχειώδες κατώτατο επίπεδο σε αντιδιαστολή με το να προβάλουν
την καλύτερη προσπάθειά τους (Maslach & Leiter, 1999). Στο χώρο της εκπαίδευσης η εξουθένωση των εκπαιδευτικών έχει
επιπτώσεις στην απόδοση εργασίας τους, με αποτέλεσμα μειώνοντας την ποιότητα στη διδασκαλία να επηρεάζεται άμεσα η
ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών (Blandford, 2000).
Μέχρι σήμερα, η περισσότερη έρευνα για την εξουθένωση είναι περιγραφική και αποτελεί μικρό θεμέλιο για την περαιτέρω μελέτη ή την πρόληψη. Μάλιστα έχει περιγράφει από τους περισσότερους ως σύνδρομο της συναισθηματικής κόπωσης
και του κυνισμού που εμφανίζεται συχνά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται με ανθρώπους (Eichinger, 2000). Οι Weisberg
και Sagie (1999) παρείχαν έναν κατάλογο πιθανών αιτιών για την εξουθένωση που περιελάμβανε φτωχές εγκαταστάσεις, πολυπληθείς τάξεις, προβλήματα πειθαρχίας, υπερβολικός φόρτος εργασίας, ανεπαρκείς μισθοί, έλλειψη γονικής και διοικητικής
υποστήριξης, και το καθιερωμένο επίπεδο δημόσιου ελέγχου και ανοικτής κριτικής που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και
τα δημόσια σχολεία. Αν και τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν είναι ούτε η θεραπεία ούτε ένας προληπτικός παράγοντας για
την εξουθένωση, εκτός από την περίπτωση που θεωρείται ως μοναδικό μέτρο επιτυχίας.
Παράλληλα, οι Weisberg και Sagie (1999) εξήγησαν το αίσθημα των εκπαιδευτικών ως αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία
ή επαγγελματικό στρες που οδηγεί στη συναισθηματική και σωματική εξάντληση και την αρνητική στάση απέναντι στην εργασία, ενώ οι εργαζόμενοι είναι συνολικά συντριμμένοι και πλησιάζουν στο σημείο καμπής. Μάλιστα, σε διεθνείς έρευνες
διαπιστώνεται ότι περίπου 60-70% των καθηγητών επανειλημμένα δείχνουν σημάδια εξουθένωσης, και ένα ποσοστό 30%
περίπου όλων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες έδειξαν ευδιάκριτα συμπτώματα εξουθένωσης (Antoniou, Polychroni
& Walters, 2000; Capel, 1992; Kyriacou, 1987; Kytaev- Smyk, 1983).
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Oι Lee και Ashforth (1996) εντόπισαν τον φόρτο εργασίας και την πίεση χρόνου ως αιτίες που προκαλούν εξουθένωση.
Ενώ πολλοί ερευνητές (για παράδειγμα, Abel & Sewell, 1999; Fimian & Blanton, 1987; Friedman, 1991; Wolpin, Burke &
Greenglass, 1991; de Silva, Hewage, & Fonseka, 2009), διαπίστωσαν ότι πολλοί παράγοντες σχετικοί με την εργασία έχουν
βρεθεί να σχετίζονται με την εξουθένωση των καθηγητών μεκυριότερες την υπερβολική πίεση χρόνου, τις φτωχές σχέσεις με
τους συναδέλφους, το μεγάλο αριθμό των τάξεων, την έλλειψη πόρων, το φόβο της βίας, τα προβλήματα συμπεριφοράς των
μαθητών, την ασάφεια ρόλου και τη σύγκρουση ρόλων, την έλλειψη ευκαιριών για προαγωγή, την έλλειψη υποστήριξης και
την έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.
Οι Peeters και Rutte (2005) διαπίστωσαν ότι οι απαιτήσεις της εργασίας, η αυτονομία και η διαχείριση του χρόνου προκαλούν κυρίως συναισθηματική εξάντληση στους εκπαιδευτικούς. Ενώ, η Inocente (2005) βρήκε ότι την εξουθένωση των πανεπιστημιακών καθηγητών επηρέασαν κυρίως τα επίπεδα της προσπάθειας - ανταμοιβής καθώς και η υπερβολική δέσμευση.
Εξίσου σημαντικό είναι το ότι η εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ψυχοπαθολογία και επιδείνωση των Inventory
(MBI) (Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Maslach) (Maslach & Jackson, 1981).
Τα αποτελέσματα επαλήθευσαν την επίδραση του κοινωνικοπολιτιστικού υπόβαθρου στα επίπεδα του στρες και στα δυο
δείγματα σε σχέση με την ηλικία. Η προσωπική επίτευξη ήταν ο πιο ευδιάκριτος δείκτης και στις δυο ομάδες. Η εξουθένωση
ορίσθηκε ως η ψυχολογική κατάσταση συνοδευόμενη από απάθεια, αδιαφορία και ψυχρότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις,
με αισθήματα συναισθηματικής εξουθένωσης. Φάνηκε ότι η εξουθένωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά οφείλεται κυρίως σε προβλήματα συσχετισμένα με τις επαγγελματικές συνθήκες και το πνευματικό - μορφωτικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται ο συγκεκριμένος επαγγελματικός ρόλος (Santinello, 1990).
Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν εξετάσει την ηλικία ή την προϋπηρεσία σε μια εργασία, ως παράγοντες που ενδεχομένως σχετίζονται με την εξουθένωση των υπαλλήλων. Από την άλλη, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν και άλλες δημογραφικές
μεταβλητές, εκτός από την ηλικία, όπως ότι το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να θεωρηθούν ως αιτίες εξουθένωσης. Για παράδειγμα, οι Russell, Altmaier, και Van Velzen, (1987) έδειξαν πως η ηλικία, το φύλο και η βαθμίδα διδασκαλίας
επιδρούν στην εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο αριθμός των γεγονότων πίεσης που βιώνουν οι
εκπαιδευτικοί, καθώς και η κοινωνική υποστήριξη και τα θετικά σχόλια ήταν συσχετισμένα με την εξουθένωση. Στην έρευνα
των Gamsjager και Buschmann, (1999) βρέθηκε ότι οι καθηγητές που ήταν παντρεμένοι ήταν λιγότερο ευάλωτοι σε εξουθένωση έναντι των διαζευγμένων.
Σε άλλες μελέτες το φύλο φάνηκε ως ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τα μοντέλα των χαρακτηριστικών της εξουθένωσης,
μια και οι άνδρες είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα της αποπροσωποποίησης (π.χ. Lau, Yuen, & Chan, 2005)
καθώς ανέφεραν και πιο αρνητική στάση προς τους μαθητές (Schwab & Iwanicki, 1982).
Επιπλέον, οι γυναίκες ανέφεραν υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση και μειωμένη προσωπικά επίτευξη (Lauetal.,
2005).Άλλοι προσωπικοί παράγοντες εντείνουν την εξουθένωση των καθηγητών, όπως είναι οι παράλογες πεποιθήσεις ή οι
προσδοκίες (Oro & Ursua, 2005; Pines, 2002), η μειωμένη σημαντικότητα της διδασκαλίας (Pines, 2002), η ευπάθεια (CanoGarcia, Padilla-Muhoz, & Carrasco-Ortiz, 2005).
Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως η τόλμη και η αναζήτηση της ευχαρίστησης έδειξαν αρνητική σχέση με τη εξουθένωση
(Cano-Garciaetah, 2005; Chan, 2000). Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι ο κίνδυνος εξουθένωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένος όταν οι
καθηγητές έχουν αντιλήψεις ανικανοποίητων ή εξωπραγματικών στόχων και ελλιπή ανάπτυξη της επαγγελματική τους επίτευξης (Evers, κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων (Cano-Garcia, Padilla-Muiioz, & Carrasco-Ortiz, 2005).
Σε έρευνα τους σε εκπαιδευτικούς οι vander Doef και Maes (2002), για όλες τις μετρήσεις του ελέγχου (διάκριση ικανοτήτων, ποικιλία δεξιοτήτων, δικαίωμα αποφάσεων, έλεγχος δεξιοτήτων), διαπίστωσαν πως τα υψηλά επίπεδα ελέγχου ήταν
συσχετισμένα με χαμηλά επίπεδα ψυχο-σωματικών προβλημάτων και εξουθένωσης και υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση.
Ακόμη, σημαντικά συσχετισμένα με την εξουθένωση ήταν ο υψηλός φόρτος εργασίας, η πίεση χρόνου, η ασάφεια του ρόλου,
και η επιθετικότητα των μαθητών.
Στην ίδια έρευνα φάνηκε, μια θετική συσχέτιση της επιπλέον εκπαίδευσης (επιμόρφωσης) με τη συναισθηματική εξάντληση, κάτι που εξηγήθηκε με την αντίληψη της επιπλέον εκπαίδευσης ως επιπρόσθετης απαίτησης για τους εκπαιδευτικούς.
Ακόμη, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της συναισθηματικής εξάντλησης με τη μειωμένη σημαντικότητα της εργασίας.
Ενώ, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, φάνηκε και μια θετική συσχέτιση της υποστήριξης από τους συναδέλφους με την εξουθένωση. Κάτι ανάλογο είχε βρεθεί σε μελέτη εργαζομένων στο χώρο της υγείας (de Jonge & Schaufeli, 1998). Η εξήγηση που
δόθηκε ήταν πως επηρεάζονται από τα προβλήματα των συναδέλφων τους ή ότι όταν αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ
των συναδέλφων, παρακινούνται και προσπαθούν πέρα από τις δυνατότητες τους για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
εργασίας, ώστε να μην επιβαρύνουν τους συναδέλφους τους.
Στην έρευνα των Pedrabissi, Rolland και Santinello (1993) έγινε προσπάθεια να εξετασθούν διαφορές στους εκπαιδευτικούς του δημοτικού και γυμνασίου, σε διάφορα επίπεδα εξουθένωσης. Χρησιμοποιήθηκε ως ερωτηματολόγιο το MaslachBurnout Brouwers, & Tomic, 2002).
Αυτά τα συναισθήματα οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, αρνητική στάση προς τους μαθητές,
αρνητικά συναισθήματα, χαμηλή αυτο-πραγμάτωση, και απώλεια της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας (Schonfeld, 2001;
Tatar & Horenczyk, 2003).
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2. Ερευνητικό Μέρος
2.1 Στόχος της Έρευνας
Η εν λόγω έρευνα έχει ως θέμα τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση.
Στόχος της είναι, να διερευνηθεί το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, τόσο σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά
ανθρωπιστικά επαγγέλματα - αυτό του εκπαιδευτικού. Η διερεύνησή αυτή δε, επιδιώκεται να γίνει μέσω της σύνδεσης της
επαγγελματικής εξουθένωσης με την ανισότητα σε εργασιακό επίπεδο, ώστε το σύνδρομο να διαφοροποιηθεί με έναν ακόμη
τρόπο από την αυτοεκτίμηση.

2.2 Μεθοδολογία Έρευνας
Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με βάση δύο επί μέρους έγκυρα ερωτηματολόγια. Αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Maslach και Jackson (1986), για την Αυτοεκτίμηση το αντίστοιχο του Ellis (1973).
Το δείγμα αποτελείται από 154 σπουδαστές που φοιτούν (έτος 2016-2017)στην ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ορθά, οι 135 σπουδαστές. Από τους 135 σπουδαστές, οι 94 είναι Γυναίκες και οι 41 Άνδρες διαφόρων ηλικιών
και ειδικοτήτων. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν η εξής. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα κοινωνικών επιστημών (Statistical Package for Social Sciences).
1. Αρχικά, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας όλων των παραγόντων των ερωτηματολογίων με το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας
Cronbach A.
2. Έπειτα διεξήχθησαν μονοπαραγοντικές αναλύσεις t-test για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών
των μέσων όρων σε καθεμία από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Προσωπική Επίτευξη) και της Αυτοεκτίμησης.
3. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (Analysis of variance, ANOVA) για τον έλεγχο της στατιστικής
σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων σε κάθε μία από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Προσωπική Επίτευξη) και της Αυτοεκτίμησης.
4. Eπίσης, με την ANOVA ελέγξαμε αν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στις εξαρτημένες
μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ήταν το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα και τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ
εξαρτημένες ήταν οι παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης και η αυτοεκτίμηση.

2.3 Ερευνητικό Εργαλείο
Για τη μέτρηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής
Εξουθένωσης, το μοντέλο Masclach - «Maslach Burnout Inventory (MBI)» το οποίο έχει σταθμιστεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με το “2Α1_Επαγγελματική Εξουθένωση-Ερωτηματολόγιο”.

2.4 Αποτελέσματα Έρευνας
Το διάγραμμα 1 δείχνει τον μέσο όρο επίδοσης δηλαδή το ποσοστό επί του μεγίστου για κάθε ένα από τους 3 παράγοντες
της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, τα αποτελέσματα ανά Φύλο, ανά Σπουδές και ανά Επάγγελμα.

Διάγραμμα 1: Γενικός μέσος όρος.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 2, ο μέσος όρος των φοιτητών εμφανίζει επίδοση 37% επί του μεγίστου 63 της Συναισθηματικής
Εξάντλησης άρα μέτριος δείκτης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση 23% επί του
μεγίστου 35 που ερμηνεύεται ως μέτρια ένδειξη, άρα μέτριος δείκτης Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων ο μέσος όρος των φοιτητών εμφανίζει επίδοση 76% επί του μέγιστου που είναι 56, το οποίο σημαίνει
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υψηλή Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων, άρα χαμηλή έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων και συνεπώς χαμηλή ένδειξη
Επαγγελματικής Εξουθένωσης.

Διάγραμμα 2: Συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, ύπαρξη προσωπικών επιτευγμάτων.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3, φαίνεται ότι η συναισθηματική εξάντληση των γυναικών είναι 76,80% και των αντρών 75,68%.
Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση στις γυναίκες 22,58% και στους άντρες 24,69%.
Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων στις γυναίκες εμφανίζει ποσοστό 37,53% και στους άντρες ποσοστό 38,06%.

Διάγραμμα 3: Μέσος όρος ανά φύλο.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 4 ότι η συναισθηματική εξάντληση των γυναικών είναι 78,06% και των αντρών 74,73%. Στην
Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση στις γυναίκες 19,02% και στους άντρες 26,09%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων στις γυναίκες εμφανίζει ποσοστό 35,69% και στους άντρες ποσοστό 40,54

Διάγραμμα 4: Μέσος όρος ανέργων.
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 5 ότι η συναισθηματική εξάντληση στο ΤΕΙ είναι 75,22% και στο ΑΕΙ 78,93%. Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση στο ΤΕΙ 38,10 και στο ΑΕΙ 24,69%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων στο ΤΕΙ εμφανίζει ποσοστό 24,48 % και στο ΑΕΙ ποσοστό 20,76%.

Διάγραμμα 5: Μέσος όρος ανά σπουδές.

Οι 6 Επαγγελματικές Κατηγορίες Σύμφωνα με τον Holland
Σύμφωνα με το διάγραμμα 6 η συναισθηματική εξάντληση είναι 40,82% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
31,43%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 77,42%

Διάγραμμα 6: Συμβατικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 7 η συναισθηματική εξάντληση είναι 40,00% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
20,00%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 80,00%

Διάγραμμα 7: Επιχειρηματικά επαγγέλματα.

208

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Σύμφωνα με το διάγραμμα 8 η συναισθηματική εξάντληση είναι 30,95% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
16%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 75%

Διάγραμμα 8: Ερευνητικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 9 η συναισθηματική εξάντληση είναι 37,70% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
23%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 76,46%.

Διάγραμμα 9: Καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 10 η συναισθηματική εξάντληση είναι 39,23% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
25,51%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 73,63%

Διάγραμμα 10: Κοινωνικά επαγγέλματα.
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 11 η συναισθηματική εξάντληση είναι 37,41% Στην Αποπροσωποποίηση εμφανίζει επίδοση
22,48%. Στην Ύπαρξη Προσωπικών Επιτευγμάτων εμφανίζει ποσοστό 76.21%

Διάγραμμα 11: Πρακτικά επαγγέλματα.

Διάγραμμα 12: Μέσοι όροι ανά επαγγελματική κατάρτιση.

Διάγραμμα 13

2.5 Ερμηνεία και συζήτηση αποτελεσμάτων
Η έρευνα έδειξε ότι τα συμβατικά επαγγέλματαβιώνουν υψηλού βαθμού συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, και χαμηλούβαθμού προσωπική επίτευξη. Αντίθετα, τα επιχειρηματικά και τα ερευνητικά βιώνουν χαμηλού βαθμού
συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, και υψηλού βαθμού προσωπική επίτευξη. Το εύρημα αυτό μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι τα συμβατικά βρίσκονται σε ένα πρώτο στάδιο επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ τα επιχειρηματικά
και τα ερυνητικάδεν βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση.
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Η εκδήλωση υψηλής προσωπικής επίτευξης από τους εκπαιδευτικούς των δύο αυτών ομάδων ενδέχεται να οφείλεται στον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητά τους, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους μαθητές
και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο εκπαιδευτικός που
είναι στα συμβατικά είναι εύκολο να βιώνει υψηλή προσωπική επίτευξη, αφού η εκπαίδευση δεν είναι απόλυτα σχολειοποιημένη και κύριος στόχος της είναι να κρατηθεί η επαφή του παιδιού με το σχολείο. Ο στόχος αυτός υλοποιείται έστω και με
την απλή διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή ή με την απλή διεκπεραίωση της ύλης, πράγμα που σχεδόν πάντα επιτυγχάνεται. Οι εκπαιδευτικοί των συμβατικών αντλούν την προσωπική ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων οι οποίοι
είναι εξατομικευμένοι και διαφοροποιούνται σε σχέση με εκείνους των κοινωνικών και ερευνητικών σε πολλές παραμέτρους
(βαθμός δυσκολίας, χρόνος υλοποίησης κ.ά.).
Η σύγκριση των ομάδων έδειξε, όπως προαναφέραμε, ότι οι δάσκαλοι με τα κοινωνικά και συμβατικά επαγγέλματα είναι
εκείνοι που βιώνουν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική εξουθένωση συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, εύρημα το οποίο συνάδει με το πόρισμα προγενέστερης έρευνας των Καλύβα Ε., Καραγιάννη Π. και συν. (2007), που εξήχθη από πληθυσμόστόχο μόνο δασκάλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, και κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής νιώθουν λιγότερο
επαγγελματικά εξουθενωμένοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του συνόλου του δείγματος αναιρείται η αρχική υπόθεση που βασίστηκε
στην πιλοτική έρευνα, η οποία ανέφερε ότι η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερηεπαγγελματική εξουθένωση ήταν εκείνη των συμβατικώνμε δεύτερη των τεχνικών, Τρίτη των καλλιτεχνικών, τέταρτη των πρακτικών, Πέμπτη των επιχειρηματικών και τελευταία εκείνη των ερευνητικών.
Οι εκπαιδευτικοίτων συμβατικών και τεχνικών επαγγελμάτων αντιμετωπίζουν πολλές και ποικίλες δυσκολίες στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της νέας εκπαιδευτικής κατάστασης, της ετερογενούς σύνθεσης των τάξεων γενικότερα,
και ιδιαίτερα εξαιτίας του πολυπολιτισμικού προφίλ των τάξεων. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από τα αποτελέσματα σχετικής
έρευνας, που δείχνει ότι 15% των εκπαιδευτικών αναφέρουν την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική σύνθεση των τάξεων ως σημαντική πηγή εργασιακού άγχους (Λεονταρή και συν., 2000:141). Επιπλέον, η ομάδα
αυτή των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει περισσότερες στρεσογόνες καταστάσεις σε σχέση με τις άλλες, γιατί πέραν των γενικών
διδακτικών-παιδαγωγικών, διοικητικών και άλλων καθηκόντων τους καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά ειδικά προβλήματα, όπως μαθησιακά, συναισθηματικά, συμπεριφοράς, ακόμη και βίας και επιθετικότητας, ενώ διδάσκουν σε τάξεις
των 20 έως 25 μαθητών εργαζόμενοι από 21 έως και 25 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπρόσθετα, δεν βρίσκουν καμία υποστήριξη
από άλλους φορείς και τούτο διότι οι λίγοι σχολικοί ψυχολόγοι, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αφενός ως αρωγοί στην
άσκηση του ρόλου τους και αφετέρου ως ειδικοί συναισθηματικής υποστήριξης και καθοδήγησης (Παππά, 2006), από τότε
που άρχισαν να διορίζονται (1988), σύμφωνα με το Ν. 1566/85 τοποθετούνται μόνο σε ειδικά σχολεία, ενώ τα ΚΔΑΥ (νυν
ΚΕΔΔΥ), ύστερα από την ίδρυσή τους (Ν.2817/2000), παρέχουν μόνον αξιολόγηση και όχι υποστήριξη.
Οι εκπαιδευτικοί των καλλιτεχνικών με τη σειρά τους, ύστερα από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση (N.699/2-102008) έχουν να διαχειριστούν όντως περισσότερο περίπλοκα και εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία
όμως διαθέτουν την ευχέρεια να τα αντιμετωπίζουν σε ξεχωριστό πλαίσιο, μέσα σε μικρές ενίοτε και ομοιογενείς ομάδες και
όχι ενιαία και σε πολυπληθείς τάξεις, όπως συμβαίνει με τους δάσκαλους γενικής εκπαίδευσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα πλήθος
ερευνών συσχέτισης (correlativestudies) έχουν καταδείξει τη σχέση μεταξύ του μεγάλου αριθμού μαθητών των τάξεων και
του αυξημένου άγχος και την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Travers&Cooper, 1996). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί
των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων δεν ακολουθούν ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο τους δεσμεύει σε τέτοιο βαθμό χρονικά
όσο αυτό συμβαίνει στους εκπαιδευτικούς τεχνικώνμε αποτέλεσμα να νιώθουν λιγότερο εξουθενωμένοι σε σχέση με αυτούς.
Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, που προσδιορίζουν το επαγγελματικό έργο των εκπαιδευτικών και αναδεικνύονται
συγχρόνως από διάφορες έρευνες ως αγχογόνοι παράγοντες (Kyriacou & Sutcliffe 1977· Kyriacou & Sutcliffe, 1979· Καραδήμας & συν. 2004: 408· Κάντας, 2001), ένας ακόμα παράγοντας που καθιστά τους εκπαιδευτικούς των συμβατικών και τεχνικών και καλλιτεχνικών, και όχι τόσο τους εκπαιδευτικούς πρακτκών, επιχειρηματικώνκαι ερευνητικών επαγγελμάτων
ευάλωτους στην επαγγελματική εξουθένωση είναι οι προσδοκίες της κοινωνίας, η οποία «βλέπει σε αυτούς, το μέσον για να
κάνει η εκπαίδευση το άλμα προς τα εμπρός» (Παπαναούμ, 2004:51).
Η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση καθώς και η μειωμένη προσωπική επίτευξη δεν φαίνεται να σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ώρες επαγγελματικής ενασχόλησης, ώρες
προετοιμασίας, ειδικότητα) και των ομάδων αυτών. Το εύρημα αυτό συνάδει με το πόρισμα της έρευνας των Καλύβα Ε. και
συν. (2007) όσον αφορά στην ηλικία και στη διδακτική εμπειρία, ενώ, όσον αφορά στο φύλο, η προαναφερθείσα έρευνα
έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική εξουθένωση σε σχέση με τις γυναίκες, γεγονός που δεν συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Τέλος, η έρευνά μας ανέδειξε τους παράγοντες εκείνους που συντελούν στην ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών από το εργασιακό τους πλαίσιο. Οι παράγοντες που συντελούν στη δυσαρέσκεια την οποία εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις αποτυπωθείσες στάσεις, είναι: α) η πληθώρα της ύλης και τα νέα διδακτικά εγχειρίδια, β) η
εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως προγραμμάτων ένταξης, ενσωμάτωσης, Ευέλικτης Ζώνης, Αγωγής
Υγείας κ.ά., γ) η έλλειψη επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους, δ) η έλλειψη υποστήριξης από τους προϊσταμένους τους,
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ε) η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών, στ) η αδιαφορία της πολιτείας και ζ) οι άσχημες συνθήκες εργασίας (μικρές αίθουσες,
πολλοί μαθητές κ.ά.). Η πλειονότητα όμως των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν στην πληθώρα της ύλης και το πλήθος των απαιτήσεων που απορρέουν από τα νέα διδακτικά εγχειρίδια, γεγονός που επιβεβαιώνεται έμμεσα και από άλλες έρευνες με άλλο
προσανατολισμό (Παπουτσάκη, 2008· Πατσάλης και Παπουτσάκη, 2009). Σε αυτές οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν την αδυναμία
να εφαρμόσουν νέα καινοτόμα προγράμματα, όπως αυτό της Ευέλικτης Ζώνης, εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων των
νέων διδακτικών εγχειριδίων. Όπως φαίνεται, όμως, η αρνητική στάση τους δεν εκδηλώνεται τόσο σε αυτό καθαυτό το επάγγελμα, αφού επικεντρώνουν κυρίως, και με υψηλό ποσοστό συγκριτικά με τους Γερμανούς εκπαιδευτικούς, σε πτυχές του
αναλυτικού προγράμματος (Körner C. Sylvia, 2002: 252)
Παράγοντας που συντελεί στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους είναι η αναγνώριση των προσπαθειών τους από τους γονείς και από τους συναδέλφους τους. Στην πλειονότητά τους (90%) είναι ευχαριστημένοι με το επάγγελμά τους και δεν θα άλλαζαν επάγγελμα, εάν τους δινόταν η ευκαιρία. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το εύρημα της έρευνας
των Koustelios & Kousteliou (1998). Η υψηλού βαθμού συναισθηματική εξάντληση, όμως, δημιουργεί μια αντίφαση, η οποία
μπορεί να ερμηνευτεί με την υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που την παρουσιάζουν ενδεχομένως να υπερβάλλουν κατά τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.
Το γεγονός ότι τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα βασίζονται, αναφορικά με εκπαιδευτικούς που φοιτούν στην
ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΑΙΚ Άργους υποβάλλει αρχικά στη σκέψη ότι ίσως λειτουργεί περιοριστικά ως προς τη δυνατότητα γενίκευσής
τους σε όλο τον πληθυσμό των δασκάλων. Η γενίκευση, όμως, αποτελεί μια υπόθεση υπό διαρκή έλεγχο και όχι ένα διαχρονικό
συμπέρασμα, και το γεγονός ότι πολλά από τα ευρήματα μας έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχα προηγούμενων ερευνών
αποδυναμώνει την παραπάνω επιφύλαξη και προσδίδει, τρόπον τινά, στην έρευνά μας αυξημένη εξωτερική εγκυρότητα.
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Η Επιμόρφωση των Δασκάλων στην Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
Παιδιών με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Αθηνά Γρηγόρα1

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την αξία της παιδαγωγική της συμπερίληψης, μια παιδαγωγική που στοχεύει στην ίση και
δίκαιη αντιμετώπιση όλων των μαθητών/μαθητριών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Η βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη, ανέδειξε
τα εξής ευρήματα:
• Η επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στην παιδαγωγική της συμπερίληψης θεωρείται υψίστης σημασίας, λόγω των συνεχών αλλαγών στην εκπαιδευτή διαδικασία.
• Η επιμόρφωσης πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών νέων δεξιοτήτων και γνώσεων ή στην ανανέωση
των υπαρχουσών, λόγω των συνεχών νέων αναγκών.
• Η επιμόρφωση δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στην αποδοχή και την υποστήριξη της παιδαγωγικής της συμπερίληψης, αλλά και
στην εσωτερική αποδοχή της, ώστε να μπορούν να την υποστηρίξουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.
Γενικό συμπέρασμα: Η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης είναι εκ των ων ουκ άνευ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Στόχος είναι από τη μια η κατανόησή της και από την άλλη η αποδοχή και η χρήση της στην καθημερινή εκπαιδευτική
πρακτική, ούτως ώστε να υπάρχουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εισαγωγή
Η παιδαγωγική της συμπερίληψης αφορά την παιδαγωγική που σκοπό έχει την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων στην
παιδεία. Πρόκειται για μια μορφή εκπαίδευσης η οποία θεωρεί όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες ίσους/ίσεις, και ότι που
πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια από τους εκπαιδευτικούς (Lewis & Norwich, 2004). Για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής
παιδαγωγικής της συμπερίληψης, οι δάσκαλοι πρέπει να είναι καταρτισμένοι σε τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προγραμματίζουν και να οργανώνουν τη διδασκαλία τους, αλλά και να επιθυμούν
να συνεργάζονται με ειδικούς δασκάλους (Florian, 2008). Στόχος της παρούσης εισήγησης είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, προκειμένου να εντάξουν ομαλά στην γενική τάξη
τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού διεξήχθη δευτερογενής έρευνα, τα δεδομένα της οποίας συλλέχθηκαν μέσα
από βιβλία, άρθρα περιοδικών, αλλά και από πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσης μελέτης είναι τα
κάτωθι:
Πώς η αυτο-αποτελεσματικότητα των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης επιδρά στην υιοθέτησή της;
Γιατί η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης θεωρείται σημαντική στην εκπαίδευση
μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

1. Διαμόρφωση στάσεων των δασκάλων απέναντι στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
Ο βαθμός στον οποίο οι δάσκαλοι αποδέχονται τις ιδέες της παιδαγωγικής της συμπερίληψης και ο βαθμός στον οποίο
είναι έτοιμοι/ες να εμπλακούν στις διαδικασίες υλοποίησής της, έχει σημασία για την επιτυχή έκβασή της. Εμπειρίες από προηγούμενες προσπάθειες δείχνουν ότι η απροθυμία ή και η αντίσταση από την πλευρά των δασκάλων, είτε περιόρισε αισθητά,
είτε διαστρέβλωσε την εφαρμογή της παιδαγωγικής συμπερίληψης στο σχολείο (Vaz et al., 2015).
Ο Bandura, όρισε την αυτο-αποτελεσματικότητα ως το σύνολο των πεποιθήσεων που έχει ένα άτομο σχετικά με τις δυνατότητές του να παράγει επιθυμητά αποτελέσματα και γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή του, όπως το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και συμπεριφέρονται, τις επιλογές που κάνουν και τα σχέδια δράσης που επιδιώκουν (Bandura, 1991; Fieldman,
2009). Σύμφωνα με την κοινωνική θεωρία μάθησης του Bandura, οι δάσκαλοι που δεν νοιώθουν σίγουροι αλλά αμφιβάλουν
για την ικανότητά τους στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, θεωρείται πως έχουν την αίσθηση μειωμένης αυτο-αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι δάσκαλοι που πιστεύουν ότι είναι ικανοί να εφαρμόσουν παιδαγωγικές συμπερίληψης,
έχουν την αίσθηση ισχυρής αποτελεσματικότητας (Bandura, 1994; Brouwers et al., 2001).
Οι απόψεις για την αυτο-αποτελεσματικότητα καθίσταται ως το θεμέλιο για την ύπαρξη κινήτρων και προσωπικών επιτευγμάτων στους δασκάλους. Δηλαδή, η άποψη της αυτο-αποτελεσματικότητας για την παιδαγωγική της συμπερίληψης δείχνει
πως ένας/μία δάσκαλος/δασκάλα αντιλαμβάνεται τις δυνατότητές του/της, την ικανότητά του/της να την εφαρμόσει και να
διαμορφώνει τις γνώσεις, τις αξίες και τη συμπεριφορά του/της (Loreman et al., 2013).
Η αίσθηση επάρκειας της απόδοσης στην παιδαγωγική της συμπερίληψης παρέχει σημαντικά στοιχεία τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, προκειμένου να διαμορφωθούν μελλοντικές πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τους
Nind και Wearmouth (2006) τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας στην παιδαγωγική της συμπερίληψης οδηγούν σε
1
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μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή για την εφαρμογή της, η οποία οδηγεί σε καλύτερη απόδοση, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, πολύ πιθανό είναι να συμβαίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή, χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στην παιδαγωγική της συμπερίληψης να οδηγήσει σε λιγότερη προσπάθεια και/ή αίσθηση αποτυχίας, η οποία με τη
σειρά της οδηγεί σε φτωχότερα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στη μειωμένη αποτελεσματικότητά της .
Η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας του/της δασκάλου/δασκάλας στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, μπορεί να
επηρεάσει την εφαρμογή της με ποικίλους τρόπους. Αναλυτικότερα, οι διευθυντές/ντριες με υψηλή αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, το πιθανότερο είναι να εφαρμόζουν κατάλληλες προσεγγίσεις για τη
διαχείριση της τάξης και καινοτομικές μεθόδους, οι οποίες ενθαρρύνουν την αυτονομία των δασκάλων, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται θετική επίδραση και στα κίνητρα και στην αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας του/της δασκάλου/δασκάλας
(Villa et al., 2016). Σύμφωνα μάλιστα με τους Tschannen-Moran & Hoy (2007), «οι πεποιθήσεις για την αυτο-αποτελεσματικότητα μπορούν να γίνουν αυτο-εκπληρούμενες προφητείες, επαληθεύοντας τις απόψεις είτε της ικανότητας, είτε της ανικανότητας» (σελ. 945).

2. Η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
Σύμφωνα με όλα όσα έχουν αναφερθεί, η παιδαγωγική της συμπερίληψης έχει να προσφέρει πολλά στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Απαιτούνται ωστόσο πολλά μέτρα ακόμα για την εισαγωγή της στα σχολεία, με κυριότερο την επιμόρφωση των
δασκάλων, προκειμένου να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην παιδαγωγική της συμπερίληψης κατανοώντας την παιδαγωγική της σημασία (Symeonidou & Phtiaka, 2014).
Η επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων και ο σχεδιασμός του τρόπου επιμόρφωσής τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης χρειάζεται να προσφέρεται μέσα από ένα
ευέλικτο σύστημα που θα είναι λειτουργικό και δεν θα τους αναγκάζει να βρίσκονται μακριά από την μόνιμη κατοικία και
τον τόπο εργασίας τους (Σταχτέας, 2005).
Πέραν της επιμόρφωσης πάνω στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, σημαντικό είναι οι δάσκαλοι/δασκάλες να συμμετάσχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία κατά την οποία η παιδαγωγική της συμπερίληψης εντάσσεται στη σχολική μονάδα, ως μια
καινοτόμος μέθοδος. Εξίσου σημαντικό είναι να τους παρέχεται συνεχής υποστήριξη, όποτε τη χρειαστούν. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αξιολόγηση της παιδαγωγικής της συμπερίληψης, η οποία πρέπει να είναι συνεχής, να
καταγράφονται τυχόν προβλήματα και να επιλύονται. Τέλος, απαιτούνται οικονομικοί πόροι, προκειμένου να εξοπλιστούν
τα σχολεία με το κατάλληλο προσωπικό και τους αναγκαίους υλικούς πόρους (Αγγελίδης & Μαυροειδής, 2004).
Η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης θεωρείται υψίστης σημασίας, προκειμένου να αποκτήσουν τόσο δεξιότητες όσον αφορά στη χρήση της, όσο και αυτοπεποίθηση. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες επιμόρφωσης
δεν είναι αποτελεσματικές, καθώς οι γνώσεις που προσφέρουν δεν συνδέονται με τα πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν
οι δάσκαλοι/δασκάλες στα σχολεία (Kurniawati et al., 2014).
Η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης αποτελεί μια πρακτική στην οποία οι δάσκαλοι/ες
συμμετέχουν σε συστηματικές και διαρκείς δραστηριότητες αυτο-εκπαίδευσης προκειμένου να αποκτήσουν νέες μορφές γνώσης, δεξιότητες, στάσεις, ή/και αξίες στην παιδαγωγική της συμπερίληψης (Bisol et al., 2015). Η επιμόρφωση αφορά σε οποιαδήποτε μορφή μάθησης, στην οποία συμμετέχουν οι δάσκαλοι/ες, πλην της παραδοσιακής εκπαίδευσης, καλύπτοντας βασικές
γνώσεις για την προσωπική ολοκλήρωση, ως δια βίου μαθητές (Jarvis, 2004). Ειδικότερα, η επιμόρφωση αντανακλά μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για τη μάθηση και τη διδασκαλία που βασίζεται στην υπόθεση ότι οι δάσκαλοι μπορούν και θέλουν να
μάθουν, και ότι η μάθηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η μάθηση συμβαίνει με πολλούς τρόπους και σε
ποικίλα περιβάλλοντα. Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα τρία κάτωθι πλαίσια (Κόκκος,
2005; Μάγος & Αγγέλη, 2005):
Τυπική - Δομημένη μάθηση, η οπόια λαμβάνει συνήθως χώρα σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συνήθως με μια
σειρά προγραμμάτων σπουδών και φέρει πιστοποιήσεις.
Μη-τυπική – Μάθηση, η οποία διοργανώνεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μη διαπιστευτήρια. Μη τυπικές ευκαιρίες
μάθησης μπορούν να παρέχονται στο χώρο εργασίας και μέσα από δραστηριότητες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και των ομάδων.
Άτυπη εκπαίδευση – μάθηση, η οποία προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, οι οποίες που σχετίζονται με
την εργασία, την οικογένεια, την κοινότητα ή τον ελεύθερο χρόνο.
3. Η σημαντικότητα της επιμόρφωσης των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
Αποτελεί γεγονός ότι η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης δημιουργεί θετικές στάσεις προς
την παιδαγωγική αυτή. Δάσκαλοι/Δασκάλες που δεν έχουν λάβει επιμόρφωση πάνω σε θέματα συμπερίληψης, δεν γνωρίζουν
τα θετικά οφέλη της, διακατέχονται από άγχος, λόγω της συνύπαρξης μαθητών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη και ως εκ
τούτου, δεν μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικά προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των μαθητών (Bhopal & Rhamie, 2014).
Αντίθετα, επιμορφωμένοι δάσκαλοι/δασκάλες έχουν ευαισθητοποιεί στην παιδαγωγική της συμπερίληψης και κινητοποιούν
τους εαυτούς τους ώστε να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και να αποδεχτούν το διαφορετικό (Loreman et al., 2013). Παράλληλα,
η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης τους βοηθά να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τον/της
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δάσκαλο/δασκάλα ειδικής αγωγής και να μάθουν από αυτόν/αυτήν πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Nind & Wearmouth, 2006).
Ως εκ τούτου, θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία και σημαντική η κατάρτιση των δασκάλων πάνω σε θέματα της παιδαγωγικής
της συμπερίληψης, η οποία τους/τις βοηθά να δουν τα θετικά στοιχεία όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/μαθητριών τους, να
αντιληφθούν τη συλλογικότητα και τη συνεργατικότητα και να χρησιμοποιήσουν στις διδακτικές στρατηγικές τους τις εμπειρίες
όλων των μαθητών/μαθητριών με σκοπό όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να εκπαιδευθούν αποτελεσματικά.

Συμπεράσματα
Από την παρούσα ανακοίνωση συμπεραίνεται ότι η επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
θεωρείται υψίστης σημασίας, λόγω των συνεχών αλλαγών στην εκπαιδευτή διαδικασία. Σκοπός της επιμόρφωσης είναι να
αποκτήσουν οι δάσκαλοι/δασκάλες νέες δεξιότητες και γνώσεις ή να ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες, λόγω των συνεχών
νέων αναγκών. Επίσης η επιμόρφωση των δασκάλων δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στην αποδοχή και την υποστήριξη της
παιδαγωγικής της συμπερίληψης, αλλά και στην εσωτερική αποδοχή της, ώστε να μπορούν να την υποστηρίξουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Η επιμόρφωση των δασκάλων στην παιδαγωγική της συμπερίληψης πρέπει να τους/τις βοηθήσει να
μάθουν τι ακριβώς είναι η παιδαγωγική της συμπερίληψης και πώς μπορούν να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην τάξη
τους.
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Εξειδίκευση και επαγγελματική ικανοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών
Ασημίνα Τσιμπιδάκη1

Περίληψη
Η μελέτη πραγματεύεται την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),
καθώς και τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν113 εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ΣΜΕΑΕ
στο Νομό Δωδεκανήσου. Συμμετείχαν 47 (41.6%) άντρες & 66 (58%) γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 57 ετών (Μ.Ο.= 38.64,
τ.α.=7.619) και με προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή από 1 έως 24 έτη (Μ.Ο.= 5.59, τ.α.=4.776). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: 1) Ένα Aυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο, και 2) Το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης
(EmployeeSatisfactionInventory – ESI). Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (65.5%)
έχει κάποια μορφή εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, με υψηλότερη συχνότητα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (17.7%), στις μαθησιακές δυσκολίες (7.7%) και στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος
(7.7%). Επιπρόσθετα, ο βαθμός συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης βρέθηκε σε μέτρια επίπεδα (Μ.Ο.=2.98).

Λέξεις Κλειδιά
ειδικοί εκπαιδευτικοί, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), εξειδίκευση, επαγγελματική
ικανοποίηση, Νομός Δωδεκανήσου

Abstract
This study examines the specialization of special educators and the job satisfaction experienced by them. The sample was
113 educators working in special education settings in the prefecture of Dodecanese. The participants where 47 (41.6%) men
and 66 (58%) women aged 26-57 years (Mean = 38.64, sd = 7.619) and with experience in special education ranging between
1 to 24 years (Mean = 5.59, sd = 4.776). Data collection used: 1) A Self-reportQuestionnaire, and 2) The Employee Satisfaction
Inventory (ESI). According to the findings most educators (65.5%) have a kind of specialization in special education, with
higher specificity rate in educating children with special educational needs and/or disabilities (17.7%), in learning difficulties
(7.7%) and in autism spectrum disorders (7.7%). Additionally, the degree of overall job satisfaction was found moderate
(Mean=2.98).

Keywords
special educators, special education units, specialization, job satisfaction, Dodecanese

1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή ο/η ειδικός/ή εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο ενός πολυδύναμου παιδαγωγού, με διεπιστημονική
κατάρτιση, που αναδέχεται συνεχώς νέους ρόλους: διδάσκει, αξιολογεί, σχεδιάζει προγράμματα, πληροφορεί και παρέχει
συμβουλευτική σε μαθητές/τριες, γονείς, συναδέλφους και φορείς (Τσιμπιδάκη, 2013). Ένας/μία εκπαιδευτικός, με τόσο ποικίλους και απαιτητικούς ρόλους, οφείλει να εκπαιδεύεται συνεχώς και να έχει εξειδίκευση, ώστε να απαντά με αποτελεσματικότητα στις συνεχείς προκλήσεις που έχει το επάγγελμά του/της.
Σύμφωνα με τη Χαρτογράφηση της Ειδικής Αγωγής, που δημοσιεύτηκε το 2004, διαφαίνεται η σημαντικότητα της επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του/της ειδικού παιδαγωγού, και ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη διδασκαλία μμαθητών με διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 2004). Επιπλέον, σε πρόσφατη μελέτη του 2015 (Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης&Βαλκάνος, 2015),
το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 400 ωρών και άνω.
Παράλληλα, η σημαντικότητα της εξειδίκευσης αναδείχθηκε και σε έρευνα σε ένα σημαντικό δείγμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από οκτώ νομούς της χώρας, όπου οι εκπαιδευτικοί αφενός βρέθηκε ότι επιθυμούν εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με αντικείμενα που μπορούν να συμβάλουν στην
απόκτηση άμεσα εφαρμόσιμων δεξιοτήτων, και αφετέρου οι επιμορφωτές/τριεςανέφεραν ως προϋπόθεση τη διδακτική εμπειρία σε μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και τη σχετική εξειδίκευση (Αγαλιώτης, 2007).
Συγχρόνως με τον σημαντικό ρόλο της εξειδίκευσης στη ΕΑΕ εκτιμάται ότι είναι ζωτικής σημασίας ένας/μία ειδικός/ή
παιδαγωγός να βιώνει και επαγγελματική ικανοποίηση.
Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι κάτι το αυτονόητο και έτσι ελάχιστοι είναι εκείνοι
που επιχείρησαν να διατυπώσουν έναν αυστηρό εννοιολογικό και λειτουργικό ορισμό της (Evans, 1999). Η επαγγελματική
ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως η στάση ενός ατόμου απέναντι σε μία συγκεκριμένη εργασία. Κατά συνέπεια, οι θετικές
και αρνητικές στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του αποτελούν την επαγγελματική του ικανοποίηση. Η επαγγελματική
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Email: tsimpidaki@rhodes.aegean.gr.
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ικανοποίηση συνιστά μία θετική συναισθηματική απόκριση προς τη συγκεκριμένη εργασία, που πηγάζει από την εκτίμηση
ότι αυτή πληροί ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου (Ταρασιάδου &Πλατσίδου, 2009).
Άρα, η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση, η οποία
πηγάζει από την αποτίμηση κάποιου για την εργασία του ή από συγκεκριμένες εμπειρίες σε σχέση με αυτήν (Αργυράκης,
Κουστέλιος, Διγγελίδης& Χρόνη, 2005).
Ειδικότερα, η επαγγελματική ικανοποίηση του/της εκπαιδευτικού μπορεί να οριστεί ως μια συναισθηματική κατάσταση
ικανοποίησης ή απογοήτευσης που βιώνει ο/η εκπαιδευτικός σε σχέση με τον επαγγελματικό του/της ρόλο και η οποία προκύπτει όταν αυτός/ή που ασχολείται με την εκπαίδευση αξιολογεί την εργασία του/της. Συνεπώς, η επαγγελματική ικανοποίηση
των εργαζομένων στο χώρο της εκπαίδευσης αναφέρεται στη συναισθηματική σχέση του/της με το διδακτικό του/της ρόλο
και αναδύεται μέσα από τη διάκριση της σχέσης ανάμεσα στο τι θέλει κανείς από το επάγγελμά του και στο τι αντιλαμβάνεται
ότι αυτό του προσφέρει(Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 2009).
Επιπρόσθετα, οι παράγοντες που αφορούν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι είτε εσωγενείς (όπως, αγάπη και ενδιαφέρον για την ίδια την εργασία) είτε εξωγενείς(όπως, οι συνθήκες εργασίας, ο μισθός, η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, η συνεργασία με τους/τις συναδέλφους) (Papanastasiou & Zembylas, 2004).
Εστιάζοντας στην ΕΑΕ, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βιώνουν άγχος και ανασφάλεια, και νιώθουν ότι δεν μπορούν να
είναι πάντα αποτελεσματικοί και επαρκείς στον ρόλο τους. Από την άλλη πλευρά, όμως, και τα συναισθήματα και η ψυχολογική
διάθεση των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη μάθηση και τη διδασκαλία (Zembylas & Papanastasiou, 2006).
Η έρευνα αναδεικνύει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι το πιο ενδιαφέρον πεδίο για πολλούς/ές ερευνητές/τριες,
οι οποίοι/ες μελετούν τη στάση των εργαζόμενων αναφορικά με την εργασία τους (Koustelios, 2001).
Τα ερευνητικά δεδομένα, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία, αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση φαίνεται να είναι μέτριου βαθμού (Platsidou&Agaliotis, 2008), ενώ σε άλλες έρευνες εντοπίστηκε από μέτρια έως
χαμηλή (Κουστέλιος&Κουστέλιου, 2001).
Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν αρκετά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία, από τον άμεσο προϊστάμενο και
από τον σχολικό οργανισμό στο σύνολό του, μέτρια ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και χαμηλή ικανοποίηση από τις
ευκαιρίες εξέλιξης και τις αποδοχές (Platsidou&Agaliotis, 2008).

Η παρούσα έρευνα
Η ανασκόπηση, τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στην Ελλάδα, των ερευνών για την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναδεικνύει ότι δεν απασχόλησε τους/τις ερευνητές/τριες η μελέτη της εξειδίκευσης των ειδικών παιδαγωγών και
της επαγγελματικής ικανοποίησης, γεγονός που ενισχύει το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Αναγνωρίζοντας αυτό, η
παρούσα μελέτη πραγματεύεται την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης,
καθώς και την ύπαρξη ή μη συσχέτισή τους.
Το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης είναι το εξής: Ποιος είναι ο βαθμός και το είδος της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής ικανοποίησης των ειδικών παιδαγωγών;
Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες:
1. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική αγωγή έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.
2. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην εξειδίκευση και στην επαγγελματική ικανοποίηση.
3. Ο βαθμός εξειδίκευσης και επαγγελματικής ικανοποίησης διαφοροποιείται με βάση το φύλο.

2. Μεθοδολογία έρευνας
2.1 Δείγμα
Συμμετείχαν συνολικά 113 εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ΣΜΕΑΕ στο Νομό Δωδεκανήσου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, συμμετείχαν 47 (41.6%) άντρες και 66 (58%) γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 57 ετών (Μ.Ο.=
38.64, τ.α.=7.619). Οι εκπαιδευτικοί είχαν προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή από 1 έως 24 χρόνια (Μ.Ο.= 5.59, τ.α.=4.776).
Μονάδα εργασίας

f

Έγκυρο %

Τμήμα Ένταξης (προσχολικής/πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

49

43,4

Ειδικό σχολείο (νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο)

25

22,1

Παράλληληστήριξη

24

21,2

ΕΕΕΕΚ

10

8,8

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης

5

4,4

113

100

Σύνολο
Πίνακας 1: Μονάδα εργασίας των ειδικών εκπαιδευτικών.
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Γράφημα 1: Μονάδα εργασίας των ειδικών εκπαιδευτικών ανά φύλο.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εργάζεται σε τμήματα ένταξης (βλ. Πίνακα 1) και εντοπίζεται αριθμητική υπεροχή γυναικών στην παράλληλη στήριξη (Γράφημα 1).
Όσον αφορά στην ειδικότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναδεικνύεται ότι η πλειονότητα είναι δάσκαλοι/ες (βλ. Πίνακα
2), με αριθμητική υπεροχή των γυναικών στους/στις νηπιαγωγούς και των ανδρών στους/στις μαθηματικούς (Γράφημα 2).
Ειδικότητα

f

Έγκυρο %

Δάσκαλος/α

57

50,4

Νηπιαγωγός

18

15,9

Φιλόλογος

16

14,2

Μαθηματικός

8

7,1

Πληροφορικής

5

4,4

Γυμναστής

4

3,5

Εικαστικός

3

2,7

Μουσικός

2

1,8

113

100

Σύνολο

Πίνακας 2: Ειδικότητα των ειδικών εκπαιδευτικών.

Γράφημα 2: Ειδικότητα των ειδικών εκπαιδευτικών ανά φύλο.
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2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν:
– Ένα Aυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο 16 ερωτήσεων με στόχο την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, όπως η ηλικία,
η οικογενειακή κατάσταση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το χώρο εργασίας, την επιμόρφωση, την εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ.
– Το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory– ESI) (Koustelios &
Bagiatis, 1997), το οποίο περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις οι οποίες μετρούν 6 πτυχές της εργασίας:
1. την ίδια την εργασία: 4 ερωτήσεις (π.χ. «η δουλειά μου αξίζει τον κόπο»),
2. τις οικονομικές απολαβές: 4 ερωτήσεις (π.χ. «πληρώνομαι για όσο αξίζω»),
3. την προαγωγή: 3 ερωτήσεις (π.χ. «καλές ευκαιρίες προαγωγής»),
4. την επίβλεψη: 4 ερωτήσεις (π.χ.«o προϊστάμενος μου με υποστηρίζει»),
5. τις εργασιακές συνθήκες: 5 ερωτήσεις (π.χ. «οι εργασιακές συνθήκες είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ») και
6. τον οργανισμό ως ολότητα: 4 ερωτήσεις (π.χ. «οργανισμός φροντίζει τους εργαζόμενους του»).
Οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους σε μια σειρά σύντομων φράσεων-επισημάνσεων χρησιμοποιώντας μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert πέντε διαβαθμίσεων εύρους από «Διαφωνώ απόλυτα» (1) έως «Συμφωνώ
απόλυτα» (5). Υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι ελεγμένη στον ελληνικό χώρο (Koustelios, 2001; Koustelios & Bagiatis,1997; Koustelios & Kousteliou, 1998).

2.3 Διαδικασία και ανάλυση δεδομένων
Η έρευνα διήρκησε δύο ακαδημαϊκά έτη: 2014-2016. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρόνος απάντησης κυμαινόταν από 10 έως15 λεπτά.
Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική
στατιστική: μέσος όρος, συχνότητες, ποσοστά, τυπική απόκλιση, κριτήριο χ2 και συντελεστής συσχέτισης Spearmanrho.
Μετά την ολοκλήρωση και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε κωδικοποίηση και καταχώρηση των δεδομένων στο
στατιστικό πρόγραμμα SPSS version 21 (StatisticalPackage for the Social Sciences). Για την περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων όλων των πινάκων που ακολουθούν παρακάτω, επικεντρωνόμαστε στα Ποσοστά, αφού το ποσοστό ελλιπών δεδομένων για όλες τις ερωτήσεις/δηλώσεις είναι μικρότερο του 5% (για την ακρίβεια είναι 0%).

3. Ευρήματα
Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (65.5%) έχει κάποια μορφή εξειδίκευσης
στην EAE, με υψηλότερη συχνότητα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
(17.7%), στις μαθησιακές δυσκολίες (7.7%) και στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος (7.7%) (βλ. Πίνακα 3).
Είδος εξειδίκευσης στην ΕΑΕ

f

Έγκυρο %

Καμία εξειδίκευση

39

34,5

Εκπαίδευση μαθητών με μαθητών με ε.ε.α/α.

20

17,7

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

11

9,7

Μαθησιακές Δυσκολίες

11

9,7

Διδασκαλείο ειδικής αγωγής

10

8,8

Νοητικήυστέρηση

9

8,0

Εναλλακτικοί τρόποι λόγου και επικοινωνίας

5

4,4

Σχολική ένταξη μαθητών με ε..ε.α./α.

4

3,5

Νοηματική

2

1,8

Κινητικέςδυσκολίες

1

,9

Γραφή Braille

1

,9

113

100

Σύνολο

Πίνακας 3: Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Τα ευρήματα με βάση το φύλο, όσον αφορά στην εξειδίκευση στην EAE, αναδεικνύουν ότι υπάρχει υψηλότερο ποσοστό
γυναικών που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση συγκριτικά με αυτό των ανδρών (Γράφημα 3).
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Γράφημα 3: Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ανά φύλο.

Επιπρόσθετα, ο βαθμός συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης βρέθηκε σε μέτρια επίπεδα (Μ.Ο.=2.98). Ειδικότερα,
μέτρια επίπεδα ικανοποίησης εντοπίστηκαν στους παράγοντες: Συνθήκες εργασίας (Μ.Ο.=2.86), Άμεσος προϊστάμενος
(Μ.Ο.=2.67), Οργανισμός ως ολότητα (Μ.Ο.=2.97), και ικανοποιητικά επίπεδα αναδείχθηκαν στους παράγοντες: Αποδοχές
(Μ.Ο.=3.04), Ευκαιρίες εξέλιξης (Μ.Ο.=3.33), Φύση της εργασίας (Μ.Ο.=3.11) (βλ. Πίνακα 4)
f

Minimum

Maximum

Μ.Ο.

τ.α.

Συνθήκες εργασίας

113

1

4

2,86

,639

Αποδοχές

113

2

4

3,04

,557

Ευκαιρίες εξέλιξης

113

2

5

3,33

,478

Φύση της εργασίας

113

2

4

3,11

,332

Άμεσος προϊστάμενος

113

2

4

2,67

,408

Οργανισμός ως ολότητα

113

2

4

2,97

,488

Συνολική ικανοποίηση

113

3

4

2,98

,197

Πίνακας 4. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης

Επίσης, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εξειδίκευση στην ΕΑΕ και τον βαθμό
συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης [rho (113) = -0.177, p = 0.000].
Τέλος, η πραγματοποίηση του κριτηρίου χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο:
– στο βαθμό συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης
– στο είδος της εξειδίκευσης
– στους επιμέρους παράγοντες του ερωτηματολογίου.

4. Συζήτηση
Η μελέτη είχε ως στόχο να αναδείξει τον βαθμό και το είδος της εξειδίκευσης των ειδικών παιδαγωγών, την επαγγελματική
ικανοποίηση που βιώνουν, καθώς και τη συσχέτιση ή μη της εξειδίκευσης με την επαγγελματική ικανοποίηση.
Σύμφωνα με ευρήματα της μελέτης η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει κάποια μορφή εξειδίκευσης στην ΕΑΕ, με υψηλότερη συχνότητα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, στις μαθησιακές
δυσκολίες και στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η κατοχή πιστοποιητικού
παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων και προγραμμάτων εξειδίκευσης στην ΕΑΕ (από Πανεπιστήμια ή αναγνωρισμένους
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κρατικούς φορείς συνιστά ένα από τα ειδικά τυπικά προσόντα για διορισμό, μετάθεση ή πρόσληψη αναπληρωτή στις ΣΜΕΑΕ
(Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2008, Νόμος 3699/2008).
Από την άλλη, αναδύθηκε ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν έχουν καμία εξειδίκευση στην ΕΑΕ, μολονότι
εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ. Αυτό το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει πλήθος μελετών που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα δεν
υπάρχει εξειδίκευση στους εργαζόμενους της ΕΑΕ σημείο που αποτελεί και τροχοπέδη στην υλοποίηση του οράματος της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Πολυχρονοπούλου, 2012; Στασινός, 2014). Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει υψηλότερο ποσοστό
στις γυναίκες συγκριτικά με αυτό των ανδρών που δεν είχαν εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί αφενός
από το ότι ήταν περισσότερες οι γυναίκες του δείγματος και αφετέρου, όπως επισημαίνεται και στην Χαρτογράφηση της ειδικής αγωγής οι γυναίκες εργαζόμενες στην ΕΑΕ είναι πολυπληθέστερες σε σχέση με τους άντρες, και πιο συγκεκριμένα,
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής, 2004). Συνάμα, δεν βρέθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο στο είδος της εξειδίκευσης, σημείο που μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός
ότι οι προτιμήσεις στην εξειδίκευση μπορεί να οφείλονται από τις ανάλογες ευκαιρίες συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα ή/και στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Ταυτόχρονα, βρέθηκε ότι ο βαθμός συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης ήταν μέτριου επιπέδου. Το εύρημα αυτό συνάδει με αυτά άλλων ερευνών (Platsidou & Agaliotis, 2008). Όσον αφορά στους επιμέρους παράγοντες, εντοπίστηκαν μέτρια
επίπεδα ικανοποίησης στα ακόλουθα: Συνθήκες εργασίας, Άμεσος προϊστάμενος, Οργανισμός ως ολότητα και ικανοποιητικά
επίπεδα αναδείχθηκαν στους παράγοντες: Αποδοχές, Ευκαιρίες εξέλιξης, Φύση της εργασίας. Τα ευρήματα αυτά είναι σε
μερική συμφωνία με αυτά άλλων ερευνών σε δείγμα ειδικών παιδαγωγών (Platsidou & Agaliotis, 2008; Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Επίσης, η έρευνα βρήκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το φύλο τόσο στο βαθμό συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης, όσο και στους επιμέρους παράγοντες του ερωτηματολογίου.
Τέλος, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εξειδίκευση στην ΕΑΕ και τον βαθμό συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης. Αυτό το εύρημα μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες
μελέτες στον Ελλαδικό χώρο που το έχουν διερευνήσει.

5. Συμπεράσματα, περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ότι:
– Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν έχουν καμία εξειδίκευση στην ΕΑΕ.
– Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι/ες, όταν αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας, στον προϊστάμενό τους και στη δομή που εργάζονται.
– Επιπρόσθετα, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να είναι ικανοποιημένοι/ες, όταν αξιολογούν τις αποδοχές που έχουν,
τις ευκαιρίες εξέλιξης και τη φύση της εργασίας τους.
Παράλληλα, η έρευνα εμφανίζει τους εξής περιορισμούς:
1. Το δείγμα ήταν από μία περιοχή της Ελλάδας, τον Νομό Δωδεκανήσου. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε μία συγκριτική
μελέτη με άλλες περιοχές της Ελλάδας, ώστε να εξεταστούν και άλλα κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια.
2. Χορηγήθηκαν δύο εργαλεία, στα οποία δεν δόθηκαν οι απόψεις και η αιτιολόγηση των θέσεων. Θα μπορούσαν να διεξαχθούν και συνεντεύξεις, ώστε να υπάρχει και η εμβάθυνση στις απόψεις των ειδικών παιδαγωγών.
Τέλος, θα μπορούσε να γίνει μία μικτή έρευνα (ποιοτική και ποσοτική), καθώς και να υλοποιηθεί η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης εργαζομένων - διαφορετικών ειδικοτήτων- σε ΣΜΕΑΕ και σύγκριση με αυτές των εκπαιδευτικών.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

Απόψεις τεχνολόγων εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του
mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου
Ιωσήφ Φραγκούλης1

Περίληψη
Στην εργασία διερευνώνται οι απόψεις των τεχνολόγων εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Ως εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις των τεχνολόγων εκπαιδευτικών σχετικά με: α) τα χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα, β) τη χρησιμότητα
του θεσμού του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, γ) το πλαίσιο συνεργασίας μέντορα- προστατευόμενου.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι Τεχνολόγοι Εκπαιδευτικοί επιθυμούν την αξιοποίηση του mentoring. Επιθυμούν ο μέντορας να προέρχεται από τη σχολική μονάδα, να διαθέτει εμπειρία και κατάλληλες σπουδές. Θεωρούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του mentoring, τη συστηματική επιμόρφωση των μεντόρων στο πεδίο της διδακτικής
και συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Λέξεις κλειδιά
αξιοποίηση mentoring, τεχνολόγοι εκπαιδευτικοί

Abstract
This study examines the views of teachers who teach technology (ή technology teachers) concerning the use of mentoring in the framework of their teaching. A questionnaire was used for conducting the research, with the aim of recording the views of teachers who
teach technology in relation to: (a) the characteristics of the role of the mentor, (b) the usefulness of mentoring in the framework of
their teaching (c) the framework of cooperation between the mentor and the teacher.
Research findings show that teachers who teach technology are in favour of mentoring. They prefer a mentor from the same school
unit, but one who is not a school executive (school headmaster, vice-headmaster, responsible for a school laboratory). They consider
systematic training of mentors in the field of teaching methodology and consulting essential in order for mentoring to be effective.

Key words
using mentoring, teachers who teach technology

1. Εισαγωγή
Οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του έργου τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο μικρές δυσκολίες-εμπόδια όσο και
μεγαλύτερες αδυναμίες – ελλείψεις. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται ούτε στην προσωπικότητα και στις δυνατότητες των εκπαιδευτικών ούτε στην πρωταρχική εκπαίδευση και προετοιμασία τους – χωρίς βέβαια
να αμφισβητείται η συνείδηση τέτοιων παραγόντων- αλλά κυρίως σε θέματα και δυσκολίες σχετιζόμενες με τις εργασιακές
συνθήκες και προσδοκίες, το σύστημα σχολείο, την κουλτούρα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, τα οποία σχετίζονται με
την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη (Κρίβας, 2012).
Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και για το σχολικό σύστημα, όπως διαπιστώνεται και από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, δεν μπορεί να αναλάβει μόνος του ο κάθε εκπαιδευτικός. Χρειάζεται υποστήριξη από ένα μέντορα, δηλαδή από ένα εκπαιδευτικό με επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις,
αλλά και συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνιακού και σχεσιακού τύπου (Κρίβας, 2012, Φραγκούλης, 2013).
Ο εκπαιδευτικός αυτός βοηθά τον λιγότερο έμπειρο εκπαιδευτικό και συμβάλλει στην επαγγελματική του ανάπτυξη και
εξέλιξη, καθώς η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του μέντορα και του εποπτευόμενου στηρίζεται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον
και στη μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται σταδιακά (Scandura et al., 1996:52).

1.1 Τι είναι το ο θεσμός του Μέντορα
H λέξη Μέντορας προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε για το μακρινό του ταξίδι άφησε
πίσω του τον φίλο Μέντορα με την παράκληση να μορφώσει τον γιό του Τηλέμαχο (Φραγκούλης & Βαλκάνος,2013).
Στις μέρες μας ο θεσμός του μέντορα (mentoring) αφορά μια σχέση συστηματικής συνεργασίας μεταξύ δύο ομότιμων ατόμων (συναδέλφων) η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών σε ένα
τομέα απασχόλησης ή δραστηριοποίησης (Cunningham & Eberle, 1993.Kεφαλάς,2005).
Στο χώρο της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί αναζητούν μέντορα όταν θέλουν να εξελιχθούν, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές τους πρακτικές, να αισθανθούν ασφαλείς για τις επιλογές τους, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες
γύρω από ένα αντικείμενο. Από την πλευρά του ο μέντορας, ο οποίος συγκριτικά με τους εκπαιδευόμενους διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο ή αντικείμενο, καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους μεταφέροντάς τους τις γνώσεις, την
1
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εμπειρία του καθώς και τις καλές του πρακτικές. Λειτουργεί γι αυτούς ως έμπιστος φίλος και υποστηρικτής (Φραγκούλης,
2013). Αντίστοιχα και ο εκπαιδευτικός που έχει το ρόλο του μέντορα μπορεί να ωφεληθεί από τη σχέση αυτή αφού έχει τη δυνατότητα να μάθει από τον νεότερο εκπαιδευτικό ζητήματα τα οποία ο ίδιος δεν είχε διδαχθεί στο πλαίσιο των βασικών του
σπουδών στο Πανεπιστήμιο.

1.2 Ο θεσμός του Μέντορα στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας
Σκοπός του mentoring είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εκπαιδευτική τους πορεία, να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου,
να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να γίνουν αποτελεσματικότεροι στο έργο
τους (Μιχιώτης, κ.α, 2006). Στόχοι του mentoring είναι να:
• να προσφέρει υποστήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση από ένα έμπειρο πρόσωπο σε ένα άλλο με λιγότερη εμπειρία, στο
πλαίσιο μιας διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο άτομα
• να δώσει στον εποπτευόμενο την ευρύτερη εικόνα του κοινωνικο – οικονομικού και εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο
οποίο υλοποιείται η διεργασία της μάθησης
• να προσφέρει στον εποπτευοόμενο (mentee / protegé) ευκαιρίες μάθησης σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον.
Από τα προαναφερόμενα διαπιστώνουμε πως το mentoring ως διαδικασία συμβουλευτικής και διδακτικής καθοδήγησης
συμβάλλει τόσο στην επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
τους έργου (Tang & Choi, 2005, Φραγκούλης, 2013).
Σύμφωνα με τον Collin (1988) oι μέντορες μπορούν να υποστηρίξουν συστηματικά και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά
τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς μέσα από την εμπειρία και εκπαίδευση που διαθέτουν
έχουν αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τις ακόλουθες δεξιότητες (Collin, 1998):
• αναγνώρισης των ικανοτήτων και των αδυναμιών των λιγότερο έμπειρων εκπαιδευτικών
• αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού - διδακτικού τους έργου
• υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους
• ανάλυσης και αντιμετώπισης/επίλυσης των δυσκολιών
• συμβουλευτικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών

2. Ο Ρόλος και τα χαρακτηριστικά του μέντορα
Ο ρόλος του μέντορα προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες,
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου και των μεθόδων εκπαίδευσης τους, καθώς και τις
εδραιωμένες αντιλήψεις/προκαταλήψεις για τη σχέση δασκάλου-μαθητή. Συνεπώς, ο μέντορας δεν έχει το ρόλο του «παραδοσιακού δασκάλου» αλλά είναι ο «δάσκαλος» που χειρίζεται την «εκπαιδευτική διαδικασία» στηριζόμενος στον αμοιβαίο
σεβασμό και τις ισότιμες σχέσεις με τα εκπαιδευόμενα μέλη. Ο ρόλος του λοιπόν είναι πολλαπλός και συνδυάζει πράξεις,
ενέργειες και συμπεριφορές που τον καθιστούν - ανάλογα με την περίπτωση- συντονιστή, καταλύτη, διαμεσολαβητή, καθοδηγητή μάθησης, υποστηρικτή - εμψυχωτή (Γιαννακοπούλου, 2008).
Ως συντονιστής διευκρινίζει τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εποπτεύει τις δραστηριότητες, αξιολογεί τη μαθησιακή διαδικασία, κρίνει και αλληλεπιδρά με συστηματική επιδίωξη την αυτογνωσία των εκπαιδευόμενων (Γιαννακοπούλου, 2008).
Ως καταλύτης ενεργοποιεί, υποκινεί τη μαθησιακή διαδικασία, αμφισβητεί ακόμη και τη δική του διδακτική συμπεριφορά
και αποδέχεται το γεγονός ότι και αυτός μαθαίνει από τους εκπαιδευόμενους (Γιαννακοπούλου, 2008).
Ως διαμεσολαβητής οργανώνει και διευκολύνει τη μάθηση ενισχύοντας την αυτονομία των εκπαιδευόμενων. Αναγνωρίζει
και κατανοεί τις συνθήκες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία και τα μετασχηματίζει σε ευκαιρίες για μάθηση (Γιαννακοπούλου, 2008).
Ως καθοδηγητής μάθησης:
• έχει πλήρη γνώση του εκπαιδευτικού υλικού
• διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών
• ενισχύει την αυτονομία
• επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να πειραματίζονται
• τους βοηθά να χειρίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν (Γιαννακοπούλου, 2008).
Ως υποστηρικτής - εμψυχωτής υποκινεί τους εκπαιδευόμενους, χωρίς να επιβάλλει τις προσωπικές του θέσεις συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της αξίας της αλληλοεκτίμησης. Αξιοποιεί όλες τις επικοινωνιακές τεχνικές που οδηγούν στην ζύμωση
και σύνθεση των απόψεων ακόμη και ύστερα από συγκρουσιακές καταστάσεις (Γιαννακοπούλου, 2008).
Παράλληλα, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων μπορεί να επιτελέσει και άλλους ρόλους, όπως του αρχηγού της ομάδας, του εκπαιδευτή/μάνατζερ της μάθησης/διδάσκοντος, του μέλους μιας ομάδας, του κοινού, του ειδικού,του δασκάλου, του προστάτη, του
διαιτητή, του αξιολογητή, του συμβούλου κ.ά. (Rogers, 1999).
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Στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία (Παπασταμάτης, 2010) αναφέρεται πως ο ακριβής ρόλος του μέντορα εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι από τους οποίους εντοπίζονται: α) στο διαθέσιμο χρόνο του e-μέντορα, β)
στο περιβάλλον και στην οργάνωση του τρόπου εργασίας, γ) στις δεξιότητες και στην εμπειρία που διαθέτει, δ) στις ανάγκες
και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, ε) στην κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας που εφαρμόζει διαδικασίες e-mentoring.
Ο Παπασταμάτης (2010) αναφέρει τους εξής ρόλους του μέντορα:
• Δάσκαλος (Teacher) – όπου ο μέντορας δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για τους εποπετυόμενους, χρησιμοποιώντας πραγματικές και υποθετικές καταστάσεις.
• Συνήγορος του διαβόλου (Devil's advocate) - όπου ο μέντορας προκαλεί και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των εποπτευομένων
προκειμένου να τους βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους.
• Προπονητής (Coach) – όπου ο μέντορας προετοιμάζει και καθοδηγεί τους εποπτευόμενους, στον εντοπισμό, του τι είναι
σημαντικό για αυτούς να μάθουν, τι είδους δεξιότητες και ικανότητες πρέπει να αναπτύξουν και σε ποιο βαθμό.
Σύμφωνα με τους Ζarkovic & Bizjak, (2000) για να είναι αποτελεσματικός ο μέντορας κατά την άσκηση του μεντορικούσυμβουλευτικού του έργου απαραίτητο είναι να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• επιθυμία για παροχή βοήθειας- υποστήριξης
• εμπειρίες σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας e-mentoring
• χρόνο για υποστήριξη των άλλων
• δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων
• διάθεση για μάθηση
• υπευθυνότητα
• επιθυμία για συνεργασία με τον προστατευόμενο του
Οι Cho et al. (2011) κατηγοριοποιούν τα χαρακτηριστικά του ιδανικού μέντορα σε πέντε τομείς:
• σε ατομικά χαρακτηριστικά (συμπονετικός, γενναιόδωρος, διορατικός, αλτρουιστής, ειλικρινής, ήρεμος, σεβαστικός κ.α.)
και επαγγελματικά (συνεργατικός, επικοινωνιακός, οραματιστής, καταρτισμένος κ.α.)
• στον τρόπο σύμφωνα με τον όποιο καθοδηγεί την επαγγελματική ανάπτυξη του προστατευόμενου (δημιουργία σχεδίου,
προσαρμογή του στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του προστατευόμενου, παροχή ευκαιριών δράσης, κτλ)
• στην διαθεσιμότητα του για συνεργασία και επικοινωνία (συχνότητα, διαθεσιμότητα, διάρκεια και ποιότητα του χρόνου
που αφιερώνει στον προστατευόμενο)
• στην υποστήριξη για τη διατήρηση ή επίτευξη προσωπικής- επαγγελματικής ισορροπίας του προστατευόμενου
• στη δημιουργία «τράπεζας» εμπειριών και τρόπων υλοποίησης mentoring.

3. Συμβολή του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Το mentoring ως διαδικασία συμβουλευτικής και διδακτικής καθοδήγησης συμβάλλει σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου (Tang & Choi,
2005:383).
Σύμφωνα με τον Collin (1988) oι μέντορες μπορούν να υποστηρίξουν συστηματικά και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά
τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς μέσα από την εμπειρία και εκπαίδευση που διαθέτουν
έχουν αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό τις ακόλουθες δεξιότητες (Collin, 1998:24):
• αναγνώρισης των ικανοτήτων και των αδυναμιών των λιγότερο έμπειρων εκπαιδευτών
• αναγνώρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού- διδακτικού τους έργου
• υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους
• δεξιότητες ανάλυσης των δυσκολιών
• δεξιότητες αντιμετώπισης- επίλυσης των δυσκολιών
• δεξιότητες συμβουλευτικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών
Οι Calderhead and Shorrock’s 1997 (στο Rajuan & Verloop, 2007) αναφέρουν πως η διαδικασία mentoring συμβάλλει
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη πέντε σημαντικών τομέων της προσωπικότητάς τους. Ειδικότερα συμβάλλει στην ανάπτυξη:
α) του ακαδημαϊκού τομέα μέσα από την παροχή γνώσεων,
β) του διδακτικού τομέα μέσα από την ανάπτυξη και καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων και ανάδειξης καλών πρακτικών,
γ) του τομέα της συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων,
δ) του τομέα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και του
ε) μεταγνωστικού τομέα μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών κριτικής σκέψης.
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4. Μεθοδολογία Έρευνας
4.1 Σκοπός έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας &
Ηρακλείου Κρήτης σε σχέση την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου.

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα
– Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του Μέντορα προκειμένου αυτός να ωφελεί στο έργο των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών;
– Θεωρούν οι Τεχνολόγοι Εκπαιδευτικοί χρήσιμη την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού
τους έργου; Αν ναι, σε ποια πεδία;
– Πώς αντιλαμβάνονται οι Τεχνολόγοι Εκπαιδευτικοί το πλαίσιο συνεργασίας τους με τον Μέντορα;

4.3 Πληθυσμός - Δείγμα έρευνας
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 97 εκπαιδευτικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών- Έργων Υποδομής, Ηλεκτρολόγων
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Νομούς Αχαΐας & Ηρακλείου Κρήτης
Η επιλογή του δείγματος έγινε με χρήση της μεθόδου της τυχαίας συστηματικής δειγματοληψίας από το σύνολο των τεχνολόγων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μανάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στους Νομούς Αχαΐας
και Ηρακλείου Κρήτης (Δημητρόπουλος, 2001:52-54).

4.4 Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, καθώς επιτρέπει
τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρόνο, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και επομένως δύσκολα εφικτό με
άλλη τεχνική, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κα της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο χρόνο και τη δυνατότητα μετακίνησης του ερευνητή (Kvale, 1996: 104. Δημητρόπουλος,2001:210. Robson, 2002:271). Ο
συνδυασμός ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου παρείχε τη δυνατότητα συλλογής των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τη διεξαγωγή της έρευνας (Cohen& Manion,1997:140-141. Κυριαζή,1999:127-131).

4.5 Στατιστική επεξεργασία
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με χρήση και αξιοποίηση του στατιστικού προγράμματος (SPSS V.22), το
οποίο ευρύτατα χρησιμοποιείται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Αξιοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα (SPSS V.22)
πραγματοποιήσαμε ανάλυση των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων.

4.6 Περιορισμοί έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένο αριθμό τεχνολόγων εκπαιδευτικών στους Νομούς Αχαΐας και Ηρακλείου
Κρήτης με αποτέλεσμα τα αποτελέσματά της να μην μπορούν αν γενικευθούν για όλους τους τεχνολόγους εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια.

5. Αποτελέσματα
5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Σε σχέση με το φύλο:
Από τα 97 υποκείμενα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 12 (12,4%) ήταν γυναίκες και 85 (87,6%) ήταν άνδρες.

Σε σχέση με την ηλικία:
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 4 (4,1%) ήταν ηλικίας από 25-34 ετών, 41(42,3%) ήταν ηλικίας από 35-44 ετών, 48
υποκείμενα (49,5%) ήταν ηλικίας από 45-54 ετών, ενώ 3 υποκείμενα (3,1%) ήταν ηλικίας 55-65 ετών.
25-34 ΕΤΩΝ

4

4,1%

35-44 ΕΤΩΝ

41

42,3%

45-54 ΕΤΩΝ

48

49,5%

55-65 ΕΤΩΝ

3

3,1%

97

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 1: Κατανομή ως προς την ηλικία.
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Σε σχέση με την ειδικότητα:
Από τους ερωτώμενους 25 (25,8%) ήταν Πολιτικοί Μηχανικοί- Δομικοί, 28 (28,9%) ήταν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 24
(24,7%) ήταν Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ενώ 20 (20,6%) ήταν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΔΟΜΙΚΟΙ

25

25,8%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

28

28,9%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

24

24,7%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20

20,6%

ΣΥΝΟΛΟ

97

100%

Πίνακας 2: Κατανομή ως προς την ειδικότητα.

Σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση:
Από τα υποκείμενα της έρευνας 26 (26,8%) είχαν από 1- 10 έτη υπηρεσίας, 33 (34%) είχαν από 11- 20 έτη, 35 (36,1%)
είχαν από 21- 30 έτη, ενώ 3 υποκείμενα (3,1%) είχαν προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 30 έτη.
1-10 ΕΤΗ

26

26,8%

11-20 ΕΤΗ

33

34,0%

21-30 ΕΤΗ

35

36,1%

>30 ΕΤΗ

3

3,1%

ΣΥΝΟΛΟ

97

100%

Πίνακας 3: Κατανομή ως προς τα έτη υπηρεσίας.

Σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση στην εκπαίδευση:
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 93 εκπαιδευτικοί (95,9%) ήταν μόνιμοι, 3 (3,1 %) ήταν αναπληρωτές, ενώ ένα υποκείμενο (1,0%) ήταν ωρομίσθιος.
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

93

95,9%

3

3,1%

1

1,0%

97

100%

Πίνακας 4: Κατανομή ως προς την εργασιακή κατάσταση.

Σε σχέση με την έδρα του σχολείου:
Από τους ερωτώμενους 57 (58,8%) ανέφεραν πως το σχολείο τους βρίσκεται σε αστική περιοχή, 30 (30,9%) δήλωσαν πως
βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή, ενώ 4 (4,1%) ανέφεραν πως βρίσκεται σε αγροτική περιοχή.
ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

57

58,8%

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

30

30,9%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ

4

4,1%

97

100%

Πίνακας 5: Έδρα σχολείου.

Σε σχέση με την παρακολούθηση προγράμματος σχετικού με το mentoring- συμβουλευτική:
Από τα υποκείμενα της έρευνας 15 (15,5%) ανέφεραν πως έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με
το mentoring - συμβουλευτική, ενώ 82 υποκείμενα (84,5%) δηλώσαν πως δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα.

5.2 Διερεύνηση αντιλήψεων τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του μέντορα
Αναφορικά με τις απόψεις των τεχνολόγων εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «Γνωρίζετε το περιεχόμενο των όρων «μέντορας»
και «mentoring» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σας έργου;», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν τα εξής: 51
υποκείμενα (53,7%) γνωρίζουν τους όρους «μέντορας - mentoring» αλλά ασαφώς, 38 (40%) γνωρίζουν το περιεχόμενο των
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όρων, 6 (6,3%) δεν γνωρίζουν καθόλου τους όρους, ενώ μόλις 2 υποκείμενα (2,1%) δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση.
Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την
ηλικία (p=0,00) και τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,00).
Σε σχέση με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα πρέπει κατά τη
γνώμη σας να περιλαμβάνονται στο ρόλο του μέντορα;», από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα ακόλουθα: 92 (94,8%) πιστεύουν
πως ο ρόλος του μέντορα στο σχολείο είναι Συμβουλευτικός, 80, (82,5%) θεωρούν πως ο μέντορας πρέπει να είναι Έμπειρος
εκπαιδευτικός, 77 (79,4%) απαντούν πως ο μέντορας πρέπει να έχει Ενθαρρυντικό ρόλο, 72 (74,2%) θεωρούν ότι ο μέντορας
πρέπει να έχει Καθοδηγητικό ρόλο, 65 (67,0%) απαντούν ότι ο μέντορας πρέπει να έχει το ρόλο του Κριτικού φίλου. Από τα
αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε
σχέση με το φύλο (p=0,02) και τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποκειμένων (p=0,01).

Σχήμα 1: Συχνότητες αποδοχής χαρακτηριστικών του ρόλου του μέντορα.

Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι πρέπει
να διαθέτει ο Μέντορας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων;» από την έρευνα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: ως επικρατέστερο χαρακτηριστικό 86 υποκείμενα (88,7%) ανέφεραν αυτό του Συμβούλου - Κριτικού φίλου. Ακολουθούν με μικρή διαφορά 81 εκπαιδευτικοί (83,5%) οι οποίοι θεωρούν ότι ο Μέντορας ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων πρέπει να είναι Καθοδηγητής μάθησης, 78
(80,4%) που θεωρούν πως πρέπει να είναι Υποστηρικτής - Εμψυχωτής, 63 (64,9%) διατυπώνουν την άποψη πως πρέπει να
διαθέτει τα χαρακτηριστικά του Διαμεσολαβητή. Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία (p=0,00), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,00) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,02).

Σχήμα 2: Συχνότητες αποδοχής χαρακτηριστικών του ρόλου του μέντορα ως εκπαιδευτή ενηλίκων.
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Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση «Ποια προσόντα- δεξιότητες πρέπει να διαθέτει ο Μέντορας
ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων για να εκπληρώνει με επιτυχία το ρόλο του;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν τα
ακόλουθα: 84 (87,5%) ιεραρχούν ως πιο σημαντικές τις «Επικοινωνιακές δεξιότητες», 76 (79,2%) επιλέγουν «Κατάλληλη νοοτροπία και στάση», ενώ 56 υποκείμενα (58,3%) θεωρούν απαραίτητη τη «Γνωστική επάρκεια». Από τα διμεταβλητή ανάλυση
με με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο (p=0,01), την ηλικία
(p=0,01), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,01) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,02).

Σχήμα 3: Προσόντα και δεξιότητες του μέντορα ως εκπαιδευτή ενηλίκων.

5.3 Διερεύνηση αντιλήψεων τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρησιμότητα αξιοποίησης
του θεσμού του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου
Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Θεωρείτε ότι ο θεσμός του mentoring είναι χρήσιμος στο
πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού σας έργου;» από τους 97 τεχνολόγους εκπαιδευτικούς του δείγματός μας, 70 (72,9%)
απάντησαν «Αρκετά» 16 (16,7%) απάντησαν «Πολύ», ενώ 9 (9,4%) απάντησαν «Λίγο» και ένα υποκείμενο (1,0%) απάντησε
«Καθόλου». Από τα διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε
σχέση με την ηλικία (p=0,01), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,00) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,00).

Σχήμα 4: Κατανομή συχνοτήτων ως προς τον βαθμό χρησιμότητας του mentoring.

Σε σχέση με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση «Σε ποια πεδία του εκπαιδευτικού σας έργου πιστεύετε ότι
μπορεί να αξιοποιηθεί το mentoring;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν τα εξής: 81 εκπαιδευτικοί (83,5%)
απάντησαν ότι το mentoring μπορεί να αξιοποιηθεί στο διδακτικό τους έργο. 49 ερωτώμενοι (50,5%) ανέφεραν ότι το mentoring είναι χρήσιμο στο παιδαγωγικό τους έργο, 25 εκπαιδευτικοί (25,8%) θεωρούν ότι το mentoring είναι χρήσιμο για τη
στήριξη στο εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ 25 (25,8%) ανέφεραν για την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες. Από τα διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α 0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία
(p=0,00), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,01) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,02).
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Σχήμα 5: Πεδία εκπαιδευτικού έργου στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί το mentoring.

5.4 Διερεύνηση αντιλήψεων τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε σχέση με το πλαίσιο συνεργασίας του
μέντορα με τους εκπαιδευτικούς
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση «Πώς αντιλαμβάνεστε το πλαίσιο συνεργασίας του Μέντορα
με τους εκπαιδευτικούς;» διαπιστώνουμε ότι από τους 97 εκπαιδευτικούς του δείγματός οι 80 (82,5%) ανέφεραν πως προτιμούν
στενότερη συνεργασία με τον μέντορα στο χώρο του σχολείου, 35 (36,1%) ανέφεραν πως επιθυμούν τη συνεργασία τους με
τον μέντορα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο χώρο του σχολείου, 14 (14,4%) ανέφεραν πως επιθυμούν τη συνεργασία στα
ΠΕΚ, ενώ 5 εκπαιδευτικοί (5,2%) αντιλαμβάνονται τη συνεργασία τους με τον μέντορα εκτός σχολικού ωραρίου. Από τα διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία
(p=0,01), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,00) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,00).
Σχετικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Πόσο πρέπει να διαρκεί η μεντορική σχέση;» από τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 64 υποκείμενα (66,0%) προτιμούν μία δια βίου συνεργασία
με τον Μέντορα υπό τον τύπο της συμβουλευτικής- καθοδηγητικής υποστήριξης, 33 (34,0%) προτιμούν τη μεντορική σχέση
να διαρκεί τα δύο πρώτα χρόνια της δοκιμαστικής περιόδου των εκπαιδευτικών. Από τα διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του
κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία (p=0,00), τα έτη υπηρεσίας των υποκειμένων (p=0,01) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,00).

Σχήμα 6: Διάρκεια μεντορικής σχέσης.

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Ποιος θα επιθυμούσατε να ήταν ο μέντοράς σας», από τα
αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης διαπιστώθηκαν τα εξής: 44 υποκείμενα (45,3%) ανέφεραν πως επιθυμούν ως

234

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

μέντορα έμπειρο συνάδελφο με αυξημένα προσόντα, 25 (25,8%) δήλωσαν πως επιθυμούν ως μέντορα Μέλος ΔΕΠ/ΑΕΙ, ενώ
28 (28,9%) ανέφεραν πως επιθυμούν ως μέντορα Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητάς τους. Από τα διμεταβλητή ανάλυση με
έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία (p=0,01), τα έτη υπηρεσίας
των υποκειμένων (p=0,0ο) και τις μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,00).
ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΣ

44

45,3%

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΑΕΙ

25

25,8%

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

28

28,9%

ΣΥΝΟΛΟ

97

100%

Πίνακας 6: Προφίλ μέντορα.

6. Συμπεράσματα
Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι τεχνολόγοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν εν μέρει το περιεχόμενο των όρων μέντορας
και mentoring. Επιθυμούν υποστήριξη στο έργο τους κυρίως σε διδακτικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Την υποστήριξη δεν την
θέλουν μόνο τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αλλά καθόλη της διάρκειά της.
Επιθυμούν ο ρόλος του μέντορα να είναι πολυδιάστατος και να εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτή
ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα επιθυμούν ο μέντορας να λειτουργεί ως «Σύμβουλος-Κριτικός φίλος», «Καθοδηγητής Μάθησης»,
«Υποστηρικτής-Εμψυχωτής», «Καταλύτης» και «Διαμεσολαβητής».
Για να μπορέσει ο μέντορας να επιτελέσει με επιτυχία τον πολυδιάστατο ρόλο του απαιτείται εκτός από το επιστημονικό
υπόβαθρο, να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωστική επάρκεια και διάθεση προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να παρέχει την προσοχή του, τον χρόνο και την βοήθειά του στους συναδέλφους του, να παρέχει υποστήριξη, ανατροφοδότηση και
ενθάρρυνση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να «οικοδομείται» μεταξύ του Μέντορα και του προστατευόμενου μία διαπροσωπική
σχέση, η οποία να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και οικειότητα (Βογιατζή,2015).
Στην πλειοψηφία τους επιθυμούν η μεντορική-συμβουλευτική διαδικασία να πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου ,
κατά προτίμηση εκτός σχολικού ωραρίου. Η μεντορική- συμβουλευτική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζεται στα πρώτα
χρόνια της επαγγελματικής τους καριέρας αλλά να αποτελεί μια δια βίου διαδικασία με στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης και ανάπτυξης.
Ως μέντορα προτιμούν έμπειρο εκπαιδευτικό με αυξημένα προσόντα καθώς διαθέτει όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά
και ουσιαστική εμπειρία από τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αιτιολογούν την προτίμησή τους στο πρόσωπο
ενός έμπειρου εκπαιδευτικού αναφέροντας πως η έννοια του μέντορα εμπεριέχει μετάδοση εμπειρίας και σοφίας, με σκοπό
την ανάπτυξη ήθους και στάσεων που συμβάλλουν στην αυτοκριτική και στη διαρκή αυτοβελτίωση όλων των παραγόντων λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας. Μέσα από την διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου των εκπαιδευτικών βελτιώνεται
η ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα σχολείο σύγχρονο, ευέλικτο
και ανοικτό στην κοινωνία.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ελληνόγλωσση
Βογιατζή, Α. (2015). Απόψεις φιλολόγων για την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Γιαννακοπούλου, Ε. (2008). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. Στο Κόκκος, Α. (Επιμ.), Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Εκπαιδευτικές
μέθοδοι - Ομάδα εκπαιδευόμενων, Πάτρα: ΕΑΠ.
Cohen, L. & Manion, L.(1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Δημητρόπουλος, Ε.(2001), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας, Αθήνα: Έλλην.
Θάνου, Δ. (2009). Η διαδικασία υποδοχής και ένταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Κοζάνης. Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.
Καραλίδη, Α. (2007). Ο ρόλος του Μέντορα στη νοσηλευτική εκπαίδευση. Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ.
Κεφαλάς, Α. (2005). Η διαδικασία μετάβασης ή διαδοχής, διαθέσιμο στο: www.terry.uga.edu/~akefalas.
Κρίβας, Σ. (2012). Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο mentoring, εκπαιδευτικό υλικό, Πάτρα: ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 89. σ.19-26.
Κυριαζή, Ν. (1999). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μιχιώτης, Σ., Μπραουδάκης, Γ., Αδαμόπουλος, Α., Γκούκλας, Δ., Νικηφοράκη, Κ., & Οικονόμου, Κ. (2006). Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Mentoring, Αθήνα: Προοπτική.
Παπασταμάτης, Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Θεσσαλονίκη: Ι. Σιδέρης.
Rogers, A. (1998). H εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

235

Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2011). Η συμβολή του mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων: Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου στο: Δια Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Φραγκούλης, Ι. (2013). Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτικό υλικό για τους επιστημονικούς συμβούλους
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Πάτρα: ΕΑΠ.

Ξενόγλωσση
Cho, S., Ramanan, A., & Feldman, D. (2011). Defining the ideal qualities of mentorship: A qualitative analysis of the characteristics of outstanding mentors. The American Journal of Medicine, 124, 453-458.
Collin, A. (1988 ). Mentoring, Industrial and Commercial Training, 20 (2), 23-27.
Cunningham, J. B., & Eberle, T. (1993). Characteristics of the Mentoring Experience: A Qualitative Study. Personnel Review, 22 (4), 54-66.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, London: Sage Publications.
Rajuan, M., & Verloop N. (2007). The role of the cooperating teacher: bridging the gap between the expectations of cooperating teachers
and student teachers. Mentoring & Tutoring, 15 (3), 223–242.
Robson, C. (2002). Real World Research, Oxford: Blackwell.
Scandura, T., Tejeda, M., Werther, W., & Lankau, M. (1996). Perspectives on mentoring, Leadership & Organization Development Journal, 17
(3), 50–56.
Tang, Y. & Choi, P. (2005). Connecting theory and practice in mentor preparation: mentoring for the improvement of teaching and learning.
Mentoring and Tutoring, 13 (3), 383–401.
Ζarkovic Adleši, B., Bizjak, C.(2000). Perspectives and Features of Mentoring. The National Education Institute Slovenia, http://mintmentor.net/en/pdfs/Features-Brigita-neu.pdf.

236

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Καλλιέργεια και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε αυθεντικά
περιβάλλοντα μάθησης, έρευνα και εφαρμογή
Κουλουμπής Διονύσιος, ΣτασινούλιαΆννα, Ζαμπέκου Χρυσοβαλάντω-Στυλιανή,
Μπετχαβά Μαριαλένα, Παπακώστα Μαρία, Σουρλά Ευδοκία,
Φυγκιώρη Θεανώ, Ψαρολόγου Άννα1

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καλλιέργεια και ανάδειξη των δεξιοτήτων του 21ου αι. σε αυθεντικό περιβάλλον μάθησης,
καθώς και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διδακτικής παρέμβασης, μέσω ενός διερευνητικού μοντέλου μάθησης. Το project
εφαρμόζεται στην Γ΄ Τάξη Γυμνασίου στο εργαστήριο πληροφορικής, ομαδοσυνεργατικά. Οι μαθητές-τριες καλούνται να επισκεφτούν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που συνεχώς αναπτύσσεται (weebly for education) για να μελετήσουν διαθεματικά το
«Γυναικείο Ζήτημα στο χθες και το σήμερα» λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και ακολουθώντας τα στάδια της διερευνητικής μεθόδου.
Έτσι, οι μαθητές-τριες αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, τον πληροφορικό γραμματισμό και τον συνδυασμό των ΤΠΕ, με έμφαση στην πολιτισμική αφύπνιση,
αναπτύσσοντας μεταγνωστικές δεξιότητες. Συνοπτικά, δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον αυθεντικής μάθησης με μια ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση της γνώσης των μαθητών στο σχολείο με ζητήματα του πραγματικού κόσμου, προβλήματα και εφαρμογές στη ζωή.

Abstract
Τhis project aims to develop and showcase the 21st century skills in an authentic learning environment and to estimate the results of
teaching intervention via an investigative learning model. The project is conducted in the IT lab by the students of the third grade of
Junior high school, by teamwork. The students are visiting an e-learning platform, which is always expanding (weebly for education),
in order to study cross-curricularly the “Women’s Issue yesterday and today” by receiving feedback and following the stages of the investigative model. Therefore, the students become responsible for their own learning and they develop skills like cooperation, creativity,
critical thinking and ICT literacy, with emphasis on cultural awakening, cultivating in this way metacognitive skills. To sum up, an authentic learning environment is created, with a variety of educational techniques that focus on the connection of students’ school knowledge with reality issues, life effectiveness and obstacles.

Λέξεις κλειδιά
Δεξιότητες 21ουαιώνα, ΤΠΕ, Περιβάλλον Αυθεντικής Μάθησης, Αξιολόγηση, Έρευνα Δράσης

1. Εισαγωγή
Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, η διαδικασία της μάθησης εστιάζει κυρίως στην κατάκτηση του γνωστικού τομέα
κάθε αντικειμένου. Η διαχείριση της γνώσης επιχειρείται μέσα από εξειδικευμένα και σαφώς οριοθετημένα επιστημονικά
εγχειρίδια, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση. Η προσέγγιση που επιλέγεται συνδυάζει πηγές από τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, οι οποίες δημιουργούν σύνθεση χάρη στις
γλωσσικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στο μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας. Όλα αυτά τα χρώματα τοποθετούνται
αρμονικά στον καμβά μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χάρη στην πολυδιάστατη χρήση των ΤΠΕ στο εργαστήρι πληροφορικής.
Ακολουθείται η πορεία της Διερευνητικής Μεθόδου και δημιουργείται μια προσέγγιση των νέων εννοιών με τη βοήθεια των
προτερημάτων που προσδίδει η έρευνα δράσης.
Η υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας προϋποθέτει έναν αρχικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται ο προσδιορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων και των στρατηγικών δράσης που θα αξιοποιηθούν. Η προσωπική εμπλοκή
των εκπαιδευτικών και η υιοθέτηση της αναστοχαστικής– στοχαστικοκεντρικής προσέγγισης συνιστά παράγοντα καταλυτικής
σημασίας για την επίτευξη της εκπαιδευτικών στοχεύσεων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών
πρακτικών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία της έρευνας δράσης διέπεται από θεμελιώδεις αρχές και βασικά στάδια, όπως το
στάδιο της αξιολόγησης που λειτουργεί ως στοιχείο ανατροφοδότησης και διαμορφώνει μια πορεία συνεχών και επάλληλων
ερευνητικών κύκλων, με στόχο την εξέλιξη των συντελεστών εκπαίδευσης. Βοηθάει τους μαθητές να απελευθερώνουν πτυχές
της σκέψης και της αίσθησής τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή τους μέσα στη σχολική αίθουσα και να αναπτύσσεται η διδασκαλία με τη μορφή διαδραστικού παιχνιδιού (Colander, 1991).Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ανατροφοδότηση
πραγματοποιείται από και προς κάθε κατεύθυνση. Η όλη διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να ενεργοποιήσουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εκκινεί μια αλυσιδωτή αντίδραση για την κατάκτηση της έννοιας που μελετάται (Eisner,1990).
Αυτό επιτυγχάνεται με την προβολή κοινωνικών ρόλων μέσα από την καθημερινότητα των πρωταγωνιστών. Η διδασκαλία
γίνεται βιωματικά και καλλιεργεί στους μαθητές την ενσυναίσθηση και την εκφραστικότητα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
μέσα από αυτή τη διαδικασία οικοδομούν σταδιακά μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα (Becker & Watts, 1998).
1
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2. Σκοπός
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου μέσω του οποίου αξιοποιούνται οι
σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, η πολιτισμική διάσταση και η αυθεντική μορφή μάθησης και διδασκαλίας. Η επιλογή μιας
κεντρικής και πολυδιάστατης έννοιας, όπως αυτή του «γυναικείου ζητήματος» επιτρέπει την αποσαφήνιση της διδακτικής
προσέγγισης που ακολουθείται στη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου σεναρίου έγκειται στο γεγονός ότι γεφυρώνει το χτες με το σήμερα, μέσα από
πολυτροπικά κείμενα και συνεχή χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ειδικότερα, τα ερεθίσματα στο χτες προβάλλονται με
προσομοιωτικούς τρόπους και δραστηριότητες, ενώ στο σήμερα εκτίθενται γεγονότα από την πιο πρόσφατη επικαιρότητα,
κάτι που δημιουργεί αμεσότητα στους μαθητές-τριες και τους φέρνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν τη δική τους πραγματικότητα, να καλλιεργήσουν την
κριτική τους σκέψη και να εφοδιαστούν με μεταγνωστικές δεξιότητες και τελικά να ενταχθούν σε μια σύγχρονη κοινότητα
μάθησης.

2.1. Καλλιέργεια δεξιοτήτων Εκπαιδευομένων
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρείται να εφοδιαστούν οι μαθητές με τις κάτωθι δεξιότητες:
• Κριτική Σκέψη - Επίλυση Προβλημάτων: Αποσαφήνιση συγκεχυμένων ερωτημάτων που σχετίζονται με την έμφυλη ταυτότητα, (αίτια, συνέπειες) μέσω της αξιοποίησης εμπειριών και γνώσεων που ήδη προϋπάρχουν, προκειμένου να οδηγηθούν στο τέλος στη νέα γνώση.
• Μεταγνώση – Κοινωνική Αναπαράσταση: Κατανόηση του φαινομένου της εξελικτικής πορείας στη σύγχρονη κοινωνία
προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να το εντάξουν στην ευρύτερη κοινωνική τους ζωή.
• Δεξιότητα Ευαισθητοποίησης: Ενσυνείδηση για τα φαινόμενα που υπάρχουν στις μέρες μας και εμβάθυνση στα στερεότυπα.
• Επικοινωνία και Συνεργασία: Οι μαθητές μέσω της διαδικασίας της διερευνητικής μεθόδου σε ομάδες αλληλεπιδρούν,
συνεργάζονται και αναπτύσσουν την ικανότητα της συζήτησης και του διαλόγου.
• Προσωπική & Συλλογική Συμμετοχή/Ευθύνη: Οι μαθητές μαθαίνουν επιπλέον να δρουν υπεύθυνα και αυτόνομα, καλλιεργώντας συνθετική και οργανωτική σκέψη.
• Καινοτομία - Δημιουργικότητα: Παραγωγή εργασιών της κάθε ομάδας μέσα στην αίθουσα. Ενσωμάτωση των επιμέρους
ομαδικών εργασιών σε μία ενιαία εργασία(White Paper των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα).

3. Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις – Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
3.1 Κοινότητες Μάθησης - Χαρακτηριστικά
Προσπαθώντας να ορίσουμε τον όρο «περιβάλλοντα μάθησης του 21ουαιώνα» ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να τα δούμε
σαν υποστηρικτικά συστήματα στα οποία ο άνθρωπος μαθαίνει καλύτερα, δηλ. περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τις εξατομικευμένες μαθησιακές ανάγκες κάθε υποκειμένου και τα οποία ενισχύουν τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, στοιχεία που
απαιτούνται για την αποτελεσματική μάθηση. Ως Π.Μ. λοιπόν, ορίζονται οι κατασκευές, τα εργαλεία και οι κοινότητες που
εμπνέουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ο απαιτεί ο 21ος αι.(Partnership
for 21st Century Skills, 2009)
Καθώς οι ειδικοί τονίζουν ότι η μάθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε περιβάλλοντα που προωθούν την αλληλεπίδραση
των υποκειμένων και την αίσθηση της κοινότητας, είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο ο φυσικός χώρος αλλά και τα τεχνολογικά συστήματα επηρεάζουν τη διαδικασία της αποτελεσματικής μάθησης. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι όλα αυτά
τα συστήματα είναι χρήσιμα, όταν στόχο έχουν να βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Έτσι τα Π.Μ. του 21ου
αι. απευθύνονται στις πολλαπλές μαθησιακές ανάγκες του παιδιού, το οποίο για να μορφωθεί πρέπει τα σχολεία να εστιάσουν
στις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του εκτός από τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Η θεωρία του «΄Ολου Παιδιού»
μας πηγαίνει πίσω στον John Dewey, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του οργανισμού ASCD που ενθαρρύνει τα
σχολεία και τις κοινωνίες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν Π.Μ. τα οποία να επιτρέπουν στο παιδί να σχεδιάζει και
να υλοποιεί τους πολλαπλούς στόχους που η σύγχρονη ζωή θέτει. Ως εκ τούτου τα Π.Μ. του 21ου αι. αντιμετωπίζονται σαν
ζωντανό συνεργατικό σύστημα, το οποίο καλλιεργεί μαθησιακές πρακτικές, παρέχει στήριξη αλλά και υποστηρίζει τη διδασκαλία και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται.
Επίσης, υποστηρίζει επαγγελματικές κοινότητες μάθησης που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, και να τις ενσωματώσουν στις απαιτούμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν δημιουργώντας αυθεντικές συνθήκες μάθησης και την ισότιμη πρόσβαση σε εργαλεία μάθησης, τεχνολογίες
και μαθησιακούς πόρους. Παρέχει την αρχιτεκτονική και τον εσωτερικό σχεδιασμό που θα υποβοηθήσει τη μάθηση σε ομαδικό
ή ατομικό επίπεδο. Υποστηρίζει τη διευρυμένη κοινότητα και τις συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο,
τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και online. Με τον τρόπο αυτό τα Π.Μ. του 21ου αι. προσαρμόζουν τη μάθηση στις ανάγκες
του μανθάνοντα και του προσφέρουν «ακριβώς ό,τι χρειάζεται», δηλ. στρατηγικές προσαρμοσμένες στο ατομικό στυλ μάθησης
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και τις προτιμήσεις του. Στο πνεύμα αυτό προωθούνται τα ενεργητικά Π.Μ. φυσικά και διαδικτυακά, τεχνολογικά και ανθρώπινα που αξίζουν όλα τα παιδιά(Partnershipfor 21stCenturySkills,2009).

3.2 Ερευνα Δράσης
3.2.1 Χαρακτηριστικά
Η έρευνα δράσης διέπεται από βασικές αρχές, που στοχεύουν στη γνωστική εξέλιξη των δρώντων υποκειμένων και στη
βελτιστοποίηση της πρακτικής τους μέσω της αλλαγής. Η διαδικασία της έρευνας προσλαμβάνει συνεργατικό, συμμετοχικό
και δημοκρατικό χαρακτήρα, καθώς προϋποθέτει την προσωπική εμπλοκή ατόμων που σχετίζονται με την κατάσταση που
διερευνάται. Βασική επιδίωξη των ατόμων που εμπλέκονται είναι η διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω της έρευνας
και της δράσης. Η διαλεκτική σχέση δράσης και αναστοχασμού έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία της έρευνας δράσης να
λαμβάνει στοχαστικοκριτική διάσταση και να διαγράφει σπειροειδή πορεία με ποιοτικά αποτελέσματα για την επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού(Κατσαρού & Τσάφος, 2003)
Η έρευνα δράσης εφαρμόζεται από εκείνους που έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα και επιζητούν την επίλυσή του.
Το γεγονός όμως, ότι γίνεται με επιστημονικούς όρους την κάνει κατάλληλη όχι μόνο για επίλυση προβλημάτων αλλά και για
την διεύρυνση των επιστημονικών γνώσεων. Παράλληλα, διαμορφώνει αυτοκριτικές κοινότητες ατόμων που είναι σε θέση
να αμφισβητήσουν τις πρακτικές, τις ιδέες και τα συμπεράσματά τους δουλεύοντας συστηματικά και συλλέγοντας ισχυρά τεκμήρια, ενώ διαμορφώνουν από κοινού όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Την ίδια στιγμή είναι το μέσο για να δώσουμε μια λογική εξήγηση του εκπαιδευτικού μας έργου και της καινοτομίας που εισάγουμε, καθώς αναπτύσσουμε ένα
θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένο σκεπτικό για τη δράση μας.
Η έρευνα δράσης αναγνωρίζει και τον ρόλο του ερευνητή, στον οποίο δίνει χαρακτήρα διευκολυντή, ο οποίος μπορεί να
συνεισφέρει στην έρευνα που διενεργούν τα δρώντα υποκείμενα, σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με την περίπτωση και το
είδος της έρευνας δράσης. Μπορεί να έχει και μια ιδεολογική και πολιτική διάσταση, ιδίως αν αναλογιστούμε το έργο του
Lewin, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτική διεργασία, διότι οδηγεί τα άτομα να δράσουν για την επίτευξη αλλαγών που
επηρεάζουν και άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές διακρίσεις στην πρακτική της έρευνας δράσης: η αναστοχαστική δράση και η κριτική έρευνα δράσης (Cohen, Manion, & Morrison 2008).

3.2.2 Μορφές
Σύμφωνα με κείμενα του Habermas για τα θεμελιωμένα στη γνώση συμφέροντα (Carr & Kemmis, 2002) η έρευνα δράσης
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις μορφές: την τεχνική, την πρακτική και τη χειραφετική. Η έρευνα δράσης ως διαδικασία
λαμβάνει διαφοροποιημένη μορφή ανάλογα με τον εκπαιδευτικό σκοπό που υπηρετεί, αλλά και σε σχέση με το βαθμό εμπλοκής εξωτερικού ερευνητή, που συμμετέχει με το ρόλο του διευκολυντή. Οι εκπαιδευτικοί που επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση
των πρακτικών τους καθοδηγούμενοι από ευρήματα άλλων εξωτερικών ερευνών εφαρμόζουν τεχνική έρευνα δράσης. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει σε μια έρευνα στην οποία το ζήτημα έχει διατυπωθεί από άλλους και ενδέχεται να μη βασίζεται σε
πρακτικές του ανησυχίες. Στόχος είναι μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική πρακτική, η οποία κρίνεται σε σχέση με κριτήρια
που μπορεί να έχει ορίσει κάποιος έξωθεν ερευνητής (διευκολυντής) και να μην ανταποκρίνονται στο σκεπτικό του εκπαιδευτικού.
Όπως προσδιορίζονται από τον Mills (2000), οι παρακάτω αρχές εστιάζουν σε υποθέσεις σχετικά με το ρόλο των διδασκόντων ως μαθητών, ως στοχαστικών επαγγελματιών και ως ατόμων που συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες μικρής κλίμακας:
• Οι διδάσκοντες-ερευνητές δικαιούνται να πάρουν απόφαση να μελετήσουν μια εκπαιδευτική πρακτική ως μέρος της δικής
τους συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Οι διδάσκοντες-ερευνητές είναι αφοσιωμένοι στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και σχολική βελτίωση, μια κεντρική υπόθεση για κάθε διδάσκοντα που αποφασίζει να διεξάγει έρευνα δράσης.
• Οι διδάσκοντες-ερευνητές θέλουν να σκεφτούν πάνω στις πρακτικές τους. Σκέφτονται ατομικά ή μέσα σε ομάδες βασισμένες στο σχολείο αποτελούμενες από μαθητές, διδάσκοντες και διευθυντές.
• Οι διδάσκοντες-ερευνητές χρησιμοποιούν μια συστηματική προσέγγιση για να αναλογιστούν τις πρακτικές τους, κάτι που
σημαίνει ότι χρησιμοποιούν αναγνωρίσιμες διαδικασίες για να μελετήσουν τα προβλήματά τους αντί οποιονδήποτε τυχαίο
σχεδιασμό.
• Οι διδάσκοντες-ερευνητές επιλέγουν έναν τομέα για να εστιάσουν, προσδιορίζουν τις τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων,
αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα και αναπτύσσουν σχέδια δράσης.
Ο Mills (2000) τονίζει ότι είναι ένα μοντέλο που βοηθά τους διδάσκοντες να μελετήσουν τον εαυτό τους, όχι μια διαδικασία
διεξαγωγής έρευνας πάνω στους διδάσκοντες. Είναι μια «σπείρα», επειδή περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, στα πλαίσια των
οποίων οι ερευνητές κάνουν κύκλους μπρος και πίσω, ανάμεσα στη συγκέντρωση δεδομένων και ένα σημείο εστίασης και τη
συγκέντρωση δεδομένων και την ανάλυση και ερμηνεία. Στο τελευταίο στάδιο o διδάσκων-ερευνητής δημιουργεί ένα σχέδιο
ή διάγραμμα δράσης που αποτελείται από περίληψη των ευρημάτων, τις προτεινόμενες ενέργειες, τον ρόλο των ατόμων, το
χρονοδιάγραμμα και τους πόρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας. Το σχέδιο μπορεί ωστόσο να είναι μια ανε-
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πίσημη πρόταση για την εφαρμογή κάποιας καινούργιας εκπαιδευτικής πρακτικής. Επίσης δίνει την ευκαιρία στους ερευνητές
να αναστοχαστούν πάνω στις εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα, αλλά και να μοιραστούν τη γνώση με άλλους ενδιαφερόμενους. Μπορεί να γίνει παρουσίασή του και να αναπτυχθεί είτε από έναν εκπαιδευτικό είτε σε συνεργασία με το προσωπικό
του σχολείου και να γραφτεί. Πρόκειται για μια στρατηγική δοκιμής κάποιων ιδεών για τη λύση του προβλήματος.

3.3 Διαθεματικότητα
Στην εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης ως μεθόδου διδασκαλίας-μάθησης, επισημαίνεται η έμφαση στη σκόπιμη
αναγνώριση της συγγένειας ανάμεσα στα διάφορα μαθήματα διδασκαλίας(Meeth, 1978).Η συσχέτιση αυτή των διαφόρων
μαθημάτων είναι πιθανό να προκύψει από μια γενική επιστημολογική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που αντιλαμβάνονται
τη συγγένεια ανάμεσα σε διάφορα μαθήματα, όπως τις φυσικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.
Σχολιάζοντας τη σημασία της διαθεματικότητας ως συνδετικού κρίκου των διάφορων μαθημάτων, ο Bottomore (1983:9)
γράφει, ότι "η διαθεματικότητα υπονοεί τη συνάντηση και τη συνεργασία δύο ή περισσότερων μαθημάτων όπου το κάθε ένα
φέρει μαζί του, στο επίπεδο της θεωρίας ή της πειραματικής έρευνας, τις δικές του εννοιολογικές προσεγγίσεις, τρόπους καθορισμού των προβλημάτων και μεθοδολογίες έρευνας". Τέλος, η διαθεματική προσέγγιση, κατά τον Μαλούκο (1958: 5), διδάσκει το παιδί χωρίς να το αποκόπτει από τη ζωή, αλλά μέσα στη ζωή, μέσα στο περιβάλλον, με τη ζωή για τη ζωή". Η έννοια
της διαθεματικότητας προσεγγίζεται ως ο τρόπος οργάνωσης, που καταργεί τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση
ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει μέσα από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν με τα κριτήρια των μαθητών ενδιαφέρον (cross curricular themes, thematic integration,
unit approach, topic approach, integratedday) (Ματσαγγούρας, 2002.)Η θεωρητική της τεκμηρίωση βασίζεται κυρίως στις
αρχές της Μορφολογικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με την οποία η μαθησιακή διαδικασία αποτελεί αιφνίδια σύλληψη του όλου
(Φουντοπούλου 2005, 2011).
Το άτομο αντιλαμβάνεται τα στοιχεία του περιβάλλοντος ως ολότητες, οι οποίες απαρτίζονται από επιμέρους στοιχεία,
αλλά διατηρούν την ιδιότητα να είναι ανώτερες από το άθροισμα των μερών τους. Τα μέρη του συνόλου αποδίδουν στο «όλον»
λειτουργικότητα, την οποία δεν κατέχουν τα ίδια ως μεμονωμένα στοιχεία. Κάθε γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αποτελεί
ένα «όλον», με τη διαθεματική προσέγγιση γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από διάφορες οπτικές, το σύνολο των οποίων
απαρτίζει την εικόνα του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σχέση των επιμέρους γνωστικών περιοχών, κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και από τον Coudray (1978, όπ. αναφ. στο Φουντοπούλου 2011), ο οποίος υποστηρίζει ότι: α) από παιδαγωγική
και φιλοσοφική άποψη η πραγματικότητα είναι ένα σύνθετο όλο, καμωμένο από αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα στα στοιχεία και β) από εκπαιδευτική άποψη οι χωριστοί επιστημονικοί κλάδοι δεν πρέπει να θεωρούνται χωριστοί
σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης αλλά μέσα καλλιέργειας, μέσα που πρέπει να αρθρώνονται μεταξύ τους. Στη σχολική
τάξη είναι περισσότερο αποτελεσματικό ένας προβληματισμός να διερευνάται από διαφορετικές θεματικές περιοχές. Για
παράδειγμα, η γλώσσα συνδέεται εξ ορισμού με θεμελιώδεις έννοιες (πολιτισμός, σύστημα, αλλαγή, εξέλιξη, αλληλεπίδραση,
αντίληψη κ.ά.), που σχετίζονται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, όπως με τα μαθηματικά, τη λογοτεχνία, τη μουσική,
την τέχνη.

3.4. Δημιουργικότητα στη μαθησιακή διαδικασία
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Getzels και Jackson (1962), δημιουργικότητα είναι "ο συνδυασμός στοιχείων που
συνήθως θεωρούνται ως ανεξάρτητα και ανόμοια". Η άποψη αυτή για τη δημιουργική πράξη, ότι είναι δηλαδή μια λειτουργία
συσχέτισης ανόμοιων στοιχείων, ιδεών και διαδικασιών, υποστηρίζεται επίσης και από τον Mednick (1962: 221), ο οποίος
ορίζει τη δημιουργική διαδικασία ως «τη διαμόρφωση συσχετιζόμενων στοιχείων σε νέους συνδυασμούς οι οποίοι είτε ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις είτε είναι χρήσιμοι κατά κάποιο άλλο τρόπο». Σύμφωνα με τις πιο πάνω απόψεις
η πράξη της δημιουργικότητας είναι μια διαδικασία συναρμολόγησης στοιχείων ή γεγονότων σε νέες σχέσεις, ώστε να υπάρξει
η δυνατότητα επίτευξης καλυτέρων αποτελεσμάτων.
Τη στιγμή της δημιουργίας του καινούριου, του συνδυασμού, δηλαδή των ανόμοιων στοιχείων, σχεδόν πάντοτε συμβαίνει
μια εσωτερική έκλαμψη που είναι το αποτέλεσμα υποσυνείδητων διαδικασιών της σκέψης. Ο Bruner (1962), στο δοκίμιο του
με τίτλο: «Οι προϋποθέσεις της δημιουργικότητας» ορίζει τη δημιουργική πράξη ως κάτι που παράγει «αποτελεσματική έκπληξη» και περιγράφει την πράξη την ίδια ως «συνδυαστική», ως ένα θέμα, δηλαδή, τοποθέτησης σε νέες σχέσεις πραγμάτων
φαινομενικά διεσπαρμένων. Όπως επεξηγεί ο Bruner, ο θρίαμβος της αποτελεσματικής έκπληξης είναι ότι μεταφέρει κάποιον
πέρα από τους συνηθισμένους τρόπους εμπειρίας του κόσμου.

4. ΤΠΕ
Τα τελευταία χρόνια και στα ελληνικά σχολεία είναι σχεδόν καθιερωμένη η χρήση του διαδικτύου ως αρωγού στην ανανέωση του μαθήματος (Pan & Zbikowski, 1997). Υποστηρίζεται σθεναρά ότι η δημιουργική, εποικοδομητική επικοινωνία γίνεται αυθεντικά και άμεσα, αφού η τεχνολογία της πληροφορικής στην εκπαίδευση συνδέει την αίθουσα διδασκαλίας με τον
πραγματικό κόσμο των μαθητών (Blanchard, Lewis & Crossman, 1995). Για την ανάπτυξη της αυθεντικής επικοινωνίας και
μάθησης απαιτούνται τα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα (Βρεττός & Καψάλης 1994:13-25) ή τα προγράμματα τύπου μικρών
εργασιών (Project) (Frey, 1986). Ωστόσο, στην Ελλάδα η διδασκαλία βασίζεται στα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία ο εκπαι240
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δευτικός πιστά χρησιμοποιεί (Ξωχέλλης, 1989) γιατί υποχρεούται, με αποτέλεσμα σπάνια να αξιοποιούνται άλλες πηγές
(Φλουρής 1995:350).
Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και κριτικής σκέψης αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο του πνεύματος στα σχολεία
μας, αφού και οι διδασκόμενοι με τη σειρά τους αναπαράγουν τα σχολικά εγχειρίδια σε μια στείρα απόπειρα κατάκτησης
του γνωστικού πεδίου (Φλουρής, 1995). Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην ελληνική
σχολική αίθουσα και να αναπτύξουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον δυναμικό και ευέλικτο (Μπρατίστης, 2008) εφοδιάζουμε
το εκπαιδευτικό μας σενάριο με τις πιο περιγραφικές και σχεδιαστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις μέσα από τη χρήση των
εργαλείων web 2.0 που έχουν χαρακτήρα βιωματικό, ενεργητικό, ανακαλυπτικό, συμμετοχικό, συλλογικό (Richardson, 2006).
Οι τεχνολογίες web 2.0 αποτελούν τμήμα των εργαλείων κοινωνικού λογισμικού και κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζονται
από χαρακτηριστικά ομαδικής αλληλεπίδρασης κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα στο νέο διαδραστικό σχολείο.
Εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες μέσα από τη χρήση των εργαλείων «wiki» για την ανεύρεση πληροφοριών και
δεδομένων, «Prezi» για τη δημιουργία φωτογραφικού άλμπουμ και «dropbox» για το διαμοιρασμό υλικού ανάμεσα στις ομάδες
και τους μαθητές. Επίσης, παρωθούν στη χρήση του «Microsoft PowerPoint», χάρη στο οποίο ανατροφοδοτούν τους μαθητές
με το υλικό του σεναρίου, μέσω πινάκων, διαγραμμάτων και άλλων σχηματικών απεικονίσεων που υποβοηθούν έντονα στη
σχηματική κωδικοποίηση εννοιών. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των εργαλείων προσεγγίζουν ακριβώς
τους ιδιαίτερους στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου (Καρακίζα & Θεοφανέλλης, 2009).
• Χρήση νοητικών δεξιοτήτων, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, δόμηση τόπου σκέψης.
• Υιοθέτηση ενεργητικού ρόλου του μαθητή.
• Καλλιέργεια επικοινωνιακών ικανοτήτων, συνεργασία, άμιλλα, ευελιξία.
• Σύνδεση προηγούμενων γνώσεων για την ανάδειξη ισχυρότερου μεταγνωστικού επιπέδου.
• Προσαρμοστικότητα στην έννοια της εξελισσόμενης μελέτης και πολυδιάστατης ερμηνείας της γνώσης.

4.1 Δημιουργία Ιστολόγιου - Weebly for education
Επιδιώκοντας να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την εξοικείωση των σημερινών μαθητών με τις διαδικτυακές δραστηριότητες, καθώς και να αναπτύξουμε τη μαθησιακή διαδικασία χρησιμοποιούμε και ένα πιο σύνθετο εφόδιο της «εργαλειοθήκης» web 2.0, το «WEEBLY for Education». Με αυτό δημιουργούμε μία πλατφόρμα, ένα blog, το οποίο συνδυάζει όλα τα
παραπάνω εφόδια (εικόνες, κείμενα, βίντεο, πίνακες, παρουσιάσεις, podcast, vidcast κ.ο.κ.) και αξιοποιεί ακριβώς τη συνεχόμενη εξέλιξη των ευρημάτων της Διερευνητικής Μεθόδου. Τα ιστολόγια αποτελούν τη δημοσίευση και την καταγραφή ενεργειών με μορφή ημερολογίου πολλές φορές, που ωφελούν την ανατροφοδότηση και την αυτοαξιολόγηση (Σιγάλα & Χρήστου,
2008). Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ήδη από το 2008 μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς
δημιουργίας δικού τους ιστολογίου και η δημοτικότητα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, τόσο σε ποικιλία όσο και σε συμμετοχή. Το weebly είναι μία on-line εφαρμογή που επιτρέπει να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες με μερικά κλικ και να τις δημοσιεύσουμε στο Internet. Όλα αυτά χωρίς χρηματική αμοιβή. Έχει μία μεγάλη ποικιλία από templates για να επιλέξουμε αλλά
και ένα πολύ φιλικό περιβάλλον διεπαφής. Μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο, εικόνες, video αλλά και χάρτες, αρχεία flash,
photo galleries και πολλά άλλα. Το weebly for education προσφέρει όλα τα εργαλεία που μπορεί να βρει κάποιος στο weebly,
αλλά προσφέρει και χαρακτηριστικά ειδικά για την τάξη.
• Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργεί ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε μαθητή/ομάδα και να τον διαχειρίζεται.
• Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί τον παραπάνω λογαριασμό για να δημιουργήσει το δικό του site κάνοντας login στο
http://students.weebly.com.
• Δεν περιέχονται διαφημίσεις στις σελίδες που δημιουργούνται.
• Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει αν οι ιστοσελίδες των μαθητών θα είναι private ή public (οι private δεν φαίνονται στις
μηχανές αναζήτησης).

5. Μεθοδολογία και διδακτικές στρατηγικές
Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης υλοποιείται με τη μέθοδο project, γνωστή και ως βιωματική προσέγγιση της γνώσης ή
βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία. Ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα μας και έχει τις ρίζες του στο έργο των Dewey, Kilpatrick, Bruner, Vygotsky και Piaget. Η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε βασικό μέρος των αγγλικών infant schools, της «ανοιχτής
εκπαίδευσης» στην Αμερική, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Η προσέγγιση αυτή αφορά σε έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας, η οποία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή και προωθεί μια συνέχεια ανάμεσα
στο σχολείο, στο σπίτι και τον έξω κόσμο.
Όσον αφορά στις διδακτικές στρατηγικές αξιοποιούνται στοιχεία από:
α. την "ερμηνευτική μέθοδο" προσέγγισης των κειμένων, με στόχο την κατανόηση του όλου μέσα από την ανάλυση των μερών
και του μερικού μέσα από τη θεώρηση του όλου, με στόχο την ανάδειξη της συνάφειας των επιμέρους στοιχείων μεταξύ
τους και με το όλο. Οι μαθητές μελετούν την πλατφόρμα και την εμπλουτίζουν με υλικό, ώστε να συνδέσουν το μέρος με
το όλο.
β. τη βιωματική "ανακαλυπτική" μάθηση, με εστίαση στις μαθητικές εμπειρίες και την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας.
Η βιωματική μάθηση βασίζεται στην αντίληψη ότι η γνώση θα πρέπει να συνδέεται με τη ζωντανή, καθημερινή εμπειρία
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του ανθρώπου, και συνδέεται με δραστηριότητες μάθησης μέσα από άμεσες εμπειρίες, αλλά και με διαδικασίες κατανόησης
του ίδιου του εαυτού και των εμπειριών του υποκειμένου. Βιωματικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται ιδιαίτερα στα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με τα εξής βήματα: εκτίμηση αναγκών, προσδιορισμός στόχων, προσδιορισμός περιεχομένων, επιλογή διδακτικών μεθόδων και αξιολόγηση (Καμαρινού, 2000). Στην προκειμένη περίπτωση θα γίνει βιωματική
προσέγγιση μέσω οπτικοακουστικού υλικού από την επικαιρότητα και δημιουργικής προσομοίωσης των πολιτισμικών κατακτήσεων του παρελθόντος.
Επίσης, σε επίπεδο μεθοδολογίας, στo συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης επιδιώκεται η εφαρμογή των 3 βασικών αρχών της
εκπαιδευτικής καινοτομίας (Ματσαγγούρας, 2011):
α. της διερευνητικής μάθησης με "φθίνουσα καθοδήγηση". Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου είναι μία δυναμική διαδικασία και συσχετίζεται με την αυτενέργεια του μαθητή και την ηθική ικανοποίηση που νιώθει όταν μπορεί να λειτουργήσει με ευρετική και ερευνητική αυτοδυναμία (Ζάγκου, 1999). Το περιεχόμενο της μαθησιακής συμπεριφοράς του μαθητή
είναι να συνηθίσει στην ιδέα ότι αξίζει να μάθει πώς να μαθαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μελέτη του γυναικείου
ζητήματος επιδιώκεται η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες αλλά και
για τον άνθρωπο και τη δράση του μέσα στη δίνη ιστορικών στιγμών αλλά και γεγονότων. Μαθαίνουν, λοιπόν, να προσεγγίζουν στοχαστικά τα φαινόμενα, να αναλύουν διαδικασίες και να οδηγούνται σε συμπεράσματα με αξιακά κριτήρια.
Στόχος, επίσης, είναι οι εμπλεκόμενοι μαθητές να παρωθηθούν στην κατανόηση του αυθεντικού κοινωνικού κόσμου (κριτικός γραμματισμός), αλλά και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για την αποκρυστάλλωση του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος.
β. της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, που βάσει των πορισμάτων της κοινωνικής ψυχολογίας, της εποικοδομητικής θεωρίας
μάθησης, αλλά και της παιδαγωγικής και διδακτικής έρευνας που επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων πως ό,τι προσλαμβάνουν
οι μαθητές ως σχετικό μ’ αυτούς, ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους και ό,τι προσεγγίζουν ερευνητικά αυξάνει τη βαθιά κατανόησή τους γι’ αυτό. Στόχος σύμφωνα με τα ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ είναι: (α) η βαθύτερη κατανόηση της σχολικής γνώσης, (β)
η ανάπτυξη των νοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτεί η αυτόνομη και αυτορρυθμιζόμενη σχολική μάθηση και
η δημιουργική σχολική ζωή και (γ) η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης και παρουσίασης της νέας γνώσης.
Είναι γενικώς παραδεκτό ότι τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι πολλά. Όλοι οι σύγχρονοι παιδαγωγοί συμμερίζονται την άποψη ότι η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται, όταν τα παιδιά δρουν σε ομάδες, προωθεί την κοινωνικοποίηση και κατ’ επέκταση τη συνολική τους ανάπτυξη. Όταν τα παιδιά αλληλεπιδρούν, έχουν την ευκαιρία να
συνεργάζονται και να ακούν το ένα το άλλο, να αναλαμβάνουν ρόλους και να πειθαρχούν στους κανόνες που θέτει η
ομάδα, αλλά ευνοεί και τη μάθηση αφού συνεργαζόμενα επιτυγχάνουν αποτελέσματα πιο προωθημένα από αυτά που μπορεί να επιτύχει το καθένα μόνο του (Ματσαγγούρας, 1997). Η φράση «συνολική ανάπτυξη» αναφέρεται σε πολλούς τομείς,
σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, νοητική και άλλες, άλλωστε το άτομο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με την κοινά αυτή αποδεκτή άποψη, αλλά και τις θεωρίες του Vygotsky και του Piaget,
το άτομο μαθαίνει αποτελεσματικά και αναπτύσσεται ανεμπόδιστα, όταν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει και να αναδιοργανώνει τις γνώσεις του για τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. Η λειτουργία ομάδων παρέχει τέτοιες δυνατότητες
αφού εμπλέκει φυσικά και αβίαστα τα μέλη σε συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, «και γενικά αναδεικνύονται πλευρές τις οποίες
τα μέλη είναι αδύνατο να προσεγγίσουν στην εξατομικευμένη μελέτη) (Ματσαγγούρας, 2002).
γ. της διεπιστημονικότητας-διαθεματικότητας, η οποία δίνει έμφαση στη συνεξέταση της λογοτεχνίας - ως συγχρόνου επιστημονικού αντικειμένου - με άλλες μορφές τέχνης και άλλους τρόπους αναπαράστασης, που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στους στόχους της. Κάθε προσέγγιση διαθεματική ή διεπιστημονική οφείλει να οργανώνεται με προσοχή
ώστε οι στόχοι να είναι ξεκάθαροι προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα συνεργαζόμενα
γνωστικά αντικείμενα και να προαχθούν γνωστικοί στόχοι και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα εμπλεκόμενα πεδία.
Σύμφωνα με το Jacobs (1989:2) τα διαθεματικά προγράμματα διδασκαλίας-μάθησης, για να είναι αποτελεσματικά, θα
πρέπει να ανταποκρίνονται σε δυο βασικά κριτήρια:
(α) Να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαθεματικών προγραμμάτων, ώστε να περιέχουν προοπτική
και συνοχή, γνωστική ταξινόμηση για ενθάρρυνση δεξιοτήτων της σκέψης, δείχτες συμπεριφοράς για αλλαγή στάσεων
και ένα συμπαγές σχήμα αξιολόγησης.
(β) Να χρησιμοποιούνται, στο αναλυτικό πρόγραμμα, εμπειρίες μάθησης που προέρχονται και από το χώρο του κάθε μαθήματος και από τη διαθεματικότητα.

6. Προγραμματισμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων
6.1 Εισαγωγή
Το γυναικείο ζήτημα, είναι ένα ζήτημα τόσο κρίσιμο όσο και διαχρονικό που απασχόλησε πολλούς μελετητές και συνδέθηκε με σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες. Παράλληλα, ανέδειξε γυναίκες πρωτοπόρες που αγωνίστηκαν και άλλαξαν
τον κόσμο όσο τους το επέτρεπαν οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες της εποχής που έζησαν. Σήμερα, το ζήτημα αυτό, σε
ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, που οι ρόλοι της γυναίκας είναι απαιτητικοί και πολλαπλοί, είναι πάλι επίκαιρο. Στο πλαίσιο
του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αλλά και μέσα από τις προσεγγίσεις στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής
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Αγωγής καλείστε να το μελετήσετε στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ αξιοποιώντας μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (weebly for education)με στόχο να μελετήσετε διαθεματικά το ζήτημα και να
αναδείξετε τις ιδέες και τις δημιουργίες σας, εργαζόμενοι συνεργατικά σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

6.2 Στόχος
Η αποστολή των μαθητών-τριών είναι να μελετήσουν μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (weebly for education) τη ζωή, το έργο και τον χώρο στον οποίο διακρίθηκε η γυναικεία προσωπικότητα που επιλέγουν να ασχοληθούν μέσα
από μια πλειάδα εκπροσώπων. Παράλληλα, εντάσσουν αυτές τις προσωπικότητες στο ιστορικό και κοινωνικοπολιτιστικό
πλαίσιο της εποχής που έζησαν. Ήταν όλες πρωτοπόρες στο πεδίο τους και άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία, ανοίγοντας
τον δρόμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Επίσης, μελετώντας γυναίκες «Στο χθες» και το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας
«Στο σήμερα», όπως παρουσιάζεται και μέσα από τη διαφήμιση, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις και αποτυπώνουν
τις θέσεις τους όσον αφορά το γυναικείο ζήτημα και τα ατομικά δικαιώματα. Στη συνέχεια δίνονται επιμέρους στόχοι: α. η
δημιουργία μίας παρουσίασης e-book με επιστολές των γυναικών που μελέτησαν, β. συγγραφή άρθρων με θέμα το γυναικείο
ζήτημα για το αφιέρωμα στη σχολική εφημερίδα, γ. ο σχεδιασμός ενός λευκώματος που αποτυπώνει ανάγλυφα τις θέσεις,
αλλά και τις εντυπώσεις τους από το ιδιότυπο αυτό ταξίδι στο χρόνο.

6.3 Διαδικασία
6.3.1 Α΄ φάση (1ο δίωρο)
Οι μαθητές απαντούν σε ένα γενικού περιεχομένου ερωτηματολόγιο που διερευνά τις αρχικές τους απόψεις στο γυναικείο
ζήτημα ως αρχική αξιολόγηση και σημείο γνωστικής και πολιτισμικής αφετηρίας. Ως διερευνητικό ερέθισμα, τα παιδιά παρακολουθούν ένα επίκαιρο βίντεο με τις απόψεις ευρωβουλευτή για τις γυναίκες (ότι πρέπει να αμείβονται λιγότερο) και καλούνται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε ένα κείμενο με βάση αυτό που είδαν. Τα αρχικά κείμενα των παιδιών έδειξαν
ότι προσέγγιζαν ορθά το θέμα γνωστικά και συναισθηματικά, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε υψηλό επίπεδο εμβάθυνσης, ώστε
να τεκμηριώνουν πλήρως τις θέσεις τους και να συνειδητοποιούν τη βαρύτητα του θέματος-προβλήματος.

6.3.2 Β΄ φάση (2ο & 3ο δίωρο)
Οι μαθητές εργάζονται ατομικά επιλέγοντας την γυναίκα-προσωπικότητα με την οποία θα ασχοληθούν. Η επιλογή μπορεί
να γίνει βάσει ενδιαφερόντων ή με ανάθεση από τη διδάσκουσα. Στη συνέχεια μελετούν τις πηγές που δίνονται ανατρέχοντας
στο πεδίο-χώρο στον οποίο έδρασε καθεμιά: Επιστήμη, Επανάσταση/Πολιτική, Λογοτεχνία, Παιδαγωγοί, Τέχνη. Σ’ αυτό το
σημείο αποδελτιώνουν τις σημαντικότερες πληροφορίες και σκιαγραφούν την προσωπικότητα της γυναίκας που μελετάται.
Πλέον κάθε ένας μαθητής-τρια δύναται να παρουσιάσει την καινοτομία κάθε γυναίκας και να εξηγήσει γιατί η καινοτομία
της άλλαξε τον κόσμο συνοπτικά, σε ένα αρχείο εγγράφου. Για το σκοπό αυτo-εντάσσουν την κάθε γυναίκα στην εποχή που
έζησε με βάση τα σημαντικά ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά γεγονότα και επιλέγουν μια φράση που χαρακτηρίζει ως
τίτλο το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο εμπλουτίζεται με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Αυτό το κείμενο είναι έκτασης
περίπου 100 λέξεων ή υπό μορφή σημειώσεων.
Στη συνέχεια σε ομάδες των δύο ατόμων έχουν ως αποστολή, χρησιμοποιώντας τη «μηχανή του χρόνου», να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι δυο γυναικείες προσωπικότητες που έχουν επιλέξει (σαν ζευγάρι συνεργατών) να επικοινωνήσουν μέσω επιστολών που απευθύνει η μια στην άλλη αναλύοντας την ουσία του έργου τους, εκφράζοντας το θαυμασμό
τους και παρουσιάζοντας τις απόψεις τους για το ρόλο της γυναίκας και την αποστολή της στον κόσμο. Βέβαια για τη συγγραφή
της επιστολής χρησιμοποιείται το υλικό που έχει συλλεχθεί ήδη από το προηγούμενο μέρος της φάσης. Επίσης, έχουν κοινοποιηθεί από την καθηγήτρια τα κριτήρια αξιολόγησης με την σχετική ρουμπρίκα αξιολόγησης που αφορά στην παραγωγή
κειμένου της επιστολής(Κασιμάτη κ.ά., 2015)

6.3.3 Γ΄ φάση (4ο δίωρο)
Οι μαθητές-τριες σχηματίζουν νέες ομάδες (5) εκπροσωπώντας η κάθε ομάδα έναν χώρο-πεδίο σε σχέση με ό,τι μελετάται:
Επιστήμη, Επανάσταση/Πολιτική, Λογοτεχνία, Παιδαγωγοί, Τέχνη. Συγκεντρώνουν όλο το υλικό από τις επιστολές των προσωπικοτήτων σε ένα βιβλίο (e-book). Αφού καταθέσουν προτάσεις για τίτλο του βιβλίου και επιλεγεί ο καταλληλότερος, έχουν
πια το βιβλίο των επιστολών στα χέρια τους και πάνω σε αυτό χωρισμένοι σε ομάδες συζητούν, προβληματίζονται, κρίνουν,
και επιχειρηματολογούν για το πώς όλες αυτές οι καινοτομίες διαμόρφωσαν τον κόσμο στον οποίο ζουν σήμερα. Τέλος, παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια.

6.3.4 Δ΄ φάση (5ο δίωρο)
Οι μαθητές-τριες εργάζονται σε δυάδες και μελετούν το υλικό στην ετικέτα «Παράθυρο-Στο χθες» και κρατούν σημειώσεις
από το υλικό (κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο) που αφορούν «τη μέρα της γυναίκας» και ξεχωριστές ιστορικές στιγμές. Στη
συνέχεια επισκέπτονται το «Παράθυρο-Στο Σήμερα»» και μελετούν το υλικό (κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο) που αφορά
στη σύγχρονη γυναίκα, το ρόλο της όπως παρουσιάζεται μέσα από τη διαφήμιση και κρατούν επιπλέον σημειώσεις σε ένα
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κείμενο εγγράφου. Έτσι, δημιουργούν συνεργατικά ανά δύο, ένα άρθρο για το αφιέρωμα της εφημερίδας του σχολείου τους
στο Γυναικείο Ζήτημα (έκταση έως 300 λέξεις).
Στο άρθρο, τους δίνεται η δυνατότητα:
α. να μιλήσουν για το ρόλο της γυναίκας σήμερα,
β. να εκφράσουν προβληματισμούς και απορίες για την ισότητα των δύο φύλων,
γ. να επεκταθούν πέρα από τα δύο φύλλα να μιλήσουν για τον άνθρωπο, τον αγώνα του, τα δικαιώματά του,
δ. να αναλύσουν ό,τι τους συγκίνησε και τους έκανε να εμβαθύνουν,
ε. ό,τι οι ίδιοι κρίνουν σημαντικό σε σχέση με το θέμα που μελετούν.
Κατά τη συγγραφή του άρθρου λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της σχετικής ρουμπρίκας αξιολόγησης, όσον
αφορά στην παραγωγή κειμένου των άρθρων (Κασιμάτη κ.ά., 2015)

6.3.5 Ε΄ Φάση (6ο δίωρο)
Οι μαθητές στις ίδιες ομάδες παρουσιάζουν τα κείμενά τους στην ολομέλεια και συμπληρώνουν, διορθώνουν τα άρθρα
και ετοιμάζουν ένα ένθετο για την σχολική εφημερίδα. Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες πηγαίνουν στην πλατφόρμα στην
ετικέτα «Έρευνα» και συμπληρώνουν ο καθένας/η καθεμιά το «Ερωτηματολόγιο Τελικής Αξιολόγησης» αξιολογώντας το
project, τις δραστηριότητες, τη συνεργασία μεταξύ τους. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, το πλαίσιο που έχουν μπροστά τους
ζητάει: «Περιγράψτε με μία φράση ή πρόταση, την εντύπωση που σας έμεινε, για το λεύκωμα αυτού του project».Από αυτές
τις φράσεις σχεδιάζεται η τελευταία δημιουργία της μαθητικής κοινότητας, το ενθουσιώδες «Λεύκωμα Αναστοχασμού».

7. Συμπεράσματα
Ξεκινώντας το project, ως αφόρμηση, τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο από την επικαιρότητα και καλούνται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε ένα κείμενο με βάση αυτό που είδαν. Τα αρχικά κείμενα των παιδιών δείχνουν ότι προσεγγίζουν
ορθά το θέμα γνωστικά και συναισθηματικά, ωστόσο δεν παρατηρείται υψηλό επίπεδο εμβάθυνσης, ώστε να τεκμηριώνουν
πλήρως τις θέσεις τους και να συνειδητοποιούν τη βαρύτητα του θέματος-προβλήματος. Εμπλεκόμενοι οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και ακολουθώντας τις φάσεις του project φαίνεται ότι αποκτούν σταδιακά υψηλότερο επίπεδο συνειδητότητας όσον αφορά το γυναικείο ζήτημα, γεγονός που αποδεικνύεται από τα παραγόμενα κάθε φάσης: α. επιστολή γυναικών
και β. άρθρο για το αφιέρωμα στη σχολική εφημερίδα.
Όσον αφορά στο πρώτο παραγόμενο, τις επιστολές των γυναικών, φαίνεται ότι, αφού μελετήσουν το υλικό που τους δίνεται
και προβούν στην απαραίτητη αποδελτίωση, υιοθετούν με επιτυχία το ρόλο που τους ανατίθεται στο φύλλο εργασίας: «Αποστολή σας είναι, χρησιμοποιώντας τη «μηχανή του χρόνου», να δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι δυο γυναικείες
προσωπικότητες που έχετε επιλέξει (εσείς και το ζευγάρι σας) να επικοινωνήσουν μέσω επιστολών που απευθύνει η μια στην
άλλη αναλύοντας την ουσία του έργου τους, εκφράζοντας το θαυμασμό τους για το έργο της παραλήπτριας της επιστολής και
παρουσιάζοντας τις απόψεις τους για το ρόλο της γυναίκας και την αποστολή της στον κόσμο.». Οι μαθητές παράγουν κείμενα
ενδιαφέροντα, αξιόλογα (από πλευράς περιεχομένου, γλώσσας, ύφους), αλλά και πρωτότυπα, αξιοποιώντας τη φαντασία και
τη δημιουργική τους σκέψη και θέτοντας το προσωπικό τους στίγμα, όπως περιγράφεται στη Ρουμπρίκα αξιολόγησης παραγωγής κειμένου επιστολής. Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας συγκεντρώνουν όλο το υλικό από τις
επιστολές των γυναικών σε ένα βιβλίο (e-book) που δημιουργούν συνεργατικά και το «ανεβάζουν» στην ετικέτα «Δημιουργίες
μαθητών» στην πλατφόρμα.
Όσον αφορά στο δεύτερο παραγόμενο, τα άρθρα για τη σχολική εφημερίδα οι μαθητές, φαίνεται ότι, αφού μελέτησαν το
υλικό που τους δόθηκε για το Γυναικείο Ζήτημα πηγαίνοντας στις ετικέτες «Στο Χθες» και «Το Σήμερα» προχωρούν σε μια
ακόμη αποστολή. Στη φάση αυτή οι οδηγίες είναι: «Εργάζεστε σε δυάδες και δημιουργείται συνεργατικά ένα άρθρο για τo
αφιέρωμα της εφημερίδας του σχολείου σας στο Γυναικείο Ζήτημα (έκταση έως 300 λέξεις). Στο άρθρο μπορείτε: α. να μιλήσετε
για το ρόλο της γυναίκας σήμερα, β. να εκφράσετε προβληματισμούς και απορίες για την ισότητα των δύο φύλων, γ. να επεκταθείτε πέρα από τα δύο φύλα να μιλήσετε για τον άνθρωπο, τον αγώνα του, τα δικαιώματά του, δ. να αναλύσετε ό,τι σας
συγκίνησε και σας έκανε να σκεφτείτε περισσότερο σε βάθος, ε. ό,τι εσείς κρίνετε σημαντικό σε σχέση με το θέμα που μελετάτε.
Παρουσιάζετε τα κείμενά σας στην ολομέλεια. Συμπληρώνετε, διορθώνετε τα άρθρα και ετοιμάζετε ένα ένθετο για τη σχολική
εφημερίδα». Οι μαθητές δημιουργούν άρθρα αξιόλογα (από πλευράς περιεχομένου, οργάνωσης και δομής) αλλά κυρίως επιχειρηματολογούν με ευστοχία και τεκμηριώνουν επαρκώς τις θέσεις τους χρησιμοποιώντας γόνιμα το υλικό που μελέτησαν
αλλά και τις απόψεις που αντάλλαξαν συνεργαζόμενοι σε ομάδες, όπως αποτυπώνεται στη Ρουμπρίκα αξιολόγησης παραγωγής κειμένου των άρθρων. Σημειώνεται, επίσης, ότι εκφράζουν προβληματισμούς και απόψεις και θέτουν ερωτήματα για την
ουσία της ισότητας των φύλων, την ουσία των ατομικών δικαιωμάτων, την καθημερινότητα της γυναίκας, την αλλοίωση εννοιών
στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή μιλούν για πράγματα που δεν φάνηκε να τους απασχολούσαν αρχικά.
Ολοκληρώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία διαπιστώνεται ότι οι μαθητές ενεργοποιούν το δυναμικό τους, ακονίζουν το
μυαλό τους και εμβαθύνουν στα πράγματα όσο επιτρέπει η ηλικία και το γνωστικό τους οπλοστάσιο. Παράλληλα, καλλιεργούν
όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεξιότητες του 21ου αι. (ΤΠΕ, κριτική σκέψη, πολιτισμική αφύπνιση, μεταγνώση), καθώς
εργάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (προσομοίωση αυθεντικής μάθησης στο μικροεπίπεδο της τάξης: εργαστήριο
πληροφορικής) χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, εργαζόμενοι με αρκετή αυτονομία. Οι μαθητές εμ244
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πλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, συνεργάζονται εποικοδομητικά, δημιουργούν κείμενα συνεργατικά. Η διαδικασία έδειξε ότι ενεργοποιούνται αρκετά και οι μαθητές που συνήθως δεν συμμετέχουν εύκολα σε μαθησιακές ή άλλες δραστηριότητες ίσως γιατί δεν νιώθουν ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το τελικό παραγόμενο και επίσης λειτουργούν
καλύτερα όταν δουλεύουν σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης.
Σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία η διδάσκουσα είναι παρούσα, αρωγός, έτοιμη να συνδράμει και να καθοδηγήσει όπου
της ζητηθεί χωρίς να παρεμβαίνει κατευθύνοντας τους μαθητές. Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύονται και μέσα από το
Ερωτηματολόγιο Τελικής Αξιολόγησης αλλά και το αναστοχαστικό λεύκωμα του project. Η αποδελτίωση των φράσεων-προτάσεων-εντυπώσεων που αποτέλεσαν το λεύκωμα του project, στην ουσία αποτέλεσε ένα λεύκωμα αναστοχασμού καθώς οι
μαθητές:
• αναστοχάστηκαν πάνω σε όλα όσα μελέτησαν, σε όσα έμαθαν, σε όσα μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους εκφράζοντας
τη θετική τους στάση απέναντι σε εγχειρήματα που καινοτομούν, παρά τις όποιες πρακτικές δυσκολίες και αρχικές επιφυλάξεις
• εξέφρασαν τη διάθεση να μετακινηθούν από παραδεδομένες απόψεις και παγιωμένα σχήματα όπως τα είχαν στο μυαλό
τους και να τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε διάφορα κοινωνικά θέματα
• ταυτίστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις με γυναίκες που έδειξαν ιδιαίτερο αγωνιστικό πνεύμα, αφοσίωση στο έργο τους και
με αυταπάρνηση προασπίστηκαν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει και να δημιουργεί ελεύθερος
• ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα καθώς εργάστηκαν σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
και πρότειναν ανεπιφύλακτα την υιοθέτηση τέτοιων δράσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα
• τους ικανοποίησε το γεγονός ότι εκφράστηκαν όλες οι απόψεις, χωρίς να στιγματίζεται κανείς, και η δουλειά τους αξιολογήθηκε με κριτήρια που γνώριζαν από πριν
• ανέδειξαν την παιδαγωγική σχέση με το δάσκαλο ως σημαντικό παράγοντα στην εμπλοκή τους σε εγχειρήματα, όπως το
συγκεκριμένο, που τους βγάζουν από τη σχολική ρουτίνα.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση συμβάλλει, ώστε να εγκύψουν στον εαυτό τους και να φωτίσουν πλευρές του, να απολαύσουν
τη διαδικασία (το μαθησιακό ταξίδι), νιώθοντας πάντα μέρος και κινητήριος μοχλός της όλης δράσης. Συμπερασματικά, οι
μαθητές, εργαζόμενοι πάνω στο συγκεκριμένο project, αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, τον πληροφορικό γραμματισμό και τον συνδυασμό των
ΤΠΕ, με έμφαση στην πολιτισμική αφύπνιση, αναπτύσσοντας μεταγνωστικές δεξιότητες. Συνοπτικά, δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον αυθεντικής μάθησης με μια ποικιλία εκπαιδευτικών τεχνικών που εστιάζουν στη σύνδεση της γνώσης
των μαθητών στο σχολείο με ζητήματα του πραγματικού κόσμου, προβλήματα και εφαρμογές στη ζωή. Η βασική ιδέα επικεντρώνεται στην άποψη ότι οι μαθητές είναι πιθανότερο να ενδιαφέρονται γι’ αυτά που μαθαίνουν και είναι πιο πρόθυμοι να
αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, όταν αυτά αντανακλούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
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Ενισχύοντας τη μεταγνώση και τον αναστοχασμό των μαθητών: Διδακτική
Προσέγγιση και Διδακτικές Τεχνικές στην Τεχνολογία Γυμνασίου
Καμπίτης Ιωάννης1
Δρ. Κουγιουμτζής Γεώργιος2

Περίληψη
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθεί η σημασία των μεταγνωστικών εμπειριών και της ενίσχυσης της μεταγνωστικής
γνώσης στο μάθημα «Τεχνολογία» Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Επίσης, να περιγραφούν
εκπαιδευτικές πρακτικές και τεχνικές που σχετίζονται με το μάθημα και οι οποίες εφοδιάζουν τους μαθητές με πολύτιμες δεξιότητες
ενίσχυσης της μεταγνώσης και της διαδικασίας αναστοχασμού, της ανάπτυξης της βούλησης για αυτομόρφωση και της αντιμετώπισης
των προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ),σε συνδυασμό με διδακτικές τεχνικές εμπλουτιζόμενες με βιωματικές και δημιουργικές εργασίες οδηγούν εκπαιδευτικούς και μαθητές σε συνεχή αυτοκατανόηση,
σε διαφοροποίηση περιεχομένου και δραστηριοτήτων και σε έλεγχο της πορείας της μάθησης και των γνωστικών λειτουργιών από
τους ίδιους τους μαθητές. Κάτι τέτοιο προκύπτει, όταν πληρούνται προϋποθέσεις υποστηρικτικού περιβάλλοντος και συνειδητής,
ενεργού συμμετοχής και παρακολούθησης από τους μαθητές– δηλαδή οι απαραίτητες συνθήκες διαμόρφωσης μεταγνωστικών εμπειριών. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται εκπαιδευτικές πρακτικές που αξιοποιούν διδακτικές τεχνικές, όπως η εννοιολογική
χαρτογράφηση, το πεδίο δυνάμεων, η επίλυση προβλήματος, η ετεροαξιολόγηση και η χρήση ημερολόγιου.

Λέξεις κλειδιά
μεταγνώση, πρακτικές, Τεχνολογία, αναστοχασμός, σκέψη

Abstract
The aim of the present study is to highlight the importance of metacognitive experiences and of reinforcing the metacognitive knowledge in the school subject “Technology” according to the analytical curriculum. Another aim is t o describe educational practices
and techniques which provide students with valuable skills with regard to reinforcing metacognition and reflection, developing the
will for self-education and coping with everyday problems. In most cases, through the use of Information and Communication Technologies (ICTs) together with teaching techniques which include ‘learning by doing” and creative projects, we can achieve continuous
self-understanding, differentiation in content and activities, as well as control of the learning process and cognitive function by the
students themselves.
This happens when we have a supportive environment and conscious, active participation; these are the necessary conditions for metacognitive experiences. In this study we describe educational practices which make use of teaching techniques such as mind mapping,
force field, problem solving, peer assessment and journaling.

1. Εισαγωγή

Σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως στα μαθηματικά (Legg, 2009, ˙Laistner, 2016), τη φυσική (Bogdanović, Obadović,
Cvjetićanin, Segedinac&Budić, 2015) και τη χημεία (ŞenolŞen, 2016) έχει αναδειχθεί η σημασία των μεταγνωστικών δεξιοτήτων
και στρατηγικών για την αποτελεσματικότητα των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων των μαθημάτων αυτών και της καθημερινής ζωής (Aurah, Koloi-Keaikitse, Isaacs & Finch, 2011).
Οι μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τσιρίκος & Πονηρού, 2010) και στην αυτό-ενημερότητα των παρατηρήσεων, των αποφάσεων, των διαδικασιών σκέψης που απαιτούνται για την κατανόηση των επιστημών (Seraphin, Philippof, Kaupp, & Vallin,
L. (2012).
Από την παραπάνω συλλογιστική και από το ότι η χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου, που αποτελούν βασικά εργαλεία
εκπαιδευτικών και μαθητών για το μάθημα «Τεχνολογία», συμβάλλουν στη μεταγνώση (Reingoldetal., 2008 Πολύδωρος,
2015) καθίσταται ωφέλιμη στην καθημερινή διδακτική πρακτική η περιγραφή εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τεχνολογία,
που συμβάλλουν στη μεταγνώση και τον αναστοχασμό (Κουγιουμτζής, 2014).

2. Η έννοια της μεταγνώσης και η «Τεχνολογία» Γυμνασίου
2.1 Το επίπεδο των αντικειμένων και το μετα-επίπεδο στην Τεχνολογία
Το επίπεδο των αντικειμένων και το μετα-επίπεδο, δηλαδή τα δύο επίπεδα λειτουργίας των πραγμάτων που αποτελούν
ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την αυτο-παρατήρηση και την αυτο-αναφορά (Tarski, 1956), σκιαγραφούνται ικανοποιητικά από την περιγραφή της Τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) και επιδιώκονται στην καθημερινή διδακτική πρακτική.
1
2
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Μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρηθεί ότι η πρόταση που διατυπώνει κάποιος/κάποια μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια
ενός σεμιναρίου για τις τεχνολογικές ενότητες «Το ηλιακό αυτοκίνητο ανήκει στην τεχνολογική ενότητα Τεχνολογίες Μεταφορών» ότι υπάγεται επίπεδο των αντικειμένων. Όταν στη συνέχεια ένας συμμαθητής του/της ανωτέρω αναφέρει ότι «Το
ηλιακό αυτοκίνητο μπορεί να ανήκει και στις Τεχνολογίες Ενέργειας», τότε αυτή η απόκριση υπάγεται στο μετα-επίπεδο,
καθώς ο μαθητής μπαίνει σε μια διαδικασία διατύπωσης αξιολογικής κρίσης σχετικά με την ορθότητα της διατύπωσης του
συμμαθητή του.

Εικόνα1: Διαγραμματική παρουσίαση του επιπέδου αντικειμένων και του μετα-επιπέδου στην Τεχνολογία.

Η ανωτέρω διαλογική και κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης (βλ. εικόνα 1) μεταξύ των δύο επιπέδων του Tarksi επιγεννά
την περαιτέρω δράση των μαθητών και την ερμηνεία της πραγματικότητας, πέρα από την παρατήρησή της. Όταν απουσιάζει
αυτή η προσέγγιση, τότε το αντικείμενο της παρατήρησης, σύμφωνα με τον Freire (1987) «...βρίσκεται στη διαδικασία του γίγνεσθαι» (μτφρ. Παπαχρήστου, 2010)» και επομένως στο πρώτο επίπεδο του γιγνώσκειν.

2.2.Το μεταγιγνώσκειν στο μάθημα της Τεχνολογίας
Οι σκέψεις, που κάνουν οι μαθητές, για τις αποφάσεις που παίρνουν, όταν επιλέγουν να ακολουθήσουν μια στρατηγική
για την επίλυση ενός προβλήματος ή για την αυτοαξιολόγηση μιας εργασίας τους, συνεπάγονται μεταγνωστικές διαδικασίες
(Elliott, Kratochwill, Cook, & Travers, 2008).

2.2.1.Μεταγνωστική γνώση κατά Flavell και το μάθημα της Τεχνολογίας
Οι μαθητές κάνουν σκέψεις, έχουν πληροφορίες και πεποιθήσεις για διάφορα γνωστικά θέματα, αλλά και για τον τρόπο
με τον οποίο σκέφτονται. Όλα αυτά αποτελούν μεταγνωστική διαδικασία-γνώση, την οποία ο Flavell (1979) διέκρινε σε τρία
είδη ενημερότητας σχετικά με:
– Τη γνώση που έχεις ή που δεν έχεις ή τη γνώση των άλλων.
– Τη σκέψη.
– Τη στρατηγική σκέψης.

2.2.1.1. Ενημερότητα για τη γνώση και το διαμοιραζόμενο γιγνώσκειν των συσκέψεων
Όταν για παράδειγμα συνεργάζονται τρεις μαθητές-«διευθυντές» μιας εικονικής επιχείρησης στο πλαίσιο του μαθήματος
“Τεχνολογία Β΄ γυμνασίου”, πραγματοποιώντας μια ολιγόλεπτη σύσκεψη για τις αρμοδιότητες που πρέπει να αναλάβουν σχετικά με την πρόσληψη νέου προσωπικού, με βάση το ρόλο τους (π.χ. διευθυντής προσωπικού, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, διευθυντής εκπαίδευσης), τότε και οι τρεις μαθητές επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και κατά συνέπεια, με
προϋπόθεση την υπάρχουσα δεκτικότητα, μοιράζονται τη γνώση τους σχετικά με το ρόλο τους και αποφασίζουν μαζί τον
τρόπο με τον οποίο θα προγραμματίσουν τις εργασίες τους. Τότε οι μαθητές σύμφωνα με τους Vauras, Liskala, Kajamies, Kin248
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nunen και Lehtinen (2003) «…ανοίγουν το δρόμο για από κοινού επίλυση προβλημάτων...» και νοητικές καταστάσεις διαμοιραζόμενου γιγνώσκειν.

2.2.1.2. Ενημερότητα για τη σκέψη-κατανόηση γνωστικών θεμάτων στον πειραματισμό
Στην Τεχνολογία Γ΄ γυμνασίου οι μαθητές, σύμφωνα με τις οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, ακολουθούν τη μέθοδο «έρευνα
και πειραματισμός», με στόχο την ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, όπως είναι η διατύπωση ερωτήσεων,
η εξερεύνηση και η έρευνα. Μάλιστα, βάσει έρευνας η ανακαλυπτική μάθηση αποτελεί εργαλείο μεταγνωστικής ενημερότητας
για τη σκέψη (Jayapraba&Kanmani, 2013).

2.2.1.3 Ενημερότητα για τις στρατηγικές σκέψης - οι μέθοδοιTAPPS&DUPE
Στην Τεχνολογία Α΄ γυμνασίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδίασης, ζητώντας από
τους μαθητές να απαντήσουν στο ερώτημα «Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με έναν φίλο μου στο εξωτερικό για μια κατασκευή
που μου ζήτησε να του φτιάξω;» Ο εκπαιδευτικός δίνει σε γραπτό κείμενο την ιστορία στους μαθητές (βλ. ΠαράρτημαA) και
δρομολογεί την επίλυσή του με την μέθοδο Τhinking Αloud Pair Problems Solving (TAPPS). Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και εκφράζουν τη σκέψη τους δίνοντας απαντήσεις όπως «…να το φωτογραφίσουμε», «...να του μιλήσουμε», «...να το
στείλουμε απευθείας κατασκευασμένο» και «...να το σχεδιάσουμε».
Με την παραπάνω πρακτική οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα ενημερότητας της στρατηγικής της σκέψης τους και της
σκέψης των συμμαθητών τους και ο εκπαιδευτικός πληροφορείται για τη στρατηγική της σκέψης των μαθητών του, προκειμένου
να λύσουν ένα πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Pate και Miller (2012) κατέληξαν ότι η μέθοδος TAPPS είναι κατάλληλη
στρατηγική για «συνεργατική μάθηση και εξακρίβωση γνωστικών παρερμηνειών των μαθητών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον επανασχεδιασμό εξατομικευμένων ή ομαδοποιημένων παρεμβάσεων» (Pate&Miller, 2012: 120).
Μια άλλη πρακτική που μπορεί να αξιοποιηθεί στα πρώτα μαθήματα της τεχνολογίας Α΄ γυμνασίου είναι η επίλυση τεχνολογικού προβλήματος με την μέθοδο DUPE(βλ. Παράρτημα Β), που αναπτύσσει τη μεταγνώση (Elliottetal., 2008).

2.2.2 Μεταγνώση και κοινωνικο-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στην Τεχνολογία
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεταγνώση αποτελεί και προϋποθέτει στοχασμό επί της προϋπάρχουσας γνώσης και
εμπειρίας. Οι Wang & Zhang(2012) αναφέρουν ότι προγράμματα που ακολουθούσαν κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, κατά
τη θεωρία των σχημάτων (Barlett,1932), συνέβαλλαν στην αυτονόμηση και τη μεταγνωστική γνώση των μαθητών. Προέκυψε,
επιπλέον, ότι η χρήση πολυμέσων και η φάση της ανασκόπησης συνέβαλλαν στην κατεύθυνση της αυτονόμησης και της μεταγνώσης αντίστοιχα. Από την άλλη οι Erdal, Birsenκαι Bayram (2012) ανέδειξαν τη διάσταση της επικοινωνίας-συνεργασίας
των μαθητών και της αλληλεπίδρασης, δηλαδή της κοινωνικό-κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης του Vygotsky, καθώς συμπέραναν ότι η εργασιοκεντρική κοινωνικό-κονστρουκτιβική προσέγγιση επιδρά θετικά στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
και ενισχύει τη μεταγνώση σε αντίθεση με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική προσέγγιση (Κουγιουμτζής, 2015).
Σε πολλά σημεία του ΑΠΣ των μαθημάτων Τεχνολογίας Γυμνασίου ο εκπαιδευτικός καλείται να συντονίσει δραστηριότητες
στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν, να επιλέξουν, να θέσουν στόχους, να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το
έργο και την εργασία που θα αναλάβουν. Επομένως, ο ρόλος των μαθητών είναι ενεργός σε όλη την πορεία των γνωστικών
λειτουργιών. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΠΣ ο εκπαιδευτικός πρέπει να συντονίσει την ομάδα των μαθητών προκειμένου να
πάρει αποφάσεις, να κάνει συσκέψεις, να διοργανώσει σεμινάρια για τις τεχνολογικές ενότητες και για την πρόοδο των
έργων. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η προσέγγιση που ουσιαστικά καλείται να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός είναι η κοινωνικοκονστρουκβιστική (Κουγιουμτζής, 2016).

3. Μεταγνώση και αναστοχασμός των μαθητών στην Τεχνολογία
3.1.Μεταγνωστικέςλειτουργίες και πρακτικές στην Τεχνολογία
Η γνώση της διαδικασίας της σκέψης απαιτεί συνειδητή και προσεκτική συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση της πορείας και στην αξιολόγηση της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011).

3.1.1. Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός συντελείται όταν επιλέγουν οι μαθητές συνειδητά τα βήματα που θα κάνουν για να πετύχουν τους στόχους
τους.

3.1.1.1.Tο Παράδειγμα «Χρονοδιάγραμμα Έργου»
Στην Τεχνολογία οι μαθητές ασκούνται στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος του έργου (Gantt Chart, βλ. εικόνα 2) που
σύμφωνα με τους Karan και Irrizary (2014) αποτελεί μια μεταγνωστική στρατηγική που επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν
τη δράση τους.
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Εικόνα 2: Παράδειγμα εκπαιδευτικής πρακτικής για την μεταγνωστική λειτουργία σχεδιασμού
της στρατηγικής του μαθητή για την κατασκευή του Ψυγείου.

3.1.1.2. Πεδίο Δυνάμεων για επιλογή ρόλου
Οι αξιολογήσεις από τους μαθητές των εμπειριών που έχουν ήδη από άλλα μαθήματα ή δραστηριοτήτων σε διάφορους
τομείς της ζωής είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αυτογνωσίας και κατ’ επέκταση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων
της αυτορρύθμισης και της αυτο-παρακολούθησης (Gravilletal., 2002). Όπως εξηγεί ο Τόνυ Μέρυ (2002) για την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers (Βροτσού & Κουγιουμτζής, 2015), αν οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη δική τους εσωτερική αξιολογική διαδικασία, τότε θα είναι λιγότερο επιρρεπείς στο άγχος.
Στο μάθημα «Τεχνολογία Β΄ γυμνασίου» προκειμένου οι μαθητές να εντοπίσουν τις ικανότητές τους και να επιλέξουν το
ρόλο τους στην εικονική επιχείρηση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει εργασία με την οποία τους καλεί να αναστοχαστούν
και να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους σε μια σειρά από τομείς (μαθηματικά, γλώσσα, πληροφορική, κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σχέδιο κλπ) συμπληρώνοντας το πεδίο δυνάμεων (βλ. εικόνα 3).

Εικόνα 3: Πεδίο δυνάμεων για την αυτοαξιολόγηση των επιδόσεων του μαθητή σε διάφορούς τομείς.

3.1.2. Παρακολούθηση- έλεγχος
Όπως φαίνεται στην εικόνα 1 η παρακολούθηση (monitoring) και η μετα-παρακολούθηση είναι ταυτόχρονες λειτουργίες
μέσω των οποίων πληροφορείται το μεταγιγνώσκειν και το μετα-μεταγιγνώσκειν αντίστοιχα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011).
Η παρακολούθηση της μεταγνωστικής γνώσης συνδέεται με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την ακαδημαϊκή απόδοση
(Isaacson&Fujita, 2002). Ο εκπαιδευτικός στο μάθημα της τεχνολογίας θα μπορούσε να ζητήσει από τους μαθητές να αποτιμήσουν, με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου και το στόχο που έχουν θέσει στην λειτουργία του σχεδιασμού, το ρυθμό μείωσης της απόκλισης από το στόχο που έχουν θέσει εξαρχής (Schwartz&Perfect, 2002), προκειμένου να επανασχεδιάσουν το
χρονοδιάγραμμα τους.
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H παρακολούθηση της γνώσης είναι η βάση της πυραμίδας του ιεραρχικού μοντέλου της μεταγνώσης, σύμφωνα με τους
Τοbias και Everson (2002), και αυτό γιατί πίστευαν ότι η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας είναι καίριας σημασίας τόσο για την
μάθηση στο σχολείο όσο και στην κατάρτιση σε βιομηχανίες (Tobias&Fletcher, 2000).

3.1.2.1. Παρατήρηση και Καταγραφή με SRSD για γραφή δοκιμίου
Ένα παράδειγμα από την διδακτική πρακτική στην Τεχνολογία Β΄ Γυμνασίου με το οποίο η λειτουργία της παρακολούθησης συνδέεται με την αυτό-ενημερότητα και ο έλεγχος με την πληροφόρηση του γιγνώσκειν είναι η καθοδήγηση του μαθητή-«Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων» να ανατρέξει σε πηγές (π.χ. κανόνες σύνταξης του Δελτίου Τύπου ή σε ένα κείμενο
που περιγράφει τα συνήθη λάθη που γίνονται στη σύνταξη ενός Δελτίου Τύπου) και έπειτα από μελέτη (φάση παρακολούθησης) να προχωρήσει σε έλεγχο του δικού του Δελτίου Τύπου με καταγραφή σε πίνακα των κριτηρίων σύνταξης που εφάρμοσε
και των κριτηρίων που δεν εφάρμοσε στο πέμπτο βήμα της αυτορρυθμιζόμενης ανάπτυξης στρατηγικών (SSRD) για γραφή
(Harris&Graham, 1992).
Στην Τεχνολογία Γ΄ γυμνασίου σε έρευνα στο εργαστήριο συντελείται η μετα-παρακολούθηση, όταν οι μαθητές που σχεδίασαν το διάγραμμα της πειραματικής διαδικασίας, παρατηρώντας την εφαρμογή της, καταγράφουν (φάση ελέγχου) στο κεφάλαιο της γραπτής εργασίας «Περιορισμοί της Έρευνας» πιθανές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό (π.χ.
Πραγματοποιήθηκαν μόνο 3 επαναλήψεις του πειράματος λόγω περιορισμένου χρόνου).

3.1.2.2. Ανάλυση και σύγκριση μέσω Αναλογικού Συλλογισμού- Παράδειγμα «Πλυντήριο»
Οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν τις γνώσεις από ένα οικείο γνωστικό πεδίο (π.χ. πλυντήριο ρούχων) στο γνωστικό
πεδίο που μελετάται (π.χ. μηχανή Los-Angeles).

Εικόνα 4: Αναλογικό Μοντέλο Μηχανή Los-Angelesκαι Πλυντήριο.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να βρουν τις αναλογίες συμπληρώνοντας τον παραπάνω πίνακα (βλ. εικόνα 4)
καθώς η αίσθηση του οικείου σχετίζεται με τις μεταγνωστικές εμπειρίες (Efklides, 2006) και προκαλεί γρήγορα ενασχόληση
με νέα αντικείμενα (Κωσταρίδου-Ευκλειδή, 2011) και αναστοχασμό (Κρητικός & Δημητρακοπούλου, 2012).

3.1.3. Αξιολόγηση
Σε κάθε στάδιο της εργασίας πρέπει να είναι εφικτή η αξιολόγηση της νέας γνώσης και η αξιολόγηση των στρατηγικών
που ακολουθούν ως προς την αποτελεσματικότητα. Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει δημιουργία συνθηκών αναστοχασμού.

3.1.3.1.Ημερολόγιο
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές στην Τεχνολογία Α΄ γυμνασίου να γράψουν στο ημερολόγιό τους
ερωτήσεις, όπως «Τι είναι αυτό που με δυσκόλεψε και τι με βοήθησε στην πορεία της κατασκευής του έργου; Ποια από τις
διαδικασίες που ακολούθησα ήταν λάθος; Χρειάζομαι περισσότερη εξάσκηση πάνω στην δεξιότητα σχεδίασης;» Για να είναι
αποτελεσματική μια τέτοια πρακτική, θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο διδακτικής προσέγγισης αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, στην οποία ο μαθητής θα χρησιμοποιεί το ημερολόγιο ως στρατηγική παρακολούθησης της πορείας του. Σε μια τέτοια
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ολοκληρωμένη παρέμβαση οι Longκαι Aleven (2013) διαπίστωσαν ερευνητικά ότι η χρήση του ημερολογίου δεξιοτήτων βοήθησε τους μαθητές με χαμηλή απόδοση να βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα και την ορθότητα της αυτοαξιολόγησής τους.

3.1.3.2.Αλληλεπιδραστικός Εννοιολογικός Χάρτης (Interactive Concept Maps)
Η εννοιολογική χαρτογράφηση, εκτός από επικοινωνιακό εργαλείο αναζήτησης νοήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
τεχνική τελικής αξιολόγησης (Katakouzinosetal., 2016) δίνοντας την ευκαιρία τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στους μαθητές
να αναστοχαστούν (Cimolino, Kay&Miller, 2003), να γνωρίσουν τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουν και να εντοπίσουν συνδέσεις
εννοιών που συνιστούν εννοιολογικές παρερμηνείες (Νοvak, 1987). Έναν τέτοιο αλληλεπιδραστικό ημιδομημένο εννοιολογικό
χάρτη μπορεί να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός μέσω του Multimedia Builder και να τον αξιοποιήσει στο μάθημα της Τεχνολογίας Α΄ γυμνασίου, όταν θέλει να αξιολογήσει αν μετά από σειρά δραστηριοτήτων (μελέτη περίπτωσης, άσκηση αντιστοίχισης, βλ. παράρτημα) οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν την έννοια «Τεχνολογία» από την έννοια «Επιστήμη» και τελικά
να ορίσουν την έννοια «Τεχνολογία».

Εικόνα 5: Αλληλεπιδραστικός Εννοιολογικός Χάρτης για την έννοια Τεχνολογία.

3.2. Αναστοχασμός και εκπαιδευτικές πρακτικές στο μάθημα Τεχνολογίας
3.2.1. Σχέση αναστοχασμού και μεταγνώσης
Οι Σούλιος, Γωνίδα και Ψύλλος (2007) κατέδειξαν μετά από έρευνα σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού ότι μετά τη διαδικασία
του αναστοχασμού οι μαθητές του συγκεκριμένου δείγματος δίνουν περισσότερο ακριβείς μεταγνωστικές εκτιμήσεις και εμφανίζονται ως περισσότερο μεταγνωστικά ενήμεροι, σχετικά με τη γνώση που διαθέτουν και τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
Προκύπτει, λοιπόν, σχέση του αναστοχασμού με την μεταγνώση ως μια πιο γενική έννοια (Rickey & Stacey, 2000) σε σχέση
με την μεταγνώση, αφού ο ρόλος του μαθητή-ερευνητή προκαλεί αναστοχασμό σε όλη τη μαθησιακή πορεία. Όπως διαπιστώνεται από μελέτη περίπτωσης στα μαθηματικά (Elber, 2002), η αλληλεπίδραση των μαθητών (διατύπωση ερωτήσεων, υποθέσεων, σχόλιων) είναι μια συλλογική μορφή αναστοχασμού, που εμπεριέχεται σε όλες τις μεταγνωστικές λειτουργίες που
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
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Το εύρημα αυτής της μελέτης έρχεται σε συμφωνία με την οπτική του Dewey κατά την ανάλυση της Rodgers (2002), που
περιγράφει τον αναστοχασμό ως μια συστηματοποιημένη διαδικασία σε μια κοινότητα μάθησης, με δραστηριότητες που καθοδηγούν τους μαθητές από την μια εμπειρία στην άλλη με βαθύτερη κατανόηση και νοητικές αναπαραστάσεις και συνδέσεις
με άλλες εμπειρίες και ιδέες.
Από την άλλη ο Skosvmose (2008) δέχεται τη συλλογικότητα του αναστοχασμού, χωρίς όμως να θεωρεί ότι ο προσωπικός
αναστοχασμός δεν μπορεί να υπάρξει με ένα αυθόρμητο τρόπο. Παράλληλα, κρίνει απαραίτητη την αρχική πρόκληση για
την ενεργοποίηση του αναστοχασμού με καθοριστικό παράγοντα την ενεργή επικοινωνία μαθητή και εκπαιδευτικού.

3.2.2 Ιδιοαναστοχασμός και Συγκριτικός Αναστοχασμός (στη δράση και εν δράσει)
Οι τεχνικές και οι διδακτικές πρακτικές που προσφέρονται για αναστοχασμό είναι σημαντικό είτε να δίνουν τη δυνατότητα
για παρατήρηση των ενεργειών του ίδιου του μαθητή (ιδιοαναστοχασμός) είτε για παρατήρηση των ενεργειών των άλλων μαθητών (συγκριτικός αναστοχασμός).
Με την ολοκλήρωση του έργου της Α΄ γυμνασίου στην αίθουσα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να
γράψουν τους κανόνες ορθής και ασφαλούς χρήσης των εργαλείων που παρατήρησαν ότι χρησιμοποίησαν οι μαθητές στα διπλανά γραφεία εργασίας. Πρόκειται για πρακτική συγκριτικού αναστοχασμού - στη - δράση.
Μια άλλη πρακτική στην τεχνολογία της Β΄ γυμνασίου, που αποτελεί συγκριτικό αναστοχασμό - εν - δράσει περιγράφεται
διαγραμματικά κατωτέρω. Το σύνολο των μαθητών έχει χωριστεί σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει έναν τομέα
παραγωγής. Ο εκπαιδευτικός θα ενεργοποιήσει την απάντηση «Τριτογενής» στην εφαρμογή (http: /Learning Apps.org/
view2576790), αν όλοι οι μαθητές της ομάδας “3” σηκώσουν τα χέρια τους. Την ίδια στιγμή οι άλλες δυο ομάδες (“1” και “2”)
συσκέπτονται και αν η ομάδα “3” δεν δώσει την απάντηση, τότε σηκώνουν κάρτες με τον αριθμό της ομάδας που θεωρούν ότι
οι μαθητές θα έπρεπε να είχαν σηκώσει τα χέρια τους. Μια τέτοια πρακτική είναι αποτελεσματική, καθώς η παρουσία των
συμμαθητών προκαλεί την αυτορρύθμιση (Lazonder, 2005 ˙Fawcett & Garton, 2005).

Εικόνα 6: Δραστηριότητα συγκριτικού αναστοχασμού-εν-δράσει.

3.2.3.Αναστοχασμός μέσω Σωκρατικού Διαλόγου
Οι υψηλότερες ικανότητες σκέψης και ο αναστοχασμός μπορούν να προκληθούν μέσω της Σωκρατικής μεθόδου (Lam,
2011). Από μια ερώτηση του εκπαιδευτικού (βλ. ενότητα 2.2.1.3) μπορεί να προκληθεί διάλογος με έναν μαθητή και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ζητήσει από τον μαθητή να εξηγήσει ή να περιγράψει τον ισχυρισμό του «Να το βγάλουμε φωτογραφία»
και να τον ελέγξει, απαντώντας σε ερωτήσεις “Με τη φωτογραφία είναι εύκολο να γίνουν σαφείς οι διαστάσεις;”, “Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση των διαστάσεων σε μια φωτογραφία;» Στη συνέχεια, θα χρειαστεί ο μαθητής
και οι συμμαθητές του να αποφασίσουν αν θα δεχτούν τον ισχυρισμό του συμμαθητή τους.
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4. Συμπεράσματα
Το μάθημα της Τεχνολογίας μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν τη μεταγνώση.
Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναδείξει τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών και να τις ενισχύσει με στρατηγικές επίλυσης
προβλήματος, αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης και καταγραφής (ημερολόγιο, πεδίο δυνάμεων). Συνακόλουθα,
χρειάζεται να διεγείρει το ενδιαφέρον και να εκπαιδεύσει τους μαθητές του να σχεδιάζουν τη δράση τους, να παρακολουθούν
τη σκέψη τους και τη σκέψη των άλλων, να ελέγχουν και να αξιολογούν τον εαυτό τους ή να αξιολογούνται από τους συμμαθητές τους. Σταδιακά, και ακολουθώντας ο εκπαιδευτικός εργασιοκεντρική κοινωνικό-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, οι
μαθητές επιτυγχάνουν την αυτορρύθμιση. Ο αναστοχασμός είναι δομικό στοιχείο της μεταγνωστική εμπειρίας όλης της μαθησιακής πορείας και μπορεί να επιτευχθεί με αναλογικό συλλογισμό, με Σωκρατικό Διάλογο και με συγκριτικό αναστοχασμό-εν-δράσει.
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Παράρτημα Α: Ιστορία-πρόκληση ενδιαφέροντος για μέθοδο TAPPS
Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε για τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, για να κάνουμε μια κατασκευή. Σήμερα θέλω να
με βοηθήσετε σε μια κατασκευή που θέλω να τη χαρίσω σε ένα φίλο μου. Ένας φίλος μου από τη Βραζιλία, oFelipe, που έχω
πολύ καιρό να τον δω, γιατί είναι πολύ απασχολημένος, ζει μόνιμα στη Βραζιλία, δεν μιλάει πολύ καλά Αγγλικά, όπως και
εγώ, και θέλει να του φτιάξω το μπαούλο των αναμνήσεών του. Ξέρει ότι φτιάχνω πραγματάκια και μου το ζήτησε. Από παλιά
φτιάχνω τέτοια ξύλινα μπαούλα. Σήμερα σας έχω φέρει ένα τέτοιο. Το θέμα είναι το εξής: Θέλω να του φτιάξω κάτι που να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. Πρέπει να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Το μόνο που έχω μαζί μου
είναι ένα παλιό μπαούλο».

Παράρτημα Β: Παράδειγμα Επίλυσης Προβλήματος με την μέθοδο DUPE
Φύλλο Εργασίας
Να γράψεις δύο πιθανές λύσεις που θα πρότεινες για να ενώσεις τα δυο κομμάτια του ηλιακού αυτοκινήτου. Σε κάθε πρόταση να περιγράψεις τη σειρά των τεχνικών εργασιών που θα ακολουθήσεις και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις για την
κάθε εργασία. Στη συνέχεια να κάνεις κατάταξη των εργαλείων αυτών με βάση την τεχνική εργασία για την οποία αξιοποιούνται συμπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί.

Το ηλιακό αυτοκίνητο σε δυο κομμάτια (Μπροστά και πίσω σασί).

Λύση 1η:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Εργαλεία

Τεχνική Εργασία

Εργαλεία

Τεχνική Εργασία
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Λύση 2η:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Περιγράφεται με παράδειγμα «Η μέθοδος επίλυσης των προβλημάτων» DUPE
Define - Ορισμός του προβλήματος: Θέλω να κολλήσω τα δυο μέρη του αυτοκινήτου.
Understanding - Κατανόηση του προβλήματος (Περιγράφω τι είναι αυτό που με απασχολεί σε αυτό το πρόβλημα.)
Περιγραφή: Τα δυο μέρη του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένα από μαλακό ξύλο το οποίο μπορώ να κόψω με μια απλή
σέγα χειρός. Το μπροστινό μέρος έχει πλάτος 6 εκατοστά ενώ το πίσω μέρος έχει πλάτος 7 εκατοστά. Επιπλέον, παρατηρώ
ότι υπάρχει η δυνατότητα να εισχωρήσει τμήμα από το μπροστινό σασί στο πίσω. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλος ο μηχανισμός είναι
Planning - Σχεδίαση: Προσδιορισμός πιθανών λύσεων:
Λύση 1η: Βάζω ξυλόκολλα ή θερμοκόλλα σιλικόνης πλευρικά στο μπροστινό σασί. Στη συνέχεια τοποθετώ το μπροστινό σασί
μέσα στο πίσω, αφού διαπίστωσα ότι αυτό χωράει (7εκ>6εκ). Πιέσω με το χέρι μου στο εξωτερικό του πίσω μέρους του αυτοκινήτου μέχρι η κόλλα να παγώσει και έτσι να σκληρύνει.
Λύση 2η: Βάζω ξυλόκολλα ή θερμοκόλλα σιλικόνης πλευρικά στο μπροστινό σασί. Στη συνέχεια τοποθετώ το μπροστινό σασί
μέσα στο πίσω αφού διαπίστωσα ότι αυτό χωράει (7εκ>6εκ). Βάζω το αυτοκίνητο στο σφιγκτήρα ή την μέγγενη προκειμένου
να το πιέσει το εξωτερικό του πίσω μέρος του αυτοκινήτου με την κόλλα που έχω βάλει πλευρικά.
Λύση 3η: Τοποθετώ το μπροστινό σασί μέσα στο πίσω αφού διαπίστωσα ότι αυτό χωράει (7εκ>6εκ). Με δυο βίδες που θα
χρησιμοποιήσω (μία από την μια πλευρά και μία από την άλλη) και ένα κατσαβίδι βιδώνω τα δυο ξύλα.

Evaluation - Αξιολόγηση πιθανών λύσεων:
Αξιολόγηση 1ης λύσης: Θα χρειαστεί να ασκήσω πίεση, χωρίς να ξέρω πόση ώρα θα αρκεί να πιέζω, και έχοντας απασχολημένο το ένα μου χέρι δεν θα μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο που να αφορά την επιδιόρθωση του αυτοκινήτου. Άρα η λύση
αυτή οδηγεί σε άλλο πρόβλημα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο (Οδηγεί σε άλλο πρόβλημα; Αν ναι, ποιο;)
Αξιολόγηση 2ης λύσης: Μπορώ να πιέσω για αρκετή ώρα και ουσιαστικά οι σιαγόνες της μέγγενης αντικαθιστούν την πίεση
που εγώ εφαρμόζω.(Οδηγεί σε άλλο πρόβλημα; Αν ναι, ποιο;)
Αξιολόγηση 3ης λύσης: Η λύση είναι αρκετά καλή. Ωστόσο επειδή το ξύλο είναι αρκετά μαλακό και στην κατασκευή έχει
ήδη τοποθετηθεί ο μηχανισμός, η διαδικασία αυτή καθίσταται επίφοβη για την διατήρηση της κατασκευής σε ικανοποιητική
κατάσταση (Οδηγεί σε άλλο πρόβλημα; Αν ναι, ποιο;)
Τελική λύση/Τροποποίηση προβλήματος: Η δεύτερη λύση θεωρείται καλύτερη, γιατί μου λύνει το πρόβλημα και ταυτόχρονα
μπορώ να κάνω άλλες επιδιορθώσεις στην κατασκευή, όση ώρα οι σιαγόνες πιέζουν τα ξύλα για να κολλήσουν μεταξύ τους.

Παράρτημα Γ: Μελέτη Περίπτωσης και Άσκηση Αντιστοίχισης
Μελέτη Περίπτωσης
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Άσκηση 1. Να περιγράψεις μέσα σε λίγες σειρές: από τι είναι φτιαγμένο το «λουλούδι» της εικόνας.
Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένο το “λουλούδι”;
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Ποιες επιστημονικές αρχές (ιδιότητα υλικών) αξιοποιήθηκαν στην κατασκευή του «λουλουδιού»;
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Ποια ανάγκη ικανοποιεί; Που θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις;
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Με ποιον τρόπο συνδέεται η επιστήμη με την τεχνολογία;
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Εικόνα από την εφαρμογή http://learningapps.org/view2559770.

Άσκηση 2. Αφού δοκιμάσεις να συνδέσεις τις εικόνες της εφαρμογής να κάνεις την παρακάτω αντιστοίχιση
συμπληρώνοντας τη δεύτερη στήλη του πίνακα.
Επιστήμη
1. Πολιτικού Μηχανικού
2. Ιατρικής
3. Φυσικής Αγωγής
4. Μηχανολογίας
5. Πληροφορικής
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Αντιστοίχιση
1
2
3
4
5

Τεχνολογία
α. Αθλητικά παπούτσια με 3d printing
β. Εκτοξευόμενου σκυροδέματος
γ. Στηθοσκόπιο
δ. Εφαρμογή oasatelematics
ε. Seatrac
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Αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για τον επιστημονικό γραμματισμό
των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ και επαγγελματικός εαυτός:
μελέτη περίπτωσης
Δεληκάρη Παρασκευή1

Περίληψη
Στο κείμενο αυτό αξιοποιούμε ερευνητικά μια μελέτη περίπτωσης: τις αναπαραστάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών ενός ΕΠΑ.Λ της περιοχής των Κυκλάδων (48 μέλη), σχετικά με τις δυνατότητες επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και
μαθητριών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και τις απόψεις μαθητών και μαθητριών ενός τμήματος της Α τάξης του συγκεκριμένου σχολείου για το ίδιο ζήτημα.
Μεθοδολογικά ανιχνεύουμε τις αναπαραστάσεις, με σύντομο ποιοτικό ερωτηματολόγιο, το οποίο δουλεύτηκε με δώδεκα ομάδες
των τεσσάρων ατόμων, σε επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο. Τα ερωτήματα απαντήθηκαν από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και ανιχνεύουν τις αντιλήψεις και τις νοηματοδοτήσεις τους για τον επιστημονικό γραμματισμό.
Ερευνητική υπόθεση της επιμορφωτικής αυτής αλληλεπίδρασης με τους/τις εκπαιδευτικούς είναι ότι στο λόγο τους (discourse) οι
εκπαιδευτικοί συσχετίζουν παραδοχές για την επαγγελματική αυτοεικόνα, με παραδοχές σχετικά με τα γνωστικά και λοιπά κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών τους. Επίσης, στις διαπιστώσεις τους λανθάνουν εσωτερικευμένες αρνητικές αξιολογικές παραδοχές σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο σχολείου, οι οποίες διαπλέκονται με αρνητικές ή περιορισμένες προσδοκίες
σχετικά με τις δυνατότητες επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών.

Abstract
This paper analyses a case study about representations of the Teachers’ Association (48 members) of a Vocational School in the Cyclades region on the possibilities of scientific literacy of students of this specific school unit. We also focus on the pupils’ representations
on the same issue (22 pupils).
These representations are being methodologically examined with a short qualitative questionnaire, which has been worked with twelve
groups of four persons within an experiential educational workshop. The questions are so formulated as to reflect the teachers’ (of
all specialties who work at this school) perceptions and significations on the concept of scientific literacy.
Research hypothesist can be described as follows; professional self-image assumptions are associated within the teachers’ discourse,
with assumptions about the cognitive and other social characteristics of their students. Internalized negative evaluative assumptions
about this particular type of school, intertwine with negative or limited expectations about the possibilities of scientific literacy of the
students latent in the teachers’ discourse.

Λέξεις-Κλειδιά
Γραμματισμός, αναπαραστάσεις, μελέτη περίπτωσης (case study), λόγοι (discourses), ομάδες εστίασης (focus group)

1. Θεωρητικές και Μεθοδολογικές παραδοχές: θεμελίωση της ανάγκης διερεύνησης του
συγκεκριμένου θέματος
Στο κείμενο αυτό αξιοποιούμε ερευνητικά μία μελέτη περίπτωσης: τις αναπαραστάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών ενός ΕΠΑΛ της περιοχής των Κυκλάδων (48 μέλη), εκπαιδευτικοί (25 άνδρες και 23 γυναίκες) όλων των ειδικοτήτων, σχετικά με τις δυνατότητες επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών της συγκεκριμένης σχολικής
μονάδας. Αφορμή για την εισήγηση αυτή στάθηκε τρίωρη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Πώς να κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ
κοινότητες ανάγνωσης»2 με το συγκεκριμένο Σύλλογο. Σε αυτή τη διαδικασία και την αντιμετώπισή της ως ερευνητικής, λανθάνουν μια σειρά από θεωρητικές και μεθοδολογικές παραδοχές:
α) ως προς τη χρήση της μελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής στρατηγικής, που επιτρέπει να ανιχνευθούν οι όροι με τους
οποίους τίθεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα – εδώ στην κοινότητα των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, η συζήτηση της έννοιας του επιστημονικού γραμματισμού,
1
2

Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Κυκλάδων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Την επιμορφωτική συνάντηση με αυτή τη μορφή, έχω επαναλάβει έκτοτε σε άλλα τέσσερα ΕΠΑ.Λ διαφορετικών νησιών, με μεγάλους
Συλλόγους Διδασκόντων και Διδασκουσών, και έχω ενταχθεί με άλλες έξη φιλολόγους εκπαιδευτικούς από ΕΠΑ.Λ (2 γυναίκες εκπαιδευτικοί από το ΕΠΑ.Λ και το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Σύρου, μία από το ΕΠΑ.Λ Σίφνου, δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί από το ΕΠΑ.Λ Σαντορίνης
και μία εκπαιδευτικός από το ΕΠΑ.Λ Μήλου) στην ερευνητική ομάδα του ΙΕΠ που έχει ως αντικείμενό της το έργο, με τίτλο: Διερεύνηση
διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ. Εμπνεόμενη από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, πριν αυτό λάβει την τελική του μορφή, ενέταξα στη δουλειά μου ως σχολικής συμβούλου αυτές τις επιμορφώσεις, με
υλικό δικής μου επινόησης, με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ των Κυκλάδων στα οποία έχω παιδαγωγική ευθύνη. Ενημέρωσα σχετικά τον τότε επιστημονικό υπεύθυνο, κύριο Βεκρή, Σύμβουλο Α΄ του ΙΕΠ, για αυτή την πρωτοβουλία
μου, ο οποίος αντέδρασε θετικά, στη Συνάντηση Προβληματισμού του ΙΕΠ, «Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ κοινότητες ανάγνωσης: Έρευνα,
Προτάσεις και Προοπτικές», 4-5-2017, 6ο ΕΠΑ.Λ Αθηνών.
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β) ως προς την επιμορφωτική συνάντηση ως έρευνα με ομάδες εστίασης (focus group),
γ) ως προς τη δυνατότητα να ανιχνευθούν οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών μέσω των λόγων (discourses) με τους οποίους αυτοί/αυτές ρηματοποιούν τις σχετικές
προσδοκίες τους στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου
δ) ως προς τη λειτουργία της έννοιας του επιστημονικού γραμματισμού ως κομβικού σημείου (nodal point).
ε) ως προς τη συνάρθρωση (articulation) των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών
και μαθητριών με προσλήψεις της επαγγελματικής ταυτότητας
στ) ως προς τη δυνατότητα να αποτυπωθούν τα παραπάνω μέσω ενός σύντομου ποιοτικού ερωτηματολογίου ανοικτού τύπου
με το οποίο συνεργαστήκαμε στις ομάδες εστίασης.
Ειδικότερα: ως προς το α) δηλαδή τη χρήση της μελέτης περίπτωσης, είναι βιβλιογραφικά και ερευνητικά γνωστό ότι αποτελεί θεμιτή στρατηγική διεξαγωγής έρευνας «που περιλαμβάνει την εμπειρική διερεύνηση ενός συγκεκριμένου σύγχρονου
φαινομένου μέσα στο πραγματικό πλαίσιο της ζωής του χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές απόδειξης», σύμφωνα με τον Yin
(1981 και 1994), όπως παρατίθεται από τον Robson (2007, 212). Εδώ, ως περίπτωση, με ερευνητικούς όρους, αντιμετωπίζεται
η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ, στο πλαίσιο τρίωρης επιμορφωτικής αλληλεπίδρασης, υπό
τον συντονισμό μου, γύρω από τη θεματική του επιστημονικού γραμματισμού.
Ως προς το β) στην αντιμετώπιση της επιμορφωτικής συνάντησης ως έρευνας με ομάδες εστίασης (focus group), λανθάνουν
οι ακόλουθες ιδεολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές. Η ομάδα εστίασης (που αναφέρεται μερικές φορές ως συνέντευξη
ομάδας εστίασης – κάτι που τονίζει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ειδικό τύπο συνέντευξης – «είναι μια ομαδική συνέντευξη
πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, από όπου προέρχεται και η έννοια ‘εστίαση’. Είναι μια ανοικτή, ομαδική συζήτηση που καθοδηγείται από τον ερευνητή και τυπικά εκτείνεται πάνω από τουλάχιστον μια ώρα, πιθανώς δύο ή περισσότερες… Οι ομάδες
εστίασης μπορούν και έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύουσα μέθοδος συλλογής δεδομένων σε μια μελέτη» (όπ.π., 340-341).
Στην περίπτωσή μας, οι ομάδες εστίασης υπηρετούν την ανάγκη συγκέντρωσης εμπειρικών δεδομένων σχετικών με τη ερευνώμενη μελέτη περίπτωσης. Ο Johnson (1996, όπως παρατίθεται από τον Robson, 2007, 337) ισχυρίζεται ότι οι ομάδες εστίασης
«έχουν την αξιοσημείωτη δυνατότητα να εγείρουν συνειδητότητα και να ενδυναμώνουν τους συμμετέχοντες» και αυτό αποτελεί
άλλη μία αιτία για την επιλογή της μεθόδου αυτής ως επιμορφωτικής στρατηγικής, καθώς στις επιμορφωτικές μου προθέσεις
είναι οι διεργασίες ενδυνάμωσης (empowerment) της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, μέσω της εστιασμένης
συζήτησης ανάμεσα σε ισότιμους συνομιλητές και συνομιλήτριες, που επιτρέπει, σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις μας,
μεγαλύτερη επαγγελματική αυτοσυνειδησία. Την έννοια της ενδυνάμωσης χρησιμοποιούμε όπως οι Page and Czuba (1999,
όπως παρατίθενται από τον Kimwarey, 2014, 51), οι οποίοι αφού επισημάνουν ότι η έννοια της ενδυνάμωσης διαφοροποιείται
ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία, την περιγράφουν ως πολυδιάστατη κοινωνική διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να
αποκτούν έλεγχο στις ζωές τους και στην κοινωνία. Την ορίζουν ως κοινωνική, καθώς συντελείται μαζί με άλλους, και ως διαδικασία, καθώς μοιάζει με ταξίδι, μέσω του οποίου οι άνθρωποι αναπτύσσονται και κερδίζουν έλεγχο και εξουσία στις πρακτικές τους και στις επαγγελματικές συνθήκες… Παράλληλα, επειδή είναι προϊόν αλληλεπίδρασης, τη θεωρούν ως
μετασχηματιστική διαδικασία, που επιτρέπει στα άτομα να κατακτούν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Συνοψίζοντας, ορίζουν την ενδυνάμωση ως διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να διαμορφώνουν αυτοεικόνα ανακαλύπτοντας δυνατότητες, και όρια στις προσπάθειες και τις στοχεύσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον»
Ως προς τα γ), δ) και ε): τη δυνατότητα να ανιχνευθούν αναπαραστάσεις στους λόγους (discourses) των εκπαιδευτικών:
την έννοια των αναπαραστάσεων ορίζουμε αντλώντας από την κοινωνική ψυχολογία, με τα λόγια της Jodelet (1984, 362)3,
αυτές βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με τη θέση του ατόμου «στην κοινωνία, την οικονομία και την κουλτούρα». Σε ό,τι αφορά
τις σχέσεις πραγματικού-ιδανικού, υποκειμενικού-αντικειμενικού και εσωτερικού-εξωτερικού, στο πλαίσιο των κοινωνικών
αναπαραστάσεων, τονίζει, ότι «κάθε κοινωνική αναπαράσταση δεν είναι ούτε ο διπλασιασμός του πραγματικού ούτε ο διπλασιασμός του ιδανικού, ούτε το υποκειμενικό μέρος του αντικειμενικού ούτε το αντικειμενικό μέρος του υποκειμενικού.
Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία αποκαθίσταται η μεταξύ τους σχέση». Επιλέγουμε το συγκεκριμένο ορισμό καθώς
εστιάζει στον κοινωνικό και δυναμικό χαρακτήρα των αναπαραστάσεων. Την έννοια του λόγου (discourse), αντλώντας από
την πολιτική θεωρία του λόγου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους Ernesto Laclau, Chantal Mouffe και Γιάννη Σταυρακάκη,
εννοούμε ως εξής: Ο λόγος κατασκευάζει τον κόσμο μας και τις αναπαραστάσεις μας δι’ ενός νοήματος και εξαιτίας της αμφισημίας της γλώσσας κατά την οποία ο καθορισμός της σημασίας των σημαινόντων είναι ενδεχομενικός, το νόημα δεν μπορεί
ποτέ να παγιωθεί απόλυτα. Στόχος λοιπόν της ανάλυσης, είναι να αναζητήσει τους μηχανισμούς με τους οποίους προσπαθούμε
να καθορίσουμε τη σημασία των σημαινόντων. Για τους Laclau και Mouffe, ο λόγος είναι μια δομημένη ολότητα στην οποία
λαμβάνει χώρα η συνάρθρωση (articulation), πρακτική η οποία συνδέει ετερογενή σημαίνοντα και τα μορφοποιεί σε μια
ενιαία ταυτότητα. Όλα τα σημαίνοντα, οι λέξεις, οι έννοιες που συναρθρώνονται σ’ ένα λόγο και τον συγκροτούν, αποκαλούνται στιγμές. Ανάμεσα στις στιγμές, υπάρχουν σημεία που έχουν αυξημένη βαρύτητα για το λόγο. Αυτά ονομάζονται κομβικά σημεία. Τα προνομιακά αυτά σημαίνοντα καθορίζουν το λόγο και τη σημασία των υπόλοιπων δευτερευουσών στιγμών.
3

D Jodelet, «Représentation sociale, phénomènes, concept et théorie», στο έργο S. Moscovici, Psychologie sociale, εκδ. PUF, Παρίσι 1984, σ
362, όπως παρατίθενται από τον Καμπέρη (1999, 12).
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Οι στιγμές δηλαδή νοηματοδοτούνται μέσα από τη σχέση τους με το κομβικό σημείο (Philips & Jorgensen, 2002). Στα συμφραζόμενα αυτής της εισήγησης, ο επιστημονικός γραμματισμός συνιστά τέτοιο κομβικό σημείο, ενώ στιγμές συνιστούν οι
αναπαραστάσεις και οι ρηματοποιημένες εικασίες των εκπαιδευτικών για το τι συνιστά για εκείνους/εκείνες επιστημονικό
γραμματισμό καθώς και οι απόψεις των μαθητών και μαθητριών του δείγματος (βλέπε παρακάτω).
Ως προς το στ) Το ποιοτικό ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο συνεργαστήκαμε με τις ομάδες εστίασης, περιλαμβάνει
τους παρακάτω τέσσερις θεματικούς άξονες:
α) Από την εκπαιδευτική σας εμπειρία, ποιο άτομο θεωρείτε ως επιστημονικά γραμματισμένο;
β) Από την εκπαιδευτική σας εμπειρία, θεωρείτε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ έχουν χαρακτηριστικά που εμποδίζουν τον επιστημονικό γραμματισμό τους;
γ) Από την εκπαιδευτική σας εμπειρία, ποιες διδακτικές πρακτικές θεωρείτε ότι ενισχύουν τον επιστημονικό γραμματισμό
των μαθητών και μαθητριών;
δ) Μάθηση μέσω μικρών ερευνών: από την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικών, πώς νομίζετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί η παραπάνω διδακτική μεθοδολογία στο μάθημά σας4;
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας αυτής προστέθηκαν στο εμπειρικό υλικό και μαρτυρίες μαθητών και μαθητριών από την Α΄ τάξη του συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ (16 μαθήτριες και 6 μαθητές) τις οποίες αποτύπωσε και επεξεργάστηκε
η εκπαιδευτικός Αικατερίνη Μηλιαράκη με αφορμή το Πρόγραμμα του ΙΕΠ στο οποίο αναφέρομαι εδώ παραπάνω (Υποσημείωση 2) την οποία ευχαριστώ και από εδώ για αυτό το επιπλέον υλικό. Η συγκέντρωση του υλικού έγινε με ανοικτή εστιασμένη συζήτηση, την οποία κατηύθυνε η Αικατερίνη Μηλιαράκη, στο πλαίσιο γλωσσικού μαθήματος, ενώ η δεύτερη
εκπαιδευτικός, Νίκη Μήτσιου, που επίσης παίρνει μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΕΠ κρατούσε σημειώσεις με τα
σχόλια των μαθητών και μαθητριών. Έχουμε συνείδηση ότι η εστιασμένη συζήτηση στα συμφραζόμενα ενός εκπαιδευτικού
θεσμού, όπως αυτός μιας σχολικής τάξης, απέχει ερευνητικά, με μεθοδολογικούς και οντολογικούς όρους, από αυτήν σε άλλον
θεσμοθετημένο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, καθώς καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης λανθάνουν: συμβάσεις που αφορούν τη
λειτουργία του θεσμού, τους ρόλους των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, τις ιεραρχημένες σχέσεις, περιχαράξεις και ταξινομήσεις5 όπως περιγράφονται από τον Bernstein (και παρατίθενται από τον Σολομών, 1989) που αφορούν τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών, την ιεράρχηση των γνωστικών αντικειμένων, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγικές, ιδεολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές παραδοχές. Δηλαδή, το πλαίσιο (context) του συγκεκριμένου σχολικού Τμήματος διαφέρει
ως προς τη θεσμική και ρηματική συγκρότησή του από αυτό του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, που διέπεται από
άλλες θεσμικές και ρηματικές συμβάσεις. Ωστόσο, έχει ερευνητικό ενδιαφέρον να αποτιμηθούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις των δύο λόγων (discourses), καθώς τα ερευνώμενα κοινωνικά υποκείμενα και οι νοηματοδοτήσεις τους αλληλεπιδρούν
συστηματικά, υπό τους παραπάνω περιορισμούς, στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα.
Οι ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε μέσα από τους παραπάνω θεματικούς άξονες είναι οι
εξής:
α) με ποιους όρους συζητείται η έννοια του επιστημονικού γραμματισμού στο συγκεκριμένο Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών;
β) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν στους μαθητές και τις μαθήτριες χαρακτηριστικά που εμποδίζουν τον επιστημονικό γραμματισμό τους; Αν ναι, αυτά αφορούν γνωστικά, κοινωνικά, πολιτισμικά ή άλλα χαρακτηριστικά, στα οποία
λανθάνουν στερεοτυπικές παραδοχές και αναπαραστάσεις που διαμεσολαβούν την αλληλεπίδραση με τους συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες και ενδεχομένως υπονομεύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα;
γ) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στοχεύουν με τις διδακτικές πρακτικές και τις διδακτικές επιλογές τους στον επιστημονικό
γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών; Συσχετίζουν τις δικές τους πρακτικές και επιλογές με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών και των μαθητριών;
δ) οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα έχουν αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα, αν προσδώσουν στις διδακτικές τους πρακτικές ερευνητικό χαρακτήρα;
Η μέθοδος της μάθησης μέσω μικρών ερευνών (inquiry based learning) περιγράφεται διεξοδικά από τη Χαλκιά (2011, 87-116), η οποία
την ορίζει ως εξής: «αποτελεί τον απόηχο του ανακαλυπτικού μοντέλου. Αποσκοπεί στη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων που να
ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναζητούν πληροφορίες γα ένα ερώτημα ή ένα πρόβλημα που τους ενδιαφέρει και να υλοποιούν σχετικές
διερευνήσεις ή μικρές έρευνες για να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα ή πρόβλημα. Ενσωματώνει τις αρχές του ανακαλυπτικού
μοντέλου, και ιδιαίτερα της ελεύθερης ανακάλυψης. Μόνο που τώρα ο στόχος είναι πιο μικρός και, ως εκ τούτου, ρεαλιστικός. Δηλαδή τα
προς διερεύνηση ερωτήματα είναι πιο πεζά, πιο καθημερινά και γι΄αυτό πιο εφικτά και πιο ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Σήμερα, η
μάθηση μέσω μικρών ερευνών έχει ως βασικό στόχο την άσκηση των μαθητών σε επιστημονικές διαδικασίες, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δικές τους έρευνες…».
5
Οι όροι “classification” και “framing” στην ελληνική γλώσσα έχουν μεταφρασθεί από το Χαράλαμπο Νούτσο (1979 & 1983) ως «κατάταξη»
και «κατάτμηση» και από τον Ιωσήφ Σολομών ως «ταξινόμηση» και «περιχάραξη» (επικρατούσα). Η μετάφραση του Νούτσου (κατάταξη
για τον όρο classification), αξιοποιήθηκε για να δείξει ότι, στα Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης, η σχολική γνώση δεν ταξινομείται
απλώς, αλλά κατατάσσεται ιεραρχικά μέσω της διαφορετικής «βαρύτητας» των μαθημάτων. Ταξινόμηση: σχέση ανάμεσα στα περιεχόμενα
της σχολικής γνώσης. Περιχάραξη: το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών που έχουν οι μαθητές/μαθήτριες και διδάσκοντες/διδάσκουσες
όσον αφορά τον έλεγχο αυτού που μεταδίδεται και αυτού που προσλαμβάνεται.
4
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ε) Με ποιους όρους προσλαμβάνουν την έννοια του επιστημονικού γραμματισμού οι μαθητές και οι μαθήτριες του συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ;
στ) Συγκλίνουν οι απόψεις των μαθητών και μαθητριών με αυτές των εκπαιδευτικών για το πώς μπορεί να κατακτηθεί αυτός
ο γραμματισμός;

2. Παραδείγματα από το εμπειρικό υλικό που αφορά το Σύλλογο Διδασκόντων
και Διδασκουσών
Όσον αφορά το επιστημονικά γραμματισμένο άτομο, αφού ξεπεραστεί η αρχική αμήχανη αντίδραση - «τι σχέση μπορεί
να έχει αυτή συζήτηση με τα ΕΠΑ.Λ», οι απαντήσεις εστιάζουν στην εφαρμοσμένη γνώση, ανεξάρτητα από το πού αυτή συγκροτήθηκε (τριτοβάθμια ιδρύματα ή άλλες μη θεσμοποιημένες πηγές), την ανάγκη για επικαιροποίηση της γνώσης αυτής, την
πλαισίωση της επιστημονικής γνώσης, δηλαδή το συσχετισμό των επιστημονικών γνώσεων με αξίες, παραδοχές, οικογενειακές
και προσωπικές μαθησιακές εμπειρίες, την ανάγκη για μετασχηματισμό όλων των παραπάνω. Για παράδειγμα; «Επιστημονικά
γραμματισμένο άτομο είναι αυτό που έχει τελειώσει την Τριτοβάθμια και εφαρμόζει την επιστήμη», «ανεξάρτητα με το τι
σπούδασε, είναι αυτός που μπορεί να σκέφτεται και να εφαρμόζει καινούργια πράγματα, εγώ από έναν τέτοιο άνθρωπο βοηθήθηκα εκεί –στην επαρχία- που μεγάλωσα», «Αυτός που έχει αποκτήσει γνώσεις από σπουδές, από επιμόρφωση, από πρακτική, από προσωπική ενημέρωση, από το διαδίκτυο, με τη δια βίου μάθηση, με το χρόνο, το βίωμα, τα λάθη και την ηλικία»,
«ο open minded», «αυτός που διαθέτει μετασχηματίζουσα μάθηση: δηλαδή δεν έχει μόνο γνώσεις και παγιωμένες αντιλήψεις
αλλά μπορεί να μετασχηματίζει τις συνήθειες, τις πρακτικές, τις μεθοδολογικές του επιλογές», «αυτός που συνδυάζει την επιστήμη του με άλλα επιστημονικά πεδία, τον επιστημονικό τρόπο σκέψης (διασταυρώνει, επιβεβαιώνει), την προσωπικότητα
(αξίες, στάσεις, οικογενειακό περιβάλλον, εργασιακό, πόρους)». Η διατύπωση δεν αποτυπώνει έμφυλες εμπειρίες παρά το
ότι εκφράζεται από διαφορετικά κοινωνικά φύλα: δηλαδή, άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί υιοθετούν την αναφορά στις
εμπειρίες τους χωρίς να επεξεργάζονται το πώς έμφυλες εμπειρίες ανισότητας μπορεί να παρεισφρέουν στις εκπαιδευτικές6.
Όσον αφορά τα εμπόδια των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ για να είναι επιστημονικά γραμματισμένοι, οι απαντήσεις
εστιάζουν άλλοτε σε γνωστικά εμπόδια, άλλοτε σε κοινωνικά και οικονομικά, άλλοτε αποδίδονται στις γνωστικές δυσκολίες
παθολογικά χαρακτηριστικά (μαθησιακές δυσκολίες): «Δεν έχουν ενεργητικό λεξιλόγιο», «έχουν μαθησιακές δυσκολίες»,
«έχουν δυσκολίες με την ακαδημαϊκή γνώση και τη θεωρία», «έλλειψη κινήτρων οικογενειακών και κοινωνικών», «έχουν
σχέση αντιπαράθεσης με την επιστήμη». Με αφορμή τη συζήτηση για τα εμπόδια προκύπτουν δύο ειδών παραδοχές που έχουν
ενδιαφέρον για την εισήγησή μας:
α) Την ίδια στιγμή που διατυπώνονται τα εμπόδια για τον επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών, ταυτόχρονα
διατυπώνονται και ισχυρισμοί για το πώς αυτά ξεπερνιούνται. Για παράδειγμα: «Αν έχει βιωματικά χαρακτηριστικά η
γνώση, αν μπορούν να τα βιώσουν, να τα κατασκευάσουν, τότε βελτιώνεται και η επιστημονική τους σκέψη», «Όσα δεν
μπορούν να γίνουν πρακτικά, πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι να συνδεθούν με την προσωπική τους ζωή για να τα μάθουν».
β) Με αφορμή τη συζήτηση για τα εμπόδια, έρχονται στην επιφάνεια αντιφατικές και αμφίθυμες αναπαραστάσεις για τα
ΕΠΑ.Λ, σε κάποιες περιπτώσεις συσχετίζονται με την επαγγελματική ταυτότητα. Για παράδειγμα: «Τα εμπόδια υπάρχουν
πριν το σχολείο. Τα ΕΠΑ.Λ είναι σχολεία β΄ διαλογής, Οι εκπαιδευτικοί… κάποιους τους βολεύει, προσαρμόζουν τις πρακτικές τους…», «Τι άποψη έχει η κοινωνία για τα ΕΠΑ.Λ; Απαξιωτική», «Δεν έρχονται καλοί μαθητές, δεν τους αφήνουν
οι γονείς τους», «Εκεί πάνε οι τρίτης διαλογής μαθητές», «Γιατί έρχεται στα ΕΠΑ.Λ ο κακός μαθητής; Ο κουλός, αυτός
που δεν ξέρει να καρφώσει ένα καρφί, θα πάει στα ΓΕΛ», «Είναι δύο ξεχωριστά σχολεία», «Πολλά μηχανήματα προηγμένων χωρών είναι προϊόντα επαγγελματικών σχολείων», «Πολλά μυαλά οδηγούνται στην ανεργία, έτσι που είναι οργανωμένα τα δύο σχολεία», «Άλλο η Ιατρική άλλο τα ΕΠΑ.Λ», «Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ είναι ικανοί στα εργαστηριακά
μαθήματα».
Όσον αφορά τη συζήτηση για τις διδακτικές πρακτικές που ενισχύουν τον επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών και
μαθητριών, οι εκπαιδευτικοί έχουν υιοθετήσει και έχουν επεξεργαστεί διδακτικές πρακτικές με τις οποίες αντιπαλεύουν τα
εμπόδια για το γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών. Για παράδειγμα: «Όχι στη μηχανιστική γνώση, ναι στον προβληματισμό, να το φτάσω το παιδί να δίνει μόνο του απαντήσεις, να βρει μόνο του τη γνώση», «Δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να
τους δώσουμε παραδείγματα», «Να γίνει σύνδεση με την εμπειρία τους», «Επειδή ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα τα παιδιά
των ΕΠΑ.Λ, τα παιδιά μας, δυσκολεύονται με την ορολογία, να τους δίνουμε τη φυσική σημασία των λέξεων και μετά την
πρακτική» (η έμφαση δεν ανήκει στο κείμενο).
Όσον αφορά τη μάθηση μέσω μικρών ερευνών, ως πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας που συνδυάζει ερευνητικές με μαθησιακές διαδικασίες, με στόχο τον επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Λ, διατυπώνονται επιφυλάξεις για το χρονισμό, για τη δυνατότητα των μαθητών και μαθητριών να εμπλακούν σε ερευνητικές διαδικασίες, για την
έλλειψη ανάλογης προηγούμενης εμπειρίας, για τα όρια των βιωματικών μεθοδολογιών, για την απόσταση από την «πραγματική» ζωή των μαθητών/μαθητριών. Για παράδειγμα: «Σε κάποιες ειδικότητες, όπως των νοσηλευτών, των βρεφονηπιοκόμων,
6

Για μια εισαγωγική συζήτηση της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, βλέπε ενδεικτικά και Ρεντετζή, 2006.
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γίνεται, γιατί προσφέρεται η ειδικότητα για τέτοιες μεθοδολογίες», «Πρέπει να ξεκινήσουν από μικρά τέτοιες έρευνες», «Τα
παιδιά δεν καταλαβαίνουν την έννοια της επιστημονικής έρευνας», «Μπερδεύουν τους ρόλους: από τη μια η έρευνα και από
την άλλη μετά το σχολείο η δουλειά», «Να μιλήσω ειλικρινά; Για την πραγματικότητα; Δεν έχουν μάθει να δουλεύουν έτσι. Η
ώρα του πρότζεκτ είναι η ώρα του παιδιού», «Για να δουλέψουν αναγκάζομαι και στο πρότζεκτ να λειτουργήσω ‘αυταρχικά’,
που το βρίσκω αντιφατικό», «Δεν ξέρουν να κρίνουν, κάνουν copy paste και το θεωρούν σημαντικό», «Το δοκίμασα σε ένα
ΕΠΑ.Λ δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, εγώ έκανα το μαέστρο».
Τα παραδείγματα που παραθέτουμε εδώ ενδεικτικά, υπηρετούν τον έλεγχο των ερευνητικών μας υποθέσεων.

3. Αναγνωστικές συνήθεις μαθητών και μαθητριών και επιστημονικός γραμματισμός
Οι παρατηρήσεις των μαθητών και μαθητριών του συγκεκριμένου Τμήματος του ΕΠΑ.Λ, που συζητούν για τη σχέση των
αναγνωστικών τους συνηθειών με τον επιστημονικό γραμματισμό παίρνουν τις παρακάτω μορφές:
α) Μαθητές και μαθήτριες αναφέρονται μετωνυμικά στις αναγνωστικές τους συνήθειες, κάνοντας λόγο για τις σχέσεις τους
με τα κείμενα: «Δεν υπάρχουν σκαλοπάτια για να «πατήσω» και να προσεγγίσω τα κείμενα», «Τα κείμενα μου φαίνονται
στην πλειοψηφία τους βαρετά», «Πολλά κείμενα έχουν απαιτητικό λεξιλόγιο, και μου είναι δύσκολο να τα προσεγγίσω,
όπως η Φυσική, η Βιολογία, τα Μαθηματικά, η Ιστορία», «Μας αρέσει το διάβασμα -στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι
το καλοκαίρι διαβάζουν τουλάχιστον ένα βιβλίο, κυρίως περιπέτειες και εφηβική λογοτεχνία ή βιβλία που διαβάζονται εύκολα και ευχάριστα στην παραλία-, εννιά μαθητές και μαθήτριες δηλώνουν ότι διαβάζουν λογοτεχνία λίγο πιο συστηματικά
και θεωρούν ότι υπάρχει ευχαρίστηση σ’ αυτή τη δραστηριότητα»7, «Μας αρέσουν ακόμη και δοκιμιακού τύπου κείμενα,
αρκεί να συνδέονται με τα ενδιαφέροντά μας». Πολλοί μαθητές και μαθήτριες δηλώνουν ότι ένα κείμενο που τους άρεσε
σχετιζόταν με τη σχέση του παιδιού με τον υπολογιστή». Στο τελευταίο εύρημα λανθάνουν ζητήματα μαθητικών ταυτοτήτων,
ψηφιακών και μη.
β) Ταυτόχρονα οι μαθητές και οι μαθήτριες για τη σχέση τους με τα κείμενα «ενοχοποιούν» συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές, διαπροσωπικές σχέσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και διδακτικές μεθοδολογίες, ενώ θεωρούν ότι διδακτικές μεθοδολογίες που εμπλέκουν στη μαθησιακή διαδικασία ψηφιακές τεχνολογίες, διάλογο, δημιουργική γραφή θα μπορούσαν
να επηρεάσουν θετικά τις αναγνωστικές τους συνήθειες: «Ο τρόπος διδασκαλίας είναι κουραστικός καθώς υπερισχύει ο
μονόλογος του καθηγητή, με τον οποίο νιώθω ότι υπάρχει απόσταση και έλλειψη επικοινωνίας», «Δεν έχω καθόλου λόγο
στην επιλογή των κειμένων ή των θεμάτων», «Δεν υπάρχει πραγματικός-ουσιαστικός διάλογος κατά τη διδασκαλία», «Δεν
αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας στην πορεία των μαθημάτων ούτε αντιστρέφονται ποτέ οι ρόλοι δασκάλου-μαθητή, δεν
υπάρχει καθόλου αυτενέργεια και συμμετοχή», «Δεν αξιοποιούνται καθόλου τεχνολογίες στην ανάγνωση αλλά και στην
παραγωγή λόγου κι αν αξιοποιούνται καμιά φορά αυτό είναι τυχαίο και ευκαιριακό και δεν έχει συνέχεια», «Υπάρχουν
δυνατότητες δημιουργίας ομάδων ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής και υπάρχουν εφαρμογές που υποστηρίζουν τέτοιες
δραστηριότητες, τις οποίες γνωρίζουμε και στις οποίες έχουμε πρόσβαση (π.χ. wattpad), αλλά το σχολείο δεν αφήνει χώρο
για τέτοιες δραστηριότητες», «Μας ενδιαφέρει η δημιουργική γραφή – μία μαθήτρια είπε ότι έχει ήδη γράψει μια δική
της ιστορία».
γ) Εκφράζουν ανησυχίες για το γεγονός ότι το σχολείο και η διδασκαλία δεν τους δίνει τη δυνατότητα να διαβάσουν μόνοι/ες
τους, ενώ κυρίαρχη διδακτική λογική παραμένει «η αποστήθιση σε ένα τυποποιημένο πλαίσιο με στόχο τις εξετάσεις και
κυρίως τις πανελλήνιες», και δηλώνουν ανασφάλεια, γιατί στερούνται τη γνώση και τα εργαλεία «που θα τους δώσουν δύναμη να σταθούν στα πόδια τους και να γίνουν «επαρκείς αναγνώστες» -ένας όρος που δεν χρησιμοποιείται από τα παιδιά
αλλά συνάγεται από τις αμήχανες και ωστόσο ακριβείς αναφορές στις αναγνωστικές τους αδυναμίες. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνουν τις πολύμορφες αλληλεπιδράσεις των ρηματικών κατασκευών με τις οποίες εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες), μαθητές και μαθήτριες κατονομάζουν και περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τις απόπειρες με τη μία ή την άλλη
μορφή για επιστημονικό γραμματισμό.

4. Συζήτηση
Στους λόγους των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών
του συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ, η έννοια λειτουργώντας ως κομβικό σημείο, συναρθρώνει: παραδοχές σχετικά με τον επαγγελματικό ρόλο, αναπαραστάσεις και γενικεύσεις που αποδίδουν μαθησιακά χαρακτηριστικά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ, ανεξάρτητα από τα βιώματα των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, προσδοκίες σχετικά
με την πιθανότητα μέσω των διδακτικών τους επιλογών να επηρεάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, παιδαγωγικές παραδοχές
σχετικά με τη βιωματικότητα των διδακτικών επιλογών και τη συμβολή της στο γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών του
συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ, αμφιθυμίες και αντιφάσεις στα παραπάνω.
Έχει ενδιαφέρον, στα συμφραζόμενα αυτής της εργασίας, η συνομιλία των ερευνητικών ευρημάτων με τη βιβλιογραφική
συζήτηση για την έννοια του επιστημονικού γραμματισμού, η οποία αντλεί από τη συζήτηση για τα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών και τη Διδακτική Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών, και ήδη από τη δεκαετία του ’80 έχει βρεθεί στο επίκεντρο
7

Δεν προσδιορίζεται το φύλο των εννέα μαθητών/μαθητριών από τις εκπαιδευτικούς..
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του ενδιαφέροντος πολλών επιστημονικών πεδίων8. Ο Shamos (1996), όπως παρατίθεται από τη Χαλκιά (2011, 12-13), συνοψίζει τη σχετική συζήτηση διακρίνοντας μια μακρο-σκοπική και μια μικρο-σκοπική προσέγγιση, προτείνοντας μια σύνθετη
και λειτουργική κατανόηση του γραμματισμού στους επιστημονικούς λόγους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πολιτών: η μακροσκοπική θεώρηση, επισημαίνει τα επιχειρήματα από την σκοπιά της κοινωνίας (επιστημονικός γραμματισμός και οικονομική ευμάρεια, επιστημονικός γραμματισμός και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, επιστημονικός γραμματισμός και
προσδοκίες του κοινού από την επιστήμη, επιστημονικός γραμματισμός και το δικαίωμα των πολιτών να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις για την επιστήμη, επιστημονικός γραμματισμός και αλληλεπίδραση με την κοινωνία). Η μικροσκοπική θεώρηση αναφέρει τα επιχειρήματα από την σκοπιά του ατόμου: οι επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες αισθάνονται πιο ικανοί
να διαχειριστούν θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία και που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή
(π.χ. χρήση κινητών, κάπνισμα, διατροφή, κ.λπ), οι επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία ή να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών προϊόντων στο χώρο της δουλειάς τους, τέλος οι επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες έχουν νοητικά, αισθητικά και ηθικά πλεονεκτήματα. Πολλά από τα
ιδεολογήματα της βιβλιογραφίας συναντάμε και στους λόγους των εκπαιδευτικών του δείγματος.
Από την άλλη, οι παραδοχές και οι επισημάνσεις για τη συσχέτιση των αναγνωστικών συνηθειών, προτιμήσεων και αδυναμιών των μαθητών και μαθητριών του δείγματος με τις δυσκολίες επιστημονικού γραμματισμού τους, δεν αναιρούν τη συμβολή που αναγνωρίζουν στους/στις εκπαιδευτικούς στην κατάκτησή του. Εξού και οι επανειλημμένες αναφορές στο
παιδαγωγικό ή μεθοδολογικό έλλειμμα των εκπαιδευτικών πρακτικών, στη θεραπεία του οποίου προσβλέπουν με προσδοκίες.
Εκείνο που αποτελεί ενδιαφέρον εύρημα, στα συμφραζόμενα αυτής της εισήγησης, από την παράλληλη ανάγνωση των
δυο μορφών λόγου που συνιστούν τα διαφορετικά εμπειρικά υλικά, είναι η απουσία ενός άμεσου και αδιαμεσολάβητου από
ερευνητικές επιδιώξεις και προσδοκίες πλαισίου αναστοχαστικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο ομάδες συνομιλητών και συνομιλητριών. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα - και ενδεχομένως και σε άλλες πολλές, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται
από τη θεματολογία της σχετικής βιβλιογραφίας που επιμένει να μελετά κοινωνικά φαινόμενα, όπως ο επιστημονικός γραμματισμός, ανεξάρτητα από συλλογικότητες, όπως οι μαθητές, μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
μονάδας ή της ευρύτερης εκπαιδευτικής περιφέρειας - οι αλληλεπιδράσεις των κοινωνικών υποκειμένων που εμπλέκονται στη
μαθησιακή συνθήκη δεν καταλήγουν στη διαπίστωση, διατύπωση ενός αιτήματος για την από κοινού αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών εμποδίων και την από κοινού διεκδίκηση ενός αποτελεσματικότερου, αντιπροσωπευτικότερου, δικαιότερου, δημοκρατικού μαθησιακού πλαισίου.
Το πλαίσιο αναστοχαστικού διαλόγου που διαμορφώνεται περιστασιακά από τον/τη Σχολική Σύμβουλο, τον πανεπιστημιακό ερευνητή/την πανεπιστημιακή ερευνήτρια, ενώ γίνεται δεκτό με ευχαρίστηση από τους/τις εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
και τις μαθήτριες, δεν συν-τηρείται. Η εδραίωσή του προϋποθέτει ενεργητικές διεργασίες στην εκπαιδευτική μονάδα από
τους/τις εμπλεκόμενες στη μαθησιακή συνθήκη, που θα επιτρέψουν την εσωτερίκευση των ερευνητικών αναλυτικών πλαισίων
και την ηθελημένη και συνειδητή μετεξέλιξη αυτών των πλαισίων σε σταθερές και ενσωματωμένες στην σχολική καθημερινότητα μεταγνωστικές αξίες και πρακτικές. Παρά τις αναντίρρητες και απρόβλεπτες, για την έντασή τους, δυναμικές, που
μπορεί να απελευθερώνει η ερευνητική/επιμορφωτική συνθήκη, δεν μπορεί να συγκαλύψει το κενό της νομιμοποίησής της
στο θυμικό των κοινωνικών υποκειμένων. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που αποκαλύπτεται πόσο συσχετίζονται οι
διεργασίες αυτές που περιγράφουμε: όσο τα μέλη μιας σχολικής μονάδας δεν συγκροτούν συλλογικότητα, απομακρύνεται η
διατύπωση ενός γενικευμένου αιτήματος για ισότιμη συνομιλία και από κοινού αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Όσο τα ερευνητικά υποκείμενα (σχολικοί/σχολικές σύμβουλοι, ερευνητές και ερευνήτριες) αποκλείονται από την παραπάνω
συλλογικότητα (θεσμικά, τελετουργικά ή πραγματολογικά) οι όποιες παρεμβάσεις τους θα είναι καταδικασμένες σε άφλογη
για τις εκπαιδευτικές ανισότητες ή εξαιρετικά βραδυφλεγή δράση.
Ξαναγυρίζοντας στη συζήτηση για τον επιστημονικό γραμματισμό στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, παρά τις εννοιολογικές συγκλίσεις στις απόπειρες νοηματοδότησής του από τις διαφορετικές ομάδες (μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών) που
επισημαίνουμε ερευνητικά, παρά τις θετικές για την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του δείγματος διεργασίες
που ενεργοποιεί, παρά τη ρητή ευχαρίστηση που αποκομίζουν από τη ερευνητική νομιμοποίησή τους, για λόγους που αναλύουμε
στην προηγούμενη παράγραφο, το ερευνητικό πλαίσιο δεν επαρκεί για να δημιουργήσει εκείνες τις δυναμικές που θα άρουν
τις περιχαράξεις, ούτε κατά τη διάρκειά του και πολύ περισσότερο μετά την απουσία του. Έτσι, ο επιστημονικός γραμματισμός
ως κομβικό σημείο, καθηλώνει προσωρινά τις όποιες σημασίες προκρίνουν οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί, μεταθέτοντας ωστόσο
ταυτόχρονα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον αυτό που λανθάνει στη διατύπωση μιας μαθήτριας του ΕΠΑ.Λ: τα βιβλία δεν μιλάνε
από μόνα τους: επιζητώντας να περιγράψει την αμηχανία της μπροστά στο ανοιχτό σχολικό βιβλίο, αναφερόμενη σε όλα τα
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Είναι ο δικός της αυθόρμητος τρόπος για να ζητήσει αυτό που η έρευνα και η βιβλιογραφία έχει ήδη διαπιστώσει, κι αυτό είναι η ανάγκη για πλαισιωμένη, ρητή και σταδιακά επιβοηθούμενη διδασκαλία της
ανάγνωσης, με επίκεντρο το μαθητή/τη μαθήτρια και τις ανάγκες τους, ώστε ο μαθητής/η μαθήτρια «διαβάζοντας τη λέξη» να
«διαβάσει τον κόσμο» (Baynham, 2002, Cummins, 2005, Fairclough, 1998, Freire & Macedo, (2005), Luke (2003).
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Για την ιστορικότητα των εννοιολογήσεων του επιστημονικού γραμματισμού, βλέπε ενδεικτικά αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή της
Μπενιάτα (2009, 16-41). Η Μπενιάτα παραθέτει ως εναλλακτική έννοια για τον επιστημονικό γραμματισμό τη βιβλιογραφική τάση να
αναφέρεται και ως «δημόσια κατανόηση της επιστήμης και της τεχνολογίας».
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Απόψεις και στάσεις γονέων και παιδιών σε σχέση με τα γνωστικά οφέλη
που προκύπτουν και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της
εμπλοκής τους σε σενάρια και δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Απόστολος Ξενάκης, PhD1
Γιώργος Πρώϊας, MSc2

Περίληψη
Το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Επιστήμες, την Tεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό, συνεπώς αυξάνονται οι αρνητικές προοπτικές για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Υπό
το ίδιο πρίσμα αναμένεται ότι, μέχρι το 2020, 800.000 και πλέον θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τεχνολογίες θα μείνουν κενές
λόγω του διαφαινόμενου χάσματος δεξιοτήτων των εργαζομένων. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιστροφή αυτών των
αρνητικών προβλέψεων η πιο συστηματική εμπλοκή των μαθητών σε καινοτόμες και παιδαγωγικά «ελκυστικές» δραστηριότητες
που καλλιεργούν το ενδιαφέρον σε σχέση με τo STEM είτε στο πλαίσιο της Τυπικής Εκπαίδευσης είτε εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Η συγκεκριμένη εισήγηση επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή των προσδοκιών και των απόψεων των γονέων και κυρίως των ίδιων
των παιδιών σε σχέση με τα (γνωστικά και μη) οφέλη που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους σε εργαστήρια ρομποτικής αλλά και
αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές και προεκτάσεις στο επαγγελματικό πεδίο.

Λέξεις κλειδιά
STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Τεχνολογίες Ελέγχου, Προγραμματισμός

Abstract
The interest of pupils for Sciences, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), has reduced to an alarming extend, therefore
negative prospective regarding competitiveness in a European level is rising. Under that prism, until 2020, 800.000 and more jobs related to technologies will be become vacant due to the emerging skills gap among employees.Therefore, it is vital that these negative
prediction change. This may happen if pupils are actively and systematically involved in innovative and pedagogical “attractive” activities, which foster interest in STEM, either if the context of formal education or outside school environments. This paper attempts
to give an indicative listing of the expectations and opinions of the parents and of the children themselves in relation to the (cognitive
or not) benefits they gain during their involvement in educational robotics activities but also with regard to the future prospects and
extensions for professional development.

1. Εισαγωγή
Όπως πιστοποιείται από τη σύγχρονη έρευνα (Repenning 2010), το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Επιστήμες, την Tεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτό έχει ώς συνέχεια ότι αυξάνονται οι αρνητικές προοπτικές για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
χωρών. Υπό το ίδιο πρίσμα, αναμένεται ότι μέχρι το 2020, 800.000 και πλέον θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τεχνολογίες
θα μείνουν κενές λόγω του διαφαινόμενου χάσματος δεξιοτήτων των εργαζομένων (Crecim, 2013). Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής
σημασίας για την αντιστροφή αυτών των αρνητικών προβλέψεων η πιο συστηματική εμπλοκή των μαθητών σε καινοτόμες και
παιδαγωγικά «ελκυστικές» δραστηριότητες που καλλιεργούν το ενδιαφέρον τους σε σχέση με τo STEM, είτε στο πλαίσιο της
τυπικής εκπαίδευσης, είτε εκτός σχολικού περιβάλλοντος.Φαίνεται πως οι σύγχρονες προτάσεις εφαρμογής Τεχνολογιών
Ελέγχου και πιο συγκεκριμένα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, υιοθετούνται με ολοένα και περισσότερη συχνότητα και επιτυχία στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικείωση των μαθητών με την ουσιαστική και παραγωγική χρήση των τεχνολογιών
και την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτητων “νέας γενιάς” όπως ο προγραμματισμός, η συνδυαστική υπολογιστική σκέψη
και η επίλυση προβλήματος.
Η εργασία αυτή επιχειρείτην περιγραφή των προσδοκιών και των απόψεων των γονέων και κυρίως των ίδιων των παιδιών
σε σχέση με τα (γνωστικά και μη) οφέλη που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους σε εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής,
(με τη χρήση πακέτων LegoWeDo 2.0, EV3 και της πλατφόρμας RaspberryPi σε συνδυασμό με τη γλώσσα Python) αλλά και
αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές και προεκτάσεις σε επαγγελματικό πεδίο. Η έρευνα αφορά 100 παιδιά ηλικίας 615 ετών και αντίστοιχο αριθμό γονέων και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε το διάστημα Οκτωβρίου 2016-Μαρτίου
2017, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηρίωνSTEM του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου TALOS 1, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1
2

Π.Δ. 407/80 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέλος ομάδας ΤΑΛΟΣ.
Μεταπτυχιακός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέλος ομάδας ΤΑΛΟΣ.
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2. Πρόγραμμα “ΤΑΛΩΣ”
Το πρόγραμμα ΤΑΛΩΣ (TALOS ed UTH - Robotix) είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που πραγματοποιείται
μέσω της Σχολής Δια βίου Μάθησης (kdvm.uth.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2016 και
στους κόλπους του έχει αγκαλιάσει πάνω από 150 μαθητές ηλικίας 6 – 15 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε δραστηριότητες
ρομποτικής, προγραμματισμού, κατασκευών και δημιουργικής απασχόλησης. Η ονομασία του εν λόγω προγράμματος εμπνεύστηκε από τον “Τάλω” που ήταν μυθικός χάλκινος γίγαντας, το πρώτο ουσιαστικά ρομπότ στην ιστορία και δημιουργήθηκε
από τον αρχαιο-Ελληνικό Θεό Ήφαιστο, για να προστατεύει την Μινωϊκή Κρήτη από κάθε επίδοξο εισβολέα. Είναι από τις
πιο αγαπητές μυθικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου και ένας από τους πιο σημαντικούς Ελληνικούς μύθους.Ωστόσο
το όνομα TALOS δεν παραπέμπει εννοιολογικά μόνο στον μυθικό ήρωα αλλά προκύπτει ως αρχικά λέξεων που οριοθετούν
τους στόχους του προγράμματος: Τechnologically Advanced Lab Of Sciences. Κύριος στόχος της ομάδας υλοποίησης είναι να
οδηγήσουν τα παιδιά μέσω εποικοδομητικών δραστηριοτήτων να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να αγαπήσουν τις επιστήμες,
τα μαθηματικά, την τεχνολογία. Μέσω των διαθεματικών δραστηριοτήτων που τους προσφέρονται, να κατακτούν μόνα τους
τη γνώση, με παιγνιώδη και συνάμα πειραμματικό τρόπο.
Η σύσταση της ομάδας TALOS διακατέχεται από διεπιστημονικότητα και οι εκπαιδευτές είναι άτομα με πολυετή εμπειρία
στην εκπαίδευση (βαθμίδες Α’μιας μέχρι Γ’θμιας εκπαίδευσης) και καταξίωση στο επιστημονικό τους πεδίο. Το κοινό όραμα
της ομάδας είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση γύρω από τα αντικείμενα STEM μέσω διαθεματικών σεναρίων
και δραστηριοτήτων που θα εμπλέξουν τα παιδιά σε ομάδες και θα τους τονώσουν το συνεργατικό τους πνεύμα. Παράλληλα
με την κλασσική εκπαίδευση STEM, η ομάδα TALOS εμπλέκει τους μαθητές και σε δραστηριότητες “StoryLab”, δημιουργικής
έκφρασης και σύνθεσης πρωτότυπων κατασκευών με τη χρήση ψηφιακών και απτικών μέσων. Γίνεται πραγματικότητα το πέρασμα από STEM σε STE(Arts)M, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τέχνες,
κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, σύνθεση παιδαγωγικού ψηφιακού παιχνιδιού και άλλα. (Alimisis, 2013).

3. Εκπαιδευτική ρομποτική
Υπό το πρίσμα του STEAM, η σύγχρονη πρόταση της εκπαιδευτικής ρομποτικής φαίνεται να υιοθετείται με ολοένα και
περισσότερη συχνότητα και επιτυχία στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικείωση των μαθητών με την ουσιαστική και παραγωγική χρήση των τεχνολογιών και την ανάπτυξη των τόσο απαραίτητων δεξιοτήτων “νέας γενιάς”, όπως ο προγραμματισμός
και η συνδυαστική υπολογιστική σκέψη από τις μικρές ακόμη ηλικίες. Η ενασχόληση του μαθητή με την εκπαιδευτική ρομποτική ενέχει δύο ειδών δραστηριότητες: μία κατασκευαστική και μία προγραμματιστική, κατά τις οποίες αντίστοιχα “κατασκευάζω” σημαίνει ότι σχεδιάζω και υλοποιώ μία οντότητα που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη του περιβάλλοντος
όπως την έχω ήδη εντοπίσει, και “προγραμματίζω” σημαίνει πως αποδίδω και παραμετροποιώ τη συμπεριφορά του “ρομπότ”
μου με βάση το εκάστοτε πλαίσιο. (Λίτινας κ.ά., 2013).
Συνεπώς η σχεδίαση δραστηριοτήτων με ρομποτικές κατασκευές συνδέεται με την εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την
επίλυση προβλημάτων. Σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, η μάθηση καθοδηγείται από το προς επίλυση πρόβλημα. Οι
δραστηριότητες μπορούν να πάρουν τη μορφή συνθετικών εργασιών που θέτουν στους μαθητές προβλήματα τα οποία είναι
αυθεντικά, πολυδιάστατα και η προσέγγιση της επίλυσης τις περισσότερες φορές είναι διαθεματική.
Η εκπαιδευτική δυναμική της ρομποτικής, ως σύνολο καινοτόμων διδακτικών εργαλείων, διαμορφώνει κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η διερευνητική στάση των μαθητών προς υπαρκτά προβλήματα, επιτρέπεται στους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραματιστούν, να αναπτύξουν αφαιρετική ικανότητα και τους εμπλέκει
ενεργά στις επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Για την πραγμάτωση αυτών, η διδακτική μεθοδολογία είναι βασισμένη σε
ομαδικές εργασίες, προωθεί την ενεργή συμμετοχική διαδικασία, την πρωτοβουλία και αυτενέρεια και την κριτική σκέψη.
Ουσιαστικά στο σύνολό της η μάθηση προκύπτει ως αποτέλεσμα διδακτικών σεναρίων βασισμένων στην μέθοδο project (Kazimoglu, 2012).

4. Στάσεις και απόψεις σε σχέση με τα γνωστικά οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Στο σημείο αυτό παραθέτουμε και σχολιάζουμε τα ποιοτικά αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από τα στατιστικά δεδομένα
της ανώνυμης έρευνας μέσω ερωτηματολογίου που δόθηκε σε γονείς και τα παιδιά τους αντίστοιχα, που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα TALOS 1. Η έρευνα αφορά 100 παιδιά ηλικίας 6-15 ετών και τον αντίστοιχο αριθμό των γονέων τους, και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε το διάστημα Οκτωβρίου 2016 – Μαρτίου 2017.

4.1 Στάσεις Γονέων
Οι στάσεις των γονέων όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα, αφορούν κυρίως την ικανοποίησή τους ως προς τα διδακτικά
αντικείμενα και τους επιδιωκόμενους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και επιστημονικούς στόχους του προγράμματος.
Βάσει της εικόνας 1α, οι προσδοκίες των γονέων στην πλειοψηφία τους όσο αφορά τα προσφερόμενα διδακτικά αντικείμενα του TALOSεκπληρώθηκαν, χωρίς κανένα γονέα να επιλέγει “καθόλου” ως απάντηση. Αυτό είναι μία επιβεβαίωση ότι
ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών σεναρίων και οι στόχοι του προγράμματος ευθυγραμμίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες
των μαθητών. Στη συνέχεια, η εικόνα 1β πιστοποιεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ότι οι γονείς επιθυμούν το παιδί τους να
συνεχίσει σε ανώτερο επίπεδο κατακτώντας συνθετότερους μαθησιακούς στόχους.
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Εικόνα 1α: Οι προσδοκίες σας για το
πρόγραμμα εκπληρώθηκαν;

Εικόνα 1β: Θα θέλατε το παιδί ή τα παιδιά σας να
συνεχίσει το πρόγραμμα σε πιο προχωρημένο επίπεδο;

Στην εικόνα 2 παραθέτουμε τα στατιστικά αποτελέσματα (5) ερωτήσεων που αφορούν στάσεις/απόψεις γονέων ως προς
την βελτίωση της κριτικής σκέψης των παιδιών τους, τη διάθεσής τους για μάθηση βασισμένη στην έρευνα, την κλίση τους
προς την εκπαίδευση STEMκαι τον βαθμό βελτίωσης του τρόπου σκέψης τους γενικότερα. Σε όλες τις ερωτήσεις, μεγάλο ποσοστό που ξεπερνά το 50%, πιστεύει πως η εκπαίδευση STEM βοηθά τα παιδιά να αγαπήσουν τις νέες τεχνολογίες, να οργανώνουν αποτελεσματικά τον τρόπο σκέψης τους και να μαθαίνουν αποκτώντας την “ερευνητική” διάθεση. Επιβεβαιώνοντας
τις προσδοκίες μας, κανείς γονέας δεν εξέφρασε αρνητική στάση ως προς την οφέλιμη επιρροή των νέων τεχνολογιών και
της ρομποτικής στη ζωή του παιδιού του. Ωστόσο ένας στους πέντε περίπου εκφράζει μία συγκρατημένη αισιοδοξία, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις “αρκετά”. Ενδεχομένως αυτή η στάση να πηγάζει από τον βαθμό αποδοχής των νέων τεχνολογιών
στη δική τους ζωή.

Ερωτήσεις
Ε1 Διαπιστώσατε κάποια βελτίωση στην κριτική του σκέψη και στις γνώσεις του γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Ε2 Διαπιστώσατε κάποια βελτίωση στις δεξιότητες του;
Ε3 Διαπιστώσατε αύξηση του ενδιαφέροντός του για τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή;
Ε4 Διαπιστώσατε κάποια βελτίωση στη διάθεσή του για έρευνα γύρω από τη ρομποτική, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τον προγραμματισμό και τις κατασκευές;
E5 Διαπιστώσατε βελτίωση στον τρόπο σκέψης του;
Εικόνα 2: Απόψεις γονέων ως προς τη συμμετοχή του παιδιού τους στις δραστηριότητες του TALOS
βάσει σειράς ερωτήσεων που αφορούν μαθησιακά αποτελέσματα.

4.2 Στάσεις παιδιών
Σε αυτή την υποενότητα παραθέτουμε και αναλύουμε τις απαντήσεις των παιδιών-μαθητών που συμμετέχουν στα διάφορα
αντικείμενα του TALOS. Αν και βάση ηλικίας ο βαθμός δυσκολίας των αντικειμένων ρομποτικής ποικίλει, όλα τα εργαλεία
που χρησιμοποιούν οι μαθητές (λογισμικό και υλικό) είναι σχεδιασμένα για να προωθούν τον κατασκευαστικό εποικοδομητισμό.
Στην εικόνα 3 (α και β), παραθέτουμε στατιστικά αποτελέσματα απαντήσεων των παιδιών όσο αφορά την εξοικείωσή
τους με τα εργαλεία ρομποτικής που χρησιμοποίησε καθόλη την διάρκεια των μαθημάτων (3α) και όσο αφορά την εξοικείωση
γενικότερα με την επίλυση προβλημάτων (3β). Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και πιστοποιούν ότι οι μαθητές
από μικρές ηλικίες δείχνουν έφεση προς τις Τ.Π.Ε. και αυτό τους βοηθά στο να μαθαίνουν νέα ψηφιακά εργαλεία γρήγορα.
Συγκεκριμένα, ποσοστό άνω του 60% δηλώνει μεγάλη εξοικείωση ενώ λίγο πιο συγκρατημένα είναι 1 στα 3 παιδιά. Αυτό
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εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ηλικία, συχνότητα έκθεσης σε ψηφιακά μέσα, ψηφιακή κουλτούρα γονέων κτλ. Η
ερώτηση της εικόνας 3β, σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% ,πιστοποιεί ότι οι μέθοδοι διδακτικής με ρομποτική και ψηφιακά
μέσα βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά όλων των ηλικιών στο να επιλύουν ευκολότερα προβλήματα. Καθόλη την διάρκεια των
μαθημάτων παρατηρήθηκε από όλους τους εκπαιδευτές του TALOS πως η πλειοψηφία των μαθητών βελτίωσε τον τρόπο οργάνωσης της σκέψης του και προσέγγισε κάποιο πρόβλημα με κριτική σκέψη και αποτελεσματική μεθοδολογία επίλυσης.

Εικόνα 3α: Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα TALOS,
εξοικειώθηκες με τα εργαλεία ρομποτικής που
χρησιμοποίησες στο τμήμα σου;

Εικόνα 3β: Εξοικειώθηκες με την επιλύση προβλημάτων;

Σημαντικό μέρος των μαθημάτων που καλύπτουν τα τμήματα στον TALOS αφορούν Φυσικές Επιστήμες και εξοικείωση
με έννοιες αυτών, όπως ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, τριβή, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κτλ. Τα πειράμματα που γίνονται
αφορούν ρομπότ που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση φυσικών εννοιών στην κινηματική, και βάση της εικόνας 4α φαίνεται ότι το 46% απαντά ότι έχει εξοικειωθεί αρκετά με τις έννοιες αυτές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δυσκολεύουν τους
μαθητές στα σχολικά τους χρόνια. Ωστόσο, ένα μικρό μόλις ποσοστό του 4%, δείχνει να μην έχει υιοθετήσει θετική στάση
απέναντι στις θετικές επιστήμες μέσω της ρομποτικής. Αυτό κυρίως οφείλεται στην δυσκολία των μαθητών ως προς τη χρήση
των εργαλείων ρομποτικής και προγραμματισμού τους, το οποίο αποτυπώνεται και στην διπλανή εικόνα 4β.

Εικόνα 4α: Εξοικειώθηκες με τις έννοιες των Φυσικών
Επιστημών (ταχύτητα, επιτάχυνση/επιβράδυνση, δύναμη,
ευθύγραμμη/καμπυλόγραμμη κίνηση;

Εικόνα 4β: Συνάντησες δυσκολίες στον προγραμματισμό;

Στη συνέχεια, ποσοστό 60% των μαθητών συνάντησε δυσκολίες στον προγραμματισμό, ανεξάρτητα εάν έχει κατανοήσει
ένα φαινόμενο ή το πείραμμα που σχεδιάσαμε για αυτούς. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο σε μικρές κυρίως ηλικίες,
αφού η προγραμματιστική σκέψη είναι μία γνωστική ικανότητα που προκύπτει με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συνεχούς ενασχόλησης με προγραμματιστικές δραστηριότητες.
Παρακάτω, παραθέτουμε στον Πίνακα 1 συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν την στάση των παιδιών
ως προς την ρομποτική και τις κατασκευές. Βάση της ερώτησης (Ε1), πάνω από το 60% θεωρεί ότι οι πρακτικές τις εκπαιδευτικής ρομποτικής τους βοηθά να κατανοήσουν έννοιες προγραμματισμού και να βελτιωθούν αρκετά.
Αντίθετη στάση ως προς τη δυσκολία απεικονίζεται στα αποτελέσματα της ερώτησης (Ε2), όπου φαίνεται ότι δεν δυσκολεύει καθόλου η σύνθεση κατασκευών τους μαθητές σε ποσοστό 58% και μόλις το 2% αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες ως
προς την κατανόηση του “μηχανολογικού” σχεδίου των κατασκευών. Σημαντικές ενδείξεις θετικού κλίματος προκύπτουν και
από την επόμενη ερώτηση (Ε3), όπου η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει πως η εκπαιδευτική ρομποτική και η εκπαίδευση
STΕM έχουν βελτιώσει αισθητά την κριτική τους σκέψη. Στην έρευνα που έγινε, ούτε ένας μαθητής δεν απάντησε αρνητικά
στην ερώτηση (Ε3).
Το πρόγραμμα TALOS σε όλες τις βαθμίδες του εμπλέκει ενεργά τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες για τον σχεδιασμό
λύσης σε πρόβλημα, την κατασκευή και τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς ενός ρομπότ. Αυτό απεικονίζεται και στην
ερώτηση (Ε4) όπου το 56% απαντά θετικά ως προς τη συνεργατική μάθηση όλων των δραστηριοτήτων. Τέλος, η συντριπτική
πλειοψηφία των μαθητών απαντά θετικά ως προς την ανάγκη τους να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε προχωρημένο επίπεδο.
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Ερώτηση

Απαντήσεις
Καθόλου

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

(Ε1) Θεωρείς ότι η εκπαιδευτική ρομποτική σε βοηθά να μαθαίνεις ευκολότερα
προγραμματισμό;

0%

2%

62%

36%

(Ε2) Συνάντησες δυσκολίες στη σύνθεση ρομποτικών κατασκευών;

58%

28%

12%

2%

(Ε3) Θεωρείς ότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει βελτιώσει την κριτική σου σκέψη;

0%

10,2%

24,5%

65,3%

(Ε4) Εργάστηκες σε ομάδα για την επίλυση των προβλημάτων και τη σύνθεση των
κατασκευών;

0%

12%

32%

56%

(Ε5) Θα ήθελες να συνεχίσεις το πρόγραμμα σε πιο προχωρημένο επίπεδο;

0%

2%

24,5%

73,5%

Πίνακας 1: Στάσεις μαθητών σε σχέση με τη ρομποτική και τις κατασκευές.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες STEMκαι εκπαιδευτικής ρομποτικής βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν μία
θετική στάση απέναντι στα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες ελέγχου και μαρτυρά πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα
όταν οι ίδιοι σχεδιάζουν και εκτελούν τα πειράματά τους.

5. Επίλογος
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μία ενδεικτική καταγραφή των προσδοκιών, απόψεων και στάσεων γονέων και κυρίως μαθητών σε σχέση με τα γνωστικά οφέλη που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες STEMκαι εκπαιδευτικής
ρομποτικής που τους πρόσφερε η ομάδα TALOSτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του χειμερινού και ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των γονέων εξέφρασαν θετική στάση όσο αφορά τα οφέλη
της ρομποτικής και διαπίστωσαν την βελτίωση της κριτικής σκέψης των παιδιών τους και την έφεσή τους για προγραμματισμό,
τις κατασκευές και τα πειράματα. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των παιδιών δείχνει να αγκαλιάζει τις διδακτικές πρακτικές της
ρομποτικής και να εκφράζει την ανάγκη τους για διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από τεχνολογίες ελέγχου και προγραμματισμό. Η εκπαιδευτική ρομποτική, με τα εργαλεία της και την διδακτική της μεθοδολογία, μπορεί να εξαλείψει το ποσοστό
ψηφιακού αναλφαβητισμού και να βοηθά τους μαθητές να κατασκευάζουν αποτελεσματικα μόνοι τη γνώση τους.
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Διδακτικό σενάριο διατροφικών κινημάτων με την χρήση
εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας
Ευαγγελία Κροκίδη1
Χριστακούδης Χρήστος2
Σιμωτά Καλομοίρα3

Εισαγωγή
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε από την άριστη συνεργασία τριών εκπαιδευτικών μερών, της Σχολικής
Συμβούλου Οικιακής Οικονομίας, του Διευθυντή Σχολικής της μονάδας και μιας εκπαιδευτικού Οικιακής Οικονομίας και θα
υλοποιηθεί μέσα στο Μάιο από την εκπαιδευτικό, με προοπτική μεγαλύτερης ανάπτυξης του την επόμενη σχολική χρονιά.
Το προτεινόμενο σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Assessment Transversal Skills 2020
(ATS2020, 2016) αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική των η-χαρτοφυλακίων (e-portfolios) και αναπτύσσοντας μια σειρά
από κομβικές ικανότητες (transversal skills) ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Οικιακής
Οικονομίας στο Γυμνάσιο.

Περίληψη
Το έργο ATS2020 είναι ένα καινοτόμο Erasmus+ έργο που στοχεύει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη.
Στην κοινή προσπάθεια μετέχουν 17 εταίροι (πανεπιστήμια, παιδαγωγικά ινστιτούτα, φορείς εκπαίδευσης κ.ά.) από 11 Ευρωπαϊκές
χώρες.
Στο πλαίσιο του έργου ATS2020 γίνεται εστίαση στις κομβικές δεξιότητες του πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού (information & digital literacy), της επικοινωνίας (communication) και συνεργασίας (collaboration), της δημιουργικότητας (creativity) και
της καινοτομίας (innovation) καθώς και της αυτόνομης μάθησης (autonomous learning).
Η πλατφόρμα βασίζεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο του κοινωνικού επικοδομισμού και τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:
(α) οι νέες γνώσεις στηρίζονται στις προηγούμενες,
(β) παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της μάθησης,
(γ) ενισχύει την ενεργητική μάθηση,
(δ) αξιοποιεί την φυσική γλώσσα αλλά και κοινωνικά εργαλεία για την οικοδόμηση της γνώσης,
(ε) ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να αξιολογούν την προσωπική τους πορεία στην μάθηση,
(στ) θέτει τον μαθητή στο κέντρο και
(ζ) αντιμετωπίζει την μάθηση σαν προϊόν κοινωνικών συζητήσεων.
Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, των εγγράφων google και των padlets, από μαθητές ενισχύει την αυτόνομη μάθηση
(autonomous learning) καθιστώντας τους μαθητές συνυπεύθυνους για την εκπαιδευτική τους πορεία και την προσωπική τους εξέλιξη.
Ο καθένας από τους συμμετέχοντες έχει τον δικό του ρόλο στον σχεδιασμό. Η Σχολική Σύμβουλος επιμορφώνει την εκπαιδευτικό
Οικιακής Οικονομίας και σε στενή συνεργασία σχεδιάζουν από κοινού το διδακτικό σενάριο του οποίου το θέμα αφορά στο γνωστικό κεφάλαιο της διατροφής και έχει θέμα τις νέες διατροφικές τάσεις και τα χορτοφαγικά κινήματα. Ο Διευθυντής, με την
ιδιότητα του καθηγητή Πληροφορικής αναλαμβάνει την ενίσχυση της μεθοδολογίας του διδακτικού σεναρίου που είναι απoκλειστικά
μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική με την χρήση της τεχνολογίας και ειδικά με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
Mahara του έργου ATS2020.
Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν οι στόχοι του σεναρίου, οι βασικοί του άξονες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα εργαλεία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και ο τρόπος αξιοποίησης τους στο διδακτικό σενάριο, καθώς και οι ρόλοι όπως έχουν σχεδιαστεί για τις ομάδες των μαθητών.
Το συγκεκριμένο σενάριο έχει διαθεματικές προεκτάσεις και το θέμα του με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να ενισχύσει δεξιότητες, και να επιτύχει αλλαγές σε στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές, αλλά παράλληλα να δείξει ένα νέο τρόπο συνεργασίας στο σχολείο καθώς και την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας για την επίτευξη στόχων ενός διδακτικού αντικειμένου.

Abstract
This educational script has been created by the excellent cooperation between three educational parts, the School Advisor of Home
Economics teachers, the Head master of the school and the teacher of Home Economics, and it’s going to take operated within next
May from the HE teacher, under the prospective of a wider development in the new school year to come.
The script is planned and functioned under the frame of ATS2020, an innovative European educational project by Erasmus+, which
aims to the constructing European educational politics. It has been used by 17 partners ( institutes such as Universities) in 11 European
countries.
The script uses educational e-portfolios and it develops transversal skills through the curriculum of Home Economics.
Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ15).
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19), Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών.
3
Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ19), 2ο Γυμνάσιο Παραλίας Πατρών.
1
2
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The frame of project ATS2020 focuses on information & digital literacy, communication, collaboration, creativity, innovation and autonomous learning.
The digital platform, co-called Mahara, as a tool for the script, is based on the principles of social construction and it provides tools
such as Google docs and padlets, helping the students to create and develop new skills based on previous knowledge. Plus, the use of
these tools can improve autonomous learning making the students self responsible for their own educational and personal development.
The participants into that script have each one role. The School advisor has trained the teacher, and the two of them have designed
the project which theme’s has to do with the new trends into nutrition and the vegetarian food styles.
The head teacher, from the other side, as an ICT teacher takes over the responsibility to enhance the project and his team work oriented teaching methodology, with the use of technology under the tools of the educational platform Mahara.
In that presentation, the goals of the project-scrip will be presented, as well as the basic parts of it, the results to be expected, the tools
of the platform itself and the way of using them, and also, the roles of the students’ teams as they have been designed.
That specific educational script had cross thematic extensions and its development, under the proper processing, can enhance the
skills, achieve changes into the behavior and the beliefs of the students, and at the same time, it can show a new way for the stuff to
cooperate into the school, and the proper way to use ICT for the goals achievements of a school subject.

Λέξεις κλειδιά
οικιακή οικονομία, eportfolios, κοινότητες μάθησης, διδακτικά σενάρια

Κείμενο πλήρους εισήγησης
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε με στόχο τον συνδυασμό διδασκαλίας ενός δι- δακτικού αντικειμένου
του Γυμνασίου, όπως αυτό της Οικιακής Οικονομίας, με μια εκπαιδευτική πλατφόρμα προκειμένου να διαφανούν νέες προοπτικές στην διδασκαλία και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εγχειρήματος έγινε από
τα τρία μέρη της εκ- παιδευτικής διαδικασίας που αποτελούν και βασικά στοιχεία μιας σχολικής μονάδας.
Του Διευθυντή του σχολείου, που έχοντας την ειδικότητα της πληροφορικής είχε την επιστημονική επιστασία του τεχνολογικού μέρους, της καθηγήτριας Οικιακής Οικονομίας του σχολείου, που θα έβαζε σε πράξη με τους μαθητές του σχολείου
το εγχείρημα, και της Σχολικής Συμβούλου που θα συντόνιζε και θα καθοδηγούσε την εκπαιδευτικό στο επιστημονικό και διδακτικό μέρος του μαθήματος και στην υλοποίησή του στο πρακτικό μέρος.
Η σύλληψη της ιδέας του διδακτικού σεναρίου προέκυψε ύστερα από συζήτηση της εκπαιδευτικού και της Σχολικής Συμβούλου, και με δεδομένες τις νέες τάσεις και αλλαγές που επικρατούν στο χώρο των διατροφικών συνηθειών, αφού η ενότητα
της διατροφής αποτελεί βασικό γνωστικό υπόβαθρο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας. Έτσι, στην συνέχεια, δημιουργήθηκε το διδακτικό σενάριο και οι φάσεις του, και μπήκε το εγχείρημα σε εφαρμογή με την χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της οποίας είχε την ευθύνη για την λειτουργία ο Διευθυντής του σχολείου, αφού είχε δοθεί ως δικαίωμα η χρήση της
στο συγκεκριμένο σχολείου που συμμετείχε σε ειδικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική των η-χαρτοφυλακίων (e-portfolios) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου
ATS2020 (Χριστακούδης, Χ. , Φουντάνα, Μ., Χριστοδούλου, Σ., Νούσια, Δ. 2016).
Το Mahara είναι μια πλήρης πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (e-portfolios) με δυνατότητες υποστήριξης κοινωνικών δικτύων (social networking) για την δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης
και αυτοαξιολόγησης και η έκδοση (http://mahara.ats2020.eu ) έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες του έργου που αφορά στην
εκτίμηση κομβικών ικανοτήτων.
To Mahara παρέχεται σαν λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα (free and open source) με άδεια GNU - General
Puplic License. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αντιγράψει, να χρησιμοποιήσει και να τροποποιήσει με τις εξής
προϋποθέσεις:
• να παρέχει τον τροποποιημένο κώδικα με την ευρύτερη κοινότητα στο διαδίκτυο
• να μην τροποποιήσει ούτε να αφαιρέσει την αυθεντική άδεια και τα αρχικά πνευματικά δικαιώματα (copyrights)
• να αποδώσει την ίδια άδεια σε όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα της δικής του παρέμβασης
Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού είναι οι παρακάτω:
Προσωπικά χαρτοφυλάκια (personalized): Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο ενσωματώνοντας πολυμεσικό υλικό που θέλει να μοιραστεί με άλλους χρήστες της εφαρμογής.
Συνεργασία (collaboration): Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει ομαδικά χαρτοφυλάκια και χρησιμοποιώντας τους σχετικούς
χώρους συζήτησης (forum) να συνεργαστεί με άλλα άτομα στο πλαίσιο ενός έργου
Συλλογή αποδείξεων (evidences' collections): Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να μετατρέψει τον χώρο ενός χαρτοφυλακίου σε έναν χώρο αποτίμησης και οργάνωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αναπτύξει.
Ανοικτό λογισμικό (open source): Το Mahara αναπτύσσεται σαν λογισμικό ανοικτού κώδικα και υποστηρίζεται από μια
δυναμική, παγκόσμια κοινότητα.
Προσαρμόσιμο (customizable): Ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να προσαρμόσει το περιβάλλον εργασίας ώστε να
καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών.
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Πρόσβαση από κινητές συσκευές (responsive design): Το Mahara υποστηρίζει responsive design και δίνει την δυνατότητα
στους χρήστες να έχουν πρόσβαση από κινητές συσκευές (κινητά, tablets κλπ) αυξάνοντας έτσι την ευελιξία των χρηστών
στην προσπάθεια καταγραφής και συγκέντρωσης "αποδείξεων" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Συνεργασία με άλλα περιβάλλοντα (integration): Το Mahara μπορεί να συνεργαστεί και να ενσωματωθεί με γνωστά συστήματα διαχείρισης μάθησης - LMS (πχ moodle).
Κλιμακωτή λειτουργία (scalable): Το Mahara μπορεί να αξιοποιηθεί για να υποστηρίξει μια μικρή ομάδα χρηστών (πχ
μια τάξη) ή μεγάλες ομάδες χρηστών (πχ πολλά σχολεία) με την κατάλληλη οργάνωση της λειτουργία των ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (institutions).
Το διδακτικό σενάριο που σχεδιάστηκε είναι το εξής:

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
1. Συνοπτική παρουσίαση σεναρίου
1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Νέες διατροφικές τάσεις και Χορτοφαγικά Κινήματα
2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οικιακή Οικονομία. Πληροφορική
3. ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Α Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία των ενοτήτων της Διατροφής, η οποία
μελετά την σπουδαιότητα της διατροφής για την επιβίωση, την ανάπτυξη, την υγεία και την απόδοσή τους δηλαδή για την ποιότητα της ζωή τους. (Διδακτικά πακέτα σχολικών βιβλίων Οικιακής Οικονομίας Α και Β Γυμνασίου. Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών Οικιακής Οικονομίας, ΔΕΠΠΣ)
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5.1 ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου κάθε ομάδα έχει στην διάθεσή της
έναν Η/Υ και εγκατεστημένα τα απαιτούμενα προγράμματα και λογισμικά χρήσης.
5.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ – ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
â Εκπαιδευτική πλατφόρμα Mahara: διαδικτυακή διαχείριση χαρτοφυλακίων
â Σχετικά Βίντεο, εικόνες με το προς μελέτη θέμα από το YouTube, Wikipedia
â Paddlet : ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων
â Google docs: Συνεργατικά έγγραφα
5.3 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Σε προηγούμενες ενότητες οι μαθητές πήραν πληροφορίες για ομαδοποίηση των τροφίμων με κριτήριο την περιεκτικότητά
τους σε θρεπτικά συστατικά, την διατροφική αξία των τροφίμων καθώς και την δημιουργία ημερησίων διαιτολογίων.
5.4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για να υλοποιηθούν τα φύλλα εργασίας και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
â Να ενημερωθούν οι μαθητές πάνω στην χορτοφαγία, ως νέα τάση διατροφής
â Να αντιληφθούν τα οφέλη που μπορεί να έχει μια χορτοφαγική διατροφή στην υγεία μας
â Σωματική υγεία, ψυχική υγεία, νοητική υγεία
â Να αντιληφθούν την «υγεία»-αειφορία του πλανήτη μέσω της χορτοφαγίας
â Να αντιληφθούν την σύνδεση της χορτοφαγικής διατροφής με την θρησκεία
7. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
â Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την συνεργατική μέθοδο μάθησης, ώστε να συνεργάζονται δημιουργικά μέσα στην
ομάδα αλλά και να αυτενεργούν
â Να καλλιεργήσουν μέσα στην ομάδα ατομικές, κοινωνικές αξίες και αρχές
â Να αναπτύξουν συναισθήματα κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και σεβασμού των άλλων
â Να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση και η κοινωνικότητα του κάθε ατόμου μέσα στην ομάδα
â Να εξοικειωθούν με την χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία
â Να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και την εργασία στο πλαίσιο των ομάδων
â Να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα διερευνώντας και αναζητώντας πληροφορίες σε ένα περιβάλλον διαδικτυακής διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
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2. Περιγραφή του προτεινόμενου σεναρίου
Η προτεινόμενη οργάνωση διδασκαλίας αποτελείται από φύλλα εργασίας και εκπαιδευτικά παιχνίδια, για κάθε μία διδακτική ώρα. Η χρήση της τεχνολογίας μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε μεταγνωστική ικανότητα στους
μαθητές, οι οποίοι θα μπορούσαν στην συνέχεια να ερευνούν, να συλλέγουν στοιχεία και να αποφασίζουν οι ίδιοι για την
αξία και την χρησιμότητα τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτής στην μαθησιακή διδασκαλία.

1η δραστηριότητα-1η διδακτική ώρα (συλλογή στοιχείων με την χρήση της τεχνολογίας)
Εισαγωγή στο θέμα ώστε οι μαθητές να προβούν σε μια καταχώρηση μάθησης μέσω του Ma- hara
Αφόρμηση συζήτησης: οι διακοπές του Πάσχα
Ερωτήσεις καθοδηγητικές:( φύλο εργασίας)
• Ένα φαγητό αγαπημένο που καταναλώθηκε το Πάσχα;
• Ποιο ήταν το κυριότερο συστατικό του; / Σε ποια ομάδα τροφίμων ανήκει;
• Πριν από το Πάσχα η Ορθόδοξη εκκλησία τι είδους διατροφή συστήνει; (χορτοφαγία)
• Αγαπημένο σας φαγητό /τρόφιμο την Μ. Εβδομάδα;
• Χορτοφαγία ή νηστεία;; διαφορές -ομοιότητες.
• Πόσες περίπου είναι οι μέρες νηστείας το χρόνο;
• Υπάρχει ομάδα ανθρώπων που επιλέγει αυτό τον τρόπο διατροφής συνειδητά και όχι από άποψη θρησκείας;; (δηλ. δε
καταναλώνουν κρέας)
• Να συνεχίσετε την φράση: «Αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους….

Καταχώρηση μάθησης με χρήση του Mahara
• Τι ξέρω για το θέμα αυτό;
• Τι περιμένω να μάθω;
• Πως περιμένω να το μάθω;

2η διδακτική ώρα - 1ο Φύλλο Εργασίας: (ομαδοσυνεργατική μέθοδος, επεξεργασία τω στοιχείων μέσα στις
ομάδες)
1η δραστηριότητα: Ποιοι είμαστε;
Αρχικά στους μαθητές χωρίζονται τυχαία σε ομάδες , όπου η κάθε ομάδα αποτελεί μια μορφή χορτοφαγίας, την οποία
καλείται να γνωρίσει.
• Vegetarians
• Vegan
• Vegan Raw Foodists
• Fruitarians
Σε κάθε ομάδα δίνεται μια συνταγή ή video, για το οποίο καλείται να συζητήσει, να αναλύσει και να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τα θρεπτικά συστατικά που παρέχονται, τι είδους τρόφιμα απουσιάζουν (από ποια ομάδα τροφίμων)
και τελικά ποια είναι η κοινή τους συνισταμένη. Καταλήγουν σε συμπεράσματα για «το ποιοι είμαστε;» και «τι τρώμε;» .

3η διδακτική ώρα - Ψυχικό –Συναισθηματικό επίπεδο(κατανόηση των στοιχείων, συνεργασία των μελών της
ομάδας με στόχο την ενσυναίσθηση)
1η δραστηριότητα:
Σλόγκαν/αξίες/στάση ζωής χορτοφάγων vs κρεατοφάγων – Debate με τη χρήση padlet
Σε αυτήν την δραστηριότητα οι μαθητές με αφόρμηση κάποια σλόγκαν που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους οι
χορτοφάγοι καλούνται να καταθέσουν υα επιχειρήματα τους μέσω ενός paddlet και τις στάσεις ζωής τους.

4η διδακτική ώρα - Αειφορία του πλανήτη( Σύνδεση του υλικού με ευρύτερα θέματα όπως το περιβαλλοντικό)
Παιχνίδι WWF οικολογικό αποτύπωμα ενός cheeseburger
«Χρειάζονται 22.000 λίτρα νερού για να παραχθεί ένα κιλό κρέας. Και 200 λίτρα νερού για να παραχθεί ένα κιλό σιτάρι».

5η διδακτική ώρα: Συμπεράσματα
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2.1. Διδακτικά οφέλη από τη χρήση ΤΠΕ
â Η επιλογή και η ένταξη των ΤΠΕ στις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου αποτελεί σαφώς προσφορότερο μέσο άντλησης πληροφοριών από την έντυπη μορφή. Αυτό επειδή κεντρίζουν (οι ΤΠΕ) το ενδιαφέρον των μαθητών, εμπλέκονται
βιωματικά και αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες.
â Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει εδώ να γίνει στις παροχές της βασικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του «Mahara», η οποία αποτελεί την πλέον σύγχρονη, εύχρηστη διαδικτυακή διαχείριση χαρ- τοφυλακίων καλύπτοντας βασικούς στόχους του προτεινόμενου σεναρίου.
Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου οι μαθητές είχαν πρόσβαση στις
πληροφορίες και με την χρήση της ειδικής πλατφόρμας είχαν την δυνατότητα να συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία. Η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας και ο Διευθυντής του σχολείου παρακολουθούσαν την διαδικασία και τις εργασίες των μαθητών όπως τις δημιουργούσαν οι μαθητές και καθοδηγούσαν και επενέβαιναν με βάση τους διδακτικούς στόχους κάθε φορά.
Με την χρήση της τεχνολογίας και της ειδικής πλατφόρμας καθώς και τον συνδυασμό τεχνολογίας και διδακτικού αντικειμένου
δημιουργήθηκαν μεταγνωστικές δεξιότητες από τους μαθητές και παράλληλα ενισχύθηκε η κριτική τους σκέψη που μπορεί
να μεταλαμπαδευτεί και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αεροναυπηγικός Σχεδιασμός Ελαφριάς Κατασκευής Τύπου Ανεμόπτερου
Δ. Χριστολουκάς1
Α. Σαββαΐδης1
Σ. Τσίτος1

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την μελέτη ενός μοντέλου ανεμόπτερου στους τομείς της αεροδυναμικής του ανάλυσης και της
μηχανικής του πτήσης. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται βασικοί ορισμοί σχετικά με τη συγκεκριμένη κατασκευή. Στη συνέχεια, μελετάται η ιστορική αναδρομή της τεχνολογικής εξέλιξης των ανεμόπτερων. Έπειτα, κατηγοριοποιούνται τα ανεμόπτερα με βάση το
εάν έχουν ή όχι κινητήρα, καθώς και τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά, που είναι βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό τους. Στο
πρώτο στάδιο εργασίας αναφέρονται οι φάσεις του αεροναυπηγικού σχεδιασμού που χρειάζονται, έτσι ώστε να κατασκευαστεί μία
πτητική κατασκευή. Στο δεύτερο στάδιο εργασίας αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός του κάθε δομικού εξαρτήματος ξεχωριστά. Στην
συνέχεια παρουσιάζεται η τελική κατασκευή συναρμολόγησης. Έπειτα, μελετώνται τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται
στα ανεμόπτερα, έτσι ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο υλικό με βάση το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Τέλος, υπολογίζεται
η δύναμη βαρύτητας. Στο τρίτο στάδιο εργασίας, αρχικά λαμβάνονται τιμές από πειραματικά γραφήματα, όσον αφορά στα δομικά
στοιχεία του ανεμόπτερου, που είναι η άτρακτος, η πτέρυγα και το ουραίο πτέρωμα. Στη συνέχεια, υπολογίζονται μέσω πειραματικών
τιμών οι δυνάμεις άντωσης και αντίστασης, με σκοπό τον υπολογισμό του βέλτιστου λόγου άντωσης προς αντίσταση. Στο τέταρτο
στάδιο εργασίας επαληθεύονται οι υπολογισμοί μέσω προγράμματος υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Οι υπολογισμοί αφορούν
στις δυνάμεις άντωσης και αντίστασης με σκοπό τον βέλτιστο λόγο άντωσης προς αντίσταση. Στην συνέχεια γίνεται η οπτικοποίηση
των ροϊκών γραμμών με σκοπό την μελέτη αποκόλλησης του οριακού στρώματος και της επαγόμενης αντίστασης λόγω της δίνης
του ακροπτερυγίου. Στο πέμπτο στάδιο εργασίας μελετάται η απόσταση που χρειάζεται για να προσγειωθεί ένα ανεμόπτερο. Στην
συνέχεια, μελετώνται οι ταχύτητες που δημιουργούνται κατά την πτήση και το πως συμπεριφέρεται το ανεμόπτερο κατά την πτήση.
Όσον αφορά στα συμπεράσματα προκύπτει ότι το άκρο της πτέρυγας χρειάζεται φράκτη ακροπτερυγίου με σκοπό τη μείωση δίνης
που δημιουργείται στα άκρα της πτέρυγας.

Λέξεις - κλειδιά
Αεροδυναμική ανάλυση, Μηχανική Πτήσης, Μικρού Μεγέθους Κατασκευή, Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Ανεμόπτερο.

Abstract
This paper aims to study a model glider in the areas of aerodynamics analysis and mechanics of flight. In the first chapter, basic definitions are given on the particular construction. Next, the history of the technological evolution of gliders is studied. Then, gliders are
categorized based on whether or not has the engine and the forces that exerted on them which are the key elements in the design. At
the end of the chapter, the stages of aircraft design are indicated in order to construct a flying machine. The second chapter shows
the drawings of each glider component separately. The final structure is shown in an assembly drawing. Then, materials used in gliders
are studied, in order to select the appropriate material based on the purpose for which it was designed. Finally, the gravitational force
is calculated. In the third chapter, values from experimental diagrams are obtained, regarding the building blocks of a glider that is
the fuselage, wing and tail assembly. Then, lift and drag forces are calculated via experimental values, in order to calculate the optimal
ratio lift to resistance. In the fourth chapter, initial calculations are verified through computational fluid dynamics program. The calculations are concerning the lift and drag forces in order to find the optimal ratio lift to resistance. Then the visualization of airflow
lines is to be studied, in order to find the separation of the boundary layer and the resistance induced because of the tip vortex. In the
fifth chapter, the landing distance of a glider is initially studied. Next, the generated velocities during flight, are studied and how the
glider is controlled during flight. Finally, the wing needs a wing tip to reduce the wing tip vortex that is generated at the end of the
wing during flight.

Keywords
Aerodynamic analysis, Flight Mechanics, Small size plane, Computational fluid mechanics, Glider.
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1. Η διαδικασία ενός αεροναυπηγικού σχεδιασμού2
Παρακάτω δίνεται ένα σχεδιάγραμμα για το πως γίνεται ένας αεροναυπηγικός σχεδιασμός ενός αεροσκάφους.

Σχήμα 1: Σχεδιάγραμμα Διαδικασίας Αεροναυπηγικού Σχεδιασμού.

Φάση των Απαιτήσεων μιας Αεροναυπηγικής Κατασκευής: Οι απαιτήσεις μιας αεροναυπηγικής κατασκευής εξαρτώνται
από το είδος της κατασκευής που έχει θέσει ένας Αεροναυπηγός Μηχανικός. Βασικοί παράμετροι είναι:
• Υψόμετρο Πτήσης
• Ταχύτητα Πτήσης
• Μέγεθος Αεροσκάφους - Ανάλυση της Κατασκευής
• Εκπομπές Καυσαερίων
• Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Φάση της Εκτίμησης μιας Αεροναυπηγικής Κατασκευής: Αποτελεί την εφαρμογή των νόμων της φυσικής για τον σχεδιασμό
ενός αεροπλάνου σε συνδυασμό με την τεχνοοικονομική ανάλυση ενός αεροσκάφους έχοντας σαν στόχο την εμπορευσιμότητα
του. Παρακάτω αναφέρουμε μία σύντομη ανάλυση:
• Είδος Κινητήρα
• Σκοπός Κατασκευής Αεροσκάφους
• Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Λειτουργίας
• Συνδυασμός Αισθητικής και Άνεσης
• Αεροδυναμική Μελέτη
2

Snorri Gudmundsson (Auth.) - General Aviation Aircraft Design. Applied Methods and Procedures - Butterworth - Heinemann (2014).
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•
•
•
•

Μελέτη Βάσεων Πιστοποιήσεων και Κανονισμών
Κόστος Συντήρησης
Αρχική Εκτίμηση Κόστους Κατασκευής
Προκαταρκτική Εκτίμηση του Κόστους Παραγωγής
Στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης θα έχει γίνει μια προκαταρτική αξιολόγηση σχεδιασμού η οποία θα καθορίσει εάν
θα πρέπει ή όχι να συνεχιστεί ο σχεδιασμός του αεροσκάφους ή και ακόμα να γίνουν κάποιες διορθώσεις πάνω στον σχεδιασμό του αεροσκάφους για το οποίο έχει τεθεί προς εκπόνηση μελέτης από τους Μηχανικούς και Οικονομολόγους αντίστοιχα
στους κλάδους τους.
Φάση του Προκαταρκτικού Σχεδιασμού: Στον προκαταρκτικό σχεδιασμό απαντάται τελικά το ερώτημα αν η ιδέα του σχεδιασμού είναι βιώσιμη. Στην αυτή την φάση δεν εκτίθενται πιθανά προβλήματα καθώς και οι πιθανές λύσεις κατά τον σχεδιασμό. Σε αυτό το στάδιο δίνεται μια γενική εικόνα η οποία θα αποτελεί την βάση για το ιπτάμενο πρωτότυπο που θα
κατασκευαστεί. Παρακάτω, αναφέρονται μερικές από τις διαδικασίες που επιτυγχάνονται σε αυτήν την φάση:
• Λεπτομερής Ανάπτυξη της Γεωμετρίας
• Διάταξη των διαδρόμων φορτίου
• Υπολογισμός του Βάρους
• Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ανάλογα με την Αποστολή του Αεροσκάφους
• Απόδοση Αεροσκάφους
• Αεροδυναμικός Έλεγχος και Ευστάθεια Αεροσκάφους
• Αξιολόγηση των Ειδικών Αεροδυναμικών Χαρακτηριστικών
• Σχεδιασμός του Αεροσκάφους Σύμφωνα με Πιστοποιήσεις και Κανονισμούς
• Βελτίωση της Παραγωγικής Διαδικασίας
• Εκτίμηση Συντήρησης
• Κόστος Εκτίμησης Προκαταρκτικού Σχεδιασμού
Φάση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού: Η φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την μετατροπή
από μια γενική εικόνα σε μία κατασκευή η οποία τελικά να μπορεί να πετάξει. Αυτή η φάση σχεδιασμού είναι αρκετά περίπλοκη. Παρακάτω, αναφέρονται κάποιες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτή την φάση:
• Λεπτομερείς Εργασίες Σχεδιασμού (Δομές, Συστήματα, Avionics, κτλ)
• Μελέτη των Νέων Τεχνολογιών (Πωλητές, Εταιρείες, Διάφορες Συνεργασίες, κτλ)
• Διαπραγματεύσεις Ανάμεσα σε Πωλητές και Εξωτερικούς Συνεργάτες
• Σχεδιασμός Εργαλείων Περιορισμένης Χρήσης (Εγκαταστάσεις Φωτισμού, Σφικτήρες, κτλ)
• Λεπτομερής Στατική Μελέτη
• Λεπτομερής Μηχανολογικός Σχεδιασμός
• Λεπτομερής Σχεδιασμός Avionics και Λοιπού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Λεπτομερής Εργονομικός Σχεδιασμός
• Επιλογή των Κατάλληλων Σύνθετων Υλικών που θα Χρησιμοποιηθούν για την Κατασκευή
• Σχεδιασμός για τις Διαδικασίες Συντήρησης
• Επιλογή Υλικών και Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού
Αυτή η φάση θεωρείται ουσιαστικά το ξεκίνημα του σχεδιασμού κατασκευής ενός αεροσκάφους, παρόλο που ξεκινάει
πολύ πριν την φάση του λεπτομερειακού σχεδιασμού.
Φάση Διαδικασίας της Κατασκευής: Η κατασκευή ενός αεροσκάφους αρχίζει να υλοποιείται κατά την διαδικασία του λεπτομερούς σχεδιασμού. Για τις εταιρείες που έχουν σαν στόχο να κατασκευάσουν τα αεροπλάνα σύμφωνα με τα σχέδια που
τους δόθηκαν είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία όπως μάλιστα και η διαδικασία παραγωγής τους. Η μεγάλη δυσκολία έγκειται στο ότι απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία και διαδικασίες διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην συγκεκριμένη φάση:
• Λεπτομερείς αναθεωρήσεις σχεδιασμού (Δομές, Συστήματα, Avionics, κτλ)
• Εφαρμογή από Επιλεγμένες Τεχνολογίες
• Εργαλεία Σχεδιασμού και Κατασκευής
• Συναρμολόγηση και Κατασκευή
• Κατασκευαστικές Δοκιμές
• Αεροελαστικός Έλεγχος
• Μηχανικές Δοκιμές
• Δοκιμές Avionics
• Διαδικασίες Συντήρησης και Βελτίωσης της Συντηρησιμότητας
Η αποκορύφωση αυτής της φάσης είναι η πρώτη πτήση του αεροσκάφους.
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2. Σχεδιασμός της κατασκευής
Το μοντέλο του ανεμόπτερου από το οποίο λήφθηκαν μετρήσεις είναι το μοντέλο Schweizer SGS 1 - 34. Το ανεμόπτερο
του πραγματικού μεγέθους είναι επτά φορές μεγαλύτερο (κλίμακα 7:1) σε σχέση με το μέγεθος του ανεμόπτερου που σχεδιάστηκε στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autodesk Inventor Professional 2015 Educational.

Σχήμα 2: Ανεμόπτερο από το οποίο λήφθηκαν μετρήσεις.

Schweizer SGS 1 - 34
Specification

-

-

Span

49.17 ft

14.99 m

Length

25.75 ft

7.85 m

Wing area

151 ft

14.04 m2

Aspect ratio

16

Aerofoil section

root Wortmann FX 61 - 163,

tip FX 60 - 126

Empty weight

570 lb

259 kg

Pilot + equipment

270 lb

122 kg

Flying weight

840 lb

Wing loading

5.56 lb/ft

27.1 kg/m2

2

381 kg
2

Best L/D

1:33

1:33

(R version)

1:34

1:34

Minimum rate of sink

2.2 ft/sec

0.67 m/sec

(R version)

2.11 ft/sec

0.64 m/sec

Πίνακας 1: Προδιαγραφές του Κατασκευαστή του συγκεκριμένου Ανεμόπτερου.
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Σχήμα 3: Σχέδιο του Ανεμόπτερου.

2.1. Δημιουργία Τρισδιάστατου Στερεού
Αρχικά, σχεδιάζεται το σχέδιο σε δισδιάστατη μορφή επιφάνειας "2D" και στην συνέχεια ανάλογα με την εντολή που θα
χρησιμοποιήσουμε μετατρέπεται σε τρισδιάστατη μορφή στερεού.

Σχήμα 4: Τελική Συναρμολόγηση.
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3. Επίλυση με αναλυτικές μεθόδους
Ο σχεδιασμός των πτερυγίων του ανεμοπτέρου (οριζόντιων και κάθετου ουριαίου) παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο
με χρήση αναλυτικών μεθόδων σχεδιασμού, όπως αναφέρονται και χρησιμοποιούνται από τους Snorri Gudmundsson [6] και
John Anderson [4].

3.1. Αεροτομή ανεμοπτέρου
Η αεροτομή του ανεμόπτερου επιλέχθηκε από το "Airfoil Tools" που βρίσκεται στο διαδίκτυο με τυποποιημένες αεροτομές
για όλους των τύπων αεροσκαφών. Οι διαστάσεις της αεροτομής δίνονται υπό την μορφή πίνακα με μετρήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί πειραματικά για τον κάθε τύπο αεροτομής ξεχωριστά.
Ο τύπος της αεροτομής του συγκεκριμένου ανεμόπτερου που σχεδιάστηκε είναι "FX 61 - 163" και παρακάτω θα απεικονιστούν τα διαγράμματα και οι πίνακες για μοναδιαία αεροτομή, για αεροτομή ίσο με το μήκος της χορδής της ρίζας της πτέρυγας cr = 175 mm και για αεροτομή ίσο με το μήκος χορδής του άκρου της πτέρυγας ct = 75 mm.

Διάγραμμα 1: Μοναδιαία αεροτομή.

Διάγραμμα 2: Αεροτομή με μήκος χορδής στην ρίζα cr = 175 mm.
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Διάγραμμα 3: Αεροτομή με μήκος χορδής στην άκρη ct = 75 mm.

3.2. Οριζόντιο και κάθετο ουραίο στο ανεμόπτερο
Η αεροτομή του ανεμόπτερου επιλέχθηκε από το "Airfoil Tools" που βρίσκεται στο διαδίκτυο με τυποποιημένες αεροτομές
για όλους των τύπων αεροσκαφών. Οι διαστάσεις της αεροτομής δίνονται υπό την μορφή πίνακα με μετρήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί πειραματικά για την κάθε τύπο αεροτομής ξεχωριστά. Στο ουραίο υπάρχει η διαφορά σε σχέση με την πτέρυγα ότι είναι συμμετρική με ουδέτερη γραμμή καμπυλότητας στον σχεδιασμό που έγινε του ανεμόπτερου.

Σχήμα 5: Χαρακτηριστικές διαστάσεις ουραίου πτερώματος.

Διάγραμμα 4: Μοναδιαία αεροτομή του ουραίου πτερώματος.
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Διάγραμμα 5: Μήκος της χορδής της ρίζας του κάθετου ουραίου πτερώματος.

Διάγραμμα 6: Μήκος της χορδής του άκρου του κάθετου ουραίου πτερώματος.

Διάγραμμα 7: Μήκος της χορδής της ρίζας του οριζόντιου ουραίου πτερώματος.
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Ο τύπος της αεροτομής του συγκεκριμένου ανεμόπτερου που σχεδιάστηκε είναι "FX 61 - 163". Παρακάτω, θα απεικονιστούν οι πίνακες και τα διαγράμματα για μοναδιαία αεροτομή του ουραίου πτερώματος, για αεροτομή ίσο με το μήκος της
χορδής της ρίζας του κάθετου ουραίου πτερώματος (Cr = 145 mm) και για αεροτομή ίσο με το μήκος χορδής του άκρου του
κάθετου ουραίου πτερώματος (Ct = 85 mm). Το ύψος του ουραίου πτερώματος είναι h = 180 mm. Αντίστοιχα, θα απεικονιστούν τα διαγράμματα και οι πίνακες για αεροτομή ίσο με το μήκος της χορδής της ρίζας του οριζόντιου ουραίου πτερώματος
(Cr =100 mm) και για αεροτομή ίσο με το μήκος χορδής του άκρου του οριζόντιου ουραίου πτερώματος (Ct = 50 mm). Το
μήκος του οριζόντιου πτερώματος είναι h = 175 mm.

Διάγραμμα 8: Μήκος της χορδής του άκρου του οριζόντιου ουραίου πτερώματος.

Σημείωση: Οι τιμές των παραπάνω διαγραμμάτων υπάρχουν υπό την μορφή πινάκων στο παράρτημα Α στο τέλος της παρούσας
Εργασίας.
Στον παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωμένες όλες οι τιμές από τους υπολογισμούς που έγιναν:
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ
Μάζα ανεμόπτερου m από σχέδιο

1,25 Kg

Βαρυτική δύναμη W

12,24 Ν

Συνολικό μήκος του ανεμόπτερου L

1.15 m

Μήκος άκρης της χορδής της πτέρυγας ct

0,075 m

Μήκος ρίζας της χορδής της πτέρυγας cr

0,175 m

Πλάτος h της 1 πτέρυγας

1m

Συνολικό εκπέτασμα πτέρυγας b

2m

Επιφάνεια πτέρυγας S

0,25 m2

Διάταμα πτέρυγας Aspect Ratio

16

Μήκος χορδής του άκρου προς Μήκος χορδής της ρίζας της πτέρυγας Taper Ratio
Μέσο μήκος της χορδής της πτέρυγας cm

0,43
0,125 m

Γωνία προσβολής α της πτέρυγας σε ευθεία πτήση

1O

Πίνακας 2: Βασικά στοιχεία του ανεμόπτερου.
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3.3. Υπολογισμοί αριθμού Reynolds, συντελεστή άντωσης πτέρυγας σε ευθεία πτήση και ταχύτητας
πτήσης του ανεμόπτερου
Στην συγκεκριμένη εργασία επιλέγεται ο αριθμός Reynolds ίσο με 100.000 (χαμηλός και υψηλός αριθμός Reynolds). Αντίστοιχα, στην ιστοσελίδα του "Airfoil Tools" υπάρχει και ο κρίσιμος αριθμός Ν ο οποίος χρησιμοποιείται για την τύρβη που
προκαλείται στο ρευστό ή την τραχύτητα που υπάρχει στην αεροτομή σαν κατασκευή. Για τα ανεμόπτερα, ο κρίσιμος αριθμός
Ν κυμαίνεται από 12 έως 14. Για να απεικονιστούν τα γραφήματα, επέλεξα χαμηλό αριθμό Ν ίσο με 9 και υψηλό αριθμό Ν
ίσο με 12.
Αρχικά, θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί που αφορούν την αεροτομή και την πτέρυγα του ανεμόπτερου σε
γωνία προσβολής της πτέρυγας 1 μοίρα δηλαδή σε ευθεία πτήση. Στην συνέχεια, με την ίδια μεθοδολογία θα πραγματοποιηθούν οι ίδιοι υπολογισμοί για διάφορες γωνίες προσβολής και θα σχεδιαστούν οι αντίστοιχοι πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Στο παρακάτω σχήμα παρατηρούμε το διάγραμμα του συντελεστή άντωσης της αεροτομής συναρτήσει της γωνίας
προσβολής που σχηματίζει κατά την πτήση.
Στον παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωμένες όλες οι τιμές από τους υπολογισμούς που έγιναν:
ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ REYNOLDS

100000

Ελάχιστος κρίσιμος αριθμός N

9

Μέγιστος Κρίσιμος αριθμός Ν

12

Γωνία προσβολής αL=0 όταν το Cl γίνεται είναι μηδέν

-3,5°

cL2 από διάγραμμα cl/α για 10 μοίρες

1,3

cL1 από διάγραμμα cl/α για 5 μοίρες

0,7

Γωνία προσβολής της αεροτομής α2

10°

Γωνία προσβολής της αεροτομής α1

5°

Κλίση αο

0,12/μοίρα

Κλίση αο

6,88/rad

Ταχύτητα πτήσης ανεμόπτερου U

11,72 m/s

Ταχύτητα πτήσης ανεμόπτερου U

42,19 Km/h

Ταχύτητα του ήχου α

340,13 m/s2

Υπολογισμός αριθμού Mach

0,034

Συντελεστής επαγόμενης γωνίας δ

0,033

Συντελεστή απόδοσης του διατάματος e

0,97

Διορθωμένη κλίση πτέρυγας

6,02/rad

Διορθωμένη κλίση πτέρυγας

0,11/μοίρες

Συντελεστής άντωσης της πτέρυγας cL στις 1 μοίρες (ευθεία πτήση)

0,47

Υπολογισμός της δίεδρης γωνίας μέσα στον συντελεστή άντωσης cL'

0,47

Ταχύτητα πτήσης του ανεμόπτερου σε ευθεία κλίση

13,02 m/s

Ταχύτητα πτήσης του ανεμόπτερου σε ευθεία κλίση

46,88 Km/h

Υπολογισμός αριθμού Mach

0,038

Επαλήθευση του αριθμού Reynolds (> 100000 πίνακα - μη επιτυχημένη δοκιμή)

111112,96

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Επειδή ο αριθμός Reynolds βγαίνει μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό Reynolds που επιλέξαμε από πίνακα που είναι
ίσος με 100.000 για μικρού μεγέθους αεροσκάφη που εκτελούν ανύψωση, θα επιλέξουμε από το την ιστοσελίδα "Airfoil Tools"
την επόμενη τάξη μεγέθους, δηλαδή αριθμό Reynolds ίσο με 200.000:
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ REYNOLDS

200000

Ελάχιστος κρίσιμος αριθμός N

9

Μέγιστος Κρίσιμος αριθμός Ν

12

Γωνία προσβολής αL=0 όταν το Cl γίνεται είναι μηδέν

-4°

cL2 από διάγραμμα cl/α για 10 μοίρες

1,4

cL1 από διάγραμμα cl/α για 5 μοίρες

1

Γωνία προσβολής της αεροτομής α2

10°

Γωνία προσβολής της αεροτομής α1

5°

Κλίση αο σε μοίρες

0,08/μοίρες

Κλίση αο σε rad

4,58/rad

Ταχύτητα πτήσης ανεμόπτερου U

23,44 m/s

Ταχύτητα πτήσης ανεμόπτερου U

84,38 Km/h

Ταχύτητα του ήχου α (m/s )

340,13 m/s2

2

Υπολογισμός αριθμού Mach

0,069

Διορθωμένη κλίση πτέρυγας

4,19/rad

Διορθωμένη κλίση πτέρυγας

0,073/μοίρα

Συντελεστής άντωσης της πτέρυγας cL στις 1 μοίρες (ευθεία πτήση)

0,37

Ταχύτητα πτήσης του ανεμόπτερου σε ευθεία κλίση

14,82 m/s

Ταχύτητα πτήσης του ανεμόπτερου σε ευθεία κλίση

53,33 Km/h

Υπολογισμός αριθμού Mach

0,044

Επαλήθευση του αριθμού Reynolds (< 200000 διαγραμμάτων - επιτυχημένη δοκιμή)

126409,64

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

3.4. Υπολογισμός του συντελεστή αντίστασης
Η συνολικός συντελεστής αντίστασης cD ενός αεροσκάφους προκύπτει από το άθροισμα του συντελεστή επαγόμενης αντίστασης της πτέρυγας cD,i και από τον υπολογισμό του ελάχιστου συντελεστή αντίστασης όλων των επιμέρους επιφανειών
ενός αεροσκάφους cDmin.
Συντελεστής επαγόμενης αντίστασης: είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της άντωσης που παράγεται από τη διέλευση του αέρα
πάνω σε μία πτέρυγα ή σε μία ουρά του αεροσκάφους. Ο αέρας που ρέει στην πάνω πλευρά της πτέρυγας ή της ουράς, έχει
την τάση να ρέει προς την άτρακτο του αεροσκάφους επειδή η μειωμένη πίεση (Low Pressure) του αέρα στην πάνω επιφάνεια
είναι μικρότερη από την πίεση του αέρα στην άκρη της πτέρυγας. Αντίθετα, ο αέρας που ρέει στην κάτω πλευρά της πτέρυγας
ή της ουράς, έχει την τάση να ρέει εξωτερικά της πτέρυγας ή της ουράς του αεροσκάφους επειδή η αυξημένη πίεση (High
Pressure) του αέρα στην κάτω επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από την πίεση του αέρα στην πτέρυγας. Η άμεση συνέπεια αυτού,
όσον αφορά τις άκρες των φτερών, είναι ότι υπάρχει μια συνεχής διαρροή του αέρα προς τα πάνω γύρω από την πτέρυγα ή
την ουρά αντίστοιχα. Η επαγόμενη αντίσταση αντιμετωπίζεται με την κατασκευή πτέρυγας υψηλού διατάματος "Aspect Ratio"
έτσι ώστε να μειώνεται η τάση του αέρα που ρέει προς την άτρακτο του αεροσκάφους όταν ο αέρας βρίσκεται στο πάνω μέρος
της πτέρυγας.
Τα δομικά μέρη του αεροσκάφους που έρχονται σε επαφή με τον αέρα κατά την πτήση είναι τα εξής:
• Δύο οριζόντιες πτέρυγες
• Δύο οριζόντια ουραία πτερώματα
• Κάθετο ουραίο πτέρωμα
• Άτρακτος αεροσκάφους
Για το κάθε δομικό μέρος του αεροσκάφους υπολογίζονται ο συντελεστής αντίστασης επιφανειακής τριβής cDf, ο συντελεστής σχήματος FF και ο συντελεστής δομικών μερών του αεροσκάφους για κάθε εξάρτημα IF και πολλαπλασιάζονται
μεταξύ τους για κάθε δομικό εξάρτημα που εξετάζουμε. Στην συνέχεια προστίθενται όλα τα δομικά εξαρτήματα μαζί. Αφού
γίνουν όλα τα παραπάνω στην συνέχεια προστίθενται ποίκιλες αντιστάσεις (cD Misc) όπως για παράδειγμα καλύμματα μηχανής, κεραίες, στύλοι πτέρυγας, παράθυρα του πιλοτηρίου, τροχοί, αντίσταση ουραίου πτερώματος και τα λοιπά.
Στους δύο παρακάτω πίνακες είναι συγκεντρωμένες όλες οι τιμές από τους υπολογισμούς που έγιναν:
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ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ
Επιφάνεια (αναφοράς) πτέρυγας Sref

0,25 m2

Μέσο μήκος της χορδής της πτέρυγας Cm

0,125 m

Μέγιστο μοναδιαίο πάχος αεροτομής t

0,164 m

Μέγιστο μοναδιαίο μήκος χορδής αεροτομής c

1m

Λόγος πάχους προς χορδή αεροτομής (t/c)

0,16

Τραχύτητα ξύλου k

0,0000020 m

Reynolds χορδής ρίζας cr

176973,49

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutoffroot χορδής ρίζας cr

6015930,01

Reynolds cr < Reynoldscutoffroot cr

Κρατάμε το Re cr

cf laminar χορδής ρίζας cr

0,0032

Reynolds χορδής άκρου ct

75845,78

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutofftip χορδής άκρου ct

2465035,74

Reynolds ct < Reynoldscutofftip ct

Κρατάμε το Re ct

cf laminar χορδής άκρου ct

0,0048

Συντελεστής τριβής cf

0,0040

Υπόθεση βρεχόμενης επιφάνειας (μπροστινή όψη)

7%

Βρεχόμενη επιφάνεια Swet

0,27 m2

Συντελεστής επιφανειακής τριβής cDf

0,0043

Συντελεστής σχήματος FF

1,40

Συντελεστής παρεμβολής IF
Γινόμενο cDf · FF · IF

1
0,0060
Πίνακας 3: Υπολογισμοί που έγιναν στις δύο οριζόντιες πτέρυγες.
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ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΥΡΑΙΑ ΠΤΕΡΩΜΑΤΑ
Επιφάνεια (αναφοράς) πτέρυγας Sref

0,25 m2

Μήκος ρίζας της χορδής οριζόντιου ουραίου cr

0,10 m

Μήκος άκρης της χορδής οριζόντιου ουραίου ct

0,050 m

Μέσο μήκος της χορδής οριζόντιου ουραίου Cm

0,075 m

Μέγιστο μοναδιαίο πάχος αεροτομής t

0,21 m

Μέγιστο μοναδιαίο μήκος χορδής αεροτομής c

1m

Λόγος πάχους προς χορδή αεροτομής (t/c)

0,21

Τραχύτητα ξύλου k

0,0000020 m

Reynolds χορδής ρίζας cr

101127,71

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutoffroot χορδής ρίζας cr

3337211,33

Reynolds cr < Reynoldscutoffroot cr

Κρατάμε το Re cr

cf laminar χορδής ρίζας cr

0,0042

Reynolds χορδής άκρου ct

50563,86

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutofftip χορδής άκρου ct

1608418,74

Reynolds ct < Reynoldscutofftip ct

Κρατάμε το Re ct

cf laminar χορδής άκρου ct

0,0059

Συντελεστής τριβής cf

0,0050

Υπόθεση βρεχόμενης επιφάνειας (κάτοψη)

5%

Πλάτος h οριζόντιου πτερώματος

0,175 m

Συνολικό εκπέτασμα πτέρυγας b

0,35 m

Βρεχόμενη επιφάνεια Swet

0,028 m2

Συντελεστής επιφανειακής τριβής cDf

0,00056

Συντελεστής σχήματος FF

1,64

Συντελεστής παρεμβολής IF

1,05

Γινόμενο cDf · FF · IF

0,0010
Πίνακας 4: Υπολογισμοί που έγιναν στα δύο οριζόντια ουραία πτερώματα.
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ΚΑΘΕΤΟ ΟΥΡΑΙΟ ΠΤΕΡΩΜΑ
Επιφάνεια (αναφοράς) πτέρυγας Sref

0,25 m2

Μήκος ρίζας της χορδής κάθετου oυραιου cr

0,145 m

Μήκος άκρης της χορδής κάθετου ουραίου ct

0,085 m

Μέσο μήκος της χορδής κάθετου ουραίου Cm

0,115 m

Μέγιστο μοναδιαίο πάχος αεροτομής t

0,21 m

Μέγιστο μοναδιαίο μήκος χορδής αεροτομής c

1m

Λόγος πάχους προς χορδή αεροτομής (t/c)

0,21

Τραχύτητα ξύλου k

0,0000020 m

Reynolds χορδής ρίζας cr

146635,18

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutoffroot χορδής ρίζας cr

4935193,85

Reynolds cr < Reynoldscutoffroot cr

Κρατάμε το Re cr

cf laminar χορδής ρίζας cr

0,0035

Reynolds χορδής άκρου ct

85958,55

Κατάσταση οριακού στρώματος (στρωτή ροή)

< 300.000

Reynoldscutofftip χορδής άκρου ct

2812301,24

Reynolds ct < Reynoldscutofftip ct

Κρατάμε το Re ct

cf laminar χορδής άκρου ct

0,0045

Συντελεστής τριβής cf

0,0040

Υπόθεση βρεχόμενης επιφάνειας (πλάγια δεξιά όψη)
Ύψος h κάθετου πτερώματος

5%
0,18 m

Βρεχόμενη επιφάνεια Swet

0,022 m2

Συντελεστής επιφανειακής τριβής cDf

0,00035

Υπολογισμός γωνίας (°) Λ στο 25% του c

26,37

Συντελεστής σχήματος FF

1,60

Συντελεστής παρεμβολής IF

1,05

Γινόμενο cDf · FF · IF

0,00059
Πίνακας 5: Υπολογισμοί που έγιναν στο κάθετο ουραίο πτέρωμα.
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ΑΤΡΑΚΤΟΣ
Επιφάνεια (αναφοράς) πτέρυγας Sref
Πρώτο σχήμα

0,25 m2
1ος Ελλειπτικός κύλινδρος

Μεγάλη διάμετρος πρώτου ελλειπτικού κυλίνδρου D1

0,09576 m

Μικρή διάμετρος πρώτου ελλειπτικού κυλίνδρου D2

0,08682 m

Μήκος πρώτου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,165 m

Παράπλευρη επιφάνεια πρώτου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,06 m2

Δεύτερο σχήμα

2ος Ελλειπτικός κύλινδρος

Μεγάλη διάμετρος δεύτερου ελλειπτικού κυλίνδρου D1

0,14975 m

Μικρή διάμετρος δεύτερου ελλειπτικού κυλίνδρου D2

0,08727 m

Μήκος δεύτερου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,5925 m

Παράπλευρη επιφάνεια δεύτερου ελλειπτικού κυλίνδρου
Τρίτο σχήμα

0,24 m2
3ος Ελλειπτικός κύλινδρος

Μεγάλη διάμετρος τρίτου ελλειπτικού κυλίνδρου D1

0,07955 m

Μικρή διάμετρος τρίτου ελλειπτικού κυλίνδρου D2

0,057 m

Μήκος τρίτου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,39 m

Παράπλευρη επιφάνεια τρίτου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,091 m2

Συνολική βρεχόμενη επιφάνεια Swet

0,40 m2

Συνολικό μήκος ατράκτου

1,15 m

Τραχύτητα ξύλου k

0,0000020 m

Αριθμός Reynolds μήκους ατράκτου

1160440,49

Κατάσταση οριακού στρώματος μεταβατική ροή από στρωτή σε τυρβώδη ροή

> 500.000 και < 3.000.000

Reynoldscutoff μήκους ατράκτου L

43581612,69

Reynolds L < Reynoldscutofftip L

Κρατάμε το Re L

Μεταβατικός αριθμός Reynolds

500000

Μεταβατικός απόσταση xtr

0,49 m

Υπολογισμός του xo

0,13 m

Συντελεστής τριβής cf

0,0033

Συντελεστής επιφανειακής τριβής cDf
Επιφάνεια δεύτερου ελλειπτικού κυλίνδρου

0,0053
0,010 m2

Μέση διάμετρος d δεύτερης έλλειψης

0,11 m

Λόγος λεπτότητας f της ατράκτου

10,04

Συντελεστής σχήματος FF

1,05

Συντελεστής παρεμβολής IF

1

Γινόμενο cDf · FF · IF

0,0056
Πίνακας 6: Υπολογισμοί που έγιναν στην άτρακτο του ανεμόπτερου.

4. Επίλυση με αριθμητικές μεθόδους
Στο κεφάλαιο που αναπτύσεται παρακάτω, παρουσιάζονται αριθμητικές μέθοδοι σχεδιασμού των πτερυγίων του ανεμοπτέρου, όπως χρησιμοποιεί και παραθέτει στο βιβλίο του ο Shamoon Jamshed [13].
Υπολογιστική ρευστοδυναμική (Computational Fluid Dynamics) είναι ένας κλάδος της μηχανικής των ρευστών που επιλύει
και αναλύει με αριθμητική ανάλυση και αλγόριθμους προβλήματα ρευστών που ρέουν. Ως μέσα επίλυσης χρησιμοποιούνται
ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την εκτέλεση των υπολογισμών που απαιτούνται για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης των
υγρών και των αερίων με επιφάνειες που ορίζονται από οριακές συνθήκες.
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4.1. Μεθοδολογία Επίλυσης
Τα βήματα που ακολουθούνται για την επίλυση των πεπερασμένων στοιχείων είναι τα εξής:
Σχεδιασμός της γεωμετρίας για την οποία θα γίνει η μελέτη για το πρόβλημα που έχει οριστεί
Δημιουργία πλέγματος
Φυσική μοντελοποίηση για την προσομοίωση της γεωμετρίας σε πραγματικές συνθήκες
Δημιουργία οριακών συνθηκών
Επαναληπτική επίλυση των εξισώσεων
Μετά το πέρα της επεξεργασίας παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης
Το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους στο
ανεμόπτερο είναι το Ansys Fluent 2016. Αντίστοιχα για την οπτικοποίηση της ροής του αέρα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
πεπερασμένων στοιχείων Ansys CFX 2016.

â
â
â
â
â
â

4.2. Εισαγωγή Γεωμετρίας στο Ansys Fluent 2016
Η γεωμετρία του ανεμόπτερου σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο σώμα στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autodesk Inventor Professional 2015 Educational και εισήχθη στο πακέτο πεπερασμένων στοιχείων του Ansys Fluent 2016. Στην συνέχεια, δημιουργούμε την δομή της ατμόσφαιρας όπου αναφέρθηκε στο κομμάτι της αναλυτικής προσέγγισης υπό την μορφή κύβου. Έπειτα
αφαιρούμε από τον κύβο την γεωμετρία του ανεμόπτερου. Έτσι παραμένει μόνο ο κύβος με κενό την γεωμετρία του ανεμόπτερου. Τέλος, για να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος στο μισό, θα παραμείνει για την επίλυση του πλέγματος ο μισός κύβος
διότι οι πλευρές του αεροπλάνου δεξιά και αριστερά είναι οι ίδιες.

Σχήμα 6: Ενιαία Γεωμετρία Ανεμόπτερου.

Σχήμα 7: Κάτοψη Ανεμόπτερου.
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Σχήμα 8: Πλάγια Αριστερή Όψη Ανεμόπτερου.

Σχήμα 9: Εισαγωγή Γεωμετρίας στο Πρόγραμμα Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής σε τομή.

4.3. Δημιουργία Πλέγματος στο Ansys Fluent 2016
Στην συνέχεια, αφού εισαχθεί η γεωμετρία του ανεμόπτερου στο πρόγραμμα του πλέγματος, ονοματίζουμε για δικιά μας
διευκόλυνση (εισαγωγή και επεξεργασία φυσικών μεγεθών) τις επιφάνειες από τις οποίες αποτελείται ο κύβος (Named Selections). Οι επιφάνειες που ονοματίστηκαν είναι η είσοδος του κύβου, η έξοδος του κύβου και τα πλευρικά τοιχώματα του
κύβου.

Σχήμα 10: Ονομασία Επιφάνειας στην Είσοδο του Κύβου.
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Ρύθμιση του πλέγματος: βελτιστοποιούμε το πλέγμα στην καρτέλα της διαστασιολόγησης (sizing) του πλέγματος και έπειτα
γίνεται ενημέρωση (update) του πλέγματος. Το πλέγμα που εμφανίζεται είναι τριγωνικό.

Σχήμα 11: Βελτιστοποίηση του Πλέγματος.

Για τον παραπάνω λόγο το πλέγμα του προγράμματος της υπολογιστικής ρευστομηχανικής γίνεται πυκνότερο γύρω ακριβώς από το αεροσκάφος όπου βρίσκεται το πάχος του οριακού στρώματος. Τέλος, το πλέγμα το οποίο επιλέγεται από το πρόγραμμα είναι το τριγωνικό πλέγμα.

Σχήμα 12: Τριγωνικό πλέγμα του Προγράμματος Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής.

Το ιστορικό σύγκλισης των συντελεστών άντωσης και αντίστασης φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα.

Διάγραμμα 9: Ιστορικό σύγκλισης του συντελεστή άντωσης.
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Διάγραμμα 10: Ιστορικό σύγκλισης του συντελεστή αντίστασης.

5. Σύγκριση επίλυσης αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδοων αντίστοιχα

Διάγραμμα 11: Σύγκριση Μεθόδων των Συντελεστών Άντωσης της πτέρυγας Συναρτήσει της Γωνίας Προσβολής της Πτέρυγας.

Διάγραμμα 12: Σύγκριση Μεθόδων των Συντελεστών Αντίστασης της Πτέρυγας Συναρτήσει της Γωνίας Προσβολής της Πτέρυγας.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

299

Διάγραμμα 13: Σύγκριση Μεθόδων των Λόγων L / D Συναρτήσει της Γωνίας Προσβολής της Πτέρυγας.

Διάγραμμα 14: Σύγκριση Μεθόδων των Συντελεστών Άντωσης της Πτέρυγας
Συναρτήσει των Συντελεστών Αντίστασης της Πτέρυγας.

Στο πρόγραμμα υπολογιστικής ρευστομηχανικής προβάλλεται το οριακό στρώμα που περιβάλλεται γύρω από το ανεμόπτερο για ευθεία πτήση (πτέρυγα στην 1 μοίρα προσβολής) και για μέγιστη γωνία προσβολής (πτέρυγα στις 15 μοίρες).

Σχήμα 13: Οριακό Στρώμα γύρω από το Ανεμόπτερο σε Ευθεία Πτήση.
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Σχήμα 14: Οριακό Στρώμα γύρω από το Ανεμόπτερο με Μέγιστη την Γωνία Προσβολής της Πτέρυγας.

Σημείωση: Η δίνη του ακροπτερυγίου είναι η αιτία που προκαλεί επαγόμενη αντίσταση η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην
θεωρία της αναλυτικής προσέγγισης.
Παρακάτω παρουσιάζονται από το πρόγραμμα της υπολογιστικής ρευστομηχανικής η κατανομή της πίεσης γύρω από το
ανεμόπτερο για ευθεία πτήση (γωνία προσβολής της πτέρυγας στην 1 μοίρα) και για την μέγιστη γωνία προσβολής (γωνία
προσβολής της πτέρυγας στις 15 μοίρες).

Σχήμα 15: Κατανομή της Πίεσης Γύρω από το Ανεμόπτερο σε Ευθεία Πτήση.

Σχήμα 16: Κατανομή της Πίεσης Γύρω από το Ανεμόπτερο στην Μέγιστη Γωνία Προσβολής.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

301

6. Απόδοση καθόδου
6.1. Φόρτιση της Πτέρυγας (Αναλυτική και αριθμητικη Προσέγγιση)
Η φόρτιση πτέρυγας προκύπτει από τον λόγο βάρους του αεροσκάφους προς την επιφάνεια αναφοράς της πτέρυγας. Η
φόρτιση της πτέρυγας παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταβολές των συνθηκών πτήσης ενός αεροσκάφους. Στο ανεμόπτερο η
φόρτιση της πτέρυγας είναι μειωμένη λόγω του μεγάλου διατάματος πτέρυγας και του μειωμένου βάρους της κατασκευής.
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας με την φόρτιση πτέρυγας που δέχεται ο κάθε τύπος αεροσκάφος.
Τύπος Αεροσκάφους

Φόρτιση Πτέρυγας (kg/m2)

Ανεμόπτερο

29,29

Αυτοσχέδια αεροσκάφη

53,71

Μονοκινητήρια αεροπλάνα

83,00

Δικινητήρια αεροπλάνα

126,94

Με διπλή προπέλα

195,30

Εκπαιδευτικά jet

244,12

Μαχητικά jet

341,77

Μεταφορικά/βομβαρδιστικά jet

585,89

Πίνακας 7: Φόρτιση Πτέρυγας σε Διάφορες Κατηγορίες Αεροσκαφών.

6.2. Οριζόντια Απόσταση Κατά την Πτήση
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται απεικόνιση σχετικά με την οριζόντια απόσταση που διανύει ένα ανεμόπτερο.

Σχήμα 17: Οριζόντια Πτήση Ανεμόπτερου.

Η γωνία και οι ταχύτητες που σχηματίζονται είναι οι εξής:
Ταχύτητα πτήσης VH (Horizontal Airspeed)
Διαγώνια ταχύτητα πτήσης V (Airspeed)
Κάθετη ταχύτητα πτήσης ή Ταχύτητα βύθισης Vv (Vertical Airspeed)
Γωνία καθόδου θ
Η ταχύτητα πτήσης VH αναλύθηκε στο κεφάλαιο της επίλυσης με αναλυτικές μεθόδους όταν το αεροπλάνο ταξιδεύει σε
ευθεία πτήση.
Η διαγώνια ταχύτητα πτήσης V είναι η ταχύτητα του αέρα που πρέπει να διατηρηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη γωνία καθόδου θ με βάση την γωνία προσβολής της πτέρυγας κατά την πτήση.
Η ταχύτητα βύθισης Vv είναι η ταχύτητα που χάνει υψόμετρο το αεροπλάνο κατά την πτήση. Στην ταχύτητα βύθισης συνυπολογίζεται και η περιστροφή του αεροσκάφους γύρω από τον άξονα περιστροφής της ατράκτου.
Η γωνία καθόδου θ είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ ταχύτητας πτήσης VH και διαγώνιας ταχύτητας πτήσης V.

•
•
•
•
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Σχήμα 18: Γωνία και Ταχύτητες που Σχηματίζονται Κατά την Κάθοδο.

Σχήμα 19: Γωνία Περιστροφής του Αεροσκάφους Φ.

Η ταχύτητα βύθισης Vv σε επίπεδη πτήση με ή χωρίς περιστροφή υπολογίζεται παρακάτω.

Η διαγώνια ταχύτητα πτήσης για ευθεία πτήση υπολογίζεται παρακάτω.

Διάγραμμα 15: Διαγώνια Ταχύτητα Πτήσης Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv
για διάφορες γωνίες περιστροφής (αναλυτική προσέγγιση).
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6.3. Σύγκριση Προσεγγίσεων

Διάγραμμα 16: Σύγκριση Προσεγγίσεων Οριζόντιας Απόστασης Ανεμόπτερου υπό διάφορες Γωνίες Προσβολής.

Διάγραμμα 17: Σύγκριση Προσεγγίσεων Γωνίας Καθόδου θ υπό Διάφορες Γωνίες Προσβολής.

Διάγραμμα 18: Σύγκριση Προσεγγίσεων Διαγώνιας Ταχύτητας Πτήσης Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv χωρίς περιστροφή.
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Διάγραμμα 19: Σύγκριση Προσεγγίσεων Διαγώνιας Ταχύτητας Πτήσης
Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv με περιστροφή 15 μοιρών.

Διάγραμμα 20: Σύγκριση Προσεγγίσεων Διαγώνιας Ταχύτητας Πτήσης
Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv με περιστροφή 30 μοιρών.

Διάγραμμα 21: Σύγκριση Προσεγγίσεων Διαγώνιας Ταχύτητας Πτήσης
Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv με περιστροφή 45 μοιρών.
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Διάγραμμα 22: Σύγκριση Προσεγγίσεων Διαγώνιας Ταχύτητας Πτήσης
Συναρτήσει της Ταχύτητας βύθισης Vv με περιστροφή 60 μοιρών.

7. Συμπεράσματα
â Σαν τύπος ανεμόπτερου επιλέχθηκε το ανεμόπτερο του Schweizer SGS 1 - 34. Αυτό έγινε διότι το κέντρο βάρους του βρίσκεται στην περιοχή της πτέρυγας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μελέτη και του ουραίου πτερώματος όπου είναι απαραίτητη
για την ισορροπία του αεροπλάνου στον αέρα.
â Το ανεμόπτερο σχεδιάστηκε σε κλίμακα 7:1 έτσι ώστε να επιλεχτεί ως υλικό κατασκευής το ξύλο αντί των σύνθετων υλικών,
που χρησιμοποιούνται σε πραγματικού μεγέθους κατασκευής.
â Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ο βέλτιστος λόγος άντωσης προς αντίσταση είναι 33 :1. Ο βέλτιστος
λόγος από την επίλυση με αναλυτικές μεθόδους προέκυψε 26.97 : 1 με γωνία προσβολής της πτέρυγας 8 μοιρών. Αντίστοιχα,
ο βέλτιστος λόγος άντωσης προς αντίσταση από την επίλυση με αριθμητικές μεθόδους προέκυψε 31.57 : 1 με γωνία προσβολής της πτέρυγας 7 μοιρών.
â Η αποκόλληση του οριακού στρώματος δημιουργείται σε μεγάλες γωνίες προσβολής της πτέρυγας και από την οπτικοποίηση των ροικών γραμμών παρατηρούμε ότι φαίνεται έντονα στις εγκοπές του ανεμόπτερου (σύνδεση ατράκτου με πτέρυγες).
â Η επαγόμενη αντίσταση που προκαλείται από την δίνη του ακροπτερυγίου, φαίνεται έντονα στις μεγάλες γωνίες προσβολής
μέσω της οπτικοποίησης των ροικών γραμμών γύρω από το ανεμόπτερο. Σαν λύση προτείνεται η προσθήκη των Winglets
στα άκρα της πτέρυγας με σκοπό την μείωση της επαγόμενης αντίστασης.
â Η μέγιστη απόσταση αιώρησης R προκύπτει από τον βέλτιστο λόγο άντωσης προς αντίσταση της πτέρυγας. Συγκεκριμένα,
η μέγιστη απόσταση R που προκύπτει από την αναλυτική προσέγγιση είναι 3262.81 m. Αντίστοιχα η μέγιστη απόσταση R
που προκύπτει από την αριθμητική προσέγγιση είναι 3820.05 m.
â Η ελάχιστη γωνία καθόδου θ προκύπτει από τον βέλτιστο λόγο άντωσης προς αντίσταση της πτέρυγας. Συγκεκριμένα, η
ελάχιστη γωνία καθόδου θ που προκύπτει από την αναλυτική προσέγγιση είναι 2.12 μοίρες (Πίνακας 5.3). Αντίστοιχα, η
ελάχιστη γωνία καθόδου θ που προκύπτει από την αριθμητική προσέγγιση είναι 1.81 μοίρες.
â Η βέλτιστη διαγώνια ταχύτητα πτήσης V προκύπτει από τον βέλτιστο λόγο άντωσης προς αντίσταση της πτέρυγας. Συγκεκριμένα, η βέλτιστη διαγώνια ταχύτητα πτήσης V που προκύπτει από την αναλυτική προσέγγιση είναι 9.56 m/s. Αντίστοιχα,
η βέλτιστη διαγώνια ταχύτητα πτήσης V που προκύπτει από την αριθμητική προσέγγιση είναι 8.97 m/s.
â Η βέλτιστη ταχύτητα βύθισης Vv προκύπτει από τον βέλτιστο λόγο άντωσης προς αντίσταση της πτέρυγας. Συγκεκριμένα,
η βέλτιστη ταχύτητα βύθισης Vv που προκύπτει από την αναλυτική προσέγγιση είναι 0.35 m/s. Αντίστοιχα, η βέλτιστη ταχύτητα βύθισης Vv που προκύπτει από την αριθμητική προσέγγιση είναι 0.28 m/s.
â Τέλος, η ελάχιστη ταχύτητα βύθισης Vv προκύπτει από την μέγιστη γωνία προσβολής της πτέρυγας χωρίς να περιστρέφεται
κατά γωνία Φ. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη ταχύτητα βύθισης Vv που προκύπτει από την αναλυτική προσέγγιση είναι 0.31
m/s. Αντίστοιχα, η ελάχιστη ταχύτητα βύθισης Vv που προκύπτει από την αριθμητική προσέγγιση είναι 0.26 m/s.

306

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Βιβλιογραφικές Αναφορές
1. McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering. John D. Anderson-Fundamentals of Aerodynamics-McGraw-Hill (1991).
2. D. Raymer - Aircraft Design. A Conceptual Approach (1992).
3. David G. Hull-Fundamentals of airplane flight mechanics - Springer (2007).
4. John Anderson- Aircraft Performance and Design -WCB_McGraw-Hill (1999).
5. Η αεροδυναμική του υποηχητικού αεροσκάφους και η μηχανική της πτήσης/Γεώργιος Μπεργελές/Εκδόσεις: Συμεών.
6. Snorri Gudmundsson (Auth.) - General Aviation Aircraft Design. Applied Methods and Procedures - Butterworth - Heinemann (2014).
7. (Airplane design and analysis) Jan Roskam_ C Edward Lan-Airplane aerodynamics and performance-DARcorporation (1997).
8. Fred Thomas-Fundamentals of Sailplane Design-College Park Press (1999).
9. Martin Simons -Sailplanes 1945-1965 -EQIP (2006).
10. Paul a Schweizer-Sailplanes by Schweizer_ A History-Airlife (1999).
11. -Sailplanes 1920-1945-EQIP (2006)
12. Martin Simons-Model Aircraft Aerodynamics-Motorbooks Intl (1995).
13. Shamoon Jamshed-Using HPC for Computational Fluid Dynamics_ A Guide to High Performance Computing for CFD Engineers-Academic
Press (2015).
14. Joel H. Ferziger, Milovan Peric-Computational Methods For Fluid Dynamics-Springer (2001).
15. Oleg Zikanov-Essential Computational Fluid Dynamics-Wiley (2010).
16. Bernard Liengme-A guide to Microsoft Excel 2007 for scientists and engineers-Academic Press_Elsevier (2009).
17. P. Panagiotou, I. Tsavlidis, K. Yakinthos/Conceptual design of a hybrid solar MALE UAV/Aristotle University of Thessaloniki 2016.
18. P. Panagiotou, P. Kaparos, C. Salpingidou, K. Yakinthos / Aerodynamic Design of a MALE UAV / Aristotle University of Thessaloniki
2015.
19. P. Panagiotou, P. Kaparos, K. Yakinthos/Winglet design and optimization for a MALE UAV using CFD / Aristotle University of Thessaloniki
2014.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

307

Σχεδιασμός και μοντελοποίηση πλαισίου - ανάρτησης
μονοθέσιου οχήματος Formula
Δ. Χριστολουκάς1
Β. Π. Κάρμης1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Σχεδιασμός μονοθέσιου οχήματος Formula Student και μοντελοποίηση καταπονήσεων του σωληνωτού πλαισίου, της ανάρτησης
και των συστημάτων διεύθυνσης και πέδησης. Εξαγωγή αποτελεσμάτων στατικής και δυναμικής καταπόνησης, σε πρώτη μορφή σε
υπολογιστικό πακέτο Inventor Educational Εdition. Μετά τις πρώτες δοκιμές γίνεται βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του σωληνωτού
πλαισίου. Τελικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε διαγράμματα και προτείνεται η χρήση τους για σύγκριση με υπάρχουσες
μελέτες πλαισίων, καθώς και το μοντέλο του τύπου της ανάρτησης που χρησιμοποιήθηκε.

Abstract
Design and strain modeling of a single-seat Formula Student vehicle, with tubular space-frame, independent suspension, steering and
braking systems. Export of static and dynamic strain results in a first format to Inventor Educational edition package. After the first
tests, optimization and redesign was made in tubular frame. Finally, the results are presented in diagrams and proposed to use for
comparison with existing frameworks studies. Additionally the suspension type used is presented.

Λέξεις-κλειδιά
Formula student, Formula SAE, Σωληνωτό πλαίσιο.

1. Εισαγωγή
Αρχικός στόχος της ομάδας εργασίας είναι η δημιουργία ενός μονοθέσιου που θα είναι συμβατό με τους κανόνες και τις
προδιαγραφές του διεθνούς διαγωνισμού Formula Student. Το μονοθέσιο αυτό για να φτάσει στο σημείο να κατασκευαστεί,
απαιτείται διαρκείς έρευνα και εξέλιξη με πολλά διαφορετικά μοντέλα με σχέδια και μελέτες προκειμένου να καταλήξει να
είναι αφενός συμβατό με τους κανόνες του διαγωνισμού και αφετέρου να είναι ανταγωνιστικό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μέρος της όλης εργασίας που έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται για την πραγματοποίηση του αρχικού στόχου.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο βασικά μέρη του μονοθέσιου, ο σκελετός και η ανάρτησή του, τα οποία χρησιμοποιούνται
για τους αρχικούς υπολογισμούς των δοκιμών καταπόνησης που γίνονται στο σασί. Ως εργαλείο σχεδίασης, χρησιμοποιήθηκε
το σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD, Autodesk Inventor Student Edition και ως εργαλείο υπολογισμού των καταπονήσεων, χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα FEA (Finite Element Analysis).

2. Σχεδιασμός και υπολογισμός σκελετού (Σασί)
Περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στο σασί, διότι είναι το μέρος του οχήματος, το οποίο περιβάλλεται από τους ποιο απαιτητικούς κανόνες προκειμένου να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Πραγματοποιείται μελέτη όσον αφορά
τις τάσεις και τις παραμορφώσεις που δέχεται ο σκελετός, αφενός για να μην υπάρξει αστοχία του κατά την διάρκεια των δυναμικών αγωνισμάτων[1], και αφετέρου να είναι μέσα στα όρια που έχουν δοθεί από τους υπεύθυνους του διαγωνισμού, έτσι
ώστε να του επιτραπεί η συμμετοχή στα δυναμικά αγωνίσματα[2]. Μετά από πολλά διαφορετικά σχέδια, επιλέχθηκε το παρακάτω τελικό σχέδιο.
Τα χαρακτηριστικά του σκελετού (Εικόνα 1 και Εικόνα 2), τα οποία αντλήθηκαν από το πρόγραμμα, είναι: βάρος 52,372
kg και όγκος 6,6716*10-3 m3. Το υλικό του σκελετού είναι χάλυβας με φυσικές ιδιότητες που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πυκνότητα

7850 kg/m3

Όριο διαρροής

250 MPa

Όριο θραύσης

460 MPa

Μέτρο ελαστικότητας

200 GPa

Λόγος Poisson

0,3
Πίνακας 1: Φυσικές ιδιότητες χάλυβα του σκελετού.

1

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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Εικόνα 1: Ισομετρική τρισδιάστατη όψη του σασί.

Εικόνα 2: Πρόσοψη του σασί.

Θέλοντας να ελεγχθεί αν το σασί που κατασκευάστηκε είναι ικανό να αντέξει τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς
φορτία [2], πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για να ελεγχθεί η συμπεριφορά του σασί όταν ασκούνται σε αυτό τα επιβαλλόμενα
φορτία. Οι δοκιμές αυτές ήταν στατικές και δυναμικές. Οι στατικές δοκιμές σχετίζονται με τον έλεγχο του σασί, έτσι ώστε να
είναι εντός των επιτρεπόμενων (από τους κανονισμούς) ορίων, ώστε να του επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, και οι
δυναμικές δοκιμές σχετίζονται με τον έλεγχο της στρεπτικής του ακαμψίας [1]. Για τους υπολογισμούς των παραπάνω καταπονήσεων χρησιμοποιούνται μαθηματικοί τύποι από τις βιβλιοθήκες δεδομένων του προγράμματος FEA.

3. Στατική ανάλυση του σκελετού (σασί)
Όσον αφορά τις στατικές δοκιμές, χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικά μοντέλα καταπονήσεων, τα οποία αναφέρονται και
αναλύονται εντός των κανονισμών[2].
Τα μοντέλα αυτά είναι τα εξής:
• Front Bulkhead And Bulkhead Support (Εικόνα 3.1)
• Front Bulkhead And Bulkhead Support Off-Axis(Εικόνα3.2)
• Front Roll Hoop(Εικόνα 3.3)
• Main Roll Hoop (Εικόνα 3.4)
• Shoulder Harness Attachment (Εικόνα 3.5)
• Side Impact (Εικόνα 3.6)
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Εικόνα 3.1: Front Bulkhead And Bulkhead Support.

Εικόνα 3.2: Front Bulkhead And Bulkhead Support Off-Axis.

Εικόνα 3.3: Front Roll Hoop.
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Εικόνα 3.4: Main Roll Hoop.

Εικόνα 3.5: Shoulder Harness Attachment.

Εικόνα 3.6: Side Impact.
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Τα αποτελέσματα που προκύψαν από τις παραπάνω δοκιμές, τα οποία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2,
είναι τα εξής:

Εικόνα 3.1.1: Μέγιστη παραμόρφωση στα 13,839 mm (βλέπε Πίνακα 2).

Εικόνα 3.1.2.

Εικόνα 3.2.1.
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Εικόνα 3.2.2.

Εικόνα 3.3.1.

Εικόνα 3.3.2.
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Εικόνα 3.4.1.

Εικόνα 3.4.2.

Εικόνα 3.5.1.
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Εικόνα 3.5.2.

Εικόνα 3.6.1.

Εικόνα 3.6.2.
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Σε κάθε μοντέλο πραγματοποιήθηκαν 4 δοκιμές με κλιμακούμενες δυνάμεις, ξεκινώντας από τα 0 Ν φτάνοντας στις δυνάμεις που προσδιορίζονται από τους κανονισμούς. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί η συμπεριφορά του σασί σε διαφορετικές καταστάσεις. Πραγματοποιώντας τις δοκιμές, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα:

Διάγραμμα 1: Μετατόπιση - Εφαρμοζόμενη Δύναμη.

Διάγραμμα 2: Τάσεις Von Mises– Εφαρμοζόμενη Δύναμη.
Εφαρμοζόμενη
Δύναμη

Μέγιστες επιτρεπτές
μετατοπίσεις

Μετατοπίσεις
Δοκιμών

120 kΝ

25 mm

13,839 mm

Front Bulkhead And Bulkhead Support Off Axis (Εικόνα 3.2)

120.5 kN

25 mm

24,061 mm

Front Roll Hoop (Εικόνα 3.3)

11,916 kN

25 mm

3 mm

Main Roll Hoop (Εικόνα 3.4)

11,916 kN

25 mm

4,2 mm

Shoulder Harness Attachment (Εικόνα 3.5)

7 kN

25 mm

2,313 mm

Side Impact (Εικόνα 3.6)

7 kΝ

25 mm

3,483 mm

Δοκιμή
Front Bulkhead And Bulkhead Support (Εικόνα 3.1)

Πίνακας 2: Σύγκριση επιτρεπτών μετατοπίσεων με αυτών που προκύπτουν από τις δόκιμες.
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4. Δυναμική ανάλυση του σκελετού (σασί)
Όπως αναφέρουν οι A. Chambersetal [3] οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες γίνονται με συμμετοχή της ανάρτησης στους
υπολογισμούς και στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Στην παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιείται η ανάρτηση στους υπολογισμούς και οι δυνάμεις και οι φορτίσεις εφαρμόζονται απευθείας πάνω στα δομικά στοιχεία του σκελετού. Η παρούσα εφαρμογή είναι πιο δυσμενής σε σχέση με την ήδη εφαρμοζόμενη σε άλλες εργασίες, καθώς η συμμετοχή της ανάρτησης στους
υπολογισμούς περιέχει και την απόσβεση των επιδράσεων των φορτίσεων λόγω της ύπαρξης των ελατηρίων της ανάρτησης.
Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει η ομάδα της παρούσας εργασίας ακόμα στην κατασκευή του πλαισίου του σκελετού, ώστε να
μπορέσει να δοκιμάσει και να αποφασίσει πιο μοντέλο τελικά να ακολουθήσει, και προς το παρόν ακολούθησε το συγκεκριμένο χωρίς τη συμμετοχή της ανάρτησης.
Όσον αφορά τις δυναμικές δοκιμές, χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά μοντέλα καταπονήσεων, τα οποία αφορούν τις περιπτώσεις που το σασί καταπονείται με στρεπτικές δυνάμεις-ροπές που αναπτύσσονται από την επίδραση της ανάρτησης στο
σασί[1]. Οι δυνάμεις που θα εφαρμοστούν θα είναι ίσες με το πλήρες βάρος του μονοθέσιου όταν αυτό ολοκληρωθεί, δηλαδή
3500Ν (350kg). Πραγματοποιούνται δοκιμές μόνο από την μία πλευρά του σασί, διότι λόγω συμμετρίας, τα αποτελέσματα
είναι ίδια.
Σε κάθε μοντέλο πραγματοποιήθηκαν 4 δοκιμές με αυξανόμενες κλιμακωτά δυνάμεις, ξεκινώντας από τα 0 kΝ και φτάνοντας στα 3.5 kΝ (350 kg). Ακολούθως το σασί αποφορτίζεται στα 0 kN, μετά φτάνει στα -3.5 kΝ και τελικά αποφορτίζεται
πάλι στα 0 kN. Η συνολική διάρκεια όλων των παραπάνω φορτίσεων είναι στα 4δευτερόλεπτα (sec). Η κάθε δοκιμή διήρκησε
3 ώρες για τα 4 πρώτα μοντέλα και 5 ώρες το 5ο μοντέλο.

Διάγραμμα δυναμικού φορτίου σε σχέση με το χρόνο (Πρόγραμμα FEA).

Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζονται στις ακόλουθες εικόνες:

Εικόνα 4.1: Δύναμη στο μπροστά αριστερό σημείο σύνδεσης κάτω ψαλιδιού-σασί
και τρεις πακτώσεις στα άλλα σημεία που συνδέεται το κάτω ψαλίδι με το σασί.
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Εικόνα 4.2: Δύναμη στο πίσω αριστερό σημείο σύνδεσης κάτω ψαλιδιού-σασί και τρεις πακτώσεις
στα άλλα σημεία που συνδέεται το κάτω ψαλίδι με το σασί.

Εικόνα 4.3: Δύναμη στο μπροστά αριστερό σημείο σύνδεσης κάτω ψαλιδιού-σασί και δυο πακτώσεις
στα πίσω σημεία του μονοθέσιου που συνδέεται το κάτω ψαλίδι με το σασί.

Εικόνα 4.4: Δύναμη στο πίσω αριστερό σημείο σύνδεσης κάτω ψαλιδιού-σασί και δύο πακτώσεις
στα πίσω σημεία του μονοθέσιου που συνδέεται το κάτω ψαλίδι με το σασί.
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Εικόνα 4.5: Ζεύγος δυνάμεων που εφαρμόζεται διαγώνια στα σημεία μου συνδέεται το κάτω ψαλίδι με το σασί
και πακτώσεις που εφαρμόζονται στα άλλα δύο σημεία σύνδεσης του κάτω ψαλιδιού και του σασί.

Τα αποτελέσματα που προκύψαν από τις παραπάνω δοκιμές ήταν τα εξής:

Εικόνα 4.1.1.

Εικόνα 4.1.2.
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Εικόνα 4.2.1.

Εικόνα 4.2.2.

Εικόνα 4.3.1.
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Εικόνα 4.3.2.

Εικόνα 4.4.1.

Εικόνα 4.4.2.
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Εικόνα 4.5.1.

Εικόνα 4.5.2.

Πραγματοποιώντας τις δοκιμές, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα:

Διάγραμμα 3.1: Παραμόρφωση – Τάσεις Von Mises.
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Διάγραμμα 3.2: Παραμόρφωση – Τάσεις Von Mises.

Διάγραμμα 4.1: Τάσεις Von Mises – Εφαρμοζόμενη Δύναμη.

Διάγραμμα 4.2: Τάσεις Von Mises – Εφαρμοζόμενη Δύναμη.
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5. Αγωνιστική Ανάρτηση
Η ανάρτηση αποτελεί ένα από τα βασικά μέρη του μονοθέσιου. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και την συμπεριφορά του μονοθέσιου στο δρόμο και η επιτυχία σε έναν αγώνα μπορεί να κριθεί από τις ρυθμίσεις της γεωμετρίας της. Στον
διαγωνισμό Formula Student, η παρούσα ομάδα χρησιμοποιεί τον τύπο ανάρτησης με διπλά ψαλίδια εμπρός πίσω και οριζόντια τοποθετημένα αμορτισέρ-ελατήριο με χρήση ωστηρίων (Pushrod). Σαν βάση για την δημιουργία του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από πανεπιστήμιο που συμμετάσχει στον διαγωνισμό[4] .Στα παρακάτω
σχήματα, διαφαίνεται το μοντέλο της ανάρτησης που δημιουργήθηκε.

Εικόνα 5: Μπροστά Ανάρτηση.

Εικόνα 6: Πίσω Ανάρτηση.

Προτείνεται η χρήση της παραπάνω ανάρτησης για τους υπολογισμούς δυναμικής καταπόνησης του πλαισίου σε επόμενη
εργασία.

6. Συμπεράσματα
Μετά την πραγματοποίηση των πειραμάτων, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα επαρκούν για να κριθεί ότι το σασί είναι
συμβατό με τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό (Πίνακας 2).
Όσον αφορά στη στρεπτική ακαμψία του σασί, παρατηρείται ότι στα διαγράμματα 3.1 και 4.1 (δοκιμές Torsional Rigidity
1, Torsional Rigidity 2, Torsional Rigidity 4, Torsional Rigidity 5) δεν προκύπτουν πλαστικές παραμορφώσεις, ενώ στα διαγράμματα 3.2 και 4.2 (δοκιμή Torsional Rigidity 3) τα αποτελέσματα δείχνουν πλαστικές παραμορφώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω έλλειψης υπολογιστικής ισχύος, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν εντός της ελαστικής περιοχής του υλικού, συνεπώς τα αποτελέσματα μπορεί να μην ανταποκρίνονται 100% στην πραγματικότητα.
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Εκτίμηση της Ζήτησης σε Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο LNG για Πλοία
Σ. Λιβανίου1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Οι επερχόμενοι κανονισμοί για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ναυτιλιακή βιομηχανία, βάση μελλοντικών περιβαλλοντολογικών απαγορεύσεων καταστά επιτακτική πλέον την ανάγκη εύρεσης νέων πηγών ενέργειας ως καύσιμο αλλά και τη δημιουργία ενός ευρέως ερευνητικού πεδίου που θα το περιβάλλει και θα ανοίξει νέους ορίζοντες προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως
για να υπάρξει δυνατότητα ευρείας προσαρμογής της χρήσης του, πρέπει να ερευνηθεί το πεδίο σε παγκόσμια κλίμακα της ανάπτυξης υποδομών του δικτύου εφοδιασμού (bunkering) καθώς και των κινδύνων (risk management) που ενέχει ένα τέτοιο εγχείρημα.
Ο αντικειμενικός στόχος της έρευνας αυτής είναι να καθορίσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τερματικού σταθμού παροχής των
πλοίων με ναυτιλιακό καύσιμο LNG. Θα γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν όλοι εκείνοι οι κίνδυνοι που θα δυσκολέψουν ένα τέτοιο
εγχείρημα. Σαν μελέτη περίπτωσης (case study) θα εξεταστεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Ως κύριοι παράμετροι μελέτης ορίζονται το
προφίλ των πλοίων και οι κλήσεις (calls) των πλοίων στο υπό μελέτη λιμένα. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την έρευνα
αυτή θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία αξιολόγησης της ετήσιας ζήτησης (demand) σε LNG.

Abstract
The forthcoming regulations on the reduction of carbon footprint in the maritime industry, based on future environmental bans, now
make it imperative to find new sources of energy as a fuel but also to create a broad research field that will surround it and open new
horizons in this direction. However, in order to be able to adapt widely to its use, it is necessary to investigate the global scope of the
development of the bunkering infrastructure and of the risk management involved in such an exercise. The objective of this research
is to determine the feasibility of creating a terminal for the supply of LNG marine fuels. An attempt will be made to find all those
dangers that will make such a venture difficult. As a case study, the port of Heraklion will be examined. The main study parameters
define the profile of the ships and their calls in the port study. Secondary factors that will affect our goal will also be considered. The
findings of this research will develop a methodology for assessing the annual demand for LNG.

Λέξεις Κλειδιά
ζήτηση, υγροποιημένο φυσικό αέριο, μέσα τροφοδοσίας, κλήσεις των πλοίων, εφοδιασμός.

1. Εισαγωγή
Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ευρέως γνωστή σαν φιλική προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτική σε σύγκριση με
άλλους τρόπους μεταφορών. Ωστόσο, οι δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών συνεχίζουν και επηρεάζουν το περιβάλλον. Οι εκπομπές καυσαερίων από τα πλοία, όπως το αέριο του θερμοκηπίου (GHG's), πρόδρομος του όζοντος και αεροζόλ,
οξείδιο του αζώτου (NOx), οξείδιο του θείου (SOx), και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), συνεισφέρουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα οι εκπομπές SOX και NOX, οι οποίες σχετίζονται με τα καύσιμα,
είναι η κύρια αιτία για την αύξηση της οξύτητας του εδάφους και του νερού εφόσον μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε
ενεργό οξύ. Επιπλέον, οι εκπομπές αερίων της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι ένας βασικός παράγοντας των παγκοσμίων
ανθρωπογενών εκπομπών με συμμετοχή κατά το έτος 2007 περίπου 15%, 9.4% και 2.7% σε NOX, SO2 και CO2, αντίστοιχα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το έτος 1990 έως το έτος 2007, οι εκπομπές αερίων των κυρίων ρύπων (NOX, SO2, PM) και αερίου του θερμοκηπίου (GHGs) (κυρίως CO2) στη διεθνή ναυτιλία είχαν αυξηθεί από 585 εκατομμύρια τόνους σε 1096 εκατομμύρια τόνους.
Το 2005 οι εκπομπές NOX, SO2, PM και CO2 από τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη Μεσόγειο υπολογίστηκαν σε 2, 1.45,
0.157 και 87.6 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα. Πρέπει να εστιάσουμε στο ότι η Μεσόγειος θάλασσα είχε περισσότερο από
50% των συνολικών εκπομπών από την ναυτιλία, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές θάλασσες (μέσα στη ζώνη EMEP2).
Το έτος 2008, στην Ελλάδα, η απογραφή των ρύπων, βασισμένη στην κατανάλωση καυσίμων, CO2, SO2, NOX και PM η
ναυτιλία είχε 12.9 εκ. τόνους, περίπου 4 φορές περισσότερο σε σύγκριση με το έτος 1984 (3.7 εκ. τόνους). Συγκεκριμένα οι
εκπομπές του CO2 εκτιμώνται σε περίπου 12.4 εκ. τόνους, ενώ οι εκπομπές NOX, SO2 και PM άγγιξαν περίπου τους 317,
175 και 23,000 τόνους, αντίστοιχα. Οι εκπομπές αερίων των πλοίων στις ελληνικές θάλασσες εκτιμώνται στους 7.4 εκ. τόνους
(7 εκ. τόνους σε CO2). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το ίδιο έτος συνεισέφερε στην Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή απογραφή εκπομπών αερίων από τη ναυτιλία με 7.3% και 14.1%, αντίστοιχα.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της ναυτιλίας μπορεί να διαιρεθεί σε 5 κατηγορίες, όπως υπαγορεύονται από πρωτοβουλία
του προγράμματος "Καθαρή ναυτιλία". Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
• Εκπομπές SOX και PM
• Εκπομπές NOX
Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών-Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2
European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP).
1
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• Εκπομπές CO2
• Απόβλητα (στερεά και υγρά απόβλητα).
Δίνεται μεγάλη έμφαση παγκοσμίως αλλά και τοπικά σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, συνδυαστικά με την αυξανόμενη γνωστοποίηση της πραγματικής σημασίας των ρύπων από την ναυτιλία και τη συστηματική ανάπτυξη κανονισμών
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή του παγκοσμίου επιπέδου ελέγχου για τις εκπομπές αερίων (ECA's) είναι μία
προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Η ατμοσφαιρική μόλυνση εξαιτίας της ναυτιλίας είναι ψηλά, στην Ευρωπαϊκή ατζέντα. Συμφωνίες και συμβόλαια σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο (EU) καθώς και πολλές οργανώσεις συμμετείχαν στο να αλλάζει το είδος της ναυτιλίας σε κάθε περιοχή. Ένας από τους παλαιότερους και σημαντικότερους οργανισμούς που διέπουν τη ναυτιλιακή
βιομηχανία είναι ο Διεθνής Θαλάσσιος Οργανισμός (IMO), ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο IMO
ευθύνεται για την βελτίωση της ασφάλειας, διαφύλαξης του περιβάλλοντος, της ασφάλειας στη θάλασσα και την ανάπτυξη
διεθνών κανόνων που θα ακολουθούνται από όλα τα ναυτικά κράτη.
Η σύμβαση MARPOL 73/78 του IMO, είναι η σημαντικότερη σύμβαση πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση ρυθμίζεται από τον Annex VI "Κανονισμός για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται
από τα πλοία" (από το 2005). Αυστηρότερα μέτρα υιοθετήθηκαν από τον IMO σε σχέση με τις εκπομπές SOX και NOX και
παρουσιάστηκαν στον αναθεωρημένο Annex VI στην MARPOL.
Η Ε.Ε. στη Λευκή Βίβλο των Μεταφορών έχει θέσει ως στόχο να μειωθούν τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% ως το έτος 2050 (σε σύγκριση με το έτος 2005) σε απόλυτους όρους για τον τομέα της
ναυτιλίας. Δηλώνεται ακόμη ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία οφείλει να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις του IMO με τις οδηγίες
2012/33/EU, οι οποίες τροποποιούν τις οδηγίες 1999/32/EC για την περιεκτικότητα του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα. Οι
οδηγίες δεν παρέχουν προβλέψεις ώστε να ρυθμιστούν οι εκπομπές των αερίων NOx ή PM. Ακόμη παρουσιάζει μεταξύ άλλων,
αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα(1.00% μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 2014 και 0.10% έως την 1 Ιανουαρίου 2015) και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός SECAs (3.50% από 18 Ιουνίου, 2014 και αρχικά 0.50% από την 1 Ιανουαρίου 2020 ή πιθανά από το 20253). Στο σχήμα 1 παρατηρούνται τα όρια του θείου στις αντίστοιχες περιόδους στις περιοχές
SECA και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχήμα 1. Όρια και προθεσμίες επιβολής των κανονισμών για το θείο που επιβάλλονται
σύμφωνα με το παράστημα Annex VI της MARPOL.
(Source: Lloyd’s Register, 2012, LNG-fueled deep sea shipping – the outlook
for LNG bunker and LNG-fueled new build demand up to 2025).

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των επερχόμενων κανονισμών που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλιακής βιομηχανίας μπορεί να δει κανείς στο Σχήμα 2.
3

Ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας επανεξέτασης που θα ολοκληρωθεί έως το 2018.
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Σχήμα 2. Ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των επερχόμενων περιβαλλοντικών κανονισμών για την ναυτιλιακή βιομηχανία.
(Source: DNV, Shipping 2020).

2. Περιοχές ελεγχόμενων εκπομπών (ECAs)
Αυστηρότεροι περιορισμοί για τις εκπομπές αερίων από αυτούς που απαιτούνται παγκοσμίως, ρυθμίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Μία περιοχή ελεγχόμενων εκπομπών (ECA) μπορεί να οριστεί για εκπομπές SOX ή NOX, ή
και των δύο τύπων εκπομπών αερίων από πλοία.
Από τον Αύγουστο του 2012, το πρόγραμμα για “περιοχές ελεγχόμενων εκπομπών” στη Βόρεια Αμερική (ECA) (SOX,
NOX και PM) έχει τεθεί σε ισχύ, και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ακτής των ΗΠΑ, Καναδά και Χαβάης. Η ακτίνα
ισχύος μίας περιοχής (ECA) εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτή. Τον Ιανουάριο του 2014 οι περιοχές στην Καραϊβική καλύπτοντας και το Πουέρτο Ρίκο καθώς και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους αναμένεται να τεθούν σε ισχύ.
Η Βαλτική θάλασσα, η Βόρεια θάλασσα και το κανάλι της Μάγχης έχουν οριστεί ως περιοχές (ECA) ώστε να μειωθούν
οι εκπομπές αερίων SOX, για τον λόγο αυτό ονομάζονται περιοχές ελεγχόμενων εκπομπών αερίων SOX, (SECA). Η Βαλτική
θάλασσα ως περιοχή (SECA) έχει τεθεί σε ισχύ από το 2006, ενώ για τη Βόρεια θάλασσα και το κανάλι της Μάγχης το πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ το 2007.
Η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή θάλασσα που δεν έχει οριστεί σαν περιοχή SECA είναι η Μεσόγειος. Η αναμενόμενη αύξηση
της κίνησης στη Μεσόγειο και η ως εκ του αποτελέσματος αύξηση των εκπομπών αερίων από τα πλοία την καθιστά ιδανικό
υποψήφιο για να ενταχθεί στους κανονισμούς SECA. Το σχήμα 3 παρουσιάζει τις υπάρχουσες και τις υποψήφιες περιοχές
για το πρόγραμμα ECA.

Σχήμα 3. Υπάρχουσες και πιθανές μελλοντικές περιοχές της ECA.
(Source: DNV, http://blogs.dnv.com/lng/2011/02/lng-for-greener-shipping-in-north-america/).
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3. Επισκόπηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Τα δίκτυα μεταφοράς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη κινητικότητα και ανταλλαγή προϊόντων. Σήμερα, περισσότερο από 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης. Αν και η παγκόσμια οικονομική ύφεση συνδυασμένη με άλλα γεγονότα οδήγησαν στην ύφεση της βιομηχανίας, από το 2008. Στο σχήμα 4 το περίπλοκο δίκτυο των ογκωδών
μετακινήσεων όπως έχουν καταγραφεί παγκοσμίως το έτος 2007. Οι υπάρχουσες και πιθανές μελλοντικές περιοχές ECA εμφανίζουν διαδρομές με μεγάλη συχνότητα.

Σχήμα 4. Σημαντικές θαλάσσιες διαδρομές το 2007.
(Source: Lloyd’s Register, 2012, LNG-fueled deep sea shipping – the outlook
for LNG bunker and LNG-fueled new build demand up to 2025).

4. Η ναυτιλιακή βιομηχανία στη Μεσόγειο θάλασσα
Η Μεσόγειος είναι μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια διαδρομή που συνδέει τις μετακινήσεις ανάμεσα στους ωκεανούς.
Συνορεύει με 22 χώρες και είναι μία μοναδική σύνθεση βιοποικιλότητας. Υπάρχουν 480 λιμάνια και τερματικοί σταθμοί όπου
το 50% των πλοίων λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Επιπλέον, περίπου το 20% των Μεσογειακών λιμανιών
βρίσκονται στην ανατολική Μεσογειακή ακτή της Ελλάδας ενώ το υπόλοιπο 80% στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο.
Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η θαλάσσια περιοχή παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη απασχόληση και αντιπροσωπεύει το 15%
της συνολικής ναυτιλιακής δραστηριότητας, βασίζοντάς το στον αριθμό κλήσεων κατά το έτος 2006. Περισσότερα από 13,000
πλοία άνω των 100 GT πραγματοποίησαν 252,000 κλήσεις σε λιμάνια και αντιπροσωπεύουν 3.8 δισεκατομμύρια τόνους χωρητικότητας. Ακόμα, είναι ένα σημαντικό πέρασμα με περίπου 10,000 διελεύσεις σκαφών προς τα λιμάνια εκτός Μεσογείου.
Το μέγεθος των πλοίων που διασχίζουν τη Μεσόγειο κατά μέσο όρο 50.000 dwt, τουλάχιστον κατά τρείς φορές μεγαλύτερα
από τα πλοία που εξυπηρετούν το εμπόριο στη Μεσόγειο.

5. Εκτίμηση της ζήτησης του καύσιμου LNG στο λιμάνι του Ηρακλείου
Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση της ζήτησης για καύσιμο LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο κατά τα έτη (2020
και 2045) για το λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά, παρατίθεται μία γενική περιγραφή της ναυτιλιακής δραστηριότητας στο λιμάνι
σαν βασική παράμετρο της αρχικής εκτίμησης της ζήτησης για LNG, και προχωρώντας σε περαιτέρω έρευνα γίνεται η πρόταση
να δημιουργηθεί ένας τερματικός σταθμός ανεφοδιασμού.
Για να γίνει η εκτίμηση της ζήτησης του LNG στο λιμάνι του Ηρακλείου, απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία, ο αριθμός των
ανεφοδιασμών που θα πραγματοποιηθούν και οι ποσότητες που θα χρειαστούν για τον ανεφοδιασμό. Με μία ματιά σε αξιόπιστες μελέτες, προκύπτει το προφίλ της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο λιμάνι, δημιουργώντας μία βάση δεδομένων μετά από
στατιστική ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία του λιμένα Ηρακλείου, όπου περιλαμβάνονται όλες
οι επισκέψεις πλοίων κατά το έτος 2012-2015. Στη συνέχεια, με την βοήθεια του SEAWEB, δημιουργήθηκε μία λεπτομερής
περιγραφή των δεδομένων του κάθε πλοίου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.
Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πλοίου:
• Τύπος πλοίου
• Διαστάσεις σκάφους
• Χωρητικότητα (eg Dwt, TEU, ceu, berths κτλ.)
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Πίνακας 1: Κλήσεις(calls) των πλοίων για το λιμάνι του Ηρακλείου 2013-2015.

•
•
•
•

Ηλικία
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Αριθμός αφίξεων στο λιμάνι
Με βάση αυτά τα δεδομένα, διεξήχθη μια σειρά κατηγοριοποίησης. Ο κύριος στόχος αυτής της κατηγοριοποίησης είναι η
οργάνωση των συνολικών αφίξεων με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε πλοίου. Αυτή η κατηγοριοποίηση βοηθά στην προσέγγιση της εκτίμησης που αφορά τον αριθμό των ανεφοδιασμών και της ποσότητας ανεφοδιασμού σε καύσιμα LNG τα επόμενα χρόνια (2020 και 2045) για το λιμένα του Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα, η αρχική ομαδοποίηση βασίζεται στον τύπο του κάθε πλοίου, σε επιβατηγά πλοία (κρουαζιερόπλοια
και Ro-Pax) και εμπορικά (π.χ. φορτηγά πλοία, πλοία εμπορευματοκιβωτίων, οχηματαγωγά πλοία, φορτηγά πλοία), που αντιπροσωπεύουν τη διπλή δραστηριότητα του λιμένα.

Σχήμα 5: Κλήσεις (calls) των Εμπορικών Πλοίων
ανά μήνα για το 2013.
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Σχήμα 6: Κλήσεις (calls) των Εμπορικών Πλοίων
ανά μήνα για το 2014.
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Σχήμα 7: Κλήσεις (calls) των Επιβατηγών Πλοίων
ανά μήνα για το 2013.

Σχήμα 8: Κλήσεις (calls) των Επιβατηγών Πλοίων
ανά μήνα για το 2014.

Παρατηρούμε ότι στα εμπορικά πλοία και για τους περισσότερους μήνες, υπερισχύει ο τύπος των φορτηγών πλοίων. Ενώ
αντίστοιχα για τα επιβατηγά υπερέχουν; όπως είναι αναμενόμενο, τα πλοία υψηλής ταχύτητας RoPax , κυρίως τους θερινούς
μήνες, οπού η τουριστική κίνηση στο λιμάνι είναι αυξημένη. Στην έρευνα δεν θα ληφθεί υπόψη η πιθανή μελλοντική ζήτηση
για καύσιμα LNG, όσον αφορά την κατηγορία σκαφών-yacht, αν και στο λιμάνι του Ηρακλείου υπάρχει σημαντική κυκλοφορία
θαλαμηγών. Ο λόγος είναι ότι τεχνολογικά δεν υποστηρίζεται η ευρεία χρήση του LNG ως καύσιμο στα σκάφη αναψυχής
yacht.
Παρατηρώντας τα παραπάνω γραφήματα είναι προφανές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πλοίων που καλούνται να προσεγγίσουν το εν λόγω λιμάνι αποτελείται από κλήσεις κυρίως των πλοίων Ro-Pax. Αναμένεται έντονα ότι η ζήτηση για καύσιμο
LNG που θα προκύψει ως πρόβλεψη αργότερα, θα προορίζεται κυρίως για την κάλυψη της ζήτησης σε LNG καύσιμο για τα
πλοία Ro-Pax, ιδιαίτερα μεταξύ των μηνών Μαΐου και Οκτωβρίου, όταν η τουριστική περίοδος φτάνει στο αποκορύφωμά της.
Στη συνέχεια, η έρευνα θα επικεντρωθεί στα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των πλοίων που συνήθως ταξιδεύουν
στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτά τα πλοία θα εξετάζονται υπό το πρίσμα της κατηγορίας / τύπου και του μεγέθους / χωρητικότητάς τους έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια πληρέστερη κατανόηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον λιμένα.

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση των πλοίων ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος/χωρητικότητα.

Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι το λιμάνι εξυπηρετεί μια μεγάλη ποικιλία πλοίων με διαφορές όσον
αφορά τον τύπο, το μέγεθος ή τα χαρακτηριστικά τους. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει μια σωστή πρόβλεψη δημιουργήθηκε
για κάθε μια από τις κατηγορίες των πλοίων, που προσεγγίζουν το λιμάνι του Ηρακλείου ένα τυπικό πλοίο ανάλογα με τον
τύπο του και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του.
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά του
“Class A” Ro-Pax πλοίου.

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά του
“Class Β” Ro-Pax πλοίου.

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά του
“Class A” κρουαζιερόπλοιο.

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά του
“Class Β” κρουαζιερόπλοιο.

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά του
“Class Α” containership.

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά του
“Class B” containership.

Πίνακας 9: Χαρακτηριστικά του
“Class C ” containership.

Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά του
“Class D ” containership.
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Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά του
“Class A” Vehicle Carriers.

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά του “Class B”
Vehicle Carriers.

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά του
“Class A” General Cargo πλοίου.

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά του
“Class Β” General Cargo πλοίου.

Στη συνέχεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το τυπικό πλοίο για τον κάθε τύπο κατηγορίας των πλοίων που προσεγγίζουν
τον λιμένα ώστε να υπολογιστεί η μελλοντική μέση ζήτηση για καύσιμο LNG σε ετήσια, μηνιαία και εποχιακή βάση, από το
έτος 2020 έως το 2045.

6. Πρόβλεψη της ζήτησης του καύσιμου LNG στο λιμάνι του Ηρακλείου (2020-2045)
Όπως έχουμε προαναφέρει η κατηγορία των πλοίων Ro-Pax είναι η κύρια κατηγορία των πλοίων που προσεγγίζουν το
λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουν καταγραφεί κατά μέσο όρο 2288 κλήσεις / έτος κατά την περίοδο 2013-2015. Η καμπύλη που
περιγράφει τη διανομή των κλήσεων ανά μήνα παρουσιάζει μέγιστη κίνηση από τα μέσα της άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου. Η παρατήρηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική
περίοδο, ο λιμένας προσθέτει έναν αριθμό πλοίων στον ήδη σταθερό αριθμό των υπαρχουσών πλοίων που καλύπτουν τη
γραμμή Πειραιά-Ηράκλειο όλο το χρόνο. Αυτά τα πλοία, τα οποία πλέουν κυρίως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, θα έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση του ανεφοδιασμού τους στο λιμάνι του Ηρακλείου σε αντίθεση με τα πλοία

Πίνακας 15: Μελλοντικό σενάριο των Αριθμών των πλοίων με τις
αντίστοιχες κλήσεις τους στο λιμάνι του Ηρακλείου.
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Πειραιά -Ηράκλειο που θα εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, για τον ανεφοδιασμό τους σε καύσιμο
LNG. Υπολογίζεται επίσης ότι μόνο ορισμένα πλοία υψηλής ταχύτητας RoPax θα προσαρμοστούν στην τεχνολογία LNG,
καθώς θεωρείται ότι η επένδυση που απαιτείται για την ανακατασκευή παλαιών συμβατικών πλοίων σε LNG μπορεί να αποδειχθεί ασύμφορη. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε ένα πιθανό μελλοντικό σενάριο από το 2020-2045 των πλοίων που
προσεγγίζουν το λιμάνι του Ηρακλείου βασιζόμενο στην ναυτιλιακή κίνηση του λιμανιού κατά τα έτη 2013-2015 και λαμβάνοντας υπόψιν τις προαναφερθείσες παραδοχές.
Ο συνολικός αριθμός των πλοίων όλων των κατηγοριών που θεωρητικά θα εκτελέσουν ανεφοδιασμό LNG στο λιμάνι του
Ηράκλειου κατά τα έτη 2020-2045 παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα.

Πίνακας 16: Μελλοντικός συνολικός αριθμός των πλοίων (όλων των κατηγοριών) που θα προσεγγίσουν
το λιμάνι του Ηρακλείου και θα εκτελέσουν ανεφοδιασμό κατά τα έτη 2020-2045.

Όσον αφορά τη ζήτηση σε καύσιμο LNG η κατάσταση προβλέπεται να είναι όπως στον παρακάτω πίνακα και στο Διάγραμμα

Πίνακας 17: Εκτίμηση της ζήτησης καυσίμου LNG για όλα τα είδη πλοίων (λιμάνι Ηρακλείου - m3).
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7. Μέσα τροφοδοσίας (Logistics Requirements and Options/Synchro modal Transportation)Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια για να εκτιμηθεί η ζήτηση σε καύσιμο LNG όσον αφορά το λιμάνι του Ηρακλείου. Από τη στιγμή που το πλοίο όμως θα αγκυροβολήσει στο λιμένα και θα χρειαστεί καύσιμο, πρέπει να υπάρχει ένας
τρόπος για την παροχή του. Έτσι, αυτή η τροφοδοσία του μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, όπως με
πλοία τροφοδοσίας (Bunkering vessel), φορτηγά οχήματα ακόμη και με σωλήνες τροφοδοσίας από δεξαμενή υγροποιημένου
φυσικού αερίου, εάν συμφέρει οικονομικά. Στον παρακάτω πίνακα θα παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά των τροφοδοτικών
μέσων προκειμένου να έχουμε κατά νου ένα μέτρο των πιθανών μεγεθών.

Πίνακας 18: Τυπικά Πλοία Τροφοδοσίας (Typical Bunkering Vessels).

Πίνακας 19: Τυπικά Φορτηγά Τροφοδοσίας (Typical Bunkering Trucks).

Πίνακας 20: Λειτουργικό Χρονοδιάγραμμα του Τυπικού Πλοίου Τροφοδοσίας τύπου Α.

Πίνακας 21: Λειτουργικό Χρονοδιάγραμμα του Τυπικού Πλοίου Τροφοδοσίας τύπου Β.
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Πίνακας 22: Λειτουργικό Χρονοδιάγραμμα του Τυπικού Φορτηγού Τροφοδοσίας (50 m3).

Το τελευταίο αυτό μέρος της έκθεσης έχει ως στόχο να προτείνει ορισμένες βέλτιστες λύσεις όσον αφορά τις επιλογές logistics και τα μέσα τροφοδοσίας (π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης LNG, πλοία και φορτηγά οχήματα τροφοδοσίας κ.ά.) που θα
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της προβλεπόμενης ζήτησης σε καθημερινή βάση για το υπό εξέταση λιμάνι του Ηρακλείου.
Στη συνέχεια της μελέτης θα γίνει μια προσπάθεια να μετατραπεί η ετήσια ζήτηση σε μια μέγιστη δυνητική ζήτηση για
καύσιμο LNG μιας τυχαίας επιλεγμένης ημέρα της πιο απαιτητικής εποχής του έτους. Αναμένεται ότι αυτή η σεζόν θα περιλαμβάνει την τουριστική περίοδο που ξεκινάει από τα μέσα Μαΐου και τελειώνει στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτή η σχεδόν προφανής αντίληψη ενισχύεται έντονα από τα προηγούμενα συμπεράσματά μας (στατιστική ανάλυση της θαλάσσιας κυκλοφορίας
που παρατηρήθηκε προηγουμένως και πρόβλεψη της ζήτησης σε καύσιμο LNG), καθώς και από ορισμένες υποθέσεις, ως
εξής:
â Δυο είναι οι κύριες μεγάλες κατηγορίες πλοίων που προσπαθεί να καλύψει η προβλεπόμενη ζήτηση της ερευνάς μας, με
στόχο την κάλυψη κυρίως των αναγκών του τουρισμού. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω είναι πρώτον η κατηγορία των
πλοίων Ro-Pax υψηλής ταχύτητας και δεύτερον η κατηγορία των κρουαζιερόπλοιων.
â Όσον αφορά την κατηγορία πλοίων Ro-Pax, τα σκάφη εκείνα που εκτελούν την ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιά-Ηράκλειο
πρόκειται να εκτελέσουν τον ανεφοδιασμό τους σε καύσιμο LNG στον Πειραιά, καλύπτοντας τη ζήτησή τους από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Αντίθετα, τα σκάφη που πρόκειται να καλύψουν τις διαδρομές μεταξύ άλλων ελληνικών
νησιών (π.χ. Κυκλάδων) και Ηρακλείου Κρήτης θα καλύψουν την ανάγκη τους σε καύσιμο LNG από τον λιμένα του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι την αναμενόμενη ζήτηση καυσίμου LNG για τον λιμένα.
â Η δεύτερη από τις προαναφερθείσες κύριες κατηγορίες, αυτή των κρουαζιερόπλοιων , Cruise Vessels, εκτελεί μόνο το
4,5% των κλήσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα ,ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις μοιράζονται σε ποσοστά που κυμαίνονται
από 27% έως 33% των κλήσεων όλη της σεζόν. Επομένως, αποδεικνύεται μια ισχυρή συσχέτιση και αυτής της κατηγορίας
με την τουριστική περίοδο.
â Οι άλλες κατηγορίες πλοίων που καταπλέουν στο λιμάνι του Ηρακλείου κινούνται, συγκριτικά με τις δυο προηγούμενες
κύριες κατηγορίες ,σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κλήσεων για να επηρεάσουν τα εποχιακά ποσοστά της κυκλοφορίας και
την συνολική ζήτηση σε καύσιμο LNG λιμένα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ενισχύεται η άποψη ότι η κρίσιμη ζήτηση για καύσιμο LNG θα πραγματοποιηθεί κατά
τους θερινούς μήνες της τουριστικής περιόδου.

Έτη 2020-2024
Σύμφωνα με τον πίνακα τα έτη 2010-2024 ,εν δυνάμει θα προσεγγίσουν το λιμάνι του Ηρακλείου δύο πλοία Ro-Pax υψηλής
ταχύτητας με καθένα από αυτά να εκτελεί καθημερινά δρομολόγια μεταξύ Κυκλάδων και Κρήτης. Αυτό οδήγησε στον υπολογισμό μιας συγκεκριμένης ζήτησης 77 m3 ανά ημέρα. Ένα περιθώριο αύξησης 20% για λόγους ασφαλείας θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς προτού προχωρήσουμε στις συστάσεις για την υποστήριξη της τροφοδοσίας.

Πίνακας 23: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για πλοία υψηλής ταχύτητας Ro-Pax
που προσεγγίζουν το λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης.
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Η προκύπτουσα ζήτηση μπορεί να καλυφθεί είτε από ένα τυπικό πλοίο των (500) m3 ή από τέσσερα φορτηγά των 50 m3.
Είναι προφανές ότι η δεύτερη επιλογή είναι οικονομικά πολύ πιο ελκυστική για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Έτη 2025-2029
Στο υπό εξέταση λιμένα του Ηρακλείου καταφθάνουν καθημερινά διαφορετικά πλοία διαφορετικών κατηγοριών με σημαντικές αποκλίσεις στις καθημερινές τους κλήσεις που οδηγούν αναπόφευκτα σε μία συνεχή καθημερινή ζήτηση. Δημιουργούνται έτσι στην καμπύλη της ζήτησης μέγιστα και ελάχιστα σημεία που διαφέρουν έντονα από μέρα σε μέρα. Το πρόβλημα
πρέπει να επιλυθεί, προκειμένου να υπάρξει μια οικονομικά βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψιν τις πιθανότητες των πλοίων,
με ένα συντελεστή ασφαλείας άνω του 95% , που προσεγγίζουν τον λιμένα και ζητούν ταυτόχρονα ανεφοδιασμό καυσίμου με
LNG. Με δεδομένα τα παραπάνω υπολογίζουμε τη μέγιστη πιθανή ζήτηση ανά ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2025-2029 εισήχθησαν στην περιοχή άλλα τρία πλοία, που τροφοδοτούνται με LNG. Οπότε διαμορφώνεται ο
παρακάτω πίνακας.

Πίνακας 24: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2025-2029).

Το λιμάνι του Ηρακλείου πρέπει λοιπόν να διαθέτει τα μέσα για να καλύψει τη ζήτηση δύο (2) υψηλών ταχυτήτων πλοίων
Ro-Pax (με επίπεδο εμπιστοσύνης 100%), μέχρι ένα (1) πλοίο εμπορευματοκιβωτίων (επίπεδο εμπιστοσύνης 100%) πάνω
από ένα (1) φορτηγά πλοία (επίπεδο εμπιστοσύνης > 96%). Προκειμένου να ανταποκριθεί προληπτικά σε περίπτωση τυχαίας
κυκλοφοριακής συμφόρησης στη θάλασσα αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η κάλυψη της συνεχιζόμενης ζήτησης των πλοίων
Ro-Pax υψηλής ταχύτητας και οι μέγιστες δυνατές απαιτήσεις των υπολοίπων τριών πλοίων θα πρέπει να επαρκούν για την
ομαλή λειτουργία του λιμένα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα συμπεράσματα
αυτά.

Πίνακας 25: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2025-2029).

Προκειμένου να καλυφθεί η υπολογισθείσα πρόβλεψη της ζήτησης, συνιστάται η προσθήκη πέντε (5) επιπλέον οχηματαγωγών φορτηγών, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των φορτηγών ανεφοδιασμού σε αριθμό εννέα (9).

Έτη 2030-2032
Η κατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και η προκύπτουσα ζήτηση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση, προστίθενται δύο κρουαζιερόπλοια και ένα οχηματαγωγό πλοίο.
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Πίνακας 26: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης 2030-2032

Σύμφωνα με αυτό, το λιμάνι αναμένει να εξυπηρετήσει ακριβώς δύο πλοία Ro-Pax υψηλής ταχύτητας, μέχρι ένα κρουαζιερόπλοιο των δύο κατηγοριών (conf.level> 98%), μηδενικά οχηματαγωγά πλοία (conf.level > 98%), μηδενικά εμπορευματοκιβώτια (conf.level > 98%), όχι περισσότερα από ένα φορτηγά πλοία (conf.lev> 96%). Προκειμένου να υπολογιστεί μια
πιθανή ζήτηση, παράγεται ο ακόλουθος πίνακας.

Πίνακας 27: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν
το λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2030-2032).

Προκειμένου να καλυφθεί η υπολογισθείσα πρόβλεψη της ζήτησης ,με την πιο συμφέρουσα λύση, προσθέτουμε στα μέσα
ανεφοδιασμού ένα (1) πλοίο ανεφοδιασμού (Bunkering vessel) 500 m3 μαζί με 4 φορτηγά καυσίμων.

Έτη 2033-2035
Ο πίνακας της πρόβλεψης για την θαλάσσια κυκλοφορία για τα έτη 2033-2035, σύμφωνα με προηγούμενες αξιολογήσεις
αυτής της έρευνας, παρατίθεται παρακάτω:

Πίνακας 28: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2033-2035).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά τον υπολογισμό της πιθανότητας αφίξεων για κάθε κατηγορία και τύπο πλοίων, το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται ότι θα πρέπει να παρέχει ημερησίως υπηρεσίες ανεφοδιασμού σε:
— Ακριβώς δύο πλοία (2) υψηλών ταχυτήτων Ro-Pax (επίπεδο εμπιστοσύνης 100%)
— Έως ένα (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Α (επίπεδο εμπιστοσύνης 100%)
— Έως ένα (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Β (επίπεδο εμπιστοσύνης > 98%)
— Σχεδόν μηδέν (0) πλοία εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Α (επίπεδο εμπιστοσύνης> 96%)
— Σχεδόν μηδέν (0) οχηματαγωγά πλοία (επίπεδο εμπιστοσύνης > 98%)
— Έως ένα φορτηγό πλοίο από κάθε Κατηγορία (επίπεδο εμπιστοσύνης > 99%)
Στη συνέχεια, η πιθανή μέγιστη ζήτηση για οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα της υψηλής περιόδου υπολογίζεται στον επόμενο
πίνακα

Πίνακας 29: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2033-2035).

Η υπολογιζόμενη ζήτηση καλύπτεται επίσης από τα συνιστάμενα μέσα για την προηγούμενη τριετή περίοδο, δηλαδή ένα
(1) πλοίο ανεφοδιασμού (500 m3) και 9 φορτηγά (50 m3) με συνολική χωρητικότητα 950 m3.

Έτη 2036-2038
Η πρόβλεψη της θαλάσσιας κυκλοφορίας και οι πιθανότητες άφιξης κάθε πλοίου για αυτή την περίοδο δίδονται στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 30: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2036-2038).

—
—
—
—
—
—

Σύμφωνα με τον πίνακα , το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να δεχτεί κλήσεις από:
Τρία (3) ταχύπλοα σκάφη Ro-Pax ημερησίως (conf.level = 100%)
Έως τρία (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας A ημερησίως (conf.level = 100%)
Έως τρία (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Β ημερησίως (conf.level > 95%)
Έως ένα (1) πλοίο εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας A ανά ημέρα (conf.level > 99%)
Σχεδόν κανένα (0) οχηματαγωγό πλοίο ημερησίως (conf.level > 98%)
Έως ένα (1) φορτηγό πλοίο κάθε κατηγορίας ημερησίως (conf.level > 99%)
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Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται η μέγιστη πιθανή ζήτηση για μία τυχαία ημέρα της υψηλής περιόδου:

Πίνακας 31: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2036-2038).

Για την κάλυψη της παραπάνω ζήτησης προτείνεται η προσθήκη ενός ακόμη φορτηγού τροφοδοσίας. Τα μέσα λοιπόν ανεφοδιασμού μέχρι το έτος 2038 συνιστώνται να έχουν συνολική χωρητικότητα 1000 m3, ήτοι ένα (1) πλοίο ανεφοδιασμού (500
m3) και 10 φορτηγά οχηματαγωγά (50 m3).

Έτη 2039-2041
Αντίστοιχα για τα έτη 2039-2041, η πρόβλεψη της θαλάσσιας κυκλοφορίας και οι πιθανότητες άφιξης κάθε πλοίου για
αυτή την περίοδο δίδονται στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 32: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2039-2041).

Σύμφωνα με τις παραπάνω πιθανότητες, η κίνηση που αναμένεται κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας ημέρας της υψηλής περιόδου θα είναι:
— Ακριβώς τέσσερα (4) πλοία υψηλής ταχύτητας High-Speed Ro-Pax (conf.level 100%)
— Έως ένα (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Α (conf.level 100%)
— Έως ένα (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Β (conf.level > 95%)
— Έως ένα (1) πλοίο εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Α (conf.level > 99%)
— Σχεδόν μηδέν (0) οχηματαγωγό πλοίο (conf.level > 98%)
— Έως 1 (1) φορτηγό πλοίο κάθε κατηγορίας (conf.level > 99%)
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Έτσι, η πιθανή μέγιστη ζήτηση για καύσιμο LNG υπολογίζεται όπως παρακάτω:

Πίνακας 33: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2039-2041).

Δώδεκα (12) φορτηγά οχήματα χωρητικότητας (50 m3) και ένα (1) σκάφος ανεφοδιασμού (500 m3), συνολική χωρητικότητα
ανεφοδιασμού 1100 m3 που θα καλύψουν αποτελεσματικά την υπολογιζόμενη ζήτηση.

Έτη 2042-2045
Η θαλάσσια κυκλοφορία των πλοίων που τροφοδοτούνται με LNG και που εκτελούν δρομολόγια στο λιμάνι του Ηρακλείου
αυξάνεται αισθητά. Η κίνηση μπορεί να περιγράφει από τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 34: Η πιθανότητα άφιξης ενός πλοίου στο λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2042-2045).

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να παρέχει ημερησίως υπηρεσίες ανεφοδιασμού για:
— Ακριβώς τέσσερα (4) πλοία υψηλής ταχύτητας High-Speed Ro-Pax (conf.level 100%)
— Έως ένα (1) Κρουαζιερόπλοιο Κατηγορίας Α (conf.level > 95%)
— Έως και δύο (2) Κρουαζιερόπλοια κατηγορίας Β (conf.level > 98%)
— Έως και δύο (2) πλοία εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας κατηγορίας Α (επίπεδο συναγερμού> 96%)
— Σχεδόν μηδέν (0) οχηματαγωγό πλοίο (επίπεδο συμβολής > 98%)
— Έως ένα (1) φορτηγό πλοίο κάθε κατηγορίας (επίπεδο εμπιστοσύνης> 98%)
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Πίνακας 35: Η πιθανή μέγιστη ζήτηση ανά ημέρα για τα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι
την υψηλή περίοδο της θαλάσσιας κίνησης (2042-2045).

Η μέγιστη πιθανή ημερήσια ζήτηση καυσίμου LNG συνιστάται να καλυφθεί από συνολικά δύο (2) πλοία ανεφοδιασμού
(500 m3) και δεκατρία (13) φορτηγά (50 m3), ήτοι συνολική ικανότητα ανεφοδιασμού καυσίμων 1650 m3.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να υπολογιστεί η ζήτηση σε ναυτιλιακό καύσιμο LNG για ένα από τα πιο
πολυσύχναστα λιμάνια της Μεσογείου. Τα συμπεράσματα μιας τέτοιας έρευνας βρίσκουν εφαρμογή στην ναυτιλιακή βιομηχανία ώστε να καθοριστεί εάν είναι σκόπιμο και συμφέρον η δημιουργία ενός τερματικού σταθμού παροχής των πλοίων με
καύσιμο LNG.
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Σχεδιασμός και ανάλυση δισκόφρενου υπό θερμικό και μηχανικό φορτίο
Φ. Τσιαμπάος1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Η μηχανική, η θερμική και η συνδυαστική καταπόνηση θα αποτελέσουν τα πεδία ανάλυσης των δισκόφρενων της παρούσας μελέτης.
Στόχος, η συγκέντρωση και η μετέπειτα σύγκριση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων, αναφορικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στην αντοχή των δισκόφρενων, και η επιλογή της καλύτερης γεωμετρίας και υλικού για την αύξηση/βελτιστοποίηση της
αντοχής. Η ανάλυση των πεπερασμένων στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω αυτοματοποίησης των παραμέτρων, γεωμετρίας, πλέγματος ανάλυσης, κόμβων και των ρυθμίσεων ανάλυσης, η διαδικασία αυτή καθιστά δυνατή την εξαγωγή επιμέρους αποτελεσμάτων
και τον συνδυασμό αυτών στον κλάδο της σύνθετης καταπόνησης, η οποία συμβάλλει σε μεγαλύτερη ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων. Όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και μοντελοποίηση πραγματοποιήθηκαν με την χρήση ειδικών λογισμικών. Η μελέτη
οδήγησε στο συμπέρασμα πως τα δισκόφρενα με υλικό κατασκευής Cast Iron υπερτερούν έναντι του Maraging steel, σε τάσεις παραμόρφωσης, σε θερμοκρασίες λειτουργίας και σε όρια αντοχής, με βέλτιστη επιλογή την γεωμετρία αεριζόμενου τύπου, έναντι της
συμπαγούς.

Abstract
The structural, thermal and coupled stress analysis will form the analytical field/context, regarding the disc brakes, for this research.
The purpose of this research is to gather the necessary data and after a critical comparison of the results, to produce conclusions on
the effect temperature has on the strength of disc brakes. From a practical/scientific point of view, this research is necessary in order
to determine the optimal geometry and material choice, so as to increase the overall strength.The finite element analysis method was
implemented by automizing the parameters, the geometrical characteristics, the analysis elements, the nodes and the analysis settings.
This process contributes to a more concrete extraction of conclusions and their combination in the field of combined stress, thus contributing to more precise final results. The research led to the conclusions that disc brakes made out of cast iron outweigh those made
out of Maraging steel with regard to deformation stress, functioning temperatures and strength limits. Lastly, the optimal geometry
choice is determined as ventilated, instead of solid.

Λέξεις – Κλειδιά
Δισκόφρενο, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

1. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τα θερμικά και μηχανικά φορτία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος στις δισκόπλακες ενός αυτοκινήτου. Το συνολικό πλαίσιο υπολογισμών απαρτίζεται από τη συνδυαστική καταπόνηση των μηχανικών και θερμικών φορτίων, τους υπολογισμούς του συστήματος πέδησης, τις παραμέτρους των αναλύσεων,
καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά στοιχεία των δισκόφρενων (γεωμετρία και υλικά). Η θερμική συμπεριφορά των δισκόφρενων αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την σχεδίαση τους, δεδομένου ότι είναι ένας
παράγοντας ο οποίος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα όρια αντοχής, αξιοπιστίας αλλά και τη διάρκεια ζωής αυτών.

2. Μεθοδολογία
Ο σχεδιασμός και η ανάλυση βασίστηκε σε κατασκευαστικά στοιχεία και χαρακτηρίστηκα υλικών της παραγωγής (εμπορίου) για όχημα με κινητήρα στο εμπρόσθιο μέρος. Αρχικά, μελετώνται τα θερμικά φορτία, με ισοδυναμία της κινητικής ενέργειας, η οποία δρα στο όχημα, σύμφωνα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δισκόπλακας. Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα
μηχανικά φορτία, με εκ νέου ισοδυναμία αυτή την φορά για το έργο του φρεναρίσματος μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος
και της αρχικής κινητικής ενέργειας. Τέλος, οι υπολογισμοί αυτοί εισάγονται στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για
την ανάλυση υπό συνδυαστικό φορτίο θερμικής και μηχανικής καταπόνησης.
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για διαφορετικούς τύπους δισκόφρενου και διαφορετικά υλικά κατασκευής προκειμένου να γίνει η επιλογή του πλέον αποδοτικότερου συνόλου. Στόχος είναι η μελέτη της επίδρασης που έχουν οι παράγοντες/στοιχεία όπως η ακαμψία, η αντοχή και η παραμόρφωση, στο δισκόφρενο κατά τον σχεδιασμό υπό των προβλεπόμενων
κατανομών τάσεων και θερμοκρασίας.
Με την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, υποδεικνύεται η σημασία του συνυπολογισμού των θερμικών και των μηχανικών φορτίων για τον υπολογισμό της αντοχής των δισκόφρενων, καθώς και την σπουδαιότητα της γεωμετρίας, η οποία συμπερασματικά αποτελεί καίριο παράγοντα στην προσπάθεια μείωσης των καταπονήσεων.

1

Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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3. Προγράμματα
Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας μελέτης και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, το σύνολο των υπολογισμών,
των σχεδίων και της ανάλυσης των πεπερασμένων στοιχείων, έγινε η χρήση των εξής προγραμμάτων.
Matlab R2013a Mathworks:Δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού εξισώσεων, με βάση τις εκάστοτε
οριακές συνθήκες και δεδομένα.
AutoCAD 2016 Autodesk: Σχεδίαση μοντέλων σύμφωνα με τις διαστάσεις παραγωγής σε τρισδιάστατη μορφή τύπου .igs.
Workbench 15.0 ANSYS: Η συνδυαστική ανάλυσηπραγματοποιήθηκε με αυτοματοποίηση των παραμέτρων για την μηχανική και θερμική καταπόνηση.
Σε αυτή την εργασία δεν γίνεται χρήση λογισμικών για την προώθηση κάποιου πακέτου. Αντίθετα, παρατέθηκαν οι βασικές
αρχές για την κατανόηση της ανάλυσης των υπολογισμών και της σχεδίασης των μοντέλων με την χρήση μαθηματικών στοιχείων, σχεδιαστικών στοιχείων και πεπερασμένων στοιχείων για να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τέτοια πακέτα λογισμικού.

4. Υπολογισμοί
Τα κύρια δεδομένα της μελέτης αποτελούνται από τα στοιχεία του οχήματος, τις αρχικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά
των δισκόφρενων και οι ιδιότητες των υλικών κατασκευής.

Πίνακας 1: Στοιχεία οχήματος.

Πίνακας 2: Στοιχεία υλικών κατασκευής.
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Πίνακας 3: Στοιχεία δισκόφρενων.

Τα στοιχεία φρεναρίσματος εξήχθησαν σύμφωνα με τις αρχικές συνθήκες του πίν.1. Η κινητική ενέργεια, η δύναμη φρεναρίσματος, η πίεση φρεναρίσματος και το έργο φρεναρίσματος αποτελούν το σκέλος θεωρητικών υπολογισμών των μηχανικών φορτίων. Η ροή θερμότητας και οι αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες αποτελούν το σκέλος θεωρητικών υπολογισμών των
θερμικών φορτίων.
Όλοι οι υπολογισμοί εξήχθησαν από υπολογιστικά πακέτα με την σύναξη κώδικα και την αυτοματοποίηση των παρακάτω
εξισώσεων.

Πίνακας 4: Σύμβολα, μονάδες.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

345

4.1 Στοιχεία φρεναρίσματος
Ο υπολογισμός του χρόνου φρεναρίσματος θα γίνει σύμφωνα με ορισμένη τιμή του συντελεστή τριβής τους οδοστρώματος,
η οποία για στεγνό οδόστρωμα ασφάλτου θα ισούται με μ=0,7, μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος(Manjunath T.
V., Dr Suresh P. M., 2013).
Σκοπός είναι να προσδιοριστεί το διάστημα στο οποίο θα εξεταστούν οι θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις κατά την
διάρκεια του φρεναρίσματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως ο χρόνος
αντίδρασης του οδηγού, η ποιότητα των ελαστικών αλλά και οι καιρικές συνθήκες.

4.2 Υπολογισμός κινητικής ενέργειας οχήματος

Ωστόσο η ανάλυση γίνεται για το κάθε δισκόφρενο ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι παράγοντες της κατανομής φορτίου των αξόνων και του συντελεστή απορρόφησης Κ.Ε. των δίσκων (Jain, Mahesh C., 2009).
Εμπρός άξονας – Αεριζόμενη Δισκόπλακα
BD = 61,4% = 0,614 και γ = 95% = 0,95
Συνεπώς:

Όπου
Πίσω άξονας – Συμπαγής Δισκόπλακα
BD = 38,6% = 0,386 και γ = 95% = 0,95
Συνεπώς:

Όπου

4.3 Δύναμη Φρεναρίσματος
Θεωρητική τιμή: Για τον υπολογισμό της θεωρητικής δύναμης φρεναρίσματος η μελέτη θα βασιστεί στην αρχή διατήρησης
της ενέργειας, κάτι το οποίο συνεπάγεται με ισότητα του έργου φρεναρίσματος WD με την κινητική ενέργεια του οχήματος
KE.
Όπου WD = Fth ∙ S [J] για WD = KEcar τότε
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Πειραματική τιμή: Η δύναμη η οποία παράγεται κατά το φρενάρισμα υπολογίζεται διαφοροποιώντας την ενέργεια σε
σχέση με τον χρόνο, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δισκόπλακας, την κατανομή του βάρους ανά άξονα και τροχό αντίστοιχα (Rakesh et. al., 2016).

Όπου Rt η ακτίνα του τροχού και Rr είναι η αποτελεσματική ακτίνα της δισκόπλακας, η οποία ορίζεται από το κέντρο
της δισκόπλακας έως και τα κέντρα των εμβόλων της δαγκάνας, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Εικόνα 1: Σχέδιο αποτελεσματικής ακτίνας δράσης εμβόλων.

Εμπρός άξονας – Αεριζόμενη Δισκόπλακα
Θεωρητική τιμή:

Πειραματική τιμή :

Ποσοστιαία μεταβολή δύναμης:
Π.Μ.
Πίσω άξονας – Συμπαγής Δισκόπλακα
Θεωρητική τιμή :

Πειραματική τιμή:

Ποσοστιαία μεταβολή δύναμης:
Π.Μ.
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4.4 Εξωτερική Πίεση φρεναρίσματος
Εμπρός άξονας – Αεριζόμενη Δισκόπλακα
Η πίεση η οποία ασκείται σε κάθε τακάκι ισούται με:

Πίσω άξονας – Συμπαγής Δισκόπλακα
Η πίεση η οποία ασκείται σε κάθε τακάκι ισούται με:

Ταχύτητα Περιστροφής

4.5 Θερμική Ενέργεια
Το ποσό της θερμικής ενέργειας που παράγεται κατά το φρενάρισμα, ισούται με το ποσό της κινητικής ενέργειας του οχήματος. KECAR = QCAR = 7,148 ∙ 105 [J]
Εμπρός άξονας – Αεριζόμενη Δισκόπλακα KEDISK = QDISK = 2,0849 ∙ 105 [J]
Πίσω άξονας – Συμπαγής Δισκόπλακα KEDISK = QDISK = 1,3107 ∙ 105 [J]

4.6 Ροή Θερμότητας
Η ροή θερμότητας στην δισκόπλακα υπολογίζεται με βάση την τιμή της παραγόμενης θερμότητας ως προς τον χρόνο και
την επιφάνεια τριβής του δίσκου (Nath etal, 2012).
Τα ακριβή αποτελέσματα θα προκύψουν κατά την εισαγωγή της παρακάτω εξίσωσης στο μαθηματικό πακέτο όπου θα
υπολογιστεί η κάθε ροή θερμότητας, για κάθε βήμα του χρόνου σε αντιστοιχία με την παραγόμενης θερμότητας για το εκάστοτε
χρονικό διάστημα.
Εμπρός άξονας – Αεριζόμενη Δισκόπλακα
Heat Flux = Heat Generated/Braking Time/Rubbing Area = QDISK/t/ADISK
έστω: HF = 2,0849 ∙ 105 J/4s/0,0445 m2 = 1,107 ∙ 106 Watt/m2
Πίσω άξονας – Συμπαγής Δισκόπλακα
Heat Flux = Heat Generated/Braking Time/Rubbing Area = QDISK/t/ADISK
έστω: HF = 1,2398 ∙ 105 J/4s/0,0346 m2 = 8,957 ∙ 105 Watt/m2

4.7 Έργο φρεναρίσματος
Κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος παράγεται έργο το οποίο ισούται με το γινόμενο της μέσης επιβαλλομένης δύναμης
και της απόστασης την οποία διένυσε το όχημα μέχρι να ακινητοποιηθεί πλήρως.
WD[J] = F[N] ∙ S[m] όπου WD = KECAR = 7,148 ∙ 105 [J]
συνεπώς
Εάν δε, σε αυτό τον τύπο συνυπολογιστεί και ένας συντελεστής της τάξεως του 0,95 για την απόδοση του συστήματος πέδησης, τότε:

Στο σημείο αυτό, η τιμή θα πρέπει να έρθει σε αντιπαραβολή με το άθροισμα των δυνάμεων του εμπρός και του πίσω
άξονα που εφαρμόζονται στις δισκόπλακες, σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα.
FΥπολογιστικό = Fdiskfront-axle+Fdiscrear-axle [N]
Με τον τρόπο αυτό επαληθεύετε εκ νέου η ορθότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης και συγκεκριμένα με ποσοστό μικρότερο του 3%.
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5. Διαγράμματα
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει σχολιασμός των γραφημάτων που εξήχθησαν κατά την ολοκλήρωση υπολογισμών μέσω του
υπολογιστικού πακέτου.
Διάγραμμα 1: Αναπαράσταση της συνολικής κινητικής ενέργειας του οχήματος και σύγκριση της συνολικής ενέργειας
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απορρόφησης κινητικής ενέργειας από την δισκόπλακα. Παράθεση ποσοστών ανά
άξονα και δισκόπλακες.
Διάγραμμα 2: Αναπαράσταση επιβαλλόμενης δύναμης ανά δισκόπλακα και άξονα.
Διάγραμμα 3: Αναπαράσταση επιβαλλόμενης πίεσης ανά δισκόπλακα και άξονα.
Διάγραμμα 4: Αναπαράσταση ροών θερμότητας ανά δισκόπλακα συναρτήσεως του χρόνου φρεναρίσματος.
Διάγραμμα 5: Παράθεση τριών γραφημάτων που αναπαριστούν την σταθερή τιμή επιβράδυνσης, την απόσταση φρεναρίσματος και την ταχύτητα του οχήματος, συναρτήσεως του χρόνου.
Διάγραμμα 6: Αναπαράσταση των κατανομών βάρους. Συνολική απεικόνιση και επιμέρους αθροιστική παράθεση ανά
άξονα.
Διάγραμμα 7: Αναπαράσταση αναπτυσσομένων θερμοκρασιών ανά γεωμετρία δισκόπλακας και υλικού κατασκευής, συναρτήσεως του χρόνου.
Διάγραμμα 8: Αναπαράσταση μέγιστων αναπτυσσομένων θερμοκρασιών ανά γεωμετρία δισκόπλακας και υλικού κατασκευής.

Διάγραμμα 1: Κινητική ενέργεια.

Διάγραμμα 2: Επιβαλλόμενη δύναμη φρεναρίσματος.
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Διάγραμμα 3: Επιβαλλόμενη πίεση φρεναρίσματος.

Διάγραμμα 4: Ροές θερμότητας.

Διάγραμμα 5: Ταχύτητα, Απόσταση, Επιβράδυνση συναρτήσεως του χρόνου φρεναρίσματος.
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Διάγραμμα 6: Κατανομή βάρους.

Διάγραμμα 7: Αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες.

Διάγραμμα 8: Μέγιστη θερμοκρασία υλικών κατασκευής.
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6. Μοντέλα σχεδίασης
Η δημιουργία των μοντέλων είναι η βασικότερη παράμετρος η οποία πρέπει να εισαχθεί στο πρόγραμμα των πεπερασμένων στοιχείων. Σύμφωνα με τα τεχνικά σχέδια δημιουργήθηκε τρισδιάστατη μορφή μοντέλου σε συμβατά αρχεία για την παραμετροποίηση των υπολογισμών.

Εικόνα 2: Τεχνικά σχέδια αεριζόμενης, συμπαγούς δισκόπλακας
και τα αντίστοιχα μοντέλα τους σε συναρμογή με τα τακάκια.
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7. Πεπερασμένα στοιχεία
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στα δεδομένα εισόδου του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων και στην διαδικασία ανάλυσης αυτών μέσω προς πλατφόρμας του Workbench, η οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία του Ansys.
Η σχηματική αναπαράσταση του προγράμματος απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα:

Για τον υπολογισμό προς σύνθετης καταπόνησης υπό μηχανικό και θερμικό φορτίο αλλά και για την σύγκριση και τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία.
Α. Γενική εισαγωγή των ιδιοτήτων των υλικών κατασκευής, σε αυτόνομο σύστημα στοιχείων, σύμφωνα με το κεφάλαιο
4.2.5. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των κατασκευαστικών παραμέτρων των υλικών, με αποτέλεσμα
σε οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αυτών ή προσθήκη νέων όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να ενημερώνονται αυτόματα.
B. C. L. M. Η Μηχανική ανάλυση B. C. για συμπαγή δισκόπλακα και η L. M. για αεριζόμενη δισκόπλακα αφορούν ένα
εκάστοτε ξεχωριστό σύστημα υπολογισμών. Τα B. & C. και αντίστοιχα τα L. & M. συστήματα μοιράζονται την ίδια γεωμετρία
και έχουν κοινά στοιχεία στην ρύθμιση των αρχικών παραμέτρων και στην διαδικασία ανάλυσης. Η μόνη διαφορά παρατηρείται στο υλικό κατασκευής. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η ταυτόσημη μηχανική φόρτιση και η εξαγωγή αποτελεσμάτων, η οποία επιτρέπει να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την συμπεριφορά και την αντοχή της δισκόπλακας υπό
διαφορετικά υλικά κατασκευής.
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D. F. H. J. Η θερμική ανάλυση D. F. για συμπαγή δισκόπλακα και η H. J. για αεριζόμενη δισκόπλακα αφορούν ένα εκάστοτε ξεχωριστό σύστημα υπολογισμών. Τα D. & F. και αντίστοιχα τα H. & J. συστήματα μοιράζονται την ίδια γεωμετρία και
έχουν κοινά στοιχεία στην ρύθμιση των αρχικών παραμέτρων και στην διαδικασία ανάλυσης με μόνη διαφορά το υλικό κατασκευής. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η ταυτόσημη θερμική φόρτιση και η εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα οποία
επιτρέπουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την συμπεριφορά και την αντοχή της δισκόπλακας υπό διαφορετικά
υλικά κατασκευής.
Τα συστήματα E. & G. – I. & K. κατασκευάστηκαν ως κλώνοι των αντίστοιχων B. & C. – L. & M. συστημάτων. Η διαφοροποίηση των E. & G. είναι ότι αποτελούν τα συστήματα σύνθετης καταπόνησης, καθώς μετά τις ρυθμίσεις παραμέτρων
γίνεται αυτόματη εισαγωγή των αποτελεσμάτων των θερμικών συστημάτων D. & F – H. & J. Αποτέλεσμα της ενέργειας είναι
ότι η διαδικασία της μηχανικής ανάλυσης λαμβάνει υπόψη και τις θερμικές καταπονήσεις οι οποίες αποτελούν έναν σημαντικό
παράγοντα ο οποίος επιδρά στην μηχανική συμπεριφορά και την αντοχή του υπό εξέταση δοκιμίου. Αξίζει να επισημανθεί
ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα βασίζονται σε ταυτόσημες συνθήκες φόρτισης τόσο για τα θερμικά όσο
και για τα μηχανικά φορτία με μόνο διαφορετικό στοιχείο τα υλικά κατασκευής.
Ο διαχωρισμός της κάθε διαδικασίας καθιστά δυνατή την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την σπουδαιότητα της
συνδυασμένης φόρτισης και στοιχείων προς σύγκριση για τον βαθμό στον οποίο αυτά επηρεάζουν την συμπεριφορά και τη
αντοχή των δοκιμίων για διαφορετικά υλικά κατασκευής.

7.1 Στοιχεία γεωμετριών, πλέγματος ανάλυσης και ρυθμίσεων ανάλυσης

Πίνακας 5: Παραμετροποιήσεις δοκιμίων

Μέσω της πλατφόρμας και μετά την εισαγωγή των σχεδίων .igs της εκάστοτε γεωμετρίας εξασφαλίζεται η εξαγωγή των
ακριβών στοιχείων που αντιστοιχούν στον όγκο και στο βάρος τον δοκιμίων σύμφωνα με τα υλικά κατασκευής.
Για την έναρξη των υπολογισμών στο τμήμα της ανάλυσης ορίστηκαν 5614 κόμβοι και 2246 στοιχεία τα οποία απαρτίζουν
το πλέγμα των ιδιοτήτων ανάλυσης για τη γεωμετρία της συμπαγούς δισκόπλακας μαζί με τα τακάκια. Από την άλλη για την
γεωμετρία της αεριζόμενης δισκόπλακας μαζί με τα τακάκια ορίστηκαν 22512 κόμβοι και 12290 στοιχεία (Chandrupatla, 2002).
Τα στοιχεία είναι κοινά ανά γεωμετρία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ταυτόσημη διαδικασία ανάλυσης, ανεξαρτήτως υλικού
κατασκευής.
Οι ρυθμίσεις ανάλυσης ορίστηκαν σε τέσσερα κύρια βήματα και διαχωρισμό ενός δευτερολέπτου και συνολικό χρόνο
ανάλυσης τεσσάρων δευτερολέπτων.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι κοινά τόσο για την μηχανική, την θερμική και την σύνθετη καταπόνηση.

7.2 Στοιχεία σύνδεσης δίσκου με τακάκια
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να οριστεί ο τρόπος σύνδεσης της δισκόπλακας (στην συμπαγή και στην αεριζόμενη) με τα τακάκια. Η σύνδεση θα είναι μέσω τριβής η οποία οριοθετείται με την μέθοδο του γεωμετρικού πεδίου εφαρμογής. Η επιφάνεια
επαφής αποτελείται από την επιφάνεια του προφίλ του δίσκου και από τις εσωτερικές πλευρές από τα τακάκια, με τον αντίστοιχο συντελεστή τριβής των υλικών.
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Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι κοινά τόσο για την μηχανική, την θερμική και την σύνθετη καταπόνηση.

7.3 Στοιχεία στηρίξεων, φορτίων και αρχικών συνθηκών (Μηχανική ανάλυση)
Τα στοιχεία στηρίξεων είναι κοινά για όλες τις γεωμετρίες, ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής και του είδους της καταπόνησης (είτε μηχανικής, είτε θερμικής). Η δισκόπλακα εδράζεται με μπουλόνια στις οπές τους δίσκου.
Η δισκόπλακα μπορεί αν περιστραφεί μόνο ως προς τον άξονα ο οποίος είναι συνευθειακός με τον κινητήριο ρότορα. Η
περιστροφική ταχύτητα του δίσκου αποτελεί δεδομένο εισαγωγής και ορίζεται σύμφωνα τα τεύχη υπολογισμών: για χρόνο
μηδέν (0) η μέγιστη τιμή της και για τελικό χρόνο τεσσάρων (4) δευτερολέπτων η ελάχιστη τιμή της (Coudeyras, 2009).
Τα τακάκια εδράζονται στις δύο πλευρές κατά το πλάτος τους και μπορούν να κινηθούν μόνο ως προς τον άξονα της επιβαλλομένης δύναμης. Η πίεση που ασκείται στην δισκόπλακα από το κάθε τακάκι ξεχωριστά αποτελεί δεδομένο εισαγωγής
καιορίζεται σύμφωνα με τα τεύχη υπολογισμών. Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση πως η επιβαλλόμενη πίεση είναι διαφορετική για κάθε γεωμετρία και χρόνο: για μηδέν t = 0s δεν υπάρχει δύναμη, κατά συνέπεια και πίεση ενώ για τον τελικό
χρόνο t = 4s αλλά και για κάθε βήμα εμφανίζεται η ίδια μέγιστη τιμή της.

7.4 Στοιχεία φορτίων και αρχικών συνθηκών (θερμική ανάλυση)
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ορίζεται στους 22°C.
Οι ροές θερμότητας που υπολογίστηκαν στο τεύχος υπολογισμών αποτελούν δεδομένο εισαγωγής και εφαρμόζονται στις
πλευρές του δίσκου (Sarip, 2011).
Η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια του δίσκου αποτελεί και αυτή δεδομένο εισαγωγής και ορίζεται στο πρόγραμμα
σύμφωνα με την εξίσωση του τεύχους υπολογισμών. Το συγκεκριμένο δεδομένο πρέπει να εισαχθεί μέσο εξίσωσης έτσι ώστε
το πρόγραμμα να ορίσει δευτερεύον βήμα υπολογισμού για 204 υπο-βήματα, σκοπό είναι ο ακριβής προσδιορισμός μέγιστων
θερμοκρασιών για κάθε κύριο βήμα ενός δευτερολέπτου.
Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση πως η εξίσωση δεν είναι κοινή για τα υλικά κατασκευής αλλά διαφορετική, καθώς
εξαρτάται από την πυκνότητα, την θερμική αγωγιμότητα και την ειδική θερμότητα του εκάστοτε υλικού.
Μεταφορά θερμότητας με Αγωγή: Επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη του αυτοκινήτου, μελετώνται
με αγωγή θερμότητας και τα στοιχεία εισαγωγής προκύπτουν μέσο της πλατφόρμας, η οποία εξάγει συγκεκριμένους συντελεστές ανά θερμοκρασία.
Μεταφορά θερμότητας με Ακτινοβολία: Οι επιφάνειες η οποίες δέχονται τις θερμικά φορτία, με την σειρά του εκπέμπουν
μέρος από αυτά μέσο ακτινοβολίας και τα στοιχεία εισαγωγής προκύπτουν μέσο της πλατφόρμας, η οποία εξάγει συγκεκριμένους συντελεστές σύμφωνα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Μεταφορά θερμότητας με Συναγωγή: Όλες οι επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τον αέρα μελετώνται με συναγωγή θερμότητας. Στο συγκεκριμένο στάδιο έχει οριστεί ότι η εξαναγκασμένη συναγωγή προς τις επιφάνειες του δίσκου
(ανεξαρτήτου γεωμετρίας) είναι ίση με 100 W/m2·°C και η εξαναγκασμένη συναγωγή προς τα πτερύγια του αεριζόμενου δίσκου ίση με 200 W/m2·°C (Whitelaw, 2016).

7.5 Ζητούμενα στοιχεία προς επίλυση μέσω των πεπερασμένων στοιχείων
Μηχανική και συνδυασμένη καταπόνηση
– Ο προσδιορισμός της ολική παραμόρφωσης ανά δίσκο και σύνολο τακάκια-δίσκου.
– Ο προσδιορισμός της παραμόρφωσης ως προς τον άξονα x ανά δίσκο.
– Ο προσδιορισμός αστοχίας υλικού σύμφωνα με το κριτήριο Von-Misses ανά δίσκο και σύνολο τακάκια-δίσκου.
Θερμική καταπόνηση
– Ο προσδιορισμός της Θερμότητας ανά δίσκο, τακάκια και σύνολο τακάκια-δίσκου.
– Ο προσδιορισμός της ολικής ροής θερμότητας ως προς τον δίσκο.
– Ο προσδιορισμός της κατευθυνόμενης ροής θερμότητας ως προς τον άξονα x του δίσκου.

7.6 Δεδομένα εισαγωγής πεπερασμένων στοιχείων
Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα στιγμιότυπα που αφορούν τα δεδομένα εισαγωγής των πεπερασμένων στοιχείων. Το
κάθε στιγμιότυπο απαρτίζεται από τέσσερα (4) διαφορετικά στάδια, τα όποια όλα μαζί αποτελούν το γενικό στοιχείο εισαγωγής προς επίλυση από το την πλατφόρμα Workbench της ANSYS. Συγκεκριμένα, κατά σειρά εμφάνισης από τα αριστερά
προς τα δεξιά:
1. Εισαγωγή δεδομένου γεωμετρίας δοκιμίου. Στο σημείο εμφανίζεται το αρχείο .igs το οποίο πέρασε τον έλεγχο του geometry test.
2. Παραμετροποίηση πλέγματος ιδιοτήτων ανάλυσης.
3. Ρύθμιση του τρόπου σύνδεσης των τμημάτων του δοκιμίου.
4. Στοιχεία στηρίξεων, φορτίων και αρχικών συνθηκών.
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Εικόνα 3: Μηχανική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 4: Μηχανική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 5: Μηχανική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.
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Εικόνα 6: Μηχανική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 7: Θερμική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 8: Θερμική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.
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Εικόνα 9: Θερμική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 10: Θερμική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 11: Συνδυασμένη ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.
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Εικόνα 12: Συνδυασμένη ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 13: Συνδυασμένη ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 14: Συνδυασμένη ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.

7.7 Αποτελέσματα πεπερασμένων στοιχείων
Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα στιγμιότυπα που αφορούν τα αποτελέσματα ανάλυσης των πεπερασμένων στοιχείων.
Το κάθε στιγμιότυπο απαρτίζεται από τέσσερα (4) διαφορετικά στάδια, τα όποια όλα μαζί αποτελούν το γενικό εξαγόμενο
στοιχείο, δηλαδή το αποτέλεσμα της πλατφόρμα Workbench της ANSYS (Belhocine, & Abdullah, 2014). Συγκεκριμένα, κατά
σειρά εμφάνισης από τα αριστερά προς τα δεξιά:
A. Για την μηχανική και συνδυασμένη καταπόνηση
1. Αποτελέσματα ολικής παραμόρφωσης δισκόπλακας.
2. Αποτελέσματα ολικής παραμόρφωσης δισκόπλακας-τακάκια.
3. Αποτελέσματα αστοχίας δισκόπλακας σύμφωνα με το κριτήριο Von-Misses.
4. Αποτελέσματα αστοχίας δισκόπλακας-τακάκια σύμφωνα με το κριτήριο Von-Misses.
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B. Θερμική καταπόνηση
1. Αποτελέσματα ολικών θερμοκρασιών δισκόπλακας.
2. Αποτελέσματα ολικών θερμοκρασιών δισκόπλακας-τακάκια.
3. Αποτελέσματα ολικής ροής θερμότητας ως προς την δισκόπλακα.
4. Αποτελέσματα ολικής ροής θερμότητας ως προς την δισκόπλακα-τακάκια.

Εικόνα 15: Μηχανική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 16: Μηχανική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 17: Μηχανική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.
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Εικόνα 18: Μηχανική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 19: Θερμική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 20: Θερμική ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.
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Εικόνα 21: Θερμική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 22: Θερμική ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 23: Συνδυασμένη ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Cast Iron.
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Εικόνα 24: Συνδυασμένη ανάλυση – Συμπαγής Δισκόπλακα – Maraging Steel.

Εικόνα 25: Συνδυασμένη ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Cast Iron.

Εικόνα 26: Συνδυασμένη ανάλυση – Αεριζόμενη Δισκόπλακα – Maraging Steel.
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7.8 Σύγκριση των αποτελεσμάτων για συμπαγής και αεριζόμενη δισκόπλακα
Στο κεφάλαιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλες οι μέγιστες τιμές που αφορούν τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 5.7. Οι τιμές
αυτές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα διαχωρισμένες ανά γεωμετρία και υλικό κατασκευής για την εκάστοτε διαδικασία
ανάλυσης.

Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων

8. Συμπεράσματα
Σε αυτή τη μελέτη, παρουσιάστηκε μια αριθμητική προσομοίωση της θερμικής, μηχανικής και συνδυαστικής καταπόνησης
ενός συμπαγούς και ενός αεριζόμενου δίσκου σε σταδιακή κατάσταση. Με τη βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων της πλατφόρμας ANSYS, κατέστη δυνατό να μελετηθεί εις βάθος η θερμική συμπεριφορά δύο διαφορετικών υλικών κατασκευής, για
συγκεκριμένη λειτουργία πέδησης.
– Όλες οι τιμές που λαμβάνονται από την ανάλυση είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες τιμές τους. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των δισκόφρενων είναι ασφαλής, με βάση τα κριτήρια αντοχής και ακαμψίας.
– Για υλικό κατασκευής MaragingSteel οι δισκόπλακες παρουσίαζαν μικρότερες παραμορφώσεις χωρίς την επιβολή θερμικού φορτίου.
– Υπό θερμική καταπόνηση οι δισκόπλακες από MaragingSteel παρουσιάζουν μεγαλύτερο ΔΤ σε σχέση με αυτές από CastIron.
– Παρατηρείται μεγαλύτερη ροή θερμότητας μέσω CastIron.
– Οι συνολικές τάσεις και παραμορφώσεις της δισκόπλακας, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση όταν το σύστημα είναι
υπό σύζευξη μηχανικών και θερμομηχανικών καταπονήσεων.
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• Υπό τον συνδυασμό μηχανικών και θερμικών φορτίων οι δισκόπλακες από CastIron παρουσιάζουν μικρότερες παραμορφώσεις σε σχέση με αυτές από MaragingSteel. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις θερμοκρασιακές διαφορές της τάξεως του 16%.
– Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην συνολική παραμόρφωση τακάκια/δισκόπλακα σε σχέση με την μεταβολή του συντελεστή τριβής.
– Η βέλτιστη επιλογή γεωμετρίας είναι αυτή της αεριζόμενης δισκόπλακας, εξαιτίας της διαμόρφωσης της, μέσω της οποίας
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας που αφορά όχι μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες αλλά και
τις εσωτερικές.
– Ο συνδυασμός αεριζόμενης γεωμετρίας και υλικού κατασκευής Castiron, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρότερων
τιμών παραμόρφωσης και καλύτερη αντοχή σύμφωνα με το κριτήριο αστοχία Von-Misses.
Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν είναι πολύτιμα για τη μελέτη της θερμομηχανικής συμπεριφοράς του δισκόφρενου
(stress, deformations, efficiency and wear).

Παράμετροι
– Οι τεχνολογικές παράμετροι παρατίθενται σύμφωνα με το σχεδιασμό κατασκευής.
– Οι αριθμητικές παράμετροι ορίζονται από τον αριθμό των στοιχείων, κόμβων και του βήματος του χρόνου ανάλυσης.
– Οι φυσικές παράμετροι εκφράζονται από τους τύπους των υλικών.

9. Παραδοχές
Οι παραδοχές που γίνονται κατά τη μοντελοποίηση της διαδικασίας δίνονται παρακάτω:
– Το υλικό του δίσκου θεωρείται ως ομοιογενές και ισότροπο (Sowjanya & Suresh, 2013).
– Η περιοχή θεωρείται ως άξονα-συμμετρική.
– Η αδράνεια και η δύναμη του σώματος είναι αμελητέες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ανάλυσης (Sowjanya & Suresh,
2013).
– Ο δίσκος δεν δέχεται καταπονήσεις πριν από την εφαρμογή των φρένων, πέραν της αρχικής περιστροφικής ταχύτητας.
– Η κατανομή του βάρους ανά τροχό στους άξονες είναι 50%-50%.
– Τα φρένα λειτουργούν στο σύνολο των τεσσάρων τροχών.
– Η ανάλυση δεν καθορίζει τη ζωή του δισκόφρενου.
– Τα μοντέλα δισκόφρενου που χρησιμοποιούνται είναι συμπαγές και αεριζόμενα.
– Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι Maraging steel και Cast iron.
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Παραμορφωσιακή ενέργεια υβριδικών πολύστρωτων πλακών οι οποίες
υποβάλλονται σε αυξανόμενη μετατόπιση διείσδυσης
Γ. Μπικάκης1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάται η παραμορφωσιακή ενέργεια συναρτήσει της κεντρικής μετατόπισης πολύστρωτων πλακών αποτελούμενων από υβριδικό σύνθετο υλικό οι οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια στατική διείσδυση. Θεωρούμε λεπτή, πακτωμένη κυκλική πλάκα η οποία αποτελείται από στρώσεις αλουμινίου που εναλλάσσονται με στρώσεις ενισχυμένου με ίνες γυαλιού σύνθετου
υλικού. Η μήτρα του σύνθετου υλικού είναι εποξική ρητίνη. Η πλάκα φορτίζεται στατικά από διεισδυτή ημισφαιρικού προφίλ που
δρα στο κέντρο της, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας. Με χρήση της μεθόδου Ritz, υπολογίζονται η μεμβρανική παραμορφωσιακή
ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων σύνθετου υλικού, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων σύνθετου υλικού, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας και η συνολική
παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας. Κατασκευάζονται καμπύλες των ανωτέρω μεγεθών συναρτήσει της κεντρικής μετατόπισης
της πλάκας και μελετάται η μεταβολή τους καθώς η μετατόπιση λόγω του διεισδυτή αυξάνεται.

Abstract
In this article the strain energy of plates consisting of fiber-metal laminates due to lateral static indentation is studied as a function of
the central plate deflection. We consider thin, clamped circular plates consisting of hybrid composite material with alternating aluminum layers and glass fiber-reinforced epoxy matrix. The plate is loaded statically by a hemispherical indentor acting at its center
normal to the plate. Using the Ritz method, the membrane strain energy of aluminum layers, the membrane strain energy of prepreg
layers, the bending strain energy of aluminum layers, the bending strain energy of prepreg layers, the membrane strain energy of the
plate, the bending strain energy of the plate, and the total strain energy of the plate are calculated. Diagrams of the strain energies
are constructed as a function of the central plate deflection and their behavior is studied as the deflection increases due to the indentation.

Λέξεις-Κλειδιά
λεπτή πλάκα, υβριδικά σύνθετα υλικά, μετατόπιση διείσδυσης, παραμορφωσιακή ενέργεια, μέθοδος Ritz.

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευασθεί σύγχρονα πολύστρωτα υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις κλασικές
κατηγορίες σύνθετων υλικών. Πρόκειται για υβριδικά υλικά (hybrid materials) τα οποία αποτελούνται από διαδοχικές στρώσεις μεταλλικών πλακών και στρώσεις ενισχυμένων με ίνες σύνθετων υλικών οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Οι στρώσεις αυτές, κολλημένες μεταξύ τους, αποτελούν το υβριδικό πολύστρωτο. Τα υβριδικά σύνθετα υλικά της νέας κατηγορίας
ονoμάζονται ινώδη-μεταλλικά πολύστρωτα (fiber-metal laminates).
Το πιο επιτυχημένο ινώδες-μεταλλικό πολύστρωτο του οποίου η χρήση καθιερώνεται είναι το επονομαζόμενο GLARE
(GLAss REinforced). Η πατέντα για το GLARE καταχωρήθηκε το έτος 1987 από τη βιομηχανία ΑΚΖΟ. Αρχικά το GLARE
προοριζόταν για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία, όμως ήδη έχουν εμφανιστεί και άλλες μηχανολογικές εφαρμογές
του. Το GLARE άρχισε να κατασκευάζεται για εμπορική χρήση το έτος 1991. Από τότε έχει διαδοθεί σημαντικά η χρήση του
GLARE με αποτέλεσμα σήμερα να διατίθεται σε πληθώρα διαφορετικών τύπων, καθένας από τους οποίους παρουσιάζει
εξαιρετική συμπεριφορά σε συγκεκριμένα είδη καταπονήσεων.
Σε αυτό το άρθρο μελετάται το πρόβλημα της στατικής απόκρισης λεπτών πακτωμένων κυκλικών πλακών GLARE οι
οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια διείσδυση από ημισφαιρικού προφίλ διεισδυτή που δρα στο κέντρο τους. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, το GLARE χρησιμοποιείται κυρίως σε αεροπορικές κατασκευές στις οποίες προκαλούνται ζημιές λόγω πρόσκρουσης διαφόρων αντικειμένων σε αυτές. Πιθανές πηγές κρούσεων είναι η πτώση βαριών εργαλείων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, σύγκρουση μεταξύ φορτηγών επίγειας εξυπηρέτησης και της ατράκτου, απότομες μετακινήσεις
μεταφερόμενου φορτίου, κτυπήματα πτηνών κατά τη διάρκεια της πτήσης, χαλαζόπτωση κτλ. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας
που απορροφούν οι πλάκες GLARE όταν υφίστανται κρούσεις χαμηλής ταχύτητας, υψηλής ταχύτητας, ακόμη και βαλλιστικές
κρούσεις, οφείλεται στην στατική παραμόρφωσή τους (Vlot, 1993· Vlot, 1996· Hoo Fat etal, 2003· Lin & Hoo Fat, 2006· Bikakis
& Savaidis, 2016). Ταυτόχρονα, η μελέτη δυναμικών προβλημάτων κρούσης προϋποθέτει την επίλυση των αντίστοιχων στατικών προβλημάτων. Εξάλλου, η πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς του GLARE όταν υποβάλλεται σε κρούσεις περιλαμβάνει σε αρκετές περιπτώσεις δοκίμια πακτωμένων κυκλικών πλακών. Για τους ανωτέρω λόγους, το πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται στο άρθρο αυτό είναι σημαντικό.
1

Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
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Αρχικά ο Vlot (Vlot, 1996) μελέτησε πειραματικά και θεωρητικά το πρόβλημα της στατικής απόκρισης λεπτών πακτωμένων
κυκλικών πλακών GLARE οι οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια διείσδυση από ημισφαιρικού προφίλ διεισδυτή. Πρότεινε
την αριθμητική επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα ελαστοπλαστικό μοντέλο διείσδυσης σε συνδυασμό με τα πειραματικά δεδομένα του. Ο Hoo Fat με τους συνεργάτες του (Hoo Fat etal, 2003) χρησιμοποίησαν την αρχή του ελαχίστου της
δυναμικής ενέργειας για την αναλυτική επίλυση του προβλήματος τετράγωνων πακτωμένων πλακών GLARE υποθέτοντας
ότι η πλάκα παραμορφώνεται σαν τεντωμένη μεμβράνη. Επίσης υπολόγισαν το φορτίο πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων του σύνθετου υλικού.
Στις παραγράφους που ακολουθούν χρησιμοποιούνται αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό της στατικής παραμορφωσιακής ενέργειας συναρτήσει της μετατόπισης λεπτών πακτωμένων κυκλικών πλακών GLARE οι οποίες υποβάλλονται σε
εγκάρσια διείσδυση (Tsamasphyros & Bikakis, 2009). Αυτό γίνεται με χρήση της μεθόδου Ritz σε συνδυασμό με τη θεωρία
λεπτών πλακών. Γίνεται επίλυση με χρήση τριών παραμέτρων Ritz, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια
των αποτελεσμάτων όταν οι αναλυτικές σχέσεις εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πλακών GLARE. Επίσης υπολογίζεται το φορτίο και η μετατόπιση πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων του σύνθετου υλικού.

2. Ορισμός του προβλήματος
Θεωρούμε λεπτή πακτωμένη κυκλική πλάκα GLARE με ακτίνα α και πάχος t όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η πλάκα φορτίζεται στατικά από διεισδυτή ημισφαιρικού προφίλ ακτίνας R στο κέντρο της. Η πλάκα αποτελείται από εναλλασσόμενες
στρώσεις αλουμινίου και στρώσεις σύνθετου υλικού ενισχυμένες με γυάλινες ίνες. Υποτίθεται υψηλός λόγος α/t έτσι ώστε η
διατμητική παραμόρφωση και η τοπική διείσδυση να είναι αμελητέες.

Σχήμα 1: Γεωμετρία και σύστημα συντεταγμένων πλάκας GLARE

Χρησιμοποιούμε το κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων (r, θ, z) με αρχή στο κέντρο της πλάκας που φαίνεται στο σχήμα
1. Οι εγκάρσιες μετατοπίσεις της πλάκας συμβολίζονται με w, και ικανοποιούν τις παρακάτω συνοριακές συνθήκες:
w=0
(r = α)
(1)
(r = α)

(2)

Καθώς ο διεισδυτής κινείται προς την πλάκα, το φορτίο P που της ασκεί, η παραμορφωσιακή ενέργεια U και η αντίστοιχη
κεντρική μετατόπιση της πλάκας, έστω wo , αυξάνονται. Θα χρησιμοποιηθούν αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό της
καμπύλης (U, wo). Επίσης θα υπολογιστεί το φορτίο και η αντίστοιχη μετατόπιση πρώτης αστοχίας, λόγω της εφελκυστικής
θραύσης των στρώσεων του σύνθετου υλικού.

3. Μέθοδος Ritz
Θεωρούμε ότι το παραμορφωμένο σχήμα της πλάκας προσεγγίζεται από την παρακάτω συνάρτηση η οποία ικανοποιεί
τις συνοριακές συνθήκες (1) και (2):
0 ≤ r ≤ α, i=1, 2, 3,...

(3)

όπου λj είναι οι συντελεστές Ritz. Η συνάρτηση παραμόρφωσης της πλάκας έχει μη μηδενική κλίση στο κέντρο της. Τις ίδιες
συνοριακές συνθήκες και μη μηδενική κλίση στο κέντρο της πλάκας ικανοποιεί και η συνάρτηση παραμόρφωσης που χρησιμοποιείται από τον Vlot (Vlot, 1996) με βάση τα πειράματα στατικής διείσδυσης.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη συνάρτηση παραμόρφωσης υπολογίζονται οι συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας.
Είναι δυνατό να λαμβάνεται υπόψη μόνο η μεμβρανική ακαμψία της πλάκας αλλά είναι επίσης δυνατό να λαμβάνονται υπόψη
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τόσο η μεμβρανική όσο και η καμπτική ακαμψία. Αυτό γίνεται με πρόσθεση μόνο των μεμβρανικών και στη συνέχεια τόσο
των μεμβρανικών όσο και των καμπτικών συνιστωσών για τον υπολογισμό της συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας U.
Η συνολική δυναμική ενέργεια υπολογίζεται από τη σχέση:
(4)
όπου Pwo είναι το έργο του φορτίου διείσδυσης. Από την εξίσωση (3) προκύπτει ότι:
,

i = 1, 2, 3, ...

(5)

Ελαχιστοποιώντας τη δυναμική ενέργεια Π έχουμε:
,

j = 1, 2, 3,...,i

(6)

Η εξίσωση (6) δίνει ένα (ixi) σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων από την επίλυση του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές
Ritz λj για κάθε συγκεκριμένη τιμή του επιβαλλόμενου φορτίου P. Με αντικατάσταση των υπολογισμένων λj στην εξίσωση
(5) προκύπτει η αντίστοιχη τιμή της μετατόπισης wo. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπολογιστεί ολόκληρη η καμπύλη (P, wo).
Προφανώς, για i=1 , το φορτίο P εκφράζεται απευθείας συναρτήσει της μετατόπισης wo μέσω της αλγεβρικής εξίσωσης που
προκύπτει.

4. Εξισώσεις υπολογισμού της παραμορφωσιακής ενέργειας
Για i=3 οι εξισώσεις (3) και (5) δίνουν:
0≤r≤α

(7)
(8)

Με αντικατάσταση της (7) στις εξισώσεις υπολογισμού των συνιστωσών της παραμορφωσιακής ενέργειας προκύπτουν τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
(9)

(10)

(11)
(12)

Όπου

και

σύνθετου υλικού, ενώ

είναι οι μεμβρανικές συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας των στρώσεων αλουμινίου και
και

είναι οι καμπτικές συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας των στρώσεων αλουμι-

νίου και σύνθετου υλικού. Επίσης:
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

369

(39)
Στις ανωτέρω σχέσεις Dij είναι οι καμπτικές ακαμψίες του πολύστρωτου και Αij είναι οι εφελκυστικές ακαμψίες του πολύστρωτου. Με Nx, Ny και Nxy συμβολίζονται οι συνεπίπεδες δυνάμεις που δρουν στις στρώσεις αλουμινίου. Επίσης με Mxy
συμβολίζεται η ροπή συστροφής που δρα στις στρώσεις αλουμινίου.

5. Εξισώσεις υπολογισμού του φορτίου διείσδυσης
Εφαρμόζοντας την εξίσωση (6) για i=3 , προκύπτει το ακόλουθο (3x3) μη γραμμικό σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων, από
την επίλυση του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές Ritz λ1, λ2 και λ3 για κάθε συγκεκριμένη τιμή του επιβαλλόμενου φορτίου P:
(40)

(41)

(42)

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές των συντελεστών Ritz, προκύπτουν όλες οι συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας
της πλάκας με χρήση των εξισώσεων (9-12).

6. Υπολογισμός εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων σύνθετου υλικού
Θεωρώντας τις παραδοχές που κάνει ο Hoo Fat με τους συνεργάτες του (Hoo Fat etal, 2003), η πρώτη αστοχία θα συμβεί
όταν η εφελκυστική παραμόρφωση των στρώσεων του σύνθετου υλικού φτάσει την παραμόρφωση εφελκυστικής αστοχίας
εcrit. Δεδομένου ότι οι εγκάρσιες μετατοπίσεις είναι πολύ μεγάλες, αμελούνται οι καμπτικές παραμορφώσεις και υποθέτουμε
ότι όλες οι στρώσεις σύνθετου υλικού αστοχούν ταυτόχρονα όταν οι μεμβρανικές παραμορφώσεις φτάσουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή. Η ακτινική μεμβρανική παραμόρφωση εr της πλάκας δίνεται από τη σχέση:
(43)
Αντικαθιστώντας την (3) στην εξίσωση (40) έχουμε:
0 ≤ r ≤ α, i = 1, 2, 3

(44)

i = 1, 2, 3

(45)

Η μέγιστη τιμή της εr, για r=0, είναι:
,

Η εφελκυστική θραύση των στρώσεων σύνθετου υλικού συμβαίνει όταν ισχύσει η συνθήκη:
(46)
ή ισοδύναμα, όταν:

, i = 1, 2, 3

(47)

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (40-42), αρχίζουμε να αυξάνουμε το φορτίο P μέχρι οι αντίστοιχες κάθε φορά τιμές των
λj να ικανοποιήσουν τη συνθήκη (47). Όταν συμβεί αυτό, το φορτίο P έχει φτάσει στην κρίσιμη τιμή του Pcrit και η αντίστοιχη
μετατόπιση πρώτης αστοχίας wocrit υπολογίζεται από την εξίσωση (8) για εκείνες τις τιμές των λj.
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7. Αποτελέσματα
Οι αναλυτικές σχέσεις υπολογισμού της παραμορφωσιακής ενέργειας εφαρμόζονται προκειμένου να υπολογιστούν οι
καμπύλες παραμορφωσιακής ενέργειας-μετατόπισης και η πρώτη αστοχία πλακών GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm. Το
ινώδες-μεταλλικό πολύστρωτο GLARE 5-3/2-0.233 αποτελείται από την εξής αλληλουχία στρώσεων:
[2024-T3/00 glass/900 glass/900 glass/00 glass/2024-T3/00 glass/900 glass/900 glass/00 glass/2024-T3]
Κάθε στρώση αλουμινίου κράματος 2024-T3 έχει πάχος 0,233 mm. Kάθε στρώση σύνθετου υλικού έχει πάχος 0,125 mm
και είναι ενισχυμένη με ίνες γυαλιού τύπου S2-glass κατά τη μία κατεύθυνση (UD). Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς αναγράφονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μηχανικές ιδιότητες του GLARE 5-3/2-0.233

Στo σχήμα 2 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής μεμβρανικής ενέργειας, της μεμβρανικής ενέργειας των
στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων του σύνθετου υλικού, συναρτήσει της μετατόπισης του διεισδυτή. Κάθε μία καμπύλη
σταματά στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται. Όπως προκύπτει από το σχήμα 2, η μεμβρανική παραμορφωσιακή
ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων σύνθετου υλικού είναι συγκρίσιμη. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα
2 αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής μεμβρανικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται η διείσδυση.

Σχήμα 2: Καμπύλες μεμβρανικής παραμορφωσιακής ενέργειας-μετατόπισης
για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.
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Στo σχήμα 3 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής καμπτικής ενέργειας, της καμπτικής ενέργειας των στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων του σύνθετου υλικού, συναρτήσει της μετατόπισης του διεισδυτή. Κάθε μία καμπύλη σταματά στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται. Όπως προκύπτει από το σχήμα 3, η καμπτική παραμορφωσιακή
ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου είναι μεγαλύτερη αλλά συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου υλικού. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα 3 αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας
καθώς αυξάνεται η διείσδυση.

Σχήμα 3: Καμπύλες καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας-μετατόπισης
για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.

Στo σχήμα 4 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής, μεμβρανικής και καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας,
συναρτήσει της μετατόπισης του διεισδυτή. Κάθε μία καμπύλη σταματά στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται.
Όπως προκύπτει από το σχήμα 4, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας είναι πολύ μεγαλύτερη από την καμπτική παραμορφωσιακή ενέργειά της, όταν οι μετατοπίσεις γίνουν μεγάλες. Για μικρότερες μετατοπίσεις, η απόκλισή τους
μειώνεται σταδιακά. Για πολύ μεγάλες μετατοπίσεις, η συνολική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας είναι κατά προσέγγιση ίση με τη μεμβρανική συνιστώσα της. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα 4 αύξηση της συνολικής παραμορφωσιακής
ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται η διείσδυση.
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Σχήμα 4: Καμπύλες μεμβρανικής, καμπτικής και συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας-μετατόπισης
για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.

8. Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο υλοποιείται μοντελοποίηση με χρήση της μεθόδου Ritz και αναλυτικός υπολογισμός της μεταβολής της
παραμορφωσιακής ενέργειας πακτωμένων λεπτών κυκλικών ινωδών-μεταλλικών πολύστρωτων πλακών GLARE που παραμορφώνονται υπό την επιβολή εγκάρσιας διείσδυσης από ημισφαιρικό έμβολο που βρίσκεται στο κέντρο τους. Επίσης υπολογίζεται η παραμορφωσιακή ενέργεια - μετατόπιση πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης ινών-μήτρας στις
στρώσεις του σύνθετου υλικού.
Ο αναλυτικός υπολογισμός εφαρμόζεται για την πρόβλεψη της απόκρισης κυκλικών πλακών GLARE 5-3/2-0.233.
Δείχνεται ο κυρίαρχος ρόλος της μεμβρανικής σε σύγκριση με την καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια για τα προβλήματα
αυτά.
Η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου είναι συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου
υλικού.
Η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου είναι μεγαλύτερη αλλά συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου υλικού.
Παρατηρείται αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται η
μετατόπιση διείσδυσης.
Οι αναλυτικές σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση λεπτών κυκλικών πλακών GLARE υπό εγκάρσια
διείσδυση και για τη σύγκριση απόκρισης σε κρούση διαφορετικών τύπων GLARE.
Οι αναλυτικές σχέσεις αναμένεται να προβλέπουν επαρκώς την απόκριση λεπτών κυκλικών πλακών αποτελούμενων από
παρόμοια υβριδικά συστήματα υλικών, υπό τον όρο ότι οι παραδοχές παραμένουν σε ισχύ.
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Μοντελοποίηση κοίλανσης ορειχάλκινου δίσκου σε κυάθιο κάλυκα
με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Αν. Μόσχος1
Α. Σαββαΐδης1
Θ. Πλαγιανάκος1

Περίληψη
Για τη διαμόρφωση μεταλλικού ελάσματος σε κυάθιο χρησιμοποιείται μηχανική πρέσα, η οποία μέσω εμβόλου πιέζει το έλασμα
πάνω σε μήτρα κατάλληλης γεωμετρίας. Η διαδικασία αυτή, γνωστή στη βιομηχανία ως κοίλανση, είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως
προς το σχεδιασμό και την υπολογιστική ανάλυσή της, καθώς περιλαμβάνει πλήθος μη γραμμικών φαινομένων (πλαστικότητα, γεωμετρική μη γραμμικότητα, διεπαφή). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μοντελοποίηση της διαδικασίας κοίλανσης ορειχάλκινου δίσκου με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η μοντελοποίηση περιλαμβάνει αρχική διαστασιολόγηση και σχεδίαση
μήτρας, εμβόλου και ελάσματος, συμπερίληψη μη γραμμικότητας του προς διαμόρφωση υλικού, συνθήκες διεπαφής μεταξύ επιφανειών, επιβολή σταθερού ρυθμού μετατόπισης εμβόλου και έμμεση αριθμητική επίλυση (implicit solution) για την επίτευξη της επιθυμητής γεωμετρίας κυαθίου. Στόχος της μοντελοποίησης είναι ο σχεδιασμός του εμβόλου, ώστε να φέρει με ασφάλεια τα
απαιτούμενα για την επιτυχή διαμόρφωση φορτία. Επιπλέον, μελετάται η επίδραση της αρχικής ταχύτητας του εμβόλου στο σχεδιασμό του και στο τελικό σχήμα κυαθίου. Τέλος, προσδιορίζεται η αναπήδηση επαναφοράς του παραμορφωμένου ελάσματος και
η απόκλιση που επιφέρει από το επιθυμητό σχήμα.

Λέξεις - κλειδιά
Κοίλανση, Κυάθιο, Πλαστικότητα, Πεπερασμένα Στοιχεία

Abstract
In the present work the manufacturing process of sheet metal forming is modeled using a commercial finite element code. The process
consists of a sheet metal pressurized on a die by a punch to get the desired cup shape. After calculating the dimensions of punch, die
and metal sheet in a first “part” design approach, they are assembled and discretized by using plane strain finite element. Non-linear
effects, such as plastic strain hardening, geometric non-linearity, contact along part interfaces and spring back effects are considered
and the static problem of applying constant displacement is solved implicitly to get the desired cup shape. Using the results, the punch
is designed in a second phase in order to withstand the loads developed during the forming process. Moreover, the problem is solved
in order to quantify the effect of initial velocity on punch endurance and final shape achieved. Finally, the spring back effect is studied in order to determine the deviation between achieved and desired shape.

Key-words
Deep drawing, cup, plasticity, Finite Element

1. Εισαγωγή
Κατά την διεξαγωγή των Παγκοσμίων πολέμων 1ου και 2ου υπήρξε επιτακτική ανάγκη από τις χώρες που συμμετείχαν
και διέθεταν πολεμικές βιομηχανίες, να κατασκευάσουν πυρομαχικά. Η απαίτηση προς τους κατασκευαστές ήταν: α) να δουλεύουν σε μεγάλους ρυθμούς παραγωγής για άμεση τροφοδοσία στο πεδίο της μάχης, β) να παράγουν αξιόπιστο ως προς τις
απαιτήσεις πυρομαχικό ώστε αυτό να εξυπηρετεί τον τελικό σκοπό του που είναι να βάλει κατά του εχθρού αλλά με ασφάλεια
ως προς τον χειριστή του όπλου χωρίς αυταναφλέξεις, κολλήματα στο κλείστρο, αφλογιστία ή προβλήματα στην εξόλκευση
κ.λ.π. Έπρεπε δηλαδή από τότε (αρχές 19ου αιώνα) οι κατασκευαστές να συνδυάσουν τον παράγοντα ποσότητα με παραγωγές
δισεκατομμυρίων τεμαχίων, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας ως προς τις διαστασιακές απαιτήσεις με αυστηρές ανοχές
και προδιαγραφές του πυρομαχικού.
Αυτό ίσχυε από τότε, ισχύει όμως και σήμερα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό καθώς με το πέρασμα των ετών και την απόκτηση εμπειρίας από τις μάχες, ο δείκτης ποιότητας ανέβηκε σε ακόμη υψηλοτέρα επίπεδα. Αυτό ισχύει για όλα τα είδη διαμετρημάτων, π.χ. από φυσίγγι 9 mm έως βλήμα 155 mm.
Ωστόσο, καθώς μικραίνουμε σε διαμέτρημα, απαιτούνται μεγαλύτερες ακρίβειες οι οποίες και λόγω του μικρού μεγέθους
είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν. Αυτό ισχύει για όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που αποτελούν το φυσίγγιο δηλαδή τον
κάλυκα, το βλήμα και το καψύλλιο (βλ. εικόνα 1).

1
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Εικόνα 1: Έτοιμο φυσίγγιο αποτελούμενο από τα επιμέρους εξαρτήματα.

Η μέθοδος που κυρίως χρησιμοποιούμε για την κατασκευή του καθενός από τα παραπάνω είναι η βαθειά κοίλανση, από
το 1ο στάδιο που είναι η κυαθιοποίηση μέχρι όσες ανακοιλάνσεις ή άλλες διαμορφώσεις χρειαστούν για να επιτευχθεί η απαιτούμενη τελική μορφή του κάθε εξαρτήματος. Μια απεικόνιση των διαδοχικών φάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή
κάλυκα και βολίδας φυσιγγίου 0.303΄΄ είναι αυτή του παρακάτω σχήματος.

Εικόνα 2: Διαδοχικές φάσεις για κάλυκα και βολίδα φυσιγγίου 0.303΄΄.

Για τη βαθιά κοίλανση έχει γίνει έρευνα η οποία συνεχώς εξελίσσεται καθώς τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται από τις
βιομηχανίες κατασκευών και η εξέλιξη στους Η/Υ επιτρέπουν περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών διαμόρφωσης με τη βοήθεια Αριθμητικών Μεθόδων, όπως η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Π.Σ.). Η βαθιά κοίλανση μοντελοποιήθηκε από
τους [M. Grujicic & S. Batchu, 2002], [Pop Alin etal., 2013], [Saani Shakil etal., 2015], των οποίων τα αποτελέσματα και συμπεράσματα προέκυψαν από προσομοιώσεις σε εμπορικά πακέτα Π.Σ. Υπολόγισαν επίδραση των ιδιοτήτων υλικού και σχήματος δίσκου στο φαινόμενο ανάπτυξης κυμάτωσης στο στόμιο κυαθίου (earring), καθώς επίσης και την επιρροή που έχουν
το ράδιο μήτρας και εμβόλου και ο συντελεστής τριβής στη δημιουργία ρωγμών.
Επιπλέον, στις μελέτες των [A.G. Mamalis etal., 1996], [Viorel Păunoiu & Dumitru Nicoară, 2003], [Batti. Shridhar Kumar
etal., 2015], τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης συγκρίνονται με μετρήσεις πειράματος κοίλανσης σε πρέσα. Σχεδόν σε
όλες τις περιπτώσεις, η προσομοίωση με Π.Σ. επαληθεύεται από τα αντίστοιχα πειράματα αποδεικνύοντας έτσι τη συνεισφορά
της προσομοίωσης, αφού με μηδενικό κόστος μπορεί να προβλεφθεί η επίδραση των βασικών μεταβλητών που ευθύνονται
για την ποιότητα του επιθυμητού τελικού προϊόντος. Περιορίζονται με αυτό τον τρόπο αυτό οι πραγματικές δοκιμές-λάθη
(trial & errors) κατά την κατασκευή των εργαλείων (μήτρα, έμβολο, συγκρατητής), μειώνοντας το κόστος και το χρόνο που
απαιτούνται γι αυτά.
Σε όλες τις ανωτέρω μελέτες παρατηρούμε τα εξής:
– Έγιναν δοκιμές με υλικά όπως χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός.
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– Σχεδόν σε όλες ο συντελεστής τριβής έχει τιμή 0,1 την οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία.
– Έγινε χρήση συγκρατητή (blank holder) υλικού, για διασφάλιση της ομαλής ροής του μετάλλου κατά τη διαμόρφωσή του.
– Το κυάθιο που προκύπτει μετά από την κοίλανση πρέπει να έχει ισοπαχές τοίχωμα.
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν τα εξής:
– Προσομοίωση κοίλανσης χωρίς συγκράτηση δηλ. μόνο δυο εργαλεία, μήτρα και έμβολο.
– Υλικό κατασκευής κυαθίου είναι ο ορείχαλκος.
– Η μορφή (πάχος) τοιχώματος κυαθίου διαφέρει από την κορυφή έως τον πάτο του.
– Αντίστοιχα προκύπτει ανάγκη για μελέτη των εργαλείων που θα δώσουν την απαιτούμενη τελική μορφή.
Σκοπός της εργασίας είναι η μοντελοποίηση της βαθιάς κοίλανσης ορειχάλκινου δίσκου (κυαθιοποίηση) σε εμπορικό κώδικα πεπερασμένων στοιχείων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων (παραμορφωμένο σχήμα, δυνάμεις κλπ) με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και με προβλέψεις αναλυτικής μηχανικής.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται έχει ως εξής:
Στο 1ο μέρος της εργασίας, έχοντας δεδομένο κατασκευαστικό σχέδιο με τις διαστάσεις το υλικό και τη μορφή που θα
πρέπει να έχει το κυάθιο στη φάση αυτή, υπολογίζεται διαστασιακά το ανάπτυγμα του αρχικού δίσκου (blank) που θα χρησιμοποιήσουμε για να προκύψει το κυάθιο.
Αμέσως μετά μελετώνται και σχεδιάζονται τα εργαλεία που είναι απαραίτητα γι’ αυτή τη κατεργασία, στο πακέτο IDEAS
11 NX Series. Αυτά είναι το έμβολο και η μήτρα.
Στο 2ο μέρος της εργασίας, έχοντας υπολογίσει και σχεδιάσει το δίσκο, το έμβολο και τη μήτρα, τα εισάγουμε στο ABAQUS/CAE 6.10 Series όπου εκεί ρυθμίζοντας τις απαραίτητες παραμέτρους γίνεται προσομοίωση της κυαθιοποίησης.
Αποτελέσματα διαστάσεων αποτυπώνονται σε συγκριτικό πίνακα ενώ χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν για δυνάμεις
αντίδρασης και μορφής στο κυάθιο, από διαγράμματα και εικόνες με χρωματική κλίμακα παραμορφωμένου προϊόντος. Ολοκληρώνοντας την εργασία παρατηρείται καλή σύγκριση μεταξύ προβλέψεων των ΠΣ και της αναλυτικής μηχανικής.

2. Μελέτη - Σχεδιασμός - Υπολογισμοί
2.1. Περιγραφή γεωμετρίας και υλικού του κατασκευαστικού στοιχείου του πειράματος
Το πρόβλημα που τίθεται έχει ως εξής: Ζητείται να μελετηθεί προς κατασκευή κυάθιο με διαστάσεις όπως αυτές στο
σχέδιο της εικόνας 3. Το υλικό πρέπει να είναι να είναι προδιαγραφής ASTM-B19 [ASTM International 2005] κράμα χαλκού
UNS C26000, cartridge strip, drawing anneal or light anneal type I. Επίσης ισχύει η προδιαγραφή DIN 17660 [DIN 1983]. Το
βάρος θα πρέπει να είναι 7.5±0.15 gr.

Εικόνα 3: Διαστασιακές απαιτήσεις διαμορφωμένου κυαθίου.
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Εξετάζοντας τις ανωτέρω προδιαγραφές και παράλληλα αναζητώντας πληροφορίες από οίκους που επεξεργάζονται ορείχαλκο C26000 ανοπτημένο τύπου Ι (annealed temper type I), όπου temper: OS065 ή OS070, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τα ακόλουθα του πίνακα 1 ως δεδομένα:

Πίνακας 1: Φυσικές & Μηχανικές ιδιότητες του ορείχαλκου C26000 (annealed temper type I OS065 ή OS070).

Από το DIN 17660 προκύπτει ότι το είδος του ορείχαλκου είναι CuZn28 ή CuZn30.
Ο ορείχαλκος είναι κράμα χαλκού – ψευδαργύρου. Η περιεκτικότητα του ορείχαλκου σε ψευδάργυρο καθορίζει και τις
ιδιότητες του μετάλλου. Για περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο έως και 35% κ.β. περίπου, η φάση που δημιουργείται είναι ο αCu, δηλ. ένα στερεό διάλυμα Zn εντός Cu. Για περιεκτικότητα 32–39% κ.β. Zn, η φάση α συνυπάρχει με την φάση β, ενώ για
περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 39% κ.β. Zn δημιουργείται και η φάση γ, που είναι εύθραυστη. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται
στο παρακάτω γράφημα 1.

Γράφημα 1: Μηχανικές και άλλες ιδιότητες του ορείχαλκου Cu+Zn συναρτήσει της περιεκτικότητας σε Zn [Κων. Κονωφάγος, 1972].
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2.2. Υπολογισμός αναπτύγματος δίσκου (Βlank)
Προκειμένου να έχουμε παραγόμενο κυάθιο με τις επιθυμητές διαστάσεις θα πρέπει πρώτα να έχουμε υπολογίσει τις διαστάσεις της πρώτης ύλης που θα χρησιμοποιήσουμε ως ανάπτυγμα. Πρέπει δηλαδή να γίνει ο σχεδιασμός του αρχικού ορειχάλκινου δίσκου. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού αναπτύγματος όπως για παράδειγμα με μέθοδο κέντρου βάρους
(βλ. πίνακα 6 Παράρτημα), μέθοδος με διαχωρισμό κυαθίου σε απλά στοιχεία επιφάνειας ή ακόμα και με γραφική μέθοδο
[Γ. Καλογερέας 2003]. Επίσης, αν έχουμε να διαμορφώσουμε κυάθιο που να ταιριάζει με κάποιο από αυτά του πίνακα 5 στο
Παράρτημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη εξίσωση για τον υπολογισμό της διαμέτρου αναπτύγματος.
Ωστόσο, κάνοντας χρήση των δεδομένων που έχουμε σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των υπολογιστικών προγραμμάτων
εργαζόμαστε ως ακολούθως:
1. Το πάχος πυθμένα του τελικού κυαθίου όπως φαίνεται και από την εικόνα 3 είναι 3.43±0.03 mm. Από την εμπειρία έχει
διαπιστωθεί ότι κατά την κοίλανση ελάσματος δεν προκύπτει ουσιαστική μεταβολή του πάχους πυθμένα. Αν προκύψει,
αυτή θα είναι της τάξεως μερικών εκατοστών έως μέγιστο 0.2 mm για πολύ λεπτό ή πιο παχύ (5~6 mm) έλασμα αντίστοιχα.
Αποφασίζουμε λοιπόν ότι το πάχος του αναπτύγματος ορειχάλκινου δίσκου που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι 3.43 mm.
Κατά την κοίλανση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί λίγο.
2. Δουλεύουμε στο σχεδιαστικό πακέτο IDEAS OpenGL. Σχεδιάζουμε σε 3 διαστάσεις το κυάθιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του σχεδίου στην εικόνα 3. Στη συνέχεια από την παλέτα του Modeler [SDRC, 1995] το πρόγραμμα υπολογίζει τη μάζα
του κυαθίου που είναι 7.33 gr (και είναι κοντά στην απαιτούμενη) και τον όγκο του που είναι 860 mm3.
Γνωρίζοντας πλέον τον όγκο V που καταλαμβάνει αυτός ο δίσκος καθώς και το πάχος αυτού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη σχέση προσδιορισμού όγκου κυλίνδρου:
(1)
όπου:

D0 η διάμετρος του δίσκου
S0 το πάχος του δίσκου
Λύνοντας ως προς D0 και αντικαθιστώντας θα έχουμε:

Μπορούμε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση της διαμέτρου που υπολογίσαμε για την ορθότητα της τιμής της, εξετάζοντας τη
δριμύτητα εξέλασης Rc. Είναι το ποσοστό μείωσης της διαμέτρου και εκφράζεται ως:
(2) [Γ. Καλογερέας 2003]
Όπου dκ η εξωτερική διάμετρος του κυαθίου
Αντικαθιστώντας στη σχέση θα έχουμε:

Προκύπτει δηλαδή για τη συγκεκριμένη κοίλανση, δριμύτητα της τάξεως 29% που είναι μια καλή αναλογία ποσοστού μείωσης της διαμέτρου. Πρακτικά, η μεγαλύτερη μείωση ανά φάση είναι 40-50% όταν η ποιότητα υλικού και η γεωμετρία των
εργαλείων είναι οι βέλτιστες [SME, 1990].
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το δισκοειδές ανάπτυγμα ή αλλιώς στη βιβλιογραφία το συναντάμε και ως πρόπλασμα,
που θα χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη ύλη για την κατασκευή του κυαθίου θα έχει διαστάσεις:
Διάμετρος Dο=17.870 mm και πάχος So=3.430 mm όπως φαίνονται και στο σχέδιο της εικόνας 4.
(Προκειμένου να παραγγείλει κανείς ως πρώτη ύλη τον ορειχάλκινο δίσκο, θα πρέπει να συμπεριλάβει στο κατασκευαστικό σχέδιο τις ανοχές των διαστάσεων. Αυτές, σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM-B19 είναι: για διάμετρο Do=17.870+0.13
mm ενώ για πάχος So=3.430+0.13 mm).
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Εικόνα 4: Διαστάσεις αναπτύγματος ορειχάλκινου δίσκου.

2.3. Υπολογισμός διαστάσεων μήτρας (Die)
Η μήτρα αποτελεί την καρδιά της κοίλανσης. Ο σωστός σχεδιασμός της βελτιώνει τόσο το παραγόμενο προϊόν όσο και
την ταχύτητα της πρέσας αλλά και τη διάρκεια ζωής της ίδιας της μήτρας.
Για τη μελέτη - σχεδίαση της μήτρας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το τελικό σχήμα που απαιτείται να έχει το κυάθιο μετά
την κοίλανση. Η συνήθης βιβλιογραφία αναφέρεται και δίνει οδηγίες για κυάθια στα οποία το πάχος τοιχώματος μετά την
κοίλανση παραμένει σταθερό. Κάνουν λόγο κυρίως για τη μείωση της διαμέτρου στο επιθυμητό και την αύξηση του ύψους
του κυαθίου. Στη δική μας περίπτωση αυτό δεν ισχύει αφού μετά την κοίλανση το τοίχωμα έχει κλίση και το πάχος του είναι
μικρότερο στην πάνω μεριά του κυαθίου.
Πριν υπολογιστούν οι διαστάσεις της μήτρας πρέπει πρώτα να δούμε αν η κοίλανση του εν λόγω κυαθίου θα γίνει με τη
χρήση ή όχι συγκρατητή (blank holder). Το κριτήριο για αυτή την επιλογή είναι ο λόγος πάχους προς διάμετρο αναπτύγματος
δίσκου [Σ. Καρούζος, 2003] δηλαδή:
(3)
Αν αντικαταστήσουμε προκύπτει η τιμή 19.1. Από τον πίνακα 2 για 1η εξέλαση προκύπτει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε
συγκρατητή αφού 19.1≥2.

Πίνακας 2: Κριτήριο εφαρμογής εξέλασης με ή χωρίς συγκράτηση [Σ.Καρούζος, 2003].
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά και στο λόγο βύθισης ή αλλιώς κατά άλλες βιβλιογραφίες λόγο κοίλανσης β
ο οποίος ισούται με:
(4) [Σ.Καρούζος, 2003]
Όπου dp η διάμετρος του εμβόλου εξέλασης.
Με συνηθισμένα καλούπια βαθιάς εξέλασης χωρίς συγκράτηση επιτρέπονται μόνο μικρές βυθίσεις δηλαδή χαμηλή σχέση
β π.χ. κουτιά και καπάκια από κρέμες παπουτσιών τα οποία παράγονται με προοδευτικά καλούπια. Η εξέλαση κυαθίων χονδρού πάχους προϋποθέτει ράδια από 6 έως 8 φορές το πάχος του υλικού. Αυτό μειώνει το πλάτος της επίπεδης επιφάνειας
της μήτρας εκεί που στέκεται το ανάπτυγμα. Μια κωνικότητα ή μια ελλειπτική καμπύλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για
να αυξήσουμε το πλάτος της επιφάνειας αυτής και να βοηθηθεί επίσης η ροή του υλικού στη μήτρα.
Το βάθος βύθισης h χωρίς συγκράτηση υπολογίζεται συναρτήσει του πάχους So και της διαμέτρου του εμβόλου εξέλασης
dp και εμπειρικώς προκύπτει από τον τύπο
(5) [Schuler GmbH 1998]
Υπάρχει όμως μια άλλη μέθοδος η οποία μας δίνει καλύτερη σχέση βύθισης β και είναι η εξέλαση ενός δίσκου μέσα από
κωνική μήτρα η οποία μπορεί να έχει τις μορφές της εικόνας 5 a έως d.

Εικόνα 5: Μήτρα Huygens’ Taktrix a, c. Μήτρα κωνική b, d.

Η μήτρα a και c έχει τη μορφή καμπύλης και η μήτρα b και d έχει τη μορφή κώνου. Η αρχική διάμετρος της μήτρας da
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υποδεχτεί το ανάπτυγμα δίσκου με διάμετρο Dο.
Με μήτρες κωνικής μορφής, μετά από έρευνα του Beisswanger διαπιστώθηκε ότι η ιδανική γωνία a είναι περίπου 36°.
Ένας άλλος ερευνητής ο Shawki έκανε σύγκριση μήτρας με καμπύλη Huygens’ Taktrix και μήτρας με κωνική μορφή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με την κωνική μήτρα η δύναμη κοίλανσης η οποία καταπονεί τη μήτρα είναι 1.4 φορές μεγαλύτερη
από αυτή της εικόνας a και c. Αυτό φαίνεται στην εικόνα 6.
Ωστόσο, κατέληξε και στο ότι και με τις δυο μεθόδους, ο λόγος β είναι πολύ μεγαλύτερος από τις μεθόδους εξέλασης με
συγκράτηση. Προέκυψε κατά την έρευνά του ότι για υλικά που έχουν όριο σχέσης βύθισης β=2 , χρησιμοποιώντας καλούπι
κοίλανσης χωρίς συγκράτηση μπορούμε να φτάσουμε σχέση βύθισης β=2.7 με τις μεθόδους της εικόνας 5 a και c με την προϋπόθεση να είναι το πάχος μεγάλο και το υλικό καλό για εξέλαση. [Γ. Καλογερέας 2003]
Για τους λόγους που μόλις αναφέρθηκαν, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε μήτρα με μορφή καμπύλης Huygens’ Taktrix.
Ο σχεδιασμός της μήτρας γίνεται στο IDEAS OpenGL. Ξεκινάμε πρώτα με την υποδοχή του αναπτύγματος. Αυτή όπως
φαίνεται και στο σχέδιο της εικόνας 7 βρίσκεται στην πάνω μεριά της μήτρας και έχει διάμετρο τουλάχιστον όση είναι η διάμετρος του δίσκου δηλαδή Dο = 17.870 mm. (Σε πραγματικές συνθήκες κατασκευής της μήτρας θα πρέπει στη διάμετρο Dο
να προστεθεί και η ανοχή που θα έχει ο δίσκος). Η υποδοχή αυτή έχει ύψος συνήθως 1.5 φορές το πάχος του ελάσματος
δηλαδή περίπου 5.5mm. Δίνουμε και μια κλίση 5° για εύκολη τοποθέτηση του δίσκου κατά την παραγωγική διαδικασία, φροντίζοντας το γρέζι που προέκυψε κατά την κοπή, να τοποθετείται προς τα πάνω. [Γ. Καλογερέας 2003]
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Εικόνα 6: Διαφορά απαιτούμενης δύναμης κοίλανσης μεταξύ κωνικής και Taktrix μήτρας.

Εικόνα 7: Κατασκευαστικό σχέδιο μήτρας κοίλανσης.
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Το συνολικό μήκος καθώς και η εξωτερική διάμετρος της μήτρας δεν μας ενδιαφέρουν παρά μονό όταν έλθει η ώρα να
συναρμολογηθεί μαζί με εξωτερικό δακτύλιο μήτρας, στην αντίστοιχη υποδοχή της πρέσας. Αναλόγως τον τύπο και τον κατασκευαστή της πρέσας, διαμορφώνουμε τις εξωτερικές διαστάσεις για να συνεργαστούν με τον εξωτερικό δακτύλιο ο οποίος
με τη σειρά του θα ταιριάξει με το χιτώνιο της πρέσας.
Την καμπύλη Taktrix μπορούμε να την υπολογίσουμε από την παρακάτω εξίσωση:
(6) [Γ. Καλογερέας 2003]
Όπου

(7)

Για d1, η τιμή της ζώνης εξέλασης που θα έπρεπε να βάλουμε είναι η επιθυμητή τελική διάμετρος του κυαθίου, που από το
σχέδιο δίδεται 12.710 mm.
Όμως, εμπειρικά θα αφαιρέσουμε κάποια εκατοστά του χιλιοστού, λόγω αναμενόμενης επαναφοράς του ελάσματος (spring
back) που θα δούμε παρακάτω. Οπότε θα έχουμε d1=12.670mm .
Αντικαθιστώντας θα έχουμε:

Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε την καμπύλη Taktrix όπως φαίνεται και από την εικόνα 8 χρειαζόμαστε
τα σημεία x1, x2, ….xn από τα οποία θα προκύψουν όταν λύσουμε με τη σχέση (6), τα αντίστοιχα σημεία y1, y2, ….yn.

Εικόνα 8: Τοποθέτηση των σημείων x και y [Γ. Καλογερέας 2003].

Επιλέγοντας για x τιμές από 0.001 mm έως 2.25 mm και εφαρμόζοντας την εξίσωση (6) συντάσσουμε πινάκα με ζεύγη
τιμών x και y. Πλέον μπορούμε να κατασκευάσουμε την καμπύλη Taktrix, της οποίας το ξεκίνημα γίνεται από την υποδοχή
του αναπτύγματος και καταλήγει να «σβήνει» στη λεγομένη ζώνη εξέλασης της οποίας η διάμετρος είναι d1 = 12.670mm. Το
ύψος της ζώνης αυτής κυμαίνεται σύμφωνα με βιβλιογραφίες από 2 έως 4.7 mm . Στη δική μας περίπτωση επιλέξαμε 2 mm.
Κάτω από τη ζώνη αυτή, δίνουμε μια κλίση 45°, διευκολύνοντας έτσι την έξοδο του κυαθίου αλλά και προστατεύοντας τη
μήτρα από φθορές λόγω απολέπισης κατά την παραγωγή χιλιάδων τεμαχίων. [Γ. Καλογερέας 2003]
Σε ότι αφορά υλικό κατασκευής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά DIN 17006 κεκραμένο χάλυβα εργαλείων π.χ.
1.2080 ή 1.2842 καθώς επίσης και δακτυλίους εξέλασης από καρβίδιο (carbide) όπως π.χ. GT20 ή GT40. [Schuler GmbH
1998].

2.4. Υπολογισμός διαστάσεων εμβόλου (Punch)
Στις περισσότερες αναφορές για έμβολο εξέλασης που συναντά κανείς στις βιβλιογραφίες, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες
για τη μορφή του. Μεγάλη προσοχή δίνουν κυρίως στο ράδιο του εμβόλου. Για να αποφύγουμε μεγάλη λέπτυνση του πυθμένα
του κυαθίου, το ράδιο πρέπει να είναι 4 έως 10 φορές το πάχος του υλικού. Επίσης, αν το ράδιο που θα χρησιμοποιήσουμε
στην πρώτη εξέλαση είναι μικρό, εμφανίζονται συχνά τοπικές λεπτύνσεις στα τοιχώματα του κυαθίου και στις επόμενες εξε3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
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λάσεις εμφανίζεται μια γραμμή ή βαθούλωμα. Το ίδιο θα συμβεί και με τις επόμενες εξελάσεις αν στο αντίστοιχο έμβολο το
ράδιο είναι πολύ μικρό. Οι ατέλειες αυτές εμφανίζονται με τη διαδοχή των φάσεων στο τοίχωμα του κυαθίου σαν να έχουμε
μείωση της διαμέτρου. Προτείνεται, το ράδιο το εμβόλου να είναι στιλβωμένο επιμελώς, να σβήνει ομαλά στις επιφάνειές
του, ιδιαίτερα όταν κάνουμε εξέλαση σε μαλακά υλικά όπως στην περίπτωσή μας. Έτσι καταφέρνουμε κατά το δυνατόν, να
εξαλείψουμε κάθε περίπτωση αντίστασης στην ομαλή ροή υλικού η οποία (αντίσταση) είναι αιτία ρωγμών ή ακόμα και «ξετρυπήματος» του υλικού από το έμβολο. Επίσης το έμβολο πρέπει να είναι κεντραρισμένο με τη μήτρα και το ανάπτυγμα
κατά την συναρμολόγηση του καλουπιού, διαφορετικά θα προκύψουν κυάθια με ανομοιόμορφο μήκος κυλινδρικού τμήματος
ή μεγάλης διακύμανσης πάχους στα τοιχώματα. [Γ. Καλογερέας 2003]
Από τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
– το πάχος του ελάσματος δεν είναι πολύ λεπτό
– το εσωτερικό ράδιο του πυθμένα του κυαθίου επίσης δεν είναι πολύ μικρό
– το υλικό μας είναι όλκιμο (ορείχαλκος C26000 70/30)
– το κυάθιο δεν έχει ισοπαχές τοίχωμα αλλά με κλίση
για τη μελέτη - σχεδιασμό του εμβόλου κοίλανσης στην περίπτωσή μας, θα χρησιμοποιήσουμε τις εσωτερικές διαστάσεις
του κυαθίου καθότι αυτές θα καθορίσουν τη μορφή του εμβόλου.
Επίσης, ο σχεδιασμός του εμβόλου γίνεται στο IDEAS OpenGL. Το κατασκευαστικό του σχέδιο φαίνεται στην εικόνα 9.

Εικόνα 9: Κατασκευαστικό σχέδιο εμβόλου κοίλανσης.

Το συνολικό μήκος εμβόλου δεν μας ενδιαφέρει παρά μονό όταν έλθει η ώρα να συναρμολογηθεί στην πρέσα. Αναλόγως
τον τύπο της πρέσας και τον κατασκευαστή της διαμορφώνουμε το άνω μέρος του εμβόλου για να ταιριάξει στην αντίστοιχη
υποδοχή της.
Σε ότι αφορά υλικό κατασκευής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 1.2067 ή 1.2080. [Schuler GmbH 1998]

2.5. Υπολογισμός ταχύτητας εμβόλου
Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά την ταχύτητα του εμβόλου κατά την εξέλαση, αυτή επηρεάζει σημαντικά την ομοιομορφία
και τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού. Συνήθως η αναγκαία ταχύτητα ορίζεται μετά από δοκιμές και ειδικά για το προς
χρήση υλικό, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να μας δώσει επαρκή χρόνο για τη ροή του, διαφορετικά πιθανότατα να έχουμε θραύση.
Ενδεικτικές τιμές αναφοράς δίδονται στον πίνακα 3 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρούμε στη συνέχεια με δοκιμές
τη σωστή ταχύτητα εξέλασης του προς κατεργασία υλικού.

Πίνακας 3: Ενδεικτικές τιμές ταχύτητας εξέλασης για διάφορα υλικά[Γ. Καλογερέας 2003].

Στην περίπτωσή μας η ενδεικτική ταχύτητα εξέλασης για ορείχαλκο είναι: 61 m/min ή 1 m/sec.
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2.6. Υπολογισμός δύναμης εξέλασης
Κατά την έρευνα που έγινε για εύρεση της σχέσης που υπολογίζει την απαιτούμενη δύναμη εξέλασης ενός κυαθίου, όλοι
οι συγγραφείς στις βιβλιογραφίες και στα εγχειρίδια υπολογισμού τους χρησιμοποιούν βασικές παραμέτρους όπως:
– Τη διάμετρο εμβόλου ή του κυαθίου εξωτερικά
– Τη διάμετρο του αναπτύγματος δίσκου
– Το πάχος του αναπτύγματος δίσκου
– Την τάση διαρροής (yield strength) ή την τάση μέγιστης αντοχής υλικού (ultimate tensile strength)
– Τη σταθερά π
Με διάφορες εναλλαγές των παραπάνω αλλά και με χρήση διαφόρων συντελεστών διόρθωσης n ή σταθερές K, C, Ec κλπ,
προσπαθούν να διασφαλίσουν τη μέγιστη απαιτούμενη δύναμη που θα πρέπει να διαθέτει η πρέσα κοίλανσης.
Στην παρούσα εργασία αναζητήσαμε τη σχέση που προσεγγίζει περισσότερο την πραγματική δύναμη. Για το λόγο αυτό
δεν χρησιμοποιήσαμε συντελεστές διόρθωσης που αυξάνουν το αποτέλεσμα καθώς επίσης δεν χρησιμοποιήσαμε τη μέγιστη
τάση αντοχής αλλά την τάση που διαρρέει το υλικό. Έτσι, κάνουμε χρήση του τύπου:
(8) [SME, 1990]

–
–
–
–
–

όπου:
η εξωτερική διάμετρος του κυαθίου dκ = 12.71 mm
η διάμετρος του αναπτύγματος Dο = 17.87 mm
το πάχος του αναπτύγματος So = 3.43 mm
η τάση διαρροής Sy = 95 MPa = 9.9 kg/mm2
o συντελεστής C είναι μια εμπειρική σταθερά που κυμαίνεται από 0.6 έως 0.7.
(Η απλοποιημένη έκφραση

χρησιμοποιείται αντί μιας άλλης πιο σύνθετης nc∙lnEc όπου nc είναι ο συντελε-

στής παραμόρφωσης κυαθίου που λαμβάνει υπόψη του τριβή και κάμψη και lnEc ο φυσικός λογάριθμος του συντελεστή
ενδοτράχυνσης. Η παράμετρος αυτή τείνει να αυξήσει το τελικό αποτέλεσμα από 10 έως 40 % όμως ο τρόπος υπολογισμού
της είναι αρκετά πολύπλοκος και το θεωρητικό της πεδίο ξεφεύγει αρκετά από το σκοπό της παρούσας εργασίας.)
Αντικαθιστώντας στη σχέση (8) θα έχουμε:

 Fc = 957.23 kg = 9387 Newton

3. Μοντελοποίηση διαδικασίας κοίλανσης με πεπερασμένα στοιχεία
Η γεωμετρία της διάταξης κυαθίου-μήτρας-εμβόλου κατασκευάζεται στον εμπορικό κώδικα Π.Σ. ABAQUS [Dassault
Systèmes Simulia Corp. 2010] με βάση την παραδοχή επίλυσης προβλήματος επίπεδης έντασης. Το υλικό του κυαθίου θεωρήθηκε ότι έχει ελαστοπλαστική συμπεριφορά, ενώ η μήτρα και το έμβολο θεωρήθηκαν απαραμόρφωτα. (Καθώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης (stress – strain) ή true (stress – strain) που να απευθύνεται επακριβώς
σε ορείχαλκο C26000 ανοπτημένο τύπου Ι OS070 πάχους 3.43mm, για τις τιμές που δώσαμε στο πρόγραμμα βασιστήκαμε σε
στοιχεία από οίκους που παράγουν ορείχαλκο C26000 πάχους 1mm).
Το μοντέλο της διάταξης φαίνεται στην εικόνα 10.
Για τη διακριτοποίηση του κυαθίου χρησιμοποιήθηκαν πεπερασμένα στοιχεία αυτόματης γένεσης πλέγματος τετραεδρικών
στοιχείων. Το μέγεθος του πλέγματος ήταν κατά προσέγγιση 0.31 m. Το διακριτοποιημένο μοντέλο φαίνεται στην εικόνα 11.
Μεταξύ των επιμέρους στοιχείων της διάταξης μοντελοποιήθηκε τριβή μέσω επιβολής συνθηκών διεπαφής. Ο σχετικός
συντελεστής τριβής θεωρήθηκε 0.1. Η επιλογή της τιμής αυτής έγινε λόγο ευρείας αποδοχής και χρήσης της και σε άλλες ερευνητικές εργασίες (βλέπε εισαγωγή). (Ωστόσο, η χρήση κατάλληλου λιπαντικού είναι μονόδρομος καθώς η επιρροή του στη
κατεργασία είναι σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να δίδεται έμφαση στη συμπεριφορά των εργαλείων που διαμορφώνουν με
τη χρήση λιπαντικών ανάμεσα στις μεταξύ τους επαφές, ώστε να επανεκτιμάται η τιμή του συντελεστή τριβής).
Οι συνοριακές συνθήκες του μοντέλου έχουν ως εξής:
1) Σε ότι αφορά τη μήτρα, θεωρείται ακίνητη ως προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και επίσης δεν περιστρέφεται.
2) Σε ότι αφορά το έμβολο, επιτρέπουμε την κίνηση μόνο ως προς άξονα y, μπλοκάροντας όλες τις άλλες κινήσεις και περιστροφές.
3) Σε ότι αφορά το δίσκο, επιτρέπουμε την κίνηση μόνο ως προς άξονα y, μπλοκάροντας όλες τις άλλες κινήσεις και περιστροφές.
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Εικόνα 10: Διάταξη εμβόλου, μήτρας και αναπτύγματος δίσκου.

Εικόνα 11: Διάταξη εμβόλου, μήτρας και αναπτύγματος δίσκου με πλέγμα 0.31 mm.

Η επίλυση του μοντέλου γίνεται με έμμεση (implicit) μέθοδο, ενώ επιπλέον της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς του υλικού
του κυαθίου, λαμβάνεται υπόψη η γεωμετρική μη γραμμικότητα.
Έχουμε επιλέξει να εργαστούμε στο ABAQUS ανάγοντας το πρόβλημα σε πρόβλημα επίπεδης παραμόρφωσης (Plain
Strain) 2D.
Στην περίπτωση που μοντελοποιούμε επιπλέον την αρχική ταχύτητα του εμβόλου, εφαρμόζουμε επιπλέον αυτή την αρχική
συνθήκη και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα επίλυσης. (Για την ταχύτητα εξέλασης η τιμή που επιλέξαμε για το αντίστοιχο πεδίο στο Abaqus είναι -400mm/sec. Αν θέλαμε να βάλουμε παραπάνω, το πρόγραμμα έδινε error).
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4. Αποτελέσματα
4.1.1. Διαστασιακές απαιτήσεις
1. Κατά την προσομοίωση παρατηρούμε ότι το ανάπτυγμα του δίσκου διαμορφώνεται όπως ήταν αναμενόμενο, παίρνοντας
το σχήμα κυαθίου. Αυτό φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες 12-13-14.

Εικόνα 12: Στάδιο κοίλανσης a.

Εικόνα 13: Στάδιο κοίλανσης b.

Εικόνα 14: Στάδιο κοίλανσης c.
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2. Παρατηρούμε επίσης το κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ της κάτω πλευράς του εμβόλου και του άνω μέρους του πυθμένα
κυαθίου (εικόνα 15). Η απόσταση αυτή είναι 0.538 mm.

Εικόνα 15: Διάκενο μεταξύ κάτω πλευράς του εμβόλου – κυαθίου.

3. Αν κάνουμε μια μεγέθυνση στο τελείωμα του τοιχώματος θα παρατηρήσουμε μια μικρή απόσταση μεταξύ εμβόλου και
κορυφής του τοιχώματος. Στην περιοχή αυτή δεν εφάπτονται οι δυο επιφάνειες ενώ οι μεταξύ τους μεγαλύτερη απόσταση
είναι 0.028 mm. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 16.

Εικόνα 16: Απόσταση μεταξύ πλευράς εμβόλου – κυαθίου.

4. Η διάμετρος στο πάνω μέρος του κυαθίου προκύπτει Φ12.720 mm ενώ στο κάτω μέρος Φ12.684 mm .
5. Η γωνία μεταξύ πυθμένα και εσωτερικού τοιχώματος προέκυψε 106°.
6. Το συνολικό ύψος του κυαθίου που προέκυψε είναι 10.388 mm.
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7. Το ράδιο εσωτερικά στον πυθμένα του κυαθίου έχει πάρει τη μορφή του εμβόλου όπως ήταν αναμενόμενο, οπότε είναι
R1.2 mm .
8. Το πάχος του κυαθίου στον πυθμένα προέκυψε 3.467 mm .
Παρατίθεται στη συνέχεια ο πίνακας 4 με τις διαστάσεις του κυαθίου που προέκυψαν από τη διαμόρφωση, σε σύγκριση
με αυτές που ζητήθηκε να μελετήσουμε από το αρχικό σχέδιο της εικόνας 3.

Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας διαστάσεων κυαθίου σε mm.

4.1.2. Απεικόνιση αποτελεσμάτων

Εικόνα 17: Τάσεις Von Misses κατά το στάδιο a της κοίλανσης.
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Εικόνα 18: Τάσεις Von Misses κατά το στάδιο b της κοίλανσης.

Εικόνα 19: Τάσεις Von Misses κατά το στάδιο c της κοίλανσης.
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Εικόνα 20: Τάσεις Von Misses κατά το στάδιο d της κοίλανσης.

Εικόνα 21: Δυνάμεις αντίδρασης κατά το στάδιο a της κοίλανσης.
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Εικόνα 22: Δυνάμεις αντίδρασης κατά το στάδιο b της κοίλανσης.

Εικόνα 23: Δυνάμεις αντίδρασης κατά το στάδιο c της κοίλανσης.
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Εικόνα 24: Δυνάμεις αντίδρασης κατά το στάδιο d της κοίλανσης.

Γράφημα 2: Διάγραμμα δύναμης αντίδρασης του εμβόλου πάνω στο ανάπτυγμα δίσκου ως προς το χρόνο.
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Εικόνα 25: Μετατοπίσεις κόμβων κατά το στάδιο a της κοίλανσης.

Εικόνα 26: Μετατοπίσεις κόμβων κατά το στάδιο b της κοίλανσης.
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Εικόνα 27: Μετατοπίσεις κόμβων κατά το στάδιο c της κοίλανσης.

Εικόνα 28: Μετατοπίσεις κόμβων κατά το στάδιο d της κοίλανσης.
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5. Συμπεράσματα
1. Το διάκενο μεταξύ κάτω πλευράς του εμβόλου και του κυαθίου είναι αναμενόμενο και έχει προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο
ως 0.22 mm. Προκύπτει από την αρχική κάμψη που θα υποστεί ο δίσκος από το έμβολο και τη μήτρα (βλ. εικόνα 17). Δεν
αποτελεί πρόβλημα κατά την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο η διαφορά που προέκυψε ενδεχομένως να μειωνόταν με
αλλαγές στην ταχύτητα του εμβόλου, στο συντελεστή τριβής ή αν βάζαμε τιμές για υλικό strain hardening.
2. Η απόσταση που προέκυψε μεταξύ εμβόλου και κορυφής του τοιχώματος (βλ. εικόνα 16) οφείλεται στο φαινόμενο της
ελαστικής επαναφοράς (spring back) που συμβαίνει στο υλικό μετά το πέρας της διαμόρφωσής του. Η επαναφορά αυτή
επηρεάζεται από το πάχος του ελάσματος, τη τελική διάμετρο κυαθίου, το μέτρο ελαστικότητας Ε καθώς και το όριο διαρροής Sy του υλικού που διαμορφώνουμε. Στην περίπτωσή μας είναι πολύ μικρή καθώς σύμφωνα με βιβλιογραφίες η επαναφορά μέχρι 3 έως 4% θεωρείται αποδεκτή και δεν επηρεάζεται σημαντικά η απαιτούμενη γεωμετρία του κυαθίου [SME,
1990]. (Η μελέτη αυτού του φαινόμενου αποτελεί από μόνη της αντικείμενο εργασίας για έρευνα σε βάθος).
3. Η διαφορά της εξωτερικής διαμέτρου στο πάνω και κάτω μέρος του κυαθίου οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο της ελαστικής
επαναφοράς (όπως ειπώθηκε και προηγουμένως), στο πάνω μέρος του. Οι μελετητές όταν θέλουν να ελέγχουν το φαινόμενο αυτό, σχεδιάζουν τα τοιχώματα του εμβόλου με ελαφρώς μικρότερη διάμετρο έτσι ώστε κατά την επαναφορά των
τοιχωμάτων του κυαθίου, να συμπέσει η τελική διάμετρος με την απαιτούμενη. Στην περίπτωσή μας η διαφορά αυτή καλύπτεται από την απαιτούμενη ανοχή της διαμέτρου.
4. Η διαφορά που προκύπτει στο συνολικό ύψος κυαθίου δεν χαρακτηρίζεται μεγάλη (αφού η απαίτηση στο σχέδιο είναι
έως 13.6 mm). Η κρισιμότητα αυτής της διαφοράς θα εκτιμηθεί σε επόμενη επανεξέλαση που ακολουθεί.
Ωστόσο, μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:
i. Στην ταχύτητα του εμβόλου
ii. Στη γεωμετρία της μήτρας (ζώνη) ή και του εμβόλου
iii. Στο φαινόμενο της κυμάτωσης άκρων (earring) κατά μήκος του κυαθίου το οποίο εμφανίζεται κατά την εξέλαση χωρίς
φλάντζα και συγκράτηση. (Η μελέτη αυτού του φαινομένου αποτελεί από μόνη της αντικείμενο εργασίας για έρευνα
σε βάθος).
iv. Στην τιμή του συντελεστή τριβής που ορίσαμε μεταξύ εμβόλου – κυαθίου και μεταξύ κυαθίου – μήτρας.
v. Στον επανακαθορισμό του όγκου του αρχικού δίσκου καθώς και των διαστάσεών του (διάμετρος, πάχος).
Με παραμετροποίηση-επανεκτίμηση των παραπάνω μεταβλητών ενδεχομένως να έχουμε συνολικό ύψος κυαθίου, ακόμη
πιο κοντά στο απαιτούμενο.
5. Η διαφορά των μοιρών οφείλεται επίσης στο φαινόμενο της ελαστικής επαναφοράς. Με παραμετροποίηση-επανεκτίμηση
της ταχύτητας εμβόλου, γεωμετρίας εργαλείων και συντελεστή τριβής η διαφορά αυτή ενδεχομένως να μειωθεί.
6. Η διαφορά που προκύπτει στο πάχος πυθμένα του κυαθίου είναι οριακά εκτός από την απαιτούμενη ανοχή. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στη γεωμετρία του εμβόλου ή μήτρας, στον συντελεστή τριβής ή στην ταχύτητα εξέλασης.
7. Παρατηρώντας τις εικόνες 17-18-19-20 η τάση Von Misses που αναπτύσσεται έχει τιμή 95.01 N/mm2 και είναι αναμενόμενη
αφού είναι σχεδόν ίδια με τη τάση παραμόρφωσης που είχαμε δώσει όταν ορίζαμε την πλαστικότητα του υλικού.
8. Παρατηρώντας τις εικόνες 21-22-23-24 βλέπουμε πως συμπεριφέρεται η δύναμη αντίδρασης (reaction force) κατά τα
στάδια της κοίλανσης. Ως δύναμη αντίδρασης έχουμε ορίσει στο ABAQUS, στο σημείο αναφοράς του εμβόλου (RP) τη
δύναμη που αντιστέκεται στο ανάπτυγμα δίσκου καθώς αυτό παραμορφώνεται και γίνεται κυάθιο.
Συγκεκριμένα, στην εικόνα 23 η δύναμη αυτή παρουσιάζει μέγιστο 357.1 Newton σε χρόνο (step time) =0.1213 και σε increment Nr.=541.
Στο γράφημα 2 απεικονίζεται η δύναμη σε συνάρτηση με το χρόνο. Παρατηρούμε επίσης ότι η τιμή της δύναμης έχει αρνητικό πρόσημο και αυτό επειδή η κίνηση του εμβόλου έχει κατεύθυνση προς τον άξονα –y.
Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η τιμή της δύναμης είναι αρκετά μικρότερη από αυτή που είχαμε υπολογίσει στο κεφάλαιο 2.6. Όμως αυτό δεν ισχύει καθώς αυτή η δύναμη αντίδρασης αφορά μόνο ένα προφίλ του δίσκου που προβάλλεται
στους άξονες x και y, το οποίο έχει ένα πολύ μικρό βάθος 0.31 mm (που ορίσαμε ως διακριτοποίηση mesh part στο κεφάλαιο 3), ως προς τον άξονα z. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει αναγωγή αυτής της δύναμης σε όλο τον όγκο του δίσκου.
Διακριτοποιώντας το προφίλ του δίσκου σε 57 τμήματα μπορούμε μέσω υπολογισμού της κάθε επιφάνειας να μετατρέψουμε τη δύναμη που υπολογίζεται στην επίπεδη ένταση, σε δύναμη που θα αναπτυσσόταν στο τρισδιάστατο σώμα όπως
φαίνεται στην εικόνα 29. Αθροίζοντας τις δυνάμεις που έχει καθένα από τα 57 προφίλ, η συνολική δύναμη αντίδρασης
είναι 10294.35 Newton.
Η απόκλιση από τη τιμή 9387 Newton που υπολογίσαμε στο κεφάλαιο 2.6 είναι 9% και θεωρείται αποδεκτή. Ενδεχομένως
η θεωρητική με την πειραματική τιμή να έχουν μικρότερη απόκλιση αν στο πειραματικό μέρος μεταβάλουμε τις παραμέτρους που αναφέραμε προηγουμένως.
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Εικόνα 29: Δίσκος διαιρούμενος σε προφίλ διατομής 0.31 mm (1ο ημικύκλιο).

9. Στις εικόνες 25-26-27-28 φαίνεται ότι οι μετατοπίσεις των κόμβων ακολουθούν τη δύναμη δηλαδή αυξάνονται με ρυθμό
μεγαλύτερο αρχικά, ο οποίος όμως από ένα σημείο και μετά μειώνεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πίνακας 5. Εξισώσεις για τον υπολογισμό της διαμέτρου αναπτύγματος δίσκου [Σ.Καρούζος, 2003].
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Πίνακας 6: Προσδιορισμός της θέσης του κεντροειδούς επίπεδων καμπυλών απλών σχημάτων [Σ.Καρούζος, 2003].
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Μελέτη του πεδίου ροής και συγκέντρωσης των καυσαερίων σε σχέση με τα
γεωμετρικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αστικού δρόμου (χαράδρας)
Παναγιώτα Ε. Μαραζιώτη1
Βασίλειος Α. Καρκούλιας

Περίληψη
Η διασπορά των ρυπαντών μέσα σε αστικούς δρόμους και η επίπτωσή τους στην υγεία των κατοίκων είναι ένα θέμα που απασχολεί
την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα εργασία μελετάται το ροϊκό πεδίο του αέρα μέσα σε αστικούς δρόμους και γίνεται προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης της σχέσης μεταξύ της διασποράς των καυσαερίων και των διαφόρων γεωμετρικών (αναλογία ύψους κτιρίων και πλάτους δρόμου h/w) και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των κτιρίων (μπαλκόνια, ταράτσες,
στοές κ.α.). Εξετάστηκαν δύο γεωμετρικές περιπτώσεις h/w=1 και h/w=2 σε συνδυασμό με τα τρεις διαμορφώσεις της πρόσοψης
των οικοδομών. Τα αποτελέσματα της εργασίας βασίζονται στην χρήση του υπολογιστικού κώδικα Fluent με την βοήθεια του RNG
k-ε τυρβώδες μοντέλο για την περιγραφή-κλείσιμο της τύρβης. Η ανάλυση των αριθμητικών αποτελεσμάτων του αεροδυναμικού
ροϊκού πεδίου και της κατανομής της συγκέντρωσης του αδρανούς αερίου μονοξειδίου του άνθρακα, καταλήγει σε δύο σπουδαία
συμπεράσματα. Στην περίπτωση, της τετράγωνης γεωμετρίας (h/w=1), προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στο ροϊκό πεδίο και κατ΄
επέκταση στο πεδίο συγκέντρωσης, με την μετακίνηση της μέγιστης συγκέντρωσης από τη υπήνεμη στην προσήνεμη πλευρά, όταν
συνυπάρχουν όλα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Στην δεύτερη περίπτωση, την βαθειά γεωμετρία (h/w=2) παρατηρήθηκαν ουσιαστικές αλλαγές σε όλες τις περιπτώσεις μελέτης με αποτέλεσμα την συσσώρευση του ρυπαντικού φορτίου, λόγω απουσίας εξαερισμού, στο χαμηλότερο σημείο του δρόμου όπου κινούνται και δραστηριοποιούνται, εργαζόμενοι, πεζοί, οδηγοί, ποδηλάτες κ.α.
Τα υπολογιστικά αποτελέσματα πιστοποιήθηκαν με πειραματικά από την βιβλιογραφία.

Abstract
The air quality in urban areas is of great concern these days. Especially the connection between air pollution for both acute and
chronic effects on human health has recently been of great interest.This paper is concerned with the motion of air within the urban
street canyon and directed towards a deeper understanding of traffic-related pollutants dispersion (pollutant distribution) with respect
to various street canyon geometries (configurations) and complex of building shapes. Taking into account the present studies of typical
urban canyon street configurations and building shapes the studying cases show important differences. These are concerning with various canopies aspect ratios namely canyon height to width ratio (h/w) and building shapes (roofs form, extension in face of buildings
(balconies) and galleries upon the pavements). A field-size canyon has been analyzed through numerical simulations using the RNG
k-e turbulence closure model. Various street canyon configurations with aspect ratio h/w=1 (square) and 2 (deep canyon) and building
shape scenarios (with penthouses, galleries and balconies) have been investigated. The discussion of the numerical results indicates
two important conclusions. The first refers to the configuration of the worst case scenario (with an aspect ratio of h/w=2), related
with the concentration level and the distribution of pollutants in lower canyon space with implications for the pedestrians and workers
exposure. The second refers to the significant results of the aspect ratio h/w=1 (square) and complex canyon street configuration for
the good interaction between of the air in and above the canyon.

1. Εισαγωγή
Η ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές έχει μεγάλο ενδιαφέρον την σημερινή εποχή και πιο συγκεκριμένα οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία (WHO, 2000). Τα καυσαέρια που εκπέμπονται απευθείας από τα
οχήματα στον αέρα ή έμμεσα μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Hoeck
et al., 2000; Nyberg et al., 2000; Dab et al., 2001).
Στα αστικά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα στις περιοχές όπου η ρύπανση και η κίνηση στους δρόμους είναι σχετικά μεγάλη, η έκθεση των ανθρώπων σε επικίνδυνες ουσίες αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό συμβαίνει συνήθως πλησίον
δρόμων υψηλής κυκλοφορίας στο κέντρο πόλεων όπου το αστικό ανάγλυφο και οι μικρό-κλιματικές συνθήκες συμβάλλουν
στην συσσώρευση των ρυπαντών με αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών θερμών περιοχών με υψηλή ρύπανση.
Μεγάλα επίπεδα ρύπανσης έχουν παρατηρηθεί σε αστικές χαράδρες, με τον όρο αστικές χαράδρες εννοούμε αστικούς
δρόμους οι οποίοι περιβάλλονται από κτίρια και στις δύο πλευρές τους. Μέσα σε αυτούς τους δρόμους οι πεζοί, οι ποδηλάτες,
οι οδηγοί και οι κάτοικοι εκτίθενται σε μεγάλες συγκεντρώσεις ρυπαντών οι οποίες ξεπερνούν συνήθως τα επιτρεπτά όρια.
Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις πρωτογενών ρυπαντών μεταβάλλονται σημαντικά στο χώρο και στον χρόνο με αποτέλεσμα ο υπολογισμός της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι αρκετά πολύπλοκος. Οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών στις
αστικές περιοχές ελέγχονται με την ισορροπία μεταξύ των παραγόντων που οδηγούν στη συσσώρευση ρυπαντικού φορτίου
και σε αυτούς που συμβάλλουν στη διασπορά τους.
Αρκετοί υπολογισμοί έχουν γίνει χρησιμοποιώντας μοντέλα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της μεταφοράς των ρυπαντών στις αστικές χαράδρες, Vardoulakis, S. et al. (2003). Οι Huang et al.
(2000), Chan et al. (2002), Sahm et al. (2002), Assimakopoulos et al. (2003) και Kim και Baik (2003) προσομοίωσαν την ροή
1
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του αέρα και την διασπορά των ρυπαντών σε απομονωμένες αστικές χαράδρες. Οι Neofytou et al. (2006) ερεύνησαν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματική αστική χαράδρα. Οι Baik et al. (2007) εξέτασαν την διάχυση των χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο CFD ενσωματώνοντας την φωτοχημεία NO–NO2–O3.
Οι Leitl και Meroney (1997) και οι Xie et al. (2005) υπολόγισαν την συγκέντρωση των ρυπαντών σε διδιάστατες και τρισδιάστατες αστικές χαράδρες. Οι Hassan και Crowther (1998): και οι Koutsourakis et al. (2005) ανέφεραν μία σειρά υπολογισμών για τις διαδικασίες μεταφοράς και διάχυσης των ρυπαντών στις αστικές χαράδρες. Οι Theurer, 1999; And Di Sabatino
et al., 2003 συμπεριέλαβαν τις τύρβες λόγω της κίνησης του οχήματος και της επιφανειακής θέρμανσης των κτιρίων από την
ηλιακή ακτινοβολία. Οι Tsai, M.Y. Chen, S.K., (2004) μέτρησαν και μοντελοποίησαν σε τρισδιάστατη μορφή το πεδίο ροής
και την διάχυση των ρυπαντών.
Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες αναφέρονται σε δύο απλές γεωμετρίες: την τετράγωνη (h/w=1), και τη βαθειά χαράδρα (h/w=2) χωρίς αρχιτεκτονικά στοιχεία (μπαλκόνια, στοές και ρετιρέ). Στις πραγματικές αστικές χαράδρες το πεδίο
ροής με αρχιτεκτονικά στοιχεία (μπαλκόνια, στοές και ρετιρέ) είναι περισσότερο πολύπλοκο με πολλές ανακυκλοφορίες και
στροβιλισμούς..
Κατόπιν αυτών περεταίρω έρευνα είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος έτσι ώστε οι μεν αρχιτέκτονες να κατασκευάζουν κτίρια, με διαμορφώσεις-χαρακτηριστικά και ύψος, που θα έχουν την μικρότερη αρνητική επίδραση στην ποιότητα του αέρα οι δε πολεοδόμοι να σχεδιάζουν πλατύτερους δρόμους, με καλό εξαερισμό, στα μεγάλα αστικά
κέντρα,
Ένα διδιάστατο υπολογιστικό μοντέλο βασισμένο στις εξισώσεις του RNG κ-ε τυρβώδους μοντέλου σε συνδυασμό με την
εξίσωση μεταφοράς για την συγκέντρωση των ρυπαντών αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τον κώδικα FLUENT (Fluent, 2005).
Με την βοήθεια αυτού του υπολογιστικού πακέτου διερευνήθηκαν τα πεδία ροής και συγκεντρώσεων μέσα σε δύο διαφορετικές γεωμετρίες αστικών δρόμων (h/w=1 και h/w= 2) και τριών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων (ρετιρέ, στοές και μπαλκόνια).
Τέλος, με την παρούσα μελέτη συμπληρώνονται τα παραμετρικά μοντέλα διασποράς, που έχουν αναπτυχθεί, για τις αστικές
χαράδρες, χωρίς την παρουσία μπαλκονιών, ρετιρέ και στοών (χαρακτηριστικά των μεσογειακών αστικών κέντρων) στις προσόψεις των οικοδομών. Τα αποτελέσματά της συμβάλλουν στην πραγματική εκτίμηση και παρακολούθηση των επιπέδων έκθεσης και διακινδύνευσης του πληθυσμού στην μικρό-κλίμακα του αστικού δρόμου.
Επιπλέον συμβάλει άμεσα προκειμένου να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους υπεύθυνους διαχειριστές καθώς επίσης και να προτείνονται γεωμετρίες δρόμων (h/w) και διαμορφώσεις
κτιρίων που θα μειώνουν την αέρια ρύπανση της αστικής οδικής κυκλοφορίας από τους πολεοδόμους και αρχιτέκτονες Μηχανικούς.

2. Μεθοδολογία
Το πεδίο ροής και η διασπορά των ρυπαντών μέσα στις αστικές χαράδρες είναι μία αρκετά πολύπλοκη κατάσταση γιατί
περιλαμβάνει υψηλές εντάσεις τύρβης, ανακυκλοφορία, επανακόλληση και νεκρές ζώνες όπου ο ρυπαντής μπορεί να συσσωρευτεί και να συμβάλλει στην δημιουργία συνθηκών διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας. Πρόσφατα η χρήση υπολογιστικών πακέτων της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) για τον υπολογισμό της κατανομής των ρυπαντών και του ροϊκού
πεδίου που προκαλείται από τα χαρακτηριστικά των κτιρίων έχει λάβει μεγάλη έκταση. Η υπολογιστική ρευστοδυναμική
CFD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ως απαραίτητο εργαλείο για να βοηθήσει τον σχεδιαστή να εξετάσει το πρόβλημα της
ρύπανσης κάτω από διάφορες συνθήκες.
Τα μοντέλα CFD, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία και στην πανεπιστημιακή-ερευνητική κοινότητα
παρέχουν μία σχετικά οικονομική λύση στην έρευνα της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρέχοντας υψηλή χωροχρονική
ανάλυση μπορούν να δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ροή και την διάχυση των αερίων και σωματιδιακών
ρυπαντών.
Οι βασικές εξισώσεις διακριτοποιούνται χρησιμοποιώντας την μέθοδο των πεπερασμένων όγκων με αλγόριθμο SIMPLE
ο οποίος χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της σύζευξης πίεσης-ταχύτητας. Το σύστημα των διακριτοποιημένων αλγεβρικών
εξισώσεων λύνονται με τη μέθοδο διαχωρισμού. Η τύρβη υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το k-e τυρβώδες μοντέλο με την βοήθεια του οποίου υπολογίζεται η ισοτροπική παράμετρος συνεκτικότητας που εμφανίζεται στις εξισώσεις ορμής και μεταφοράς
των ρυπαντών. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με τον κώδικα FLUENT.
Σε αυτή την μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ροή του αέρα και στην διασπορά των ρυπαντών όσο αφορά συγκεκριμένες γεωμετρίες αστικών χαραδρών και πολύπλοκες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις των κτιρίων. Όλες οι αστικές χαράδρες
είναι συμμετρικές, υποθέτοντας ότι ο δρόμος αποτελείται από κτίρια που έχουν το ίδιο ύψος.
Τα κτίρια ποικίλουν μόνο σε ότι αφορά τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους (μπαλκόνια, στοές και ρετιρέ). Το πλάτος
του συγκεκριμένου δρόμου είναι 12 m. Η ροή του αέρα θεωρείται ασυμπίεστη λόγω της χαμηλής ταχύτητας του αέρα. Ο αέρας
θεωρείται ότι έχει μεταβλητή πίεση και σταθερή πυκνότητα ρ. Η διεύθυνση του ελεύθερου αέρα θεωρείται κάθετη στον άξονα
του δρόμου με συνέπεια οι εξισώσεις της ορμής να επιλύονται σε δύο διαστάσεις.
Οι βασικές εξισώσεις του μοντέλου για σταθερή ροή αέρα δίνονται παρακάτω:
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Εξισώσεις ροϊκού πεδίου
Εξίσωση συνέχειας:

Εξίσωση ορμής:

Εξίσωση k:

Εξίσωση e:

όπου

Cμ = 0.09, Cε1 = 1.44, Cε2 = 1.92, σk = 1.0, σε = 1.3
υt είναι το τυρβώδες δυναμικό ιξώδες του αέρα, k η τυρβώδης κινητική ενέργεια και e η τυρβώδης διακύμανση.

Εξίσωση διασποράς των ρυπαντών
Οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών υπολογίζονται επιλύοντας την παρακάτω εξίσωση μεταφοράς:

Όπου Ci είναι η συγκέντρωση των χημικών στοιχείων και K είναι η διαχυτότητα.

2.1. Πεδίο μοντελοποίησης και οριακές συνθήκες
Για την κατανόηση του φαινομένου της αστικής χαράδρας, γίνεται διάκριση μεταξύ του ατμοσφαιρικού κτιριακού στρώματος και του ατμοσφαιρικού στρώματος. Ατμοσφαιρικό κτιριακό στρώμα ονομάζεται το αέριο στρώμα ανάμεσα στο έδαφος
και το ύψος των κτιρίων. Ατμοσφαιρικό στρώμα ονομάζεται το αέριο στρώμα πάνω από τα κτίρια. Η ροή του αέρα στο ατμοσφαιρικό κτιριακό στρώμα ρυθμίζεται από τα χαρακτηριστικά της ροής του αέρα επάνω από τα κτίρια καθώς και από την τοπογραφία των οδών, το είδος και το ύψος των κτιρίων, την κυκλοφορία των οχημάτων, τα δένδρα κ.ά. Η ροή του ανέμου πάνω
από την πόλη, δημιουργεί το αστικό οριακό στρώμα, το οποίο υποδιαιρείται σε υποπεριοχές (Σχ. 1)

Σχήμα 1: Το αστικό οριακό στρώμα και τα υποστρώματά του (Κουτσουράκης, 2010).
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Η μελέτη των αστικών χαραδρών διευκολύνεται με αριθμητική μοντελοποίηση και με φυσική μοντελοποίηση σε αεροσήραγγα, καθώς δεν χρειάζεται η ακριβής γνώση της τιμής του πάχους του οριακού στρώματος, αρκεί να έχουν μοντελοποιηθεί
σωστά τα κτίρια και να είναι σωστές οι οριακές συνθήκες.
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν δύο γεωμετρίες (h/w=1 και h/w=2) σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά (μπαλκόνια, ρετιρέ και υπόστεγα) των οικοδομών στα μεγάλα μεσογειακά αστικά κέντρα (Σχ. 2, 3).

Σχήμα 2: Η τετράγωνη γεωμετρία με τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

Η δεύτερη περίπτωση (Σχ. 3) αφορά την βαθειά γεωμετρία (deep canyon) με επίσης ισοϋψή κτίρια και με τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της πρώτης.

Σχήμα 3: Η βαθειά γεωμετρία με τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.
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Επιπλέον τα αριθμητικά στοιχεία της προσομοιωμένης χαράδρας είναι: Ύψος των κτιρίων: H = 24 m, Πλάτος του δρόμου:
W = 12 m, Ύψος της στοάς: Hg = 4.5m, Πλάτος της στοάς: Wg=2.5m, Ύψος του κάθε ορόφου: Hb = 3m, Ύψος του αδιατάραχτου πεδίου: 4H = 96 m. Tο πάχος κάθε μπαλκονιού είναι 0.30m, το πλάτος του 1m, ενώ για το ρετιρέ το πλάτος είναι
ίσο με 2.5 m. Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί έγιναν με ταχύτητα ανέμου ίση με 2 m/s.
Οι οριακές συνθήκες στην είσοδο του αέρα, τα προφίλ της αξονικής ταχύτητας

, η τυρβώδης κινητική ενέργεια k και

η τιμή της διαλυτότητας ε προσδιορίζονται από τον κώδικα (FLUENT 2005) ενώ η κάθετη ταχύτητα του αέρα

και η συγ-

κέντρωση των ρυπαντών θεωρούνται μηδενικές. Στην έξοδο του αέρα οι κλίσεις της ταχύτητας και της πίεσης στην κατεύθυνση
της ροής θεωρούνται επίσης μηδενικές. Στις ελεύθερες επιφάνειες, ορίζεται άξονας συμμετρίας (symmetry axis) σαν οριακή
συνθήκη. Στις στερεές επιφάνειες εφαρμόζονται οι συνθήκες non slip and zero diffusive flux) για την ροή του αέρα και την
διασπορά των ρυπαντών αντίστοιχα.
Η αρχική ταχύτητα του αέρα είναι ομοιόμορφη (2 m/s) με μικρή ένταση τύρβης. Μία υπορουτίνα αναπτύχθηκε από χρήστη
και χρησιμοποιήθηκε για να συμπεριλάβει τον νόμο 0.28 δύναμης για το προφίλ της ταχύτητας στην είσοδο, μέσα στον κώδικα
FLUENT. Οριακή συνθήκη μηδενικής κλίσης χρησιμοποιήθηκε στην έξοδο και στο πάνω σύνορο.

2.2. Πιστοποίηση υπολογιστικού μοντέλου
Τα πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πιστοποίηση του παρόντος μοντέλου προέκυψαν από την μελέτη
ενός μοντέλου μέσα σε μία αεροσήραγγα των R.N. Meroney, M. Pavageau, S. Rafailidis and M. Schatzmann. Η αεροσήραγγα
έχει ένα θάλαμο δοκιμών με μήκος 1.5 m πλάτος, 1 m ύψος και 4 m μήκος. Το μοντέλο είναι υπό κλίμακα 1:500 μέσα στην
πειραματική διάταξη.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, στα σχήματα 4 και 5, με την αδιάστατη μορφή της συγκέντρωσης ρυπαντών, K:

όπου C αντιπροσωπεύει την μετρούμενη vol/vol συγκέντρωση αιθανίου, H = 0.06m είναι το ύψος των κτιρίων, U είναι η ταχύτητα του αέρα σε ύψος 0.5m πάνω από την βάση της αεροσήραγγας, L = 0.9 m, L είναι το μήκος of line source, Qe is the
source strength for ethane.
Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν τα υπολογιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του CFD μοντέλο.

Σχήμα 4: Μετρηθείσα κατακόρυφη αδιάστατη συγκέντρωση του αιθανίου στο αριστερό και δεξί κτίριο (αδιάστατο μέγεθος K).
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Σχήμα 5: Υπολογισθείσα κατακόρυφη αδιάστατη συγκέντρωση του αιθανίου στο αριστερό και δεξί κτίριο (αδιάστατο μέγεθος K).

Είναι προφανές ότι τα υπολογισθέντα αποτελέσματα συμφωνούν αρκετά καλά με τις πειραματικές τιμές των μετρήσεων
στην αεροσήραγγα.

3. Ανάλυση και συζήτηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων
Τα χαρακτηριστικά του πεδίου ροής και της μεταφοράς των ρυπαντών σε αστικές χαράδρες διαφορετικών h/w περιπτώσεων κάτω από ισοθερμικές συνθήκες και χωρίς αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά έχουν εξεταστεί αναλυτικά σε άλλες μελέτες.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ροή του αέρα μέσα στις συγκεκριμένες αστικές χαράδρες (h/w = 1, 2) κάτω από ισοθερμικές συνθήκες. Πρώτα με την απλή διαμόρφωση και στην συνέχεια με την παρουσία, στις προσόψεις των κτιρίων, των
μπαλκονιών, ρετιρέ και στοών έτσι ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους.
Η παρουσία των μπαλκονιών, ρετιρέ κ.α. στην πρόσοψη των κτιρίων αυξάνει την τύρβη του πεδίου ροής μέσα στην αστική
χαράδρα. Ακολούθως, μεγαλύτερη τύρβη στην ροή μέσα στην αστική χαράδρα έχει σαν αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα του μεγέθους και της έντασης των στροβίλων που δημιουργούνται. Τελικά, τα μπαλκόνια στην πρόσοψη των κτιρίων επηρεάζουν
την μορφή του πεδίου ροής και της έντασης της τύρβης μέσα στον δρόμο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι
μηχανισμοί μεταφοράς και διάχυσης των ρυπαντών.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το Fluent το οποίο είναι ένα πιστοποιημένο CFD μοντέλο για την πραγματοποίηση των αριθμητικών υπολογισμών. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στα Σχήματα (6, 7, 8, and 9) ο
υπολογισμός γίνεται για να βρεθεί η επίδραση των μπαλκονιών, των ρετιρέ κ.α. στην ροή του αέρα και στην διασπορά των
ρυπαντών μέσα σε μία αστική χαράδρα τετράγωνης και βαθειάς γεωμετρίας αντίστοιχα.

3.1. Δομή του ροϊκού πεδίου του αέρα
Στην περίπτωση της απλής τετράγωνης γεωμετρίας h/w = 1, δημιουργείται ένας μεγάλος δεξιόστροφος στρόβιλος του
οποίου το κέντρο είναι στο μέσο ύψος των κτιρίων της αστικής χαράδρας (Σχ. 6α). Το ροϊκό πεδίο στην επιφάνεια του κέντρου
του στροβίλου είναι ασθενές και γίνεται ισχυρότερο στην περιφέρεια του κοντά στην επιφάνεια του υπήνεμου και προσήνεμου
κτιρίου του χαράδρας και του επιπέδου του δρόμου.
Κατά συνέπεια οι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, μετά την έκλυσή τους στο κέντρο του δρόμου, μεταφέρονται προς την υπήνεμη
πλευρά ακολουθώντας τις ροϊκές γραμμές του μεγάλου στροβίλου. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταφοράς είναι η παρατήρηση
της μέγιστης συγκέντρωσης των ρυπαντών στην υπήνεμη πλευρά ενώ παρατηρείται έξοδος, στην ελεύθερη ατμόσφαιρα, μιας
σημαντικής ποσότητας ρυπαντών από την αστική χαράδρα (Σχ. 7α).
Στην συνέχεια μελετήθηκε η περίπτωση της τετράγωνης γεωμετρίας όπου προστέθηκαν μπαλκόνια (Σχ. 6β). Δημιουργήθηκε πάλι ένας μεγάλος στρόβιλος που κατέλαβε τα 2/3 της αστικής χαράδρας και ένας μικρός ασχημάτιστος στην δεξιά
γωνία. Όσο αφορά στην συγκέντρωση των ρυπαντών παρατηρείται μία μέγιστη συγκέντρωση στην υπήνεμη κάτω γωνία στο
πεζοδρόμιο ενώ οι ρυπαντές εγκλωβίζονται στο μικρό-χώρο της αστικής χαράδρας (Σχ. 7β).
Προσθέτοντας στην απλή τετράγωνη γεωμετρία ρετιρέ και στοές (Σχ. 6γ) δημιουργείται ένας κεντρικός μεγάλος στρόβιλος
και επιπλέον ασθενείς στρόβιλοι στις στοές και ρετιρέ. Η μέγιστη συγκέντρωση των ρυπαντών παρατηρείται μπροστά από το
υπήνεμο υπόστεγο και η εναλλαγή ρυπαντικού φορτίου με την ελεύθερη ατμόσφαιρα είναι πολύ περιορισμένη (Σχ. 7γ).
Η τελευταία περίπτωση που εξετάστηκε, όσο αφορά την τετράγωνη γεωμετρία, είναι αυτή που αποτελείται από μπαλκόνια,
ρετιρέ και στοές (Σχ. 6δ). Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε την δημιουργία δύο στροβίλων. Ο κύριος στρόβιλος καταλαμβάνει
τα 2/3 της αστικής χαράδρας με το κέντρο του να είναι πλησίον της προσήνεμης πλευράς και ο δευτερεύων καλοσχηματισμένος
στρόβιλος να σχηματίζεται στη δεξιά στοά. Η συγκέντρωση των ρυπαντών είναι μεγαλύτερη στην προσήνεμη πλευρά αλλά η
μέγιστη συγκέντρωση παραμένει στο κέντρο του δρόμου (Σχ. 7δ).
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Στην περίπτωση της απλής βαθειάς γεωμετρίας h/w = 2, δημιουργήθηκε ένας κύριος στρόβιλος στο κέντρο της χαράδρας
και ένας ασθενής ασχημάτιστος στο δρόμο (Σχ. 8α). Η μέγιστη συγκέντρωση ρυπαντών παρατηρείται στην υπήνεμη πλευρά
του δρόμου (Σχ. 9α).
Στην συνέχεια μελετήθηκε η περίπτωση της γεωμετρίας όπου προστέθηκαν μπαλκόνια (Σχ. 8β). Δημιουργήθηκαν δύο
στρόβιλοι: ένας κύριος με κέντρο πλησίον της στέγης που κατέλαβε τα 2/3 της αστικής χαράδρας και ένας ασχημάτιστος. Επίσης παρατηρήθηκε στρωμάτωση του ροϊκού πεδίου κάτω από το τρίτο μπαλκόνι και κακή ποιότητα αέρα. Όσο αφορά στην
συγκέντρωση των ρυπαντών παρατηρείται μία μέγιστη συγκέντρωση στην προσήνεμη πλευρά του δρόμου(Σχ. 9β).
Προσθέτοντας στην απλή βαθειά γεωμετρία ρετιρέ και στοές δημιουργείται ένας κύριος στρόβιλος που καταλαμβάνει
όλο τον χώρο και επιπλέον ασθενείς στρόβιλοι στα στοές και στα ρετιρέ (Σχ. 8γ). Η μέγιστη συγκέντρωση των ρυπαντών γίνεται μπροστά από την υπήνεμη στοά (Σχ. 9γ).
Η τελευταία περίπτωση που εξετάστηκε όσο αφορά την βαθειά γεωμετρία είναι αυτή που αποτελείται από μπαλκόνια,
ρετιρέ και στοές (Σχ. 8δ). Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκε η δημιουργία δύο ισοδύναμων στροβίλων. Εκτεταμένη
στρωμάτωση καταγράφηκε κάτω από το τέταρτο μπαλκόνι καθώς επίσης και στον χώρο των στοών. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ρυπαντών μετατοπίσθηκε στην προσήνεμη πλευρά της αστικής χαράδρας και συγκεκριμένα στην προσήνεμη στοά
(Σχ. 9δ).

Σχήμα 6: Το ροϊκό πεδίο αέρα στην τετράγωνη γεωμετρία (h/w=1) σε συνδυασμό με τρία διάφορα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στην πρόσοψη των οικοδομών.
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Σχήμα 7: Η κατανομή της συγκέντρωσης των ρυπαντών στην τετράγωνη γεωμετρία (h/w=1) και σε συνδυασμό
με τρία διάφορα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στην πρόσοψη των οικοδομών.

Σχήμα 8: Το ροϊκό πεδίο αέρα στην τετράγωνη γεωμετρία (h/w=2) σε συνδυασμό με τρία διάφορα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά στην πρόσοψη των οικοδομών.
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Σχήμα 9: Η κατανομή της συγκέντρωσης των ρυπαντών στην τετράγωνη γεωμετρία (h/w=2) και σε
συνδυασμό με τρία διάφορα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στην πρόσοψη των οικοδομών.

4. Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη εφαρμόσθηκε ένα αριθμητικό μοντέλο δύο διαστάσεων για την εκτίμηση της ροής του ανέμου και
της μεταφοράς και διάχυσης των ρυπαντών από την οδική κυκλοφορία στο μικρό-χώρο αστικού δρόμου (χαράδρας) με την
χρήση του κώδικα FLUENT. Η αξιοπιστία του μοντέλου πιστοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα της λεπτομερούς μελέτης των R.N. Meroney et. al. σε αεροσήραγγα.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου αποδεικνύουν ότι τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά (στοές και ρετιρέ)
και η παρουσία των μπαλκονιών στην πρόσοψη των κτιρίων μεταβάλλουν την δομή της ροής του αέρα και τα χαρακτηριστικά
της μεταφοράς των ρυπαντών στους αστικούς δρόμους. Τα παραπάνω συμβαίνουν εφόσον τα μπαλκόνια αυξάνουν την αναταραχή (turbulence) του ροϊκού πεδίου στο μικρό-χώρο του δρόμου και στην άμεση γειτονία τους. Κατά συνέπεια η εντονότερη
τυρβώδης ροή συνεπάγεται και την δημιουργία ενός ευρέως φάσματος μεγεθών και έντασης τυρβών.
Με αυτές τις συνθήκες συμπεραίνεται ότι επί πλέον της παραμέτρου h/w ο συνδυασμός της τραχύτητας των μπαλκονιών
με τις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις των στοών και ρετιρέ είναι ένας επιπλέον σπουδαίος παράγοντας που επηρεάζει το ροϊκό
πεδίο και την διασπορά των ρυπαντών στους αστικούς δρόμους (Σχ. 6, 7, 8, 9).
Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη, τόσο από
τους υπεύθυνους διαχειριστές και ελέγχου της ποιότητας του αστικού ατμοσφαιρικού αέρα όσο και από τους αρχιτέκτονες
και σχεδιαστές –πολεοδόμους, για την σχεδίαση των οικοδομών και την χωροταξία των αστικών κέντρων.
Οι διαχειριστές προκειμένου να σχεδιάσουν στρατηγικές ελέγχου και εφαρμογές μέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υπολογίζουν την πραγματική έκθεση στη ρύπανση καθώς και τον βαθμό διακινδύνευσης τους.
Από την μεριά των πολεοδόμων θα πρέπει να σχεδιάζουν πλατύς δρόμους με κατάλληλο προσανατολισμό και ύψος οικοδομών (h/w). Ενώ οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να αποφασίζουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των κτιρίων (μπαλκόνι, ρετιρέ
και στοές) σε συνδυασμό με τα σχέδια των χωροτακτών προκειμένου να εξασφαλίζεται ο άριστος εξαερισμός των κεντρικών
αστικών δρόμων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η δυνατή ελάχιστη επίπτωση στην ποιότητα του τοπικού ατμοσφαιρικού
αέρα.
Περαιτέρω η έρευνά μας εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικού ρευστοδυναμικού μοντέλου (CFD) τριών
διαστάσεων προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στην αριθμητική προσομοίωση τρισδιάστατα χαρακτηριστικά (διασταυρώσεις δρόμων, μη κάθετων διευθύνσεων ανέμων στον άξονα του δρόμου κ.α..) ώστε να προσεγγίζεται -αναπαράγεται η πραγματικότητα.
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Μολονότι νέα ευρήματα έχουν παρουσιασθεί, αυτή η εργασία εξυπηρετεί ως ένα στιβαρό σκαλοπάτι για να διευκρινισθεί
ο μηχανισμός της ροής του ανέμου και της μεταφοράς-διάχυσης των ρυπαντών στο μικρό-χώρο αστικού δρόμου σχετικά με
τα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά.
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Αεροδυναμική και κόπωση πτερύγων αεροσκαφών
Ε. Λιάκος1
Δ. Χριστολουκάς1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θα κάνουμε χρήση προγραμμάτων Η/Υ τα οποία ενδείκνυνται στο τομέα της αεροδυναμικής. Αρχικά θα
κάνουμε χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης του αέρα για διάφορες γωνίες προσβολής στο Xflr5 για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες
γωνία προσβολής της αεροτομής και θα γίνει σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα από την αεροσήραγγα της TecQuipment AF100
για τυχόν αποκλίσεις των συντελεστών άντωσης CL, αντίστασης CD και ροπής πρόνευσης CM. Στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση των
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Η/Υ με τα διαγράμματα Abbott για αεροτομή NACA 2412. Τέλος θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων του Xfoil και του Xflr5 για αεροτομές NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412 και NACA 23024 για τυχόν αποκλίσεις
του λόγου CL/CD.

Abstract
In the present work we will use computer programs suitable for aerodynamics. First we will use Incidence flap for various angles of
attack for airfoil NACA 2412 to zero angle of the airfoil and will be compared the results from the windtunnel TecQuipment AF100
for any deviations of the lift coefficient CL, drag coefficient CD and pitcing moment coefficient CM . Next it will be done a comparison
between Pc software results with the charts of Abbott for NACA 2412 airfoil. At the end, it will be done a comparison between the
Xfoil results and Xflr5 results for the aerofoils NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412, and NACA 23024 for any deviations of the
word CL/CD.

Λέξεις κλειδιά
Xfoil, Xflr5, TecQuipment AF100, NACA, Reynolds

1. Εισαγωγή
Όπως μας είναι γνωστό οι επιδόσεις ενός αεροσκάφους εξαρτούνται από τις ιδιότητες του αέρα μέσα στον οποίο ίπταται,
οι οποίες μεταβάλλονται όχι μόνο από το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας αλλά και από τον τόπο και τον χρόνο. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη διεθνή ατμόσφαιρα για τους υπολογισμούς (ISA).{1} (Γεωργαντόπουλος,
1962).

2. Αεροσήραγγα TecQuipment AF 100, XFOIL ΚΑΙ XFLR5
2.1 Η αεροσήραγγα TecQuipment AF 100 και η αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου
πρόσπτωσης του αέρα (Incidence flap)
Η αεροσήραγγα TecQuipment AF 100, χρησιμοποιείται για την μελέτη της αεροδυναμικής γύρω από διάφορα μοντέλα.
Γίνεται χρήση μηχανημάτων παραγωγής καπνού για να γίνεται οπτικοποίηση της ροής και για καλύτερη εικόνα, για το πως
πραγματικά κινούνται τα στρώματα του αέρα γύρω από ένα περιλουόμενο σώμα. Το σώμα το οποίο χρησιμοποιείται στην
παρούσα εργασία για μετρήσεις είναι η αεροτομή με ονοματολογία NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης του αέρα
(Incidence flap), για διάφορες γωνίες προσβολής. Η αεροτομή έχει εκπέτασμα 300 mm και χορδή 150 mm.
Μετρούνται οι συντελεστές άντωσης, οπισθέλκουσας καθώς και η ροπή πρόνευσης CL, CD, και CM αντίστοιχα για ταχύτητες ροής 31 m/sec. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα αποτελέσματα από το XFLR5 για την
ίδια αεροτομή.

2.2 Πρόγραμμα Η/Υ VDAS
Οι μετρήσεις για τους συντελεστές άντωσης CL, οπισθέλκουσας CD και ροπής πρόνευσης CM καθώς η ταχύτητα u και η
γωνία προσβολής α επιτυγχάνονται μέσω μηχανισμών μετρήσεων της αεροσήραγγας και μέσω του προγράμματος για Η/Υ
με ονοματολογία VDAS (Versalite Data Acquisition System) που μας παρέχει ο κατασκευαστής της αεροσήραγγας. Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - VDAS (Versalite Data Acquisition System) εξοικονομεί χρόνο, αφαιρεί τα σφάλματα,
αυξάνει την ακρίβεια, κάνει τα πειράματα ευκολότερα, είναι εύκολο στον χειρισμό, παράγει επαγγελματικά αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα το μόνο που ζητάει από τον χρήστη είναι η ατμοσφαιρική πίεση σε mbar και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων χωρίς την χρήση του VDAS απαιτούν πολύ χρόνο, είναι δύσκολα και χρειάζονται πολλές
επαναλήψεις για την εξαγωγή ακριβείς αποτελεσμάτων. Κάποια από τα πειράματα απαιτούν πολλές ώρες ή ακόμη και μέρες
για να διεξαχθούν.
1
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Εικόνα 1: Aεροσήραγγα TecQuipment AF100.

2.3 Σωλήνες Pitot και μέτρηση της ταχύτητας
Για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας χρησιμοποιείται ένας Pitot – Static τοποθετημένος κοντά στο χείλος προσβολής της
πτέρυγας σε απόσταση 1⁄4 απο την επάνω επιφάνεια του χώρου εργασίας της πειραματικής διαδικασίας, όπου και έχει οπή
για την τοποθέτησή του από τον κατασκευαστή. Κοντά στο χείλος εκφυγής τοποθετείται ένας απλός Pitot σε απόσταση 305⁄2.
Οι απολήξεις των σωλήνων Pitot καταλήγουν σε μετρητές διαφορικής πίεσης και εμφανίζει την ταχύτητα στην οθόνη του H/Y
σε m/sec. Ο χώρος που εκτελείται η πειραματική διαδικασία είναι 305 * 305 mm. Όμως κατά την διάρκεια του πειράματος
λαμβάνεται ότι ο χώρος δοκιμών είναι 300 * 300 mm λόγω του πάχους του οριακού στρώματος στα τοιχώματα.

Εικόνα 2: Σωλήνες Pitot για μέτρηση της ταχύτητας.

Στο δεξί βέλος όπως φαίνεται στην εικόνα 2, είναι ο Pitot Static και αριστερά ο απλός Pitot.
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2.4 3D ζυγός – Three Component Balance
Ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς μέτρησης της αεροσήραγγας είναι ο 3 D ζυγός ή Three Component Balance
που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 3: Μηχανισμός 3 D ζυγού – Three Component Balance.

Οι μετρήσεις επιτυγχάνονται μέσω της τρίγωνης πλάκας στην μπροστά επιφάνεια του μηχανισμού η οποία έχει κάποιο
βαθμό ελευθερίας σε σύγκριση με την πίσω πλάκα που είναι ακινητοποιημένη. Οι απολήξεις στις γωνίες της τριγωνικής
πλάκας συνδέονται με συρματόσχοινα σε δυναμοκυψέλες και σε συνδυασμό με την χρήση του προγράμματος Η/Υ VDAS –
(Versalite Data Acquisition System) που παρέχεται από την εταιρία TecQuipment γίνονται οι αντίστοιχες μετρήσεις για την
άντωση L σε Newton, οπισθέλκουσα D σε Newton και ροπή πρόνευσης N.m καθώς και τους συντελεστές άντωσης CL, οπισθέλκουσας CD και ροπής πρόνευσης CM. Η αεροσήραγγα έχει καλιμπραριστεί σύμφωνα με τα βήματα καλιμπραρίσματος
του κατασκευαστή έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα είναι και σωστά.

2.5 Υπολογισμός του αριθμού Reynolds της αεροσήραγγας
Ο αριθμός Reynolds μπορεί να υπολογιστεί βάση της εξίσωσης του Reynolds. Για αεροτομή και για τον υπολογισμό του
αριθμού Reynolds ισχύει:

όπου
V – ταχύτητα σε m/sec (31 m/sec)
l – χορδή της αεροτομής (0,150 m)
ν – το κινηματικό ιξώδες βάσει θερμοκρασίας
Οπότε ο αριθμός Reynolds για την συγκεκριμένη αεροτομή είναι 3.08 * 106. Επίσης στο διαδίκτυο υπάρχουν και ιστοσελίδες
υπολογισμού του αριθμού Reynolds όπως αυτή της airfoil tools που φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 4: Υπολογισμός του αριθμού Reynolds – airfoil tools.

Άρα οι αριθμοί Reynolds που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα Η/Υ θα είναι από 3*105 έως 3.1*106. {2} (Streeter
etal.,/Wylie etal.,/Bedford etal., 1997).

2.6 Το πρόγραμμα XFOIL και το XFLR5
Το πρόγραμμα XFOIL μεταφράστηκε στην γλώσσα C ++ για την δημιουργία του XFLR5, κυρίως για χρήση σε μοντέλα
αεροσκάφους. Το XFOIL είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάλυσης για υποηχητικές ροές. Το πρόγραμμα
XFOIL είναι πρόγραμμα του Drela που έφτιαξε όταν ήταν φοιτητής στο MIT. Το πρόγραμμα ΧFLR5 λαμβάνοντας υπόψιν
τις συντεταγμένες τις αεροτομής που καθορίζουν το σχήμα της, και τον αριθμό Reynolds, μπορεί να υπολογίσει την κατανομή
της πίεσης στην αεροτομή και συνεπώς τα χαρακτηριστικά της άντωσης και της οπισθέλκουσας καθώς και της ροπής πρόνευσης. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης πτερυγίου πρόσπτωσης - Incidence flap. {3} (Drela, 1989).

2.6.1 XFOIL 6.99 και διαδικασία διεξαγωγής αποτελεσμάτων συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας και
ροπής πρόνευσης για αεροτομές NACA
Παρακάτω θα αναλυθούν τα βήματα για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων για τους συντελεστές άντωσης, οπισθέλκουσας
και ροπής πρόνευσης. Αρχικά ανοίγοντας το πρόγραμμα XFOIL 6.99 εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 5: XFOIL - Αρχική σελίδα προγράμματος.
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Στην συνέχεια αφού γραφτεί η λέξη NACA, ζητήται ο αριθμός της αεροτομής τεσσάρων ή πέντε ψηφίων ο οποίος είναι ο
2412 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 6: XFOIL - Τοποθέτηση αεροτομής NACA τεσσάρων η πέντε ψηφίων στο πρόγραμμα.

Επίσης παρουσιάζονται και οι παράμετροι των πάνελ της αεροτομής. Στην συνέχεια πληκτρολογήται η εντολή oper και
enter. Στην συνέχεια πατάμε πάλι enter γράφουμε πάλι oper και enter. Μετά πληκτρολογούμε ερωτηματικό ? και enter, όπως
φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 7: XFOIL- Προγραμματισμός, Εντολή oper.

Στην συνέχεια πληκτρολογούμε παρακάτω visc από το viscosity για να δώσουμε στο πρόγραμμα τον αριθμό Reynolds
3.1*105 για 100 επαναλήψεις – iter 100 και για γωνία προσβολής 0 μοίρες - alfa 0 όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:
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Εικόνα 8: XFOIL - Τοποθέτηση αριθμού Reynolds 3.1 * 〖10〗^5 με γωνία προσβολής 0 μοίρες για αεροτομή NACA 2412.

Κατόπιν πατώντας enter, εμφανίζει τα αποτελέσματα της αεροτομής NACA 2412 για 0 μοίρες γωνία προσβολής υπολογίζοντας τους συντελεστές άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης από τον συντελεστή Cp όπου εμφανίζει και το διάγραμμα όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 9: XFOIL - Συντελεστές άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης
για 310.000 Reynolds και γωνία προσβολής 0 μοίρες.

Επίσης μέσω της εντολής cpν εμφανίζει τα διανύσματα πίεσης όπου φαίνεται καλύτερα από ποια επιφάνεια της αεροτομής
παράγεται μεγαλύτερη άντωση (επάνω επιφάνεια):
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Εικόνα 10: XFOIL - Η εντολή cpv για τα διανύσματα πίεσης.

Σε αυτή την ενότητα δείξαμε κάποιες εντολές που μας αφορούν σχετικά με το XFOIL. Τα διάφορα αποτελέσματα θα συγκριθούν στο 3 Κεφάλαιο.

2.7 Σχεδίαση αεροτομών στο XFLR5
Η εισαγωγή της προς μελέτη αεροτομής στο πρόγραμμα XFLR5, γίνεται ως εξής: Αρχικά επιλέγεται η εντολή Direct Foil
Design όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 11: XFLR5 - Εντολή Direct Foil Design.
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Στη συνέχεια αφού επιλέξουμε την εντολή Direct Foil Design ανοίγει το παρακάτω παράθυρο:

Εικόνα 12: XFLR5 - Εισαγωγή της αεροτομής.

Κατόπιν σχεδιάζεται η αεροτομή ΝACA 2412 μέσω της εντολής NACA FOILS όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 13: XFLR5 - Εντολή NACA FOILS.
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Πατώντας στην εντολή NACA FOIL, εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο όπου ζητάει την αεροτομή NACA τεσσάρων η
πέντε ψηφίων, καθώς επίσης και τον αριθμό των πάνελς:

Εικόνα 14: XFLR5 - Εντολή NACA FOILS.

Πληκτρολογούμε στο μικρό παράθυρο που εμφανίζει στο επάνω μέρος που αναγράφει 4 or 5 digits: 2412 και από κάτω
που αναγράφει Number of Panels: 160.
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Εδώ πλέον το πρόγραμμα έχει σχεδιάσει την αεροτομή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα μέσω Splines:

Εικόνα 15: XFLR5 - Αεροτομή NACA 2412.

Επίσης το πρόγραμμα XFLR 5 μας δίνει και την δυνατότητα χρήσης πτερυγίου πρόσπτωσης όπως φαίνεται παρακάτω
στην εντολή Set flap:

Εικόνα 16: XFLR5 - Εντολή Set flap.

Επιλέγοντας την εντολή Set flap μας παρουσιάζει τα παρακάτω μικρό παράθυρο όπου ζητάει από τον χρήστη την γωνία
του πτερυγίου πρόσπτωσης με αρχικά T.E. (Trailing Edge) για χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης (Incidence flap), την τοποθέτηση
του εύκαμπτου συνδέσμου συγκράτησης κατά τον άξονα x να ξεκινά στο 70% της χορδής σύμφωνα με την αεροτομή NACA
2412 της αεροσήραγγας TecQuipment AF 100. Τέλος το άλλο χαρακτηριστικό της αεροτομής που ζητάει είναι ο εύκαμπτος
σύνδεσμος κατά τον άξονα y να έχει το 50% της καμπυλότητας του σημείου όπου τοποθετείται. Κατόπιν στην παρακάτω
εικόνα πληκτρολογούμε όπως φαίνεται:
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Εικόνα 17: XFLR5 - Τεχνικά χαρακτηριστικά για την χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης.

Στη συνέχεια πατώντας οκ στο παράθυρο flap Dlg, τοποθετεί το flap όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:

Εικόνα 18: ΝACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης ( Incidence flap) στις 10 μοίρες.

Τώρα αφού βρισκόμαστε στο στάδιο όπου και έχουμε σχεδιάσει την αεροτομή μας πρώτον σαν απλή αεροτομή, και μετά
με την χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης (στις 10 μοίρες) δεν μένει παρά να την μελετήσουμε με την εντολή Batch analysis.

2.8 Αεροδυναμική μελέτη αεροτομής και η εντολή Batch Analysis στο XFLR5
Αφού έχει σχεδιαστεί η αεροτομή θα μελετηθεί με διαγράμματα. Το πρόγραμμα στην εντολή Batch Analysis υπολογίζει
για πυκνότητα αέρα ρ = 1,225 kg/m3 και κινηματικό ιξώδες ν = 1,51*10-5. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τα παραπάνω (ρ, ν) γίνετε μέσω της εντολής Define an Analysis - Analysis type – Type 2. Για τον υπολογισμό των συντελεστών CL, CD καθώς και
CM και CL/CD, θα χρησιμοποιηθεί η εντολή XFOil Direct Analysis όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:
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Εικόνα 19: XFLR5 - Επιλογή εντολής Xfoil Direct Analysis.

Κατόπιν πατώντας στην εντολή XFOil Direct Analysis εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Εικόνα 20: XFLR5 – Εντολή Xfoil Direct Analysis.
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Τώρα επιλέγουμε από την γραμμή εντολών επάνω Analysis και Batch Analysis όπως φαίνεται και στην εικόνα:

Εικόνα 21: XFLR5 - Εντολή Batch Analysis.

Επιλέγοντας την εντολή Batch Analysis εμφανίζει:

Εικόνα 22: XFLR5 - Παράθυρο Batch Analysis.

Τώρα θα αναλύσουμε το παράθυρο που φαίνεται αριστερά και αναγράφει Batch Foil Analysis. Είναι το παράθυρο όπου
θα τοποθετηθούν τα δεδομένα που ζητά το πρόγραμμα για να κάνει την ανάλυση της αεροτομής. Αρχικά επάνω αριστερά
στο παράθυρο αναγράφεται Foil Selection όπου επιλέγεται δίπλα από Current foil only, Foil Selection και επιλέγεται η αεροτομή που έχουμε σχεδιάσει όπως φαίνεται και στην εικόνα:

Εικόνα 23: XFLR5 - Επιλογή αεροτομής NACA 2412.
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Αφού την επιλέξουμε ώστε να γίνει μπλε πατάμε οκ. Στη συνέχεια επιλέγουμε Analysis type – Type 1.
Έπειτα εκεί που αναγράφει Batch Variables, επιλέγουμε Range και αριθμούς Reynolds από 3*105 έως 3,1*105. Οι αριθμοί
Reynolds προέκυψαν όπως είπαμε παραπάνω από τον τύπο του Reynolds βασιζόμενοι στην ταχύτητα της αεροσήραγγας 31
m/sec, την χορδή της αεροτομής 0,150 m, καθώς επίσης και στο κινηματικό ιξώδες του αέρα όπου για 21 βαθμούς κελσίου
είναι 1.511*10-5 m2⁄s.
Κατόπιν τον αριθμό Μach που ζητάει τον αφήνουμε ως έχει και στο Ncrit αναγράφουμε 9. Το 9 σημαίνει καθαρή αεροσήραγγα χωρίς σκόνη, ο οποίος αριθμός πηγάζει από την μέθοδο en.
Επίσης μετά αναφέρεται το x/c ως Force Transitions μετάβασης των δυνάμεων. Ο όρος x/c ονομάζεται ο λόγος της θέσης
του πάχος κατά μήκος της χορδής, προς το μήκος χορδής c είναι 1 όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα XFOIL.
Στη συνέχεια όπως φαίνεται και στο παραπάνω παράθυρο, αναφέρει Analysis Range – και επιλέγουμε Alpha για γωνία
προσβολής από 0 έως τις 20 μοίρες. Δίπλα που αναγράφει increment είναι το βήμα. Για παράδειγμα εάν πληκτρολογούσαμε
increment = 0,5 θα έκανε την ανάλυση το πρόγραμμα ανά μισή μοίρα.
Τέλος εκεί που αναγράφει Max Iterations πληκτρολογούμε 100. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα μετά από 100
επαναλήψεις, ξεκινάει και πάλι από την αρχή. Για μεγάλους υπολογισμούς που απαιτούν χρόνο πληκτρολογούμε Max Iterations 1000 ή 10.000. {4} (Xflr 5, 2003).

3. Σύγκριση αποτελεσμάτων αεροσήραγγας TecQuipment AF 100, XFOIL και XFLR5
για αεροτομή NACA 2412
3.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων της αεροσήραγγας TecQuipment AF100, XFOIL και XFLR5 για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης του αέρα
Αρχικά θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων του XFLR5 και της Αεροσήραγγας AF 100 για αεροτομή NACA 2412,
αριθμού Reynolds 3*105 – 3.1*105 για γωνία προσβολής αεροτομής 0 μοίρες, και χωρίς κλίση του πτερυγίου πρόσπτωσης (Incidence flap).
Αποτελέσματα αεροσήραγγας TecQuipment AF100 για 0 μοίρες γωνία προσβολής της αεροτομής και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης

Πίνακας 1: Αποτελέσματα αεροσήραγγας AF100 για NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης από -4 έως και 14 μοίρες. Παρατηρείται ότι η άντωση της αεροτομής NACA 2412, για τις 0 μοίρες της αεροτομής αλλά και του πτερυγίου πρόσπτωσης είναι
0,234 λόγω μη συμμετρικότητας της. Επίσης στα παραπάνω αποτελέσματα, διακρίνουμε ότι για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής, και γωνία προσβολής του πτερυγίου πρόσπτωσης (Incidence flap) 12 μοίρες ο συντελεστής άντωσης είναι
CLmax= 1,325. Τώρα για γωνία προσβολής του πτερυγίου πρόσπτωσης - Incidence flap στις 13 και 14 μοίρες αντίστοιχα παρατηρείται απώλεια στήριξης μεγάλη αύξηση του συντελεστή οπισθέλκουσας και μείωση του συντελεστή άντωσης CL).
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Αποτελέσματα XFLR5, για αεροτομή NACA 2412 χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης για αριθμούς Reynolds 3*1053,1*105:

Εικόνα 24: XFLR5 - NACA 2412 από 0 έως 20 μοίρες χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης.

Αποτελέσματα XFOIL για αεροτομή NACA 2412 χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης για αριθμό Reynolds 3.1*105:

Εικόνα 25: XFOIL 6.99 – NACA 2412 στις 0 μοίρες χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης.
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Εικόνα 26: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1*105 Reynolds.

Αποτελέσματα αεροσήραγγας TecQuipment AF 100, XFLR5 και XFOIL για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες

Πίνακας 2: Αποτελέσματα αεροσήραγγας TecQuipment AF 100, XFLR5 και XFOIL. Αφορά κυρίως τον λόγο CL/CD.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και είναι επιθυμητά και αποδεκτά η άντωση και η ροπή πρόνευσης. Αντίθετα στον συντελεστή οπισθέλκουσας έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με την αεροσήραγγα. Επίσης τα αποτελέσματα
μεταξύ των δύο προγραμμάτων δεν όμοια για τον συντελεστή οπισθέλκουσας και υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον λόγο CL/CD.

3.2 Χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης σε διάφορες γωνίες, για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία
προσβολής της αεροτομής και σύγκριση αποτελεσμάτων του XFLR5 και της αεροσήραγγας
TecQuipment AF 100
Θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων του XFLR5 και της αεροσήραγγας AF 100, για χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης σε
αεροτομή NACA 2412. Το πτερύγιο πρόσπτωσης ξεκινά απο το 70% της χορδής μετρώντας από το χείλος προσβολής προς το
χείλος εκφυγής. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα XFLR5 για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες τα αποτελέσματα και οι διαφορές στα αποτελέσματα της αεροσήραγγας TecQuipment AF 100 και στο
XFLR5. Η αεροτομή είναι NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής.
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Αποτελέσματα αεροσήραγγας TecQuipment AF100 για 0 μοίρες γωνία προσβολής
της αεροτομής και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης

Πίνακας 3: Αποτελέσματα αεροσήραγγας AF100 για NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής αεροτομής
και με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης από -4 έως 14 μοίρες.

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων αεροσήραγγας AF100, για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής,
και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης για αριθμό Reynolds 3.1*105

Πίνακας 4: Αποτελέσματα των συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας
και ροπής πρόνευσης. Αφορά κυρίως τον λόγο CL/CD.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

427

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων XFLR5, για αεροτομή NACA 2412 στις 0 μοίρες γωνία προσβολής,
και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης για ροή 3.1*105 Reynolds

Πίνακας 5: Αποτελέσματα συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης. Αφορά κυρίως τον λόγο CL/CM.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα του XFLR5 όπου και πήραμε τα αποτελέσματα για αεροτομή NACA 2412
στις 0 μοίρες γωνία προσβολής και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 και 14 μοίρες.
Σημείωση: οι παρακάτω εικόνες αφορούν ανάλυση της αεροτομής NACA 2412 στο XFLR5 από 0 έως και 20 μοίρες γωνία
προσβολής της αεροτομής με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης του αέρα.

Εικόνα 27: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 2 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 28: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 4 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.

Εικόνα 29: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 6 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 30: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 8 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.

Εικόνα 31: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 10 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 32: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 11 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.

Εικόνα 33: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 12 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 34: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 13 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 35: XFLR5 – Αεροτομή NACA 2412 με χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 14 μοίρες για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.
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Παρακάτω παρουσιάζονται σε διάγραμμα, οι διαφορές της αεροσήραγγας της TecQuipment AF100, σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα του XFLR5 για χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 και 14 μοίρες αντίστοιχα:

Εικόνα 36: Διαφορές αποτελεσμάτων της αεροσήραγγας TecQuipment AF100, και του προγράμματος XFLR5, για αεροτομή
NACA 2412. Τα αποτελέσματα αφορούν χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης και γωνία προσβολής της αεροτομής 0 μοίρες.
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Εικόνα 37: Διαφορές αποτελεσμάτων της αεροσήραγγας TecQuipment AF100, και του προγράμματος XFLR5,
σχετικά με τον λόγο CL/CD.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Δεν είναι επιθυμητά τα αποτελέσματα του XFLR5 για χρήση πτερυγίου
πρόσπτωσης.

3.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων XFOIL με τα αρχικά διαγράμματα της αεροτομής NACA 2412 για
αριθμό Reynolds 3.1*106 με σκοπό την μελέτη της γωνίας αποκόλλησης του οριακού στρώματος,
και τον αριθμό του συντελεστή άντωσης CL, οπισθέλκουσας CD και ροπής πρόνευσης CM

Καθώς τα αποτελέσματα από την χρήση πτερυγίων πρόσπτωσης που μας παρέχει το XFLR5 δεν είναι επιθυμητά, μελετάται η αποκόλληση του οριακού στρώματος για αεροτομή NACA 2412, από τα διαγράμματα Abbott – Wing Sections και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα του XFLR5 για ροή 3.1*106 Reynolds σε διάφορες γωνίες προσβολής της αεροτομής.
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Εικόνα 38: Αεροτομή NACA 2412 - Abbott Page: 478 για 3.1 * 106, 5.7 * 106 και 8.9 * 106 Reynolds.

Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα από τα διαγράμματα Abbott {5} (Abbott, Doenhoff, 1949) για αεροτομή NACA
2412 σε ροή 3.1 * 106 Reynolds:
Αποτελέσματα από διαγράμματα Abbott

Πίνακας 6: Αποτελέσματα NACA 2412 από διαγράμματα Abbott για 3.1 * 106 Reynolds.

Αποτελέσματα XFOIL

Πίνακας 7: Αποτελέσματα NACA 2412 από το πρόγραμμα XFOIL 3.1 * 106 Reynolds.
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Εικόνα 39: Διαφορές μεταξύ των διαγραμμάτων Abbott και του XFOIL, για αεροτομή NACA 2412
σε ροή 3.100.000 Reynolds. Αφορά τον συντελεστή άντωσης CL.

Εικόνα 40: Διαφορές μεταξύ των διαγραμμάτων Abbott και του XFOIL, για αεροτομή NACA 2412
σε ροή 3.1 * 106 Reynolds. Αφορά τον συντελεστή αντίστασης CD.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

437

Εικόνα 41: Διαφορές μεταξύ των διαγραμμάτων Abbott και του XFOIL, για αεροτομή NACA 2412
σε ροή 3,1 * 106 Reynolds. Αφορά τον συντελεστή αντίστασης CM.
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Εικόνα 42: Διαφορές μεταξύ των διαγραμμάτων Abbott και του XFOIL, για αεροτομή NACA 2412
σε ροή 3.1 * 106 Reynolds. Αφορά κυρίως τον λόγο CL/CD.

3.4 Αποτελέσματα του XFLR5 για τους συντελεστές άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης
για αεροτομές NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412 και NACA 23024 στη περιοχή αποκόλλησης
οριακού στρώματος για CLmax και σύγκριση αυτών μεταξύ τους και σε σχέση με το XFOIL 6.99
για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds
Γίνεται σύγκριση των συντελεστών άντωσης CL, οπισθέλκουσας CD και ροπής πρόνευσης CM για τις αεροτομές, NACA
0012, NACA 2412, NACA 6412 και NACA 23024. Τα παρακάτω αποτελέσματα αφορούν για γωνία προσβολής 0 έως 20 μοίρες
για τις εν λόγω αεροτομές, χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης.
Ακολουθούν τα διαγράμματα:
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Εικόνα 43: Σύγκριση αεροτομής NACA 0012 και NACA 2412 για αριθμούς Reynolds 3 * 105 - 3.1 * 105.
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Εικόνα 44: Σύγκριση αεροτομής NACA 2412 και NACA 6412 για αριθμούς Reynolds 3 * 105 - 3.1 * 105.

Εικόνα 45: Σύγκριση αεροτομής NACA 6412 και NACA 23024 για αριθμούς Reynolds 3 * 105 - 3.1 * 105.
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Όπως φαίνεται στα παραπάνω διαγράμματα η αεροτομή NACA 2412 παρουσιάζει καλύτερη άντωση σε σχέση με την αεροτομή NACA 0012. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αεροτομή NACA 0012 είναι συμμετρική, ενώ η NACA 2412 δεν είναι.
Οι μη συμμετρικές αεροτομές λόγω της μεγάλης καμπυλότητας που έχουν στην επάνω επιφάνεια σε σχέση με την κάτω επιφάνεια, παράγουν μεγαλύτερη άντωση λόγω ότι τα μόρια αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα στην επάνω επιφάνεια της αεροτομής λόγω υποπίεσης.
Επιπρόσθετα η αεροτομή NACA 6412 έχει καλύτερη άντωση από την NACA 0012, NACA 2412 καθώς και NACA 23024.
Ακολουθούν διαγράμματα και με τις τέσσερις αεροτομές μαζί από την εντολή Multi – Threated Batch Analysis:

Εικόνα 46: Συνολική σύγκριση αεροτομών NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412 και NACA 23024 για 3 * 105 - 3.1 * 105 Reynolds.

Ακολουθούν τα διαγράμματα του XFOIL για τις αεροτομές NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412 και NACA 23024
χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης για 310.000 Reynolds με σκοπό την μελέτη της γωνίας αποκόλλησης του οριακού στρώματος:
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Εικόνα 47: XFOIL – NACA 0012 στις 13 μοίρες γωνία προσβολής για αριθμό Reynolds 3.1 * 105.

Εικόνα 48: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 0012 στις 13 μοίρες γωνία προσβολής για αριθμό Reynolds 3.1 * 105.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αποκόλληση του οριακού στρώματος στις 14 μοίρες για την αεροτομή NACA 0012, με
μείωση του συντελεστή άντωσης CL, και αύξηση της οπισθέλκουσας CD και της ροπής πρόνευσης CM.

Εικόνα 49: XFOIL – Αποκόλληση οριακού στρώματος για NACA 0012 στις 14 μοίρες για αριθμό Reynolds 3.1 * 105.
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Εικόνα 50: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων, Αποκόλληση οριακού στρώματος για NACA 0012 στις 14 μοίρες
για αριθμό Reynolds 3.1 * 105.

Εικόνα 51: XFOIL – NACA 2412 στις 15 μοίρες γωνία προσβολής για αριθμό Reynolds 3.1 * 105.
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Εικόνα 52: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 2412 στις 15 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αποκόλληση του οριακού στρώματος στις 16 μοίρες για την αεροτομή NACA 2412, με
μείωση του συντελεστή άντωσης CL, και αύξηση της οπισθέλκουσας CD και της ροπής πρόνευσης CM.

Εικόνα 53: XFOIL – NACA 2412 στις 16 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds και αποκόλληση οριακού στρώματος.
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Εικόνα 54: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 2412 στις 16 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds
και αποκόλληση οριακού στρώματος.

Εικόνα 55: XFOIL – NACA 6412 στις 12 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds.
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Εικόνα 56: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 6412 στις 12 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αποκόλληση του οριακού στρώματος στις 13 μοίρες για την αεροτομή NACA 6412, με
μείωση του συντελεστή άντωσης CL, και αύξηση της οπισθέλκουσας CD και της ροπής πρόνευσης CM.

Εικόνα 57: XFOIL – NACA 6412 στις 13 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds
και αποκόλληση οριακού στρώματος.

Εικόνα 58: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 6412 στις 13 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds
και αποκόλληση οριακού στρώματος.
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Εικόνα 59: XFOIL – NACA 23024 στις 21 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds.

Εικόνα 60: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων για NACA 23024 στις 21 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αποκόλληση του οριακού στρώματος στις 22 μοίρες για την αεροτομή NACA 23024, με
μείωση του συντελεστή άντωσης CL, και αύξηση της οπισθέλκουσας CD και της ροπής πρόνευσης CM.

Εικόνα 61: XFOIL – NACA 23024 στις 22 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds
και αποκόλληση οριακού στρώματος.

Εικόνα 62: XFOIL – Διάνυσμα πιέσεων NACA 23024 στις 22 μοίρες γωνία προσβολής για 3.1 * 105 Reynolds
και αποκόλληση οριακού στρώματος.
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Αποτελέσματα XFLR5 και XFOIL, για CLmax, CD και CM για αεροτομές, NACA 0012, NACA 2412, NACA 6412 και
NACA 23024 για ροή 3.1 * 105 Reynolds:
Αποτελέσματα XFLR5

Πίνακας 8: Αποτελέσματα συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας, ροπής πρόνευσης και του λόγου CL/CD του XFLR5.
Αποτελέσματα XFOIL

Πίνακας 9: Αποτελέσματα συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας, και ροπής πρόνευσης. Αφορά κυρίως τον λόγο CL/CD.

Από τα παραπάνω διαγράμματα και αποτελέσματα του XFLR5 και XFOIL, συμπεραίνεται ότι τα δύο προγράμματα είναι
πανομοιότυπα, στον υπολογισμό του συντελεστή άντωσης, αλλά το ίδιο δεν ισχύει και για την γωνία προσβολής της αεροτομής
και την αποκόλληση του οριακού στρώματος, όπου για την NACA 23024 υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 2 μοιρών και
τέλος για την NACA 6412 καθώς και NACA 2412 υπάρχει μια διαφορά 1 μοίρα.

3.5 Αποτελέσματα προγράμματος XFOIL και XFLR5, για σύγκριση των συντελεστών άντωσης,
οπισθέλκουσας, ροπής πρόνευσης και της γωνίας αποκόλλησης οριακού στρώματος.
Αφορά αεροτομή NACA 2412, χωρίς χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης σε διάφορες γωνίες
προσβολής και αριθμό ροής Reynolds 3.1 * 105
Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες τα αποτελέσματα του XFLR5 και τα αποτελέσματα του XFOIL για του συντελεστές
άντωσης, οπισθέλκουσας, ροπής πρόνευσης και τον λόγο CL/CD. Αφορά αεροτομή NACA 2412 σε διάφορες γωνίες προσβολής για αριθμό ροής 3.1 * 105 Reynolds.
Αποτελέσματα XFLR5

Πίνακας 10: XFLR5 - Αποτελέσματα συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης
για αεροτομή NACA 2412 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds.
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Αποτελέσματα XFOIL

Πίνακας 11: XFOIL - Αποτελέσματα συντελεστών άντωσης, οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης
για αεροτομή NACA 2412 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds.

Παρακάτω παρουσιάζονται από τους παραπάνω πίνακες σε διαγράμματα, οι διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο προγράμματα Η/Υ XFLR5, και XFOIL, σχετικά με την γωνία αποκόλλησης οριακού στρώματος για αεροτομή NACA 2412:

Εικόνα 63: Διαφορές προγράμματος XFLR5 και XFOIL, για αεροτομή NACA 2412 σε ροή 3.1 *105 Reynolds, για διάφορες γωνίες
προσβολής της αεροτομής. Αφορά τον συντελεστή CL και τις διαφορές στην γωνία αποκόλλησης του οριακού στρώματος.
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Εικόνα 64: Διαφορές προγράμματος XFLR5 και XFOIL, για αεροτομή NACA 2412 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds,
για διάφορες γωνίες προσβολής της αεροτομής. Αφορά τον συντελεστή οπισθέλκουσας CD.
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Εικόνα 65: Διαφορές προγράμματος XFLR5 και XFOIL για αεροτομή NACA 2412 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds
για διάφορες γωνίες προσβολής της αεροτομής. Αφορά τον συντελεστή ροπής πρόνευσης CΜ.
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Στο παρακάτω διάγραμμα CL/CD όπου και είναι ο πιο σημαντικός όρος στην αεροναυπηγική παρουσιάζονται οι διαφορές
μεταξύ των δύο προγραμμάτων XFLR5 και XFOIL:

Εικόνα 66: Σύγκριση αποτελεσμάτων του XFLR5 και του XFOIL για αεροτομή NACA 2412 σε διάφορες γωνίες προσβολής
για ροή 3.1 * 105 Reynolds. Αφορά τον λόγο CL/CD.
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4. Συμπεράσματα
Γενικά, τα αποτελέσματα του XFOIL και του XFLR5 είναι περίπου όμοια για τον υπολογισμό του συντελεστή άντωσης,
οπισθέλκουσας και ροπής πρόνευσης. Υπάρχουν μεταξύ τους αποκλίσεις, σχετικά με την γωνία αποκόλλησης του οριακού
στρώματος, όπου είναι και ο πιο σημαντικός όρος για μια αεροναυπηγική κατασκευή μαζί με τον λόγο CL/CD. Υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων για την αποκόλληση του οριακού στρώματος της τάξης της μίας μοίρας για την NACA
2412 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds, ή και δύο μοιρών για την NACA 23024 σε ροή 3.1 * 105 Reynolds. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
μια μεγάλη απόκλιση του συντελεστή CL/CD.
Τώρα για την χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης του αέρα στο XFLR5, τα αποτελέσματα για τους συντελεστές άντωσης, αντίστασης και ροπής πρόνευσης που βγάζει το πρόγραμμα, έχουν μεγάλη απόκλιση συγκρινόμενα με τα αποτελέσματα της αεροσήραγγας TecQuipment AF100, αλλά έχουν και ομοιότητα σχετικά με την αποκόλληση του οριακού στρώματος για χρήση
πτερυγίου πρόσπτωσης.
Στην συνέχεια παρατηρώντας τα αποτελέσματα του XFLR5, για χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης σε αεροτομή, στις 0 μοίρες
γωνίας προσβολής, και κάνοντας χρήση του πτερυγίου πρόσπτωσης στις 12 μοίρες ο συντελεστής άντωσης είναι CL = 0.968.
Αντίστοιχα στην αεροσήραγγα στις 0 μοίρες γωνία προσβολής η αεροτομή, και χρήση πτερυγίου πρόσπτωσης στις 12 μοίρες,
ο συντελεστή άντωσης είναι CL = 1.328. Επιπρόσθετα υπάρχει ομοιότητα και στο XFLR5 αλλά και στα αποτελέσματα της
αεροσήραγγας της TecQuipment AF100, σχετικά με την αποκόλληση του οριακού στρώματος για χρήση του πτερυγίου πρόσπτωσης στις 13 μοίρες με δραστική μείωση του συντελεστή άντωσης CL καθώς και αύξηση του συντελεστή αντίστασης CD.
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Ανάπτυξη ψηφιακού σεναρίου με ενσωμάτωση προσεγγίσεων Εκπαίδευσης
S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics Education)
στη Moodle για μάθηση μέσω κινητών συσκευών (Mobile learning):
Διαθέσεις εκπαιδευτικών μηχανολόγων σχετικά με το ψηφιακό σενάριο
Κωνσταντίνος Κορρές1
Πολύδωρος Σταυρόπουλος2

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο ενσωματώνει προσεγγίσεις Εκπαίδευσης S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics Education) στην πλατφόρμα Moodle της Gnomio. Το ψηφιακό
σενάριο έχει αναπτυχθεί για μάθηση μέσω κινητών συσκευών (Mobile learning) και περιλαμβάνει την αξιοποίηση λογισμικών και
προσομοιώσεων για τη διδασκαλία του μαθήματος των καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτου. To ψηφιακό σενάριο μπορεί να
εφαρμοστεί είτε σύγχρονα ή ασύγχρονα από απόσταση. Για τις ανάγκες του ψηφιακού σεναρίου έχουν κατασκευαστεί ένα μοντέλο
προσομοίωσης σε EJS – Javascript και δύο εφαρμογές στο MIT Inventor app2 για κινητό ή tablet με λειτουργικό Android. Οι εφαρμογές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στους μαθητές και απαιτείται εγκατάσταση τους. Οι δυο αυτές εφαρμογές προσφέρουν
θεωρία επί του μαθήματος και ερωτήσεις σωστού – λάθους με ανατροφοδότηση (feedback). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
αποτελέσματα από μελέτη περίπτωσης στην οποία 40 εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι εκτέλεσαν το σενάριο από απόσταση. Ειδικότερα
παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με τις διαθέσεις τους ως προς το ψηφιακό σενάριο στη Moodle.

Summary
This paper presents the development of a digital educational scenario, that incorporates S.T.E.M. Education approaches (Science,
Technology, Engineering, Mathematics Education), to the Gnomio Moodle platform. The digital scenario has been developed for
mobile learning and includes the utilization of software and simulations, in the teaching of the course of car catalytic converters. The
scenario can be applied via synchronous or asynchronous communication at a distance. We have used an EJS – Javascript simulation
model and two MIT Inventor app2 apps for Android mobile phones and tablets. These applications can be sent to the students via
email and installation is required. These two applications offer theory on the course and correct – false questions with feedback. In
this paper we present results from a case study in which 40 educators, Mechanical Engineering teachers, run the scenario at a distance.
In particularly, the paper presents results concerning their attitudes regarding the digital scenario in Moodle.

Λέξεις κλειδιά
Ψηφιακά σενάρια, Mobile learning, Εκπαίδευση S.T.E.M., Moodle

1.0 Εισαγωγή
Ο κύριος στόχος της μάθησης μέσω κινητών συσκευών (Mobile Learning) είναι ο μαθητής να χρησιμοποιεί τις διάφορες
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως για παράδειγμα το κινητό, το tablet ή το ipad, σύγχρονα ή ασύγχρονα, σε οποιοδήποτε
χώρο και χρόνο, ως εργαλείο μάθησης (Crescente & Lee, 2011). Η Moodle είναι μία πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα της διεξαγωγής μαθημάτων ασύγχρονα και σύγχρονα
(Κορρές, 2016γ). Αντίθετα με άλλα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems–LMS), τα οποία είναι
επικεντρωμένα στα εργαλεία που διαθέτουν (tool–centered), η πλατφόρμα Moodle είναι επικεντρωμένη στην αποτελεσματικότητα της μάθησης (learning–centered). Έτσι πέρα από το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνεται μεγάλη σημασία στη
συνεργασία των εκπαιδευόμενων στη δόμηση της γνώσης, την κοινή χρήση πόρων, την επικοινωνία μέσω συζητήσεων και την
ανταλλαγή ιδεών (Nash & Moore, 2014, Rice, 2015).
Οι προσεγγίσεις Εκπαίδευσης S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics Education) είναι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν 4 κλάδους: τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Στην
παρούσα εργασία έχει γίνει συνδυασμένη ανάπτυξη ενός ψηφιακού διδακτικού σεναρίου για μάθηση μέσω κινητών συσκευών
(mobile learning) στην πλατφόρμα Moodle. Το σενάριο είναι δομημένο με προσεγγίσεις Εκπαίδευσης S.T.E.M. και έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Gnomio.
Μπορεί κανείς εύκολα να δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης στη Moodle, χωρίς να εγκαταστήσει τη Moodle. Μία πλατφόρμα η οποία παρέχει αυτή τη δυνατότητα και η οποία επιλέχθηκε είναι η Gnomio, η οποία
υποστηρίζει Ελληνικά στα μαθήματα, στο περιεχόμενο κλπ, τα μενού εντολών εντούτοις είναι στα Αγγλικά, επιτρέπει την παρακολούθηση μαθημάτων από τους μαθητές ως guest/επισκέπτες χωρίς log in, επίσης επιτρέπει την αυτοεγγραφή (self–enrollment) σε μαθήματα για τους εγγεγραμμένους χρήστες (https://www.gnomio.com/).
korres.konstantinos@gmail.com. Μαθηματικός, Δρ Διδακτικής Θετικών Επιστημών με Νέες Τεχνολογίες Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάσκων
Π.Μ.Σ. S.T.E.M. ΑΣΠΑΙΤΕ.
2
sv1ahh@gmail.com. Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ, MSc STEM in Education, Δ/ντης 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά.
1
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Η ένταξη των προσεγγίσεων S.T.E.M. προτείνεται μεταξύ άλλων, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε όσους
σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα, τόσο γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τη μάθηση μέσα από την ολιστική αντιμετώπιση προβλημάτων, όσο και γιατί γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τις εφαρμογές της (Ι.Ε.Π., πράξη 8/7/2015).
Στην Ελλάδα η μοναδική κινητικότητα που διαφαίνεται σήμερα ως προς την εφαρμογή των προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης
S.T.E.M. στα σχολεία είναι στην εκπαιδευτική ρομποτική.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ψηφιακού σεναρίου με την ενσωμάτωση προσεγγίσεων S.T.E.M. στην
πλατφόρμα Moodle της Gnomio. Το ψηφιακό σενάριο έχει αναπτυχθεί για μάθηση μέσω κινητών συσκευών (Mobile learning)
και περιλαμβάνει την αξιοποίηση λογισμικών και προσομοιώσεων για τη διδασκαλία του μαθήματος των καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτου. Έχουν σχεδιαστεί κατάλληλες εφαρμογές λογισμικών τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά
την εφαρμογή του σεναρίου ασύγχρονα ή σύγχρονα στο κινητό ή το tablet.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι όλων των κλάδων που διδάσκουν στη Β/θμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και εκτέλεσαν το σενάριο από
απόσταση. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι διαθέσεις τους σχετικά με το ψηφιακό σενάριο στη Moodle. Στους εκπαιδευτικούς
μηχανολόγους δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια διαθέσεων σχετικά το ψηφιακό σενάριο. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του
στατιστικού πακέτου SPSS. Τα αποτελέσματα της μελέτης στο συγκεκριμένο δείγμα είναι πολύ θετικά, αφού οι συμμετέχοντες
δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση και προθυμία να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακά διδακτικά σενάρια στη Moodle
για μάθηση μέσω κινητών συσκευών.

1.1 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Για το σχεδιασμό του περιεχομένου αυτής της διδακτικής ενότητας αξιοποιήθηκε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της
τελευταίας τάξης των Τεχνικών Οχημάτων των ΕΠΑ.Λ. (Υ.Α. 75255/Γ2, ΦΕΚ 1232/1-7-2008). Επιλέχθηκε η ενότητα των καταλυτικών μετατροπέων και ειδικότερα η υποενότητα των Ηλεκτρικά Θερμαινόμενων Καταλυτικών Μετατροπέων (Electric
Heated Catalytic Converter – E.H.C.C.), με σκοπό την παρουσίαση και μελέτη της σύγχρονης τεχνολογίας που δεν καλύπτεται
από το σχολικό εγχειρίδιο (Σταυρόπουλος & Μανίκας, 2000). Σε κανένα διδακτικό εγχειρίδιο, δεν γίνεται αναφορά στους
ηλεκτρικά θερμαινόμενους καταλύτες, οι οποίοι παρουσιάζονται και μελετώνται σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο. Ο
συγκεκριμένος τύπος καταλύτη αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και πρωτοποριακό θέμα.
Το ψηφιακό σενάριο διδασκαλίας είναι ανεπτυγμένο ώστε να ενσωματώνει προσεγγίσεις S.T.E.M. Ειδικότερα οι προσεγγίσεις S.T.E.M. οι οποίες αξιοποιούνται στο ψηφιακό σενάριο είναι:
• Science – Υπολογισμός του χρόνου προθέρμανσης της αντίστασης, από την περιοχή φάσματος R.G.B. της εκπεμπόμενης
ακτινοβολίας (Φυσική). Μετατροπή των ρύπων με κατάλυση (Χημεία).
• Technology – Χρήση λογισμικών σε υπολογιστές και εφαρμογών σε κινητά ή tablet (Πληροφορική).
• Engineering – Κατασκευή και χρήση μοντέλου προσομοίωσης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση πειράματος (EHCC)
στο εργαστήριο αυτοκινήτου.
• Mathematics – Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών του φορέα του καταλύτη (όγκος, αυλοί ροής καυσαερίων) με μοναδικά δεδομένα τη διάμετρο και το ύψος.
Οι Atkinson & Mayo (2010) αναφέρουν ότι η καινοτομία έχει ισχυροποιήσει την οικονομία των Η.Π.Α, με παράλληλη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Αναφέρουν επιτακτικά ότι είναι ώρα για νέες προσεγγίσεις με βάση την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Το 2015, το Ίδρυμα Jack Kent Cooke επιχορήγησε Ακαδημίες και Πανεπιστήμια
με το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, για τους ασθενέστερους οικονομικά φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν
αντικείμενα S.T.E.M. (http://www.jkcf.org/cooke-foundation-awards-16-million-in-stem-education-grants/) Ο πρώην πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Obama, σε έγγραφο του το 2013, επεσήμανε την ανάγκη για 100.000 εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην Εκπαίδευση S.T.E.M. στις Η.Π.Α. (https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/stem_teachers _release_3-18-13_doc.pdf).
Σύμφωνα με τον Beatty (2011), σε πολλές περιλήψεις βιβλίων σχετικά με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να διδάξουν εφαρμογές S.T.E.M., υποδεικνύεται ότι πρέπει προηγουμένως να παρακολουθήσουν επιμόρφωση. Θεωρείται απαραίτητο δηλαδή να εκπαιδευτούν πρακτικά στα μαθήματα που διδάσκουν σε συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις,
ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης project (ερευνητικών εργασιών).
Τα διδακτικά σενάρια είναι σύνολα μεθόδων ή διδακτικών προσεγγίσεων προσανατολισμένα στην πράξη. Τα διδακτικά
σενάρια υποστηρίζουν την προσφορά ή την οικειοποίηση μαθησιακών περιεχομένων με τις αναγκαίες ειδικές διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση. Προσφέρουν διόδους στη διδασκαλία η οποία είναι προσανατολισμένη στην
πράξη και καθιστούν δυνατή την αυτόνομη μάθηση κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές. Περιγράφουν
ενέργειες του εκπαιδευτικού (διδακτικές ενέργειες) και ενέργειες των μαθητών (μαθησιακές ενέργειες) (Huttner, 2009).
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά ή διδακτικά σενάρια είναι σύνθετα αντικείμενα και εστιάζονται σε έννοιες. Σε μια τέτοια διδασκαλία μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι, όπως περισσότερα του ενός λογισμικά, σημειώσεις, ιστοσελίδες, όργανα προκειμένου να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Γενικότερα, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο
αποτυπώνει το σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, την μέθοδο, τα
εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες και το πλάνο εφαρμογής σ’ ένα πλαίσιο (Σοφός κ.α., 2015).
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Το διδακτικό σενάριο που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας για εκπαίδευση από απόσταση (Moodle), περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία η μέθοδος επίλυσης προβλήματος (Οικονομίδης,
2016):
- Καθορισμός του προβλήματος
- Εξασφάλιση απαιτούμενου εξοπλισμού
- Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης του προβλήματος
- Προετοιμασία τάξης μέσω ερωτήσεων
- Υποθέσεις μαθητών
- Σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας
- Μετρήσεις (Πειραματικά δεδομένα και εκτίμηση των προσεγγίσεων)
- Ανάλυση των πειραματικών δεδομένων (σύνθεση των επιμέρους τμημάτων)
- Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking–CΤ) αποτελεί επίσης καινοτομία για την Εκπαίδευση.
Σύμφωνα τους Μαυρουδή, Πέτρου & Φεσάκη (2014) η ανάπτυξη της ικανότητας της υπολογιστικής σκέψης θεωρείται κλειδί
για την αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων από τους πολίτες στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία.
Επιπλέον, η υπολογιστική σκέψη θεωρείται σημαντική για την προσέγγιση οποιουδήποτε άλλου επιστημονικού και τεχνολογικού αντικειμένου δεδομένης της επίδρασης της πληροφορικής στην επιστημολογία και τη μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων.
Το σενάριο το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, είναι καινοτόμο και αξιοποιεί σύγχρονες διδακτικές μεθόδους
(εκπαιδευτικά λογισμικά και mοbile learning). Οι S.T.E.M. προσεγγίσεις που έχουν ενσωματωθεί στο σενάριο αποτελούν
σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της υπολογιστικής σκέψης με την επίλυση προβλημάτων. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους
μαθητές να μετατρέψουν σύνθετα προβλήματα σε ευκολότερες διαδικασίες, ακολουθώντας βήμα – βήμα τα στάδια των φάσεων
του σεναρίου (Wing, 2006).

1.2 Παρουσίαση του ψηφιακού σεναρίου
Tο σενάριο είναι ανηρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση: https://sv1ahh.gnomio.com/ και έχει διάρκεια 140 λεπτά (Εικόνα
1). Κατά την ανάπτυξη του έγινε χρήση πολλών δραστηριοτήτων όπως chat room, forum, φύλλων εργασίας πολυμέσων.

Εικόνα 1: Σενάριο στην πλατφόρμα Moodle-Gnomio.

Οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να επιλέξει από αριστερά τη φάση ή τη δραστηριότητα την
οποία επιθυμεί και να μεταβεί απευθείας σε αυτήν. Δεξιά επάνω υπάρχει η γραφική παράσταση με την εξέλιξη των φάσεων,
τα εικονίδια γίνονται πράσινα όταν οι φάσεις έχουν εκτελεστεί ενώ είναι κόκκινα όταν αυτές εκκρεμούν.
Τα topics (ενότητες) του σεναρίου έχουν διαμορφωθεί σε πέντε φάσεις. Στην αρχή έχει προστεθεί μια ανεξάρτητη ενότητα,
με τίτλο «Εισαγωγή στη Θεωρία των Καταλυτικών Μετατροπέων Αυτοκινήτων» η οποία περιλαμβάνει σύγχρονη θεωρία
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Οι πέντε φάσεις του σεναρίου είναι:
1. Έλεγχος προαντιλήψεων των μαθητών
2. Διατύπωση υποθέσεων
3. Διερεύνηση – δεδομένα
4. Συζήτηση, εφαρμογές, μεταγνώση
5. Αξιολόγηση
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Εικόνα 2: Οθόνη κινητού του μοντέλου προσομοίωσης κυλινδρικού φορέα.

Στην τρίτη φάση του σεναρίου έχει σχεδιαστεί εφαρμογή η οποία για να εφαρμοστεί, απαιτείται κινητό ή tablet με λειτουργικό Android. Με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής υπολογίζεται ο όγκος του φορέα με δεδομένα την ακτίνα και το ύψος
αυτού. Επίσης υπολογίζεται αυτόματα και ο αριθμός των αυλών ροής καυσαερίων σε μεταλλικό και κεραμικό καταλύτη. Στην
Εικόνα 2 παρατηρούμε την οθόνη του κινητού με την εφαρμογή σε εξέλιξη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να σταλεί με
email στο κινητό το αρχείο Ejss αφού προηγουμένως έχει εγκατασταθεί το Ejss Reader Free από το Play Store ώστε να μπορεί
να εκτελεστεί το αρχείο. Επίσης στην ίδια φάση έχει προστεθεί μία επιπλέον δραστηριότητα η οποία μπορεί να εκτελεστεί
από υπολογιστή με το ελεύθερο λογισμικό Tracker. Αν δεν υπάρχει επιθυμία να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για την ανάλυση
του video για την εύρεση του χρόνου πυράκτωσης της αντίστασης, τότε υπάρχει αναρτημένο το video στο τέλος της τρίτης
φάσης, ώστε να μπορεί ο συμμετέχων να χρονομετρήσει τη διαδικασία αν το επιθυμεί. Ο συμμετέχων πρέπει προηγουμένως
να έχει εκτελέσει το πείραμα στο εργαστήριο αυτοκινήτου ώστε να διαθέτει τα δεδομένα για να είναι σε θέση να εργαστεί
από απόσταση. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός για την εύρεση της τάσεως, εντάσεως
και θερμοκρασίας πυρακτώσεως δίδονται οι τιμές στο τέλος του “φύλλου εργασίας υπολογισμού ηλεκτρικών μεγεθών” (Εικόνα 5).

Εικόνα 3: Απαραίτητος εξοπλισμός.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός (Εικόνα 3) που απαιτείται για την επιτυχή πραγματοποίηση του σεναρίου είναι:
θερμόμετρο υπερύθρων,
ψηφιακό πολύμετρο,
αμπεροτσιμπίδα συνεχούς ρεύματος,
δύο συσσωρευτές 12Volts,
δύο ζευγάρια καλώδια σύνδεσης συσσωρευτών,
βιντεοκάμερα με τρίποδο.
Το λογισμικό Tracker Video Analysis που χρησιμοποιήθηκε (Εικόνα 4), είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο δίνει τη
δυνατότητα ανάλυσης κίνησης και φάσματος. Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στη θεματολογία της επιστήμης της Φυσικής. Αξιοποιήθηκε για τον υπολογισμό του χρόνου πυράκτωσης της ηλεκτρικής αντίστασης του καταλύτη. Η μέθοδος αυτή δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τη μέτρηση οπτικής παρατήρησης με χρήση χρονομέτρου. Η ανάλυση του video που έχει
καταγράψει την πυράκτωση της αντίστασης του καταλύτη γίνεται στην περιοχή RGB (Red, Green, Blue) και δίνει με ακρίβεια
το μέσο όρο της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια θέρμανσης του καταλύτη με ηλεκτρικό
ρεύμα.
-
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Εικόνα 4: Ανάλυση προφίλ RGB της αντίστασης του E.H.C.C.

Εικόνα 5: Δραστηριότητες τρίτης φάσης σεναρίου.

Στο τέλος του σεναρίου στο topic «Φύλλο πληροφοριών και εφαρμογές για κινητό» διατίθενται δύο εφαρμογές που μπορούν να αποσταλούν με email στα κινητά ή τα tablet των μαθητών (με λειτουργικό Android). Με τη σειρά τους οι μαθητές
μπορούν να κάνουν εγκατάσταση και θα έχουν όλο το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος των ηλεκτρικά θερμαινόμενων καταλυτικών μετατροπέων. Η κατασκευή τους έχει γίνει στην πλατφόρμα MIT Inventor application2. Ο προγραμματισμός είναι
φιλικός στο χρήστη και γίνεται με scratch. Οι δυο αυτές εφαρμογές περιέχουν θεωρία και ερωτήσεις σωστού – λάθους με
ανατροφοδότηση.
Η Google ανέπτυξε το App Inventor, ένα ελεύθερο και ανοικτό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, ιδανικό για χρήστες
με ελάχιστη ή και καθόλου σχετική εμπειρία, το οποίο πλέον αναπτύσσεται και συντηρείται από το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής στον τομέα της Πληροφορικής.

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα
Τα Ερευνητικά Ερωτήματα τα οποία μελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι δύο:
1. Υπάρχει επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη διδασκαλία από απόσταση μέσω ψηφιακού διδακτικού σεναρίου
το οποίο ενσωματώνει προσεγγίσεις S.T.E.M.;
2. Υπήρξε αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών να εντάξουν ψηφιακά σενάρια από απόσταση στη Moodle για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους;
Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, το επόμενο βήμα ήταν η επεξεργασία των στοιχείων. Για την ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης και
επεξεργασίας πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο με μεγάλη ακρίβεια (Korres, 2011).

1.4 Η μεθοδολογία της μελέτης
Σαράντα εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ) ήταν οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου στη Moodle από απόσταση. Οι τριάντα τέσσερις εκπαιδευτικοί ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και έξι από την περιφέρεια. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, ενημερώθηκαν με Leaflet και εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής. Το χαρακτηριστικό του δείγματος αυτού είναι ότι ήταν βολικό
δείγμα (convenient sample). Ήταν όλοι άνδρες αφού οι γυναίκες σπανίζουν στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών Μηχανολόγων.
Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν για συμπλήρωση είναι δομημένα με κλειστού τύπου ερωτήσεις και απαντήθηκαν γραπτά.
Το ερωτηματολόγιο πριν την εφαρμογή του σεναρίου περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
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• Η πρώτη κατηγορία έχει τα προσωπικά στοιχεία σε τρεις μη αριθμημένες ερωτήσεις (φύλο, έτη προϋπηρεσίας και κλάδος
ειδικότητας).
• Η δεύτερη κατηγορία αναζητάει στοιχεία χρήσης υπολογιστή και επιμόρφωσης με τις τέσσερις πρώτες αριθμημένες ερωτήσεις (1 – 4).
• Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα σενάρια, το S.T.E.M. και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται
στη μοντελοποίηση (5 – 10).
Το ερωτηματολόγιο μετά την εφαρμογή του σεναρίου περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε έξι κατηγορίες:
• Η πρώτη κατηγορία (1 – 7) προσπαθεί να αναγνωρίσει τις δυσκολίες στη χρήση της πλατφόρμας και τις δυσκολίες που πιθανόν να υπήρξαν.
• Η δεύτερη κατηγορία (8 – 17) ανιχνεύει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του σεναρίου.
• Η τρίτη κατηγορία (18 – 19) αναφέρεται στη μεθοδολογία των λογισμικών.
• Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει την ερώτηση 20 με την οποία ελέγχουμε αν ο συμμετέχων θα επιδίωκε να αναπτύξει
σενάριο μόνος του.
• Η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 21 έως 22 οι οποίες είναι σχετικές με την εκτέλεση του σεναρίου και τη
συνεργασία των συμμετεχόντων.
• Η έκτη κατηγορία περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 23 έως 25 οι οποίες αφορούν τη βελτίωση και προαγωγή της διδασκαλίας
μέσω του σεναρίου.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική συμπλήρωση, όμως για τα ερωτηματολόγια από την περιφέρεια
χρειάστηκε τηλεφωνική επικοινωνία ή email.
Τα δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία έρευνας περιλαμβάνουν ερωτήσεις που έχουν δημοσιευτεί
στις έρευνες:
α) Kyriazis, A., Psycharis, S., Korres, K. (2009). «Discovery Learning and the Computational Experiment in Higher Mathematics
and Science Education: A Combined Approach». International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET) of the
International Association of Online Engineering (IAOE), Volume 4, Issue 4, December 2009.
β) Κορρές Κ. (2016δ). “Διδακτικός σχεδιασμός με τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου”. i–Teacher, 12ο τεύχος,
σελίδες 92–100.
γ) Korres K., Kyriazis A. (2010). “Instructional Design using computers as cognitive tools in Mathematics and Science Higher
Education”. Σύγχρονα θέματα Εκπαίδευσης (Contemporary Issues in Education), Τόμος 1, Τεύχος 1, σελ. 43–65. Εκδόσεις
Παπαζήση.
Επίσης περιλαμβάνουν ερωτήσεις από την έρευνα της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού πακέτου
«Επαναληπτικές διαδικασίες» δεκατριών εκπαιδευτικών σεναρίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η οποία απευθυνόταν σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (2007–2008). Το πακέτο εστίαζε ιδιαίτερα στα fractals και τις ιδιότητες τους. Η πιλοτική
εφαρμογή έγινε σε 27 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και 27 μαθητές της Β΄ Λυκείου οι οποίοι φοιτούσαν στα Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή το σχολικό έτος 2007 – 2008 την περίοδο από 1 έως 4 Οκτωβρίου.
Οι επιλογές των διαθέσεων στις απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα ήταν από 1 έως 5 με το 1 να αντιστοιχεί στο Διαφωνώ και το 5 στο Συμφωνώ.

1.5 Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα διαγράμματα από την ποσοτική ανάλυση που έγινε με το λογισμικό SPSS
στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων πριν και μετά την εφαρμογή του σεναρίου (Κορρές, 2016α, 2016β).
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών με την πολυετή προϋπηρεσία στην τεχνική εκπαίδευση (Διάγραμμα 1) που συμμετείχαν
στην πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου από απόσταση έχουν σημαντική αξία. Παρατηρούμε ότι το 90% έχει πάνω από 10έτη
προϋπηρεσία στη διδασκαλία μαθημάτων στο εργαστήριο οχημάτων. Το υπόλοιπο 10% έχει λιγότερο από 10 έτη.

Διάγραμμα 1: Εμπειρία συμμετεχόντων.
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Διάγραμμα 2: Τι είναι STEM;

Η συμμετοχή ανά κλάδο ήταν 33 εκπαιδευτικοί Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), 5 Δευτεροβάθμιας Τεχνικής (ΤΕ)
και 2 Κατωτέρων Σχολών (ΔΕ).
Τριάντα οκτώ από τους σαράντα απάντησαν πριν την εφαρμογή του σεναρίου ότι έχουν ενδιαφέρον για τους υπολογιστές.
Δήλωσαν όλοι ότι έχουν σχετική εμπειρία στους υπολογιστές με περισσότερα από 5 έτη.
Το 10% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, κανένας δεν δήλωσε ότι έχει αναπτύξει
κάποιο ψηφιακό διδακτικό σενάριο σύγχρονα ή ασύγχρονα, μόνο δύο δήλωσαν ότι έχουν κάνει εφαρμογή σεναρίου άλλου
συναδέλφου. Σχεδόν κανένας δεν γνώριζε λογισμικά στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν μοντέλα προσομοίωσης για να
χρησιμοποιηθούν σε προσεγγίσεις S.T.E.M.
Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται ότι το 90% δεν γνώριζε τι είναι προσέγγιση S.T.E.M. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μόνο
δύο απάντησαν θετικά σε αυτήν την ερώτηση.
Μετά την εφαρμογή του σεναρίου από την ποσοτική ανάλυση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Όλοι απάντησαν ότι το περιβάλλον εργασίας του σεναρίου είναι φιλικό στο χρήστη και ότι μαθαίνει κανείς εύκολα με το
συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας (από απόσταση, ασύγχρονα, μέσω Moodle, με mobile learning). Σχεδόν όλοι ανέφεραν ότι
τα φύλλα εργασίας ήταν εύκολα, αυτό είναι αναμενόμενο ως συνάρτηση του γνωστικού τους επιπέδου ως εκπαιδευτικοί.
Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι διαθέσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς το ενδιαφέρον τους που προκλήθηκε από την εφαρμογή του σεναρίου στην πλατφόρμα Moodle–Gnomio. Οι διαθέσεις 4 και 5 που έχουν επιλέξει θεωρούνται
θετικές. Η επιλογή 3 θεωρείται ουδέτερη απάντηση. Οι 1 και 2 θεωρούνται αρνητικές.

Πίνακας 1. Πρόκληση ενδιαφέροντος στη διδακτική μέσω σεναρίου.

Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι όλοι συμφώνησαν ότι η διδασκαλία με προσεγγίσεις S.T.E.M. προκαλεί τη συμμετοχή στο μάθημα.

Πίνακας 2. Η διδασκαλία με προσεγγίσεις S.T.E.M. προκαλεί τη συμμετοχή στο μάθημα.
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Όλοι συμφωνούν ότι η διδασκαλία με χρήση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου βοηθάει στην κατανόηση του μαθήματος
(Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Η διδασκαλία μέσω ψηφιακού σεναρίου βοηθάει στην κατανόηση του μαθήματος.

Οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών για την προσφορά του σεναρίου ήταν πολύ θετικές, εφόσον όλοι απάντησαν ότι το σενάριο
τους προσέφερε θετικά στοιχεία (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Προσφορά ψηφιακού σεναρίου.

Μετά την εκτέλεση του σεναρίου φαίνεται καθαρά η επιδίωξη των συμμετεχόντων να αναπτύξουν μόνοι τους διδακτικό
σενάριο στο Διάγραμμα 3. Δύο εκπαιδευτικοί δεν θα το επιδιώξουν, εννέα απάντησαν με επιφύλαξη και οι είκοσι εννέα θα
επιδιώξουν να αναρτήσουν δικό τους σενάριο.

Διάγραμμα 3: Επιδίωξη ανάπτυξης σεναρίου.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έπρεπε να απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν σχετικά με το αν το ψηφιακό σενάριο
στη Moodle βελτιώνει και προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Τριάντα εννέα απάντησαν ότι συμφωνούν ότι προάγεται η
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω σεναρίου επιλέγοντας το 5 που δηλώνει πλήρη συμφωνία και μόνο ένας επέλεξε την απάντηση
4 στην 5βαθμια κλίμακα απαντήσεων που και αυτό δηλώνει συμφωνία (Διάγραμμα 4). Όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν
ότι το ψηφιακό σενάριο επηρεάζει θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάγραμμα 4: Το ψηφιακό σενάριο στη Moodle βελτιώνει και προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία.
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1.6 Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αφορά ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε πιλοτικά από σαράντα εκπαιδευτικούς
Μηχανολόγους όλων των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η εφαρμογή έγινε ασύγχρονα, από απόσταση, χρησιμοποιήθηκε κινητό ή tablet για την εκτέλεση ολόκληρου ή μέρους του σεναρίου (mobile learning).
Πριν την εκτέλεση του σεναρίου απαιτήθηκε να εκτελεστεί πείραμα με επίλυση προβλήματος στο εργαστήριο αυτοκινήτου
για την εύρεση των τιμών του ρεύματος, της τάσης και της θερμοκρασίας της αντίστασης του καταλύτη, δεδομένων που ήταν
απαραίτητα και χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο για τη διεκπεραίωση των φύλλων εργασίας. Αυτό αύξησε το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση που δεν διέθεταν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τους δόθηκαν οι τιμές. Διέθεσαν 140 λεπτά περίπου ο κάθε ένας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μέσα σε δύο εργαστήρια (πληροφορικής και αυτοκινήτων) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο δικό τους ασύγχρονα.
Από το ερωτηματολόγιο πριν την εφαρμογή του σεναρίου φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνώριζαν τι είναι
οι προσεγγίσεις S.T.E.M., επίσης δεν είχαν υπόψη τους τι είναι τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Στο ερωτηματολόγιο μετά
την εφαρμογή του σεναρίου οι απόψεις τους φαίνονται να έχουν μεταβληθεί.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα παρακάτω:
1. Υπάρχει επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη διδασκαλία από απόσταση μέσω ψηφιακού διδακτικού σεναρίου
το οποίο περιλαμβάνει προσεγγίσεις S.T.E.M.;
2. Υπήρξε αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών να εντάξουν ψηφιακά σενάρια από απόσταση στη Moodle για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους;
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε
ότι η εφαρμογή ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας στη Moodle με την ενσωμάτωση προσεγγίσεων S.T.E.M. επιφέρει βελτίωση
και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το σύνολο του δείγματος να συμφωνεί (Διάγραμμα 4).
Τα αποτελέσματα της μελέτης για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα απεικονίζονται στο Διάγραμμα 3 και δείχνουν ότι οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναπτύξουν δικό τους σενάριο στο διδακτικό τους πεδίο. Αν συγκρίνουμε τις απαντήσεις μετά την εφαρμογή του σεναρίου με τις απαντήσεις πριν την εφαρμογή του σεναρίου, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτός
από έναν (39) δεν γνώριζαν την ύπαρξη των διδακτικών σεναρίων, φαίνεται ότι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου επέφερε
αλλαγή διαθέσεων των εκπαιδευτικών. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι αυτό που κινητοποίησε τους εκπαιδευτικούς είναι
η μεθοδολογία των λογισμικών, η πρωτοτυπία του εκπαιδευτικού υλικού, το ενδιαφέρον των δραστηριοτήτων και οι προσεγγίσεις S.T.E.M.
Τα στατιστικά δεδομένα της πλατφόρμας έδειξαν ότι ο χρόνος που εκτελέστηκε το σενάριο από όλους τους συμμετέχοντες
ήταν ο προβλεπόμενος από το σχεδιασμό.
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Παράρτημα Ι. Ερωτηματολόγια Έρευνας (pre-post)
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης χρήσης ψηφιακού σεναρίου (pre)
Φύλο:
Άνδρας 
Γυναίκα 
Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας:
10-20 
20-30 
30+ 
Κλάδος:
ΠΕ 17/12 
ΤΕ01 
ΔΕΟ1 
1) Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε υπολογιστή;
 Λιγότερο από 5 έτη,
 Από 5 έως 10 έτη,
 Περισσότερο από 10 έτη.
2) Σας προκαλεί ενδιαφέρον η χρήση του υπολογιστή;
Ναι 
Όχι 
3) Έχετε συμμετάσχει σε κάποια επιμόρφωση για καινοτομίες στην εκπαίδευση;
Ναι 
Όχι 
4) Η χρήση υπολογιστών μπορεί να ενταχθεί στα τεχνικά μαθήματα;
Ναι 
Όχι 
5) Έχετε σχεδιάσει - συντάξει ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο;
Ναι 
Όχι 
6) Έχετε κάνει εφαρμογή ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου;
Ναι 
Όχι 
7) Γνωρίζετε κάποια λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγχρονη διδακτική με computational thinking;
Ναι 
Όχι 
8) Έχετε σχεδιάσει – αναπτύξει μοντέλο προσομοίωσης με λογισμικό;
Ναι 
Όχι 
9) Γνωρίζετε τι είναι το S.T.E.M. στην εκπαίδευση;
Ναι 
Όχι 
10)Τα τεχνικά μαθήματα μπορούν να διδαχθούν με τη βοήθεια μοντέλων προσομοίωσης.*

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης χρήσης ψηφιακού σεναρίου (post)
1)
2)
3)
4)

Ήταν εύκολη η πρόσβαση στην πλατφόρμα που υπάρχει το ψηφιακό σενάριο.*
Το γραφικό περιβάλλον του σεναρίου προδιαθέτει ευνοϊκά.*
Το περιβάλλον του σεναρίου είναι φιλικό στο χρήστη.*
Mε το εκπαιδευτικό ψηφιακό σενάριο γίνεται πιο εύκολη η μάθηση σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό.*
5) Το ψηφιακό σενάριο μπορεί να εκτελεστεί χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. *
6) Τα φύλα έργου ήταν εύκολα στην εφαρμογή τους.*
7) Οι ερωτήσεις των Quiz πολλαπλής επιλογής ήταν εύκολες. *
8) Η διδασκαλία μέσω ψηφιακού σεναρίου προκαλεί το ενδιαφέρον του συμμετέχοντα.*
9) Η διδασκαλία με προσεγγίσεις S.T.E.M. προκαλεί τη συμμετοχή στο μάθημα.*
10) Υπήρχε η δυνατότητα βοήθειας από τον καθηγητή κατά την εφαρμογή του σεναρίου.*
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11) Η διδασκαλία μέσω ψηφιακού σεναρίου βοηθάει στην κατανόηση του μαθήματος.*
12)Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας ήταν κατανοητές.*
13) Οι δραστηριότητες ήταν δύσκολες.*
14)Οι δραστηριότητες ήταν βαρετές.*
15)Δεν μου προσέφερε κάτι το εκπαιδευτικό σενάριο.*
16)Αισθάνθηκα πίεση κατά τη διάρκεια εφαρμογής του.*
17)Τα φύλλα εργασίας ήταν σαφή.*
18)Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν πρωτότυπο (δεν είχα ξαναδεί ποτέ παρόμοιο).*
19)Η μεθοδολογία των λογισμικών ήταν σαφής και κατανοητή.*
20) Θα επιδιώξω να αναπτύξω ψηφιακό διδακτικό σενάριο.*
21) Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των ομάδων εργασίας.
Ναι 
Όχι 
22) Η εκτέλεση στο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σενάριο (Moodle) ήταν εύκολη.*
23) Η διδασκαλία μέσω Moodle βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ναι 
Όχι 
24)Προάγεται και βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εκτέλεση διδακτικού ψηφιακού σεναρίου ασύγχρονα (Moodle).*

Διαφωνώ
1
2

3

Συμφωνώ
4
5

* Στις ερωτήσεις υπάρχει επιλογή διαθέσεων από 1 έως 5.
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Σχεδιασμός και ανάλυση πλαισίου φορτηγού οχήματος
με πεπερασμένα στοιχεία
Ε. Γερασιμάτος1
Α. Σαββαΐδης1
Θ. Πλαγιανάκος1

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την ανάλυση ενός πλαισίου φορτηγού οχήματος με την χρήση πεπερασμένων
στοιχείων. Αναλυτικότερα, μέσω διδιάστατων κατασκευαστικών σχεδίων θα γίνει ο τρισδιάστατος σχεδιασμός και η μοντελοποίηση
του πλαισίου. Με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια του οχήματος θα προσδιοριστούν για τις δυσμενέστερες περιπτώσεις τα φορτία που
καταπονούν το πλαίσιο, οι περιοχές που δρουν αυτά, αλλά και το υλικό των επιμέρους δοκών-εξαρτημάτων του. Εν συνεχεία με την
χρήση πεπερασμένων στοιχείων θα προσδιοριστούν οι μέγιστες και οι ελάχιστες αναπτυσσόμενες τάσεις, καθώς και οι περιοχές
που εμφανίζονται. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν την στατική καταπόνηση του πλαισίου, γι’ αυτό θα γίνει και μελέτη με τις φορτίσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τη συμπεριφορά του οχήματος σε διάφορες περιπτώσεις δυναμικής φόρτισης (επιταχύνσεις,
επιβραδύνσεις κ.α.). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα προσδιοριστεί ο λόγος τάσεων για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης, ώστε
να ακολουθήσει η μελέτη του πλαισίου σε κόπωση. Τελικός στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων
ώστε να γίνουν προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής του πλαισίου.

Λέξεις-κλειδιά
Πλαίσιο φορτηγού, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, κόπωση

Abstract
The objective of this work is design and analysis of a truck frame using finite elements. Specifically, through the two-dimensional constructional drawings the three- dimensional model of the frame is constructed. Based on the technical handbooks of the truck the
loads applied on the frame are determined for the most unfavorable cases, the region they act, as well as, the material of its individual
components. Using finite element modeling the maximum and minimum stresses are predicted, as well as the regions where they are
developed. Based on the results the safety factor for all loading cases is calculated. Finally, on the basis of the above mentioned results
suggestions are made towards weight optimization of the frame.

Keywords
Chassis truck, method of finite elements, fatigue

1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία έχει βασιστεί στο σχεδιασμό των επιμέρους δοκών και εξαρτημάτων που αποτελούν το πλαίσιο φορτηγού οχήματος. Εν συνεχεία, στη συναρμολόγηση όλων αυτών και στη μελέτη του. Η μελέτη, γίνεται για τη δυσμενέστερη
περίπτωση φόρτισης του πλαισίου και αποτελείται από τη στατική καταπόνηση των μόνιμων φορτίων, αλλά και από τη δυναμική, μέσω της ταλάντωσης που προκαλείται από το οδόστρωμα. Συνεπώς, γίνεται μέσω στατικής φόρτισης, προσομοίωση
της δυναμικής καταπόνησης του πλαισίου λόγω επιταχύνσεων που οφείλονται σε ανωμαλίες του εδάφους. Η μελέτη της καταπόνησης του πλαισίου υπό δυναμική φόρτιση αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, δεδομένου ότι αφορά κόπωση, οπότε πρέπει να ελεγχθεί αν οι αναπτυσσόμενες τάσεις είναι μικρότερες
από το όριο διαρκούς αντοχής του υλικού.

2. Διαδικασία προσδιορισμού φόρτισης πλαισίου
Ως δυνάμεις που καταπονούν το πλαίσιο λαμβάνεται το άθροισμα των φορτίων που προέρχονται από το ίδιο βάρος του
οχήματος, και των φορτίων που έχει την ικανότητα να μεταφέρει.
Η A.S.T.M (American Society for Testing and Materials), ορίζει ως κόπωση την διαδικασία των προοδευτικών μεταβολών,
που συμβαίνουν στην κατασκευή, όταν αυτό υποβάλλεται σε επαναλαμβανόμενες ή τυχαία μεταβαλλόμενες καταπονήσεις,
που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αντοχής του και τελικά σε πλήρη αστοχία, μετά από κάποιο αριθμό μεταβολών του
φορτίου. Έτσι λοιπόν, όταν το όχημα κινείται σε έναν μη ομαλό δρόμο εμφανίζεται μια μεταβολή στα φορτία λόγω της ταλάντωσης. Κινούμενο σε δυσμενή κομμάτια δρόμου και συναντώντας μεγάλες ανωμαλίες με μικρή ταχύτητα, η κατακόρυφη
επιτάχυνση του φορτίου του οχήματος προσεγγίζεται με την τιμή των 1.5 g για επαναλαμβανόμενη φόρτιση.
Τα μέρη του οχήματος υποβάλλονται σε δυναμικά φορτία, δηλαδή σε δυνάμεις οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο. Τα
υλικά κάτω από τέτοια φορτία καταπονούνται σε κόπωση και αστοχούν μετά από έναν αριθμό κύκλων φόρτισης, ακόμη και
αν οι τάσεις που τα καταπονούν είναι μικρότερες από το όριο διαρροής. Παρατηρείται δηλαδή διαφορετική μηχανική συμπεριφορά ενός στοιχείου όταν αυτό υποβάλλεται σε δυναμικές ή στατικές καταπονήσεις.
1
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3. Μοντελοποίηση
3.1. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση εξαρτημάτων του πλαισίου (parts)

Εικόνα 3-1: Επιμέρους εξαρτήματα πλαισίου.
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3.2. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση πλαισίου (Assembly)

Εικόνα 3-2: Συναρμολογημένο πλαίσιο.

Εικόνα 3-3: Συναρμολογημένο πλαίσιο.

4. Προσομοίωση
4.1. Διαστασιολόγηση μοντέλου

Πίνακας 4-1: Φυσικές ιδιότητες.
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Πίνακας 4-2: Υλικά των επιμέρους κομματιών.

4.2. Προσδιορισμός φορτίσεων

Πίνακας 4-3: Επιτρεπόμενα κιλά ανά άξονα.
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4.2.1. Μέγιστη φόρτιση στον πίσω άξονα:
Στις περιοχές έδρασης της καρότσας (ιδιοκατασκευή) με το πλαίσιο τοποθετούνται δύο δυνάμεις ίσες με το μισό επιτρεπόμενο βάρος του άξονα.

Εικόνα 4-4: Δύναμη του μισού μέγιστου φορτίου πίσω άξονα.

Εικόνα 4-5: Δύναμη του μισού μέγιστου φορτίου πίσω άξονα.
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4.2.2. Μέγιστη φόρτιση στον μπροστά άξονα:
Στις περιοχές έδρασης της καμπίνας με το πλαίσιο τοποθετούνται δύο δυνάμεις ίσες με το μισό επιτρεπόμενο βάρος του
άξονα.

Εικόνα 4-6: Δύναμη του μισού μέγιστου φορτίου μπροστά άξονα.

Εικόνα 4-7: Δύναμη του μισού μέγιστου φορτίου μπροστά άξονα.
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4.3. Στηρίξεις πλαισίου
Το πλαίσιο στηρίζεται σε τέσσερα σημεία, τα οποία είναι τα σημεία που τοποθετούνται οι σούστες, οι οποίες ενώνουν
τους άξονες με το πλαίσιο.

Εικόνα 4-8: Στηρίξεις πλαισίου.

5. Αποτελέσματα
5.1. Στατική φόρτιση

Εικόνα 5-1: Προβολή πλέγματος.

Εικόνα 5-2: Κατανομή τάσεων.
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Εικόνα 5-3: Μέγιστη τάση.

Εικόνα 5-4: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης.

Εικόνα 5-5: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης (προβολή πλέγματος).

Από τις εικόνες 5-4 και 5-5 προκύπτει ότι η μέγιστη τάση που δίνει το εμπορικό πακέτο είναι σε πολύ μικρή περιοχή του
μοντέλου και οφείλεται σε συνοριακές συνθήκες. Μια λογική εκτίμηση της μέγιστης τάσης, όπως προκύπτει από την κατανομή
των τάσεων στις εικόνες αυτές, είναι 125 Mpa.
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5.2. Στατική προσομοίωση δυναμικής φόρτισης (προσαύξηση φορτίου)

Εικόνα 5-6: Προβολή πλέγματος.

Εικόνα 5-7: Κατανομή τάσεων.

Εικόνα 5-8: Μέγιστη τάση.
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Εικόνα 5-9: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης.

Εικόνα 5-10: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης (προβολή πλέγματος).

Με παρόμοιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της στατικής φόρτισης, η ελάχιστη τάση εκτιμάται από τις εικόνες 5-9 και
5-10 ως 190 Mpa.

5.3. Στατική προσομοίωση δυναμικής φόρτισης (μείωση φορτίου)

Εικόνα 5-11: Προβολή πλέγματος.
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Εικόνα 5-12: Κατανομή τάσεων.

Εικόνα 5-13: Μέγιστη τάση.

Εικόνα 5-14: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης.
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Εικόνα 5-15: Λεπτομέρεια περιοχής μέγιστης τάσης (προβολή πλέγματος).

Με παρόμοιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της στατικής φόρτισης, η ελάχιστη τάση εκτιμάται από τις εικόνες 5-14 και
5-15 ως 65 MPa.

5.4. Εύρεση λόγου τάσεων

Πίνακας 5-1: Αποτελέσματα μελέτης.

Από τα ανωτέρω αποτελέσματα λαμβάνεται ο λόγος τάσεων R

Όπου, Smin: λαμβάνεται ως η μέγιστη τιμή τάσης στην περίπτωση φόρτισης του πλαισίου μειωμένη κατά 0,5.
Όπου, Smax: λαμβάνεται ως η μέγιστη τιμή τάσης στην περίπτωση φόρτισης του πλαισίου αυξημένη κατά 1,5.

Για R = 0,3 από τεχνικά εγχειρίδια ως όριο διαρκούς αντοχής λαμβάνεται η τιμή 210 ΜPa. Συνεπώς, ο συντελεστής ασφαλείας για το πλαίσιο είναι 210/190=1,1.

5. Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Το πλαίσιο του οχήματος αντέχει και είναι ικανό να φέρει τα ανωτέρω φορτία. Αυτό φαίνεται από τις μέγιστες αναπτυσσόμενες τάσεις οι οποίες είναι μικρότερες του ορίου διαρκούς αντοχής (εικόνες 5-3, 5-13).
Τα σημεία όπου εμφανίζονται οι μέγιστες τάσεις είναι περιοχές γύρω από τις οπές σύνδεσης των κύριων δοκών με τις βάσεις που εδράζονται οι σούστες.
Ο συντελεστής ασφαλείας που προέκυψε από τη μελέτη δείχνει ότι τα φορτία που ελήφθησαν υπόψη είναι πολύ κοντά
στα πραγματικά.
Με βάση την κατανομή των αναπτυσσόμενων τάσεων στις ανωτέρω περιπτώσεις φόρτισης (εικόνες 5-2, 5-7, 5-12), παρατηρούνται περιοχές με τιμές τάσεων πολύ χαμηλές. Οι περιοχές αυτές είναι κυρίως στις ενδιάμεσες δοκούς και εξαρτήματα
(parts 4, 6, 7, 8, 2, 1, 9, 3) και λιγότερο στις κύριες δοκούς του πλαισίου. Συνεπώς, για τις περιπτώσεις φόρτισης που ελήφθησαν
υπόψη στην παρούσα εργασία, ως βελτιστοποίηση της κατασκευής προτείνεται η διάνοιξη οπών στις περιοχές αυτές με στόχο
τη μείωση του συνολικού βάρους.
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Έλεγχος της ροής σε κανάλι με απότομη αύξηση της διατομής
Α. Βούρος1
Π. Μαραζιώτη1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Η εργασία εστιάζει στο μηχανισμό αποκόλλησης της ροής και στην περιοχή του απορρέματος, πίσω από μια γεωμετρία απότομης
αύξησης της διατομής ενός ορθογωνικού καναλιού. Η αποκόλληση του ροϊκού πεδίου αποτυπώνεται στο πεδίο της στροβιλότητας,
ενώ η χαρακτηριστική συχνότητα απόρριψης στροβίλων λαμβάνεται μέσω της ανάλυσης στο πεδίο συχνοτήτων από ένα εικονικό
αισθητήριο, που τοποθετείται κοντά στην περιοχή της απότομης αύξησης της διατομής. Σε δεύτερο βήμα, επιβάλλεται στη βασική
ροή μια δευτερεύουσα, που προκαλείται από την παλμική είσοδο ρευστού, με μηδενική μέση τιμή στο χρόνο. Το αποτέλεσμα στη
διαμόρφωση του ροϊκού πεδίου παρουσιάζεται στο μέσο πεδίο και στη χρονική εξέλιξη της στροβιλότητας. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου σχήματος σε σχέση με τον έλεγχο της ροής χρήζει επιπλέον μελέτης, μέσω της καταγραφής των απωλειών πίεσης κατά
μήκος του αγωγού.

Abstract
In this paper, the backward facing step flow characteristics are presented and analyzed by monitoring the temporal evolution of the
vorticity magnitude. Mean flow properties are also presented, along with streamlines of the mean field. A secondary sinusoidal inlet
is imposed and the effects on vortex breakdown mechanism are recorded. The temporal evolution of the vorticity magnitude of the
modified flow is presented and discussed. The evaluation of the scheme in terms of active flow control, however, needs further analysis,
by analyzing the results in terms of pressure coefficient and losses.

1. Εισαγωγή
Η γεωμετρία μιας απότομης αύξησης της διατομής ενός ορθογωνικού αγωγού είναι απλή αλλά η διαμόρφωση της ροής
εμπλέκει ένα αρκετά σύνθετο μηχανισμό (references). Στο σημείο αλλαγής της διατομής, η ροή αποκολλάται και ο στρόβιλος
που απορρίπτεται, χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη συχνότητα. Αμέσως μετά την αύξηση της διατομής, και λόγω ακριβώς
της απόρριψης του συγκεκριμένου στροβίλου δημιουργείται μια περιοχη ισχυρής ανακυκλοφορίας εντός της κοιλότητας. Αμέσως μετά την περιοχή ανακυκλοφορίας, αναπτύσσεται ένα καινούριο οριακό στρώμα το οποίο αλληλεπιδρά με τη βασική,
«ελεύθερη» ροή που διέρχεται πάνω από αυτό. Λόγω της ευνοϊκής βαθμίδας πίεσης, το διατμητικό στρώμα καμπυλώνει με
κατεύθυνση προς την κατώτερη επιφάνεια του αγωγού και τελικά προσκρούει σε αυτό. Το σημείο όπου προσκρούει το διατμητικό στρώμα, ονομάζεται σημείο επανασύνδεσης ενώ η απόστασή του από το σημείο αύξησης της διατομής ονομάζεται
μήκος επανασύνδεσης. Λόγω της εγγενούς αστάθειας της ροής και της περιοδικότητας της απόρριψης του αρχικού στροβίλου,
το μήκος επανασύνδεσης δεν είναι σταθερό και τελικά κυμαίνεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος, το οποίο και ορίζει τη ζώνη
επανασύνδεσης.Οι τρείς αυτές περιοχές αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ροής, τα οποία και μπορούν να
ελεγχθούν με στόχο την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων στην κατανομή της πίεσης και στη μείωση των απωλειών, όπως
επίσης στη μείωση του θορύβου, των κραδασμών και των δονήσεων, που συνοδεύουν την αποκόλληση του ροϊκού πεδίου.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια προσπάθεια χαρακτηρισμού και ελέγχου της αποκόλλησης της ροής και του μήκους
«επανασύνδεσής» της με την χαμηλότερη επιφάνεια της γεωμετρίας. Υποθέτωντας πάντα στρωτή ροή, ο στόχος είναι αρχικά
να αναλυθεί η αποκόλληση και να καταγραφεί το μήκος επανασύνδεσης για ένα εύρος αριθμών Reynolds. Σε δεύτερο στάδιο,
η επίδραση μιας διάταξης ελέγχου που εμπλέκει προσρόφηση και εκτόνωση ρευστού αναλύεται σε σχέση με την απόδοση
του συγκεκριμένου σχήματος στον έλεγχο της αποκόλλησης και της μείωσης των απωλειών πίεσης κατά μηκος του καναλιού.Τα
αποτελέσματα της εργασίας βασίζονται στη χρήση του ανοιχτού υπολογιστικού κώδικα OpenFoam.

2. Μεθοδολογία
Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος 310 mm, ενώ η απότομη αύξηση της διατομής επιβάλλεται περίπου 20 mm από την είσοδο
του ρευστού. Στην περιοχή της εισόδου, το ύψος του αγωγού είναι 25 mm, ενώ μετά την αλλαγή της διατομής, το συνολικό
ύψος είναι 50 mm. Η διαμέριση των κελιών έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε στις κρίσιμες περιοχές, όπως αυτή όπου αναμένεται
η αποκόλληση του πεδίου, ο αριθμός των κελιών να είναι σημαντικός και οι διαστάσεις τους, όσο το δυνατό μικρότερες. Για
τη δεδομένη γεωμετρία, υιοθετήθηκε ένα δυσδιάστατο πλέγμα 12.000 κελιών.
Για την ανάλυση της αποκόλλησης της στρωτής δυσδιάστατης ροής οι εξισώσεις συνέχειας και ορμής διακριτοποιούνται
και επιλύονται αρθμητικά ώστε να προκύψει το πεδίο της πίεσης και της ταχύτητας, ενώ από τις βαθμιδες της ταχύτητας υπολογίζεται επίσης το πεδίο της στροβιλότητας. Το μοντέλο αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του ανοιχτού λογισμικού OpenFoam®
(reference). Το λογισμικό προσφέρει ένα εύρος σχημάτων διακριτοποίησης και αλγορίθμων για την επίλυση των εξισώσεων.
Προκειμένου να καταγραφεί η χρονική εξέλιξη της απόρριψης των στροβιλων κατά την αποκόλληση και να προσδιοριστεί η
χαρακτηριστική τους συχνότητα, το πεδίο επιλύθηκε υιοθετώντας τονκώδικαicoFoam (reference).
1
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3. Αποτελέσματα
Η χρονική εξέλιξη του πεδίου της στροβιλότητας χρησιμοποιείται αρχικά για την οπτικοποίηση της ροής κατά την απότομη
αύξηση της διατομής του αγωγού (διάγραμμα 1). Το διάγραμμα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η ροή αποκολλάται
ακριβώς στο σημείο αύξησης της διατομής, και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ανάπτυξης του βασικού στροβίλου. Ο στρόβιλος αυτός στη συνέχεια «σπάει» σε μικρότερες δίνες οι οποίες χαρακτηρίζουν το απόρρεμά του.
Η εμφάνιση του βασικού στροβίλου χαρακτηρίζεται από μια περιοδικότητα, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με βάση
την ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων. Η ιδέα είναι η συχνότητα αυτή να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο της αποκόλλησης, μέσω
της επιβολής μιας ημιτονοειδούς, δευτερεύρουσας εισόδου στο κατακόρυφο τμήμα του αγωγού, στην περιοχή της αύξησης
της διατομής. Για τη δεδομένη γεωμετρία, η θέση της δευτερεύουσας εισόδου τοποθετήθηκε 5 mm κάτω από χείλος, στο οποίο
η ροή αποκολλάται. Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας ήταν στην πρώτη περίπτωση η μισή και στη δεύτερη ίση με την ταχύτητα
στην είσοδο του καναλιού, ενώ η συχνότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 20 Hz.

Διάγραμμα 1: Χρονική εξέλιξη του πεδίου της στροβιλότητας.
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Διάγραμμα 2: Χρονική εξέλιξη του πεδίου της στροβιλότητας για την περίπτωση που επιβάλλεται
δευτερεύουσα είσοδος στο κατακόρυφο τμήμα του αγωγού, 5 mm κάτω από το οριζόντιο τμήμα.

Τα αποτελέσματα για την επιβολή της δευτερεύουσας εισόδου παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2, το οποίο δείχνει τη χρονική εξέλιξη της στροβιλότητας. Παρατηρώντας τέλος το διάγραμμα 3, που αποτυπώνει το μέσο πεδίο της αξονικής ταχύτητας
και τις αντίστοιχες ροϊκές γραμμές, φαίνεται ότι η επίδραση της δευτερεύουσας εισόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση του ροϊκού πεδίου. Η απόδοση ωστόσο των συγκεκριμένων σχημάτων θα πρέπει να κριθεί με βάση τις απώλειες
πίεσης κατά μήκος του αγωγού.
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Διάγραμμα3: Ροϊκές γραμμές και μέσο πεδίο της αξονικής ταχύτητας για την περίπτωση χωρίς έλεγχο (α),
με έλεγχο της ροής με εύρος ταλάντωσης στη δευτερεύουσα είσοδο το μισό της ταχύτητας στην είσοδο (β)
και με έλεγχο της ροής με εύρος ταλάντωσης στη δευτερεύουσα είσοδο ίσο με την ταχύτητα στην είσοδο (γ).
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Μελέτη θερμοκρασιακού πεδίου μέσα σε ορθογωνική κοιλότητα
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάται η ροή γύρω από ένα κύβο και το θερμοκρασιακό πεδίο εντός της ορθογωνικής κοιλότητας. Σκοπός
της εργασίας είναι παρουσιάσει αποτελέσματα που μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό των ανοιγμάτων μικρής και απλής
σχετικά γεωμετρίας κτιρίων, ενισχύοντας το φυσικό αερισμό. Η περιγραφή του εξωτερικού πεδίου ροής βασίζεται στην επίλυση
των εξισώσεων μάζας και ορμής χρησιμοποιώντας έναν κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.Το θερμοκρασιακό πεδίο καταγράφεται πειραματικά. Μια πηγή της θερμότητας είναι τοποθετημένη στο κέντρο της χαμηλότερης επιφάνειας της κοιλότητας. Οι
μετρήσεις πραγματοποιούνται με θερμοζεύγη ενώ η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των μετρήσεων βασίζονται στην ανάπτυξη κατάλληλου εργαλείου, στο περιβάλλον του προγράμματος Labview®.

Abstract
In the present study,the flow around a cubical box and the thermal diffusion inside an enclosed rectangular cavity with a constant
heat source and controlled initial conditions is examined. The paper presents preliminary results aiming of providing the basic guidelines of the correct positioning of the openings in the building. The flow around the cube is studied computationally. The thermal diffusion produced by the action of a constant heat flux source is investigated experimentally. The source is located at the center of the
cavity floor. Temperature measurements were made by thermocouples. Data were recorded by an analog/digital converter and the signal processing is performed with the Labview®programming environment.

1. Εισαγωγή
Αφορμή για την παρούσα εργασίας στάθηκαν ανησυχίες και προβληματισμοί σε σχέση με το σχεδιασμό των κτιρίων, κάτω
από το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών και της επιτακτικής πλέον ανάγκης για μια πιο φιλική με το περιβάλλον και αειφόρο
προσέγγιση. Ο σχεδιασμός του κτιριακού κέλυφος είναι ο βασικός ρυθμιστής της σχέσης του με το εξωτερικό περιβάλλον. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, ο φυσικός αερισμός είναι βασικός παράγοντας στον παθητικό σχεδιασμό ενός κτιρίου καθώς ο φυσικός
δροσισμός επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση της θερμότητας από το κτίριο.
Η βασική αρχή κίνησης της ροής του ανέμου μέσα στο κέλυφος με διαμπερή αερισμό οφείλεται αρχικά, στις διαφορετικές
κατανομές πιέσεων που δημιουργούνται γύρω από το κτίριο. Παράλληλα, ο αέρας θερμαινόμενος από εσωτερικά θερμικά
φορτία (ανθρώπους, φώτα, θέρμανση) κινείται προς τα πάνω και μαζί με τη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του ζεστού αέρα
στο εσωτερικό του κτιρίου και του ψυχρού αέρα στο εξωτερικό του προκαλούν τη συσσώρευση του θερμού αέρα στο υψηλότερο σημείο του δωματίου και την έξοδο του από την οροφή.
Αρκετές μελέτες έχουν γίνει γύρω από την αποτελεσματική τοποθέτηση των ανοιγμάτων σ΄ ένα κτίριο. Η μελέτη των ανοιγμάτων μπορεί να γίνει είτε με πειραματικό είτε με υπολογιστικό τρόπο. Οι πειραματικές μελέτες βασίζονται σε πειράματα
μικρής ή πραγματικήςκλίμακα, όπου ο έλεγχος των συνθηκών είναι καθοριστικός. Από την άλλη, η μελέτη για την τοποθέτηση
των ανοιγμάτων και ο φυσικός αερισμός ενός χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί υιοθετώντας μοντέλα ρευστομηχανικής προσομοίωσης. Τα μοντέλα αυτά προσομοιώνουν ικανοποιητικά το ροϊκό και θερμοκρασιακό πεδίο στον υπό εξέταση χώρο.
(Meroney 2009).
Η πειραματική και η υπολογιστική μελέτη του ρεσυτοδυναμικού και θερμοκρασιακού πεδίου μέσα σε ορθογωνικές κοιλότητες αποτελεί ένα ενδιαφέρον φυσικό πρόβλημα. Η ροή του αέρα χαρακτηρίζεται γενικά από πολύ μικρές ταχύτητες, ενώ
η ροή και η μεταφορά θερμότητας είναι πολύ ευαίσθητη στις οριακές συνθήκες των πειραμάτων (Tian and Karayiannis
2000).Τα λογισμικά υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τον υπολογισμό των ανωστικών
δυνάμεων. Στα μοντέλα αυτά γίνεται η υπόθεση ότι στις τυρβώδες ροές υπάρχει αναλογία στη διάχυση ορμής με τη διάχυση
της θερμότητας, σταθερός αριθμός Prandtl και η θερμοκρασία θεωρείται ένα παθητικό βαθμωτό μέγεθος. Τα αποτελέσματα
ωστόσο ενός τέτοιου μοντέλου είναι απαραίτητο να συγκριθούν με εκείναμιας πειραματική μελέτη προκειμένου να προσδιοριστεί η σημασία και η επίδραση των ανωστικών δυνάμεων (Vasiliev, Sukhanovskii et al. 2016).
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καθοριστούν οι πιθανές θέσεις και το μέγεθος των ανοιγμάτων που θα εφαρμοστούν
σε ένα κλειστό χώρο προκειμένου να συνεισφέρουν στη θερμική άνεση του χώρου και να μειωθούν οι απαιτήσεις σε ψυκτικά
φορτία. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα με μια απλουστευμένη προσέγγιση, η γεωμετρία ενός μικρού και απλά σχεδιασμένου
1
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κτιρίου προσομοιώνεται με ένα κύβο. Ο προσδιορισμός της τοποθέτησης των ανοιγμάτων γίνεται με την μελέτη της κατανομής
των πιέσεων γύρω από τον κύβο καθώς και με τον προσδιορισμό του θερμοκρασιακού προφίλ στο εσωτερικό του κύβου. Ο
προσδιορισμός των πιέσεων στο κέλυφος του κύβου πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου υπολογιστικής
ρευστομηχανικής ενώ η κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κύβου καταγράφηκε πειραματικά.

2. Κατανομή πίεσης γύρω από κύβο
Η ροη γύρω από κύβο είναι μια συνθέτη ροη με ισχυρές ζώνες ανακυκλοφορίας. Για τον προσδιορισμό της κατανομής
των πιέσεων γύρω από τον κύβο μελετήθηκε το πείραμα του Martinuzzi και Tropea. (Martinuzzi and Tropea 1993). Η ροη
γύρω από τον κύβο θεωρείται ασυμπίεστη ενώ για την προσμοίωση των τυρβωδών διακυμάνσεων εφαρμόζεται το μοντέλο kε, που βασίζεται στη μοντελοποίηση εξισώσεων μεταφοράς για την τυρβώδη κινητική ενέργεια k και το ρυθμό εκφυλισμού
της ε.
Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του μοντέλου k-ε, στην περίπτωση του κύβου επιδέχθηκε η επίλυση του προβλήματος με
το standard k-epsilon μοντέλο. Επιλέχθηκε να εφαρμοστούν διαφορετικοί τύποι οριακών συνθηκών στα τοιχώματα του κύβου
προκειμένου να προσδιοριστεί η ροϊκή συμπεριφορά του (Lakehal and Rodi 1997). Μελετήθηκαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οριακών συνθηκών τοίχου:
α) η «standard wall function»,
β) η «Kato-Launder»που θα ονομάζεται ως St-ke-KL και
γ) η low Reynolds συνθήκη τοίχου που θα ονομάζεται St-ke-low-Re.
Για την διακριτοποίηση του πεδίου γύρω από τον κύβο χρησιμοποιήθηκε μη-δομημένο πλέγμα μ' ένα σημαντικό αριθμό
κελιών 4,023,449.
Τα αποτελέσματα σε σχέση με την κατανομή του συντελεστή πίεσης παρουσιάζεται στα σχήματα απο 1 έως 9. Γενικά, όσο
μικρότερη τιμή εμφανίζει ο αδιάστατος συντελεστής πίεσης του κύβου τόσο μεγαλύτερη υποπίεση εμφανίζεται στο κέλυφος.
Στις θέσεις με υποπίεση ενδείκνυνται για τοποθέτηση ανοιγμάτων γιατί μπορούν να αναρροφήσουν το θερμό αέρα από το
εσωτερικό του χώρου. Τέλος, οι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που προκύπτουν από την μοντελοποίηση της τύρβης και την
υιοθέτηση των συνθηκών στον τοίχο, όπως περιγράφτηκαν στα προηγούμενα, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές στην
κατανομή των πιέσεων γύρω από τον κύβο.
Όσο αναφά στην τοποθέτηση των ανοιγμάτων στην πλευρά του κύβου που βρίσκεται κατάντη της ροής προτείνεται η τοποθέτηση του όσο το δυνατών πιο κεντρικά και στο άνω μέρος του κύβου και σε θέση μεταξύ του 1/3 Η και 1/3.5 Η καθ υψος.Η
προτεινόμενη θέση για την τοποθέτηση των ανοιγμάτων στις παράπλευρες επιφάνειες του κύβου είναι όσο το δυνατών πλησιέστερα στην μπροστινή επιφάνεια του κύβου έως 0.2 Η και σε ύψος, όσο πιο κεντρικά της επιφανείας 0.5Η του κύβου. Τέλος
στην περίπτωση που θα προταθεί η τοποθέτηση κάποιου ανοίγματος στο άνω μέρος του κύβου, προτείνεται όσο το δυνατών
πλησιέστερα στην μπροστινή επιφάνεια του κύβου.
Η μπροστινή πλευρά του κύβου δεν μελετάταισε σχέση με την τοποθέτηση ανοιγμάτων που βοηθούν στην απομάκρυνση
του θερμού αέρα με την μέθοδο του φυσικού ελκυσμού διότι παρατηρούνται υψηλές πιέσεις αλλά και διότι τα ανοίγματα στην
θέση αυτή χρησιμοποιούνται για διαμπερή αερισμό.

3. Θερμοκρασιακή κατανομή
Προκειμένου να προσδιοριστεί η τοποθέτηση των ανοιγμάτων στο κελυφος του κύβου πρέπει να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή κατανομή μέσα στον κλειστό χώρο του. Στα πλαίσια της εργασίας, πραγματοποιήθηκε πειραματική μελέτη ώστε
να προσδιοριστεί το θερμοκρασιακό πεδίο στο εσωτερικό του κύβου υπό την επίδραση σταθερής πηγής θερμότητας στο κέντρο
της βάσης του κύβου.
Ο κύβος έχει διαστάσεις 50 cm × 50 cm × 50 cm. Είναι κατασκευασμένος από επιφάνειες plexiglass 5 cm και μεταλλικό
πλαίσιο. Η πηγή θερμότητας που διαμορφώνει το θερμοκρασιακό πεδίο μέσα στον κλειστό χώρο παράγεται από την φλόγα
κεριού και εφαρμόζεται στο κέντρο της βάσης του κύβου. Η θερμότητα που εκλύεται κοντά στην φλόγα ενός κεριού είναι
από 145 έως 160 kw/m2 (Hamins, Bundy et al. 2005). Σύμφωνα με τον Gritter η μέση θερμοκρασία φλόγας κεριού είναι 40 °C
(Gritter 2010).
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Σχήμα 1: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην κατάντη επιφάνεια του κύβου
για St-ke-WF μοντέλο.

Σχήμα 2: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην οροφή του κύβου
για St-ke-WF μοντέλο.

Σχήμα 3: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην δεξιά πλευρά του κύβου
για St-ke-WF μοντέλο.

Σχήμα 4: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην κατάντη επιφάνεια του κύβου για
St-ke-KL μοντέλο.

Σχήμα 5: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην οροφή του κύβου για St-ke-KL
μοντέλο.

Σχήμα 6: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην δεξιά πλευρά του κύβου για
St-ke-KL μοντέλο.

Σχήμα 7: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην κατάντη επιφάνεια του κύβου για
St-ke-low-Re μοντέλο.

Σχήμα 8: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην οροφή του κύβου για St-ke-low-Re
μοντέλο.

Σχήμα 9: Αδιάστατη κατανομή πιέσεων
στην δεξιά πλευρά του κύβου για
St-ke-low-Re μοντέλο.

Το θερμοκρασιακό πεδίο μέσα στον χώρο του κύβου μετρήθηκε με θερμοζεύγος τύπου J και αναλογικό ψηφιακό μετατροπέα USB- TC01. Η στήριξη πρέπει να είναι όσο το δυνατών μικρότερων διαστάσεων ώστε να μην επηρεάζεται η ροή του
ανερχόμενου αέρα. Η μετακίνηση του αισθητήρα μέσα στον χώρο του κύβου πραγματοποιήθηκε με χειροκίνητο σύστημα μετακίνησης. Η επεξεργασία και απεικόνιση του σήματος θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε με το περιβάλλον εικονικού προγραμματισμού LabVIEW. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε διαφορετικά οριζόντια και κάθετα επίπεδα, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 10.
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Σχήμα 10: Οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα στα οποία λήφθηκαν οι μετρήσεις της θερμοκρασίας.

Στα σχήματα από 11 έως 19 καταγράφεται το θερμοκρασιακό προφίλ μέσα στον κύβο. Παρατηρείται ένα εύρος τιμών
από 26 έως 46 °C. Στα τοιχώματα μέχρι το μέσον του κύβου Ζ/Η=0.5 παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες με τιμές που κινούνται μέχρι 27 °C. Από το μέσον του κύβου και πάνω υπάρχει μια σημαντική αύξηση στο θερμοκρασιακό πεδίο, η οποία
μετά το ύψος Ζ/Η = 0.7 εμφανίζει θερμοκρασίες 30 °C και σε ύψος Ζ/Η=0.8 θερμοκρασίες 32 °C. Συνεπώς τα ανοίγματα
του κύβου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ύψος Ζ/Η=0.7 και άνω. Η θέση αυτή, για την τοποθέτηση των ανοιγμάτων, είναι
σε συμφωνία με την κατανομή των πιέσεων στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου.

Σχήμα 11: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.2.
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Σχήμα 12: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.3.
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Σχήμα 13: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.4.

Σχήμα 14: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.6.

Σχήμα 15: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.7.

Σχήμα 16: Οριζόντια τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση Z/H= 0.8.

Σχήμα 17: Κατακόρυφη τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση X/H=0.

Σχήμα 18: Κατακόρυφη τομή της θερμοκρασιακής
κατανομής στη θέση X/H=0.65.
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Σχήμα 19: Κατακόρυφη τομή της θερμοκρασιακής κατανομής στη θέση X/H=0.85.

4. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η κατανομή του θερμικού πεδίου σε κλειστή ορθογωνική κοιλότητα με σταθερή θερμική
πηγή και ελεγχόμενες συνθήκες. Τα συμπεράσματα από την πειραματική αυτή εφαρμογή βρίσκουν εφαρμογή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την επιτακτική ανάγκη σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους με μια πιο φιλική με το περιβάλλον και
αειφόρο προσέγγιση.
Ο σχεδιασμός του κτιριακoύ κέλυφους είναι ο βασικός ρυθμιστής της σχέσης του με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο παθητικός
σχεδιασμός χρησιμοποιείται συνήθως ώστε να βοηθάει στον φυσικό αερισμό του κτιρίου αλλά και στην κατακράτηση ή απομάκρυνση της θερμότητας τις κρύες και τις ζεστές ημέρες του χρόνου, αντίστοιχα. Μια παραμετρική μελέτη σε σχέση με τις
πηγές θερμότητας, τη θέση και την επιφάνεια των ανοιγμάτων, τον προσανατολισμό του κτιρίου και τις καιρικές/περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κρίσιμη στοχεύοντας στην επίτευξη συνθηκών άνεσης εντός του κτιρίου.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη, προκαταρκτική προσέγγιση του προβλήματος, αναλύοντας ένα πρωτογενές σχήμα
όπως προκύπτει από τη δράση μιας πηγής θερμότητας εντός μιας κλειστής αρχικά ορθογωνικής κοιλότητας. Στόχος της μελέτης
είναι η καταγραφή του θερμοκρασιακού πεδίου εντός της κοιλότητας με διαστάσεις 50 cm × 50 cm × 50 cm. Η τελευταία είναι
κατασκευασμένη από επιφάνειες με plexiglass πάχους 5 mm, που στηρίζονται σε μεταλλικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οπτική επαφή και να δίνεται η δυνατότητα για μετρήσεις της ταχύτητας του αέρα εντός της κοιλότητας με οπτικές μεθόδους.
Η καταγραφή της θερμικής κατανομής γίνεται με θερμοζεύγοι. Η διάταξη στήριξης τους είναι όσο το δυνατών μικρότερων
διαστάσεων ώστε να μην επηρεάζεται η ροή του ανερχόμενου αέρα. Η ανάκτηση των σημάτων θερμοκρασίας επιτυγχάνεται
με αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα και η επεξεργασία και απεικόνιση του σήματος θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε με το
περιβάλλον εικονικού προγραμματισμού LabVIEW. Τα αποτελέσματα της εργασίας συνοψίζονται στα δύο τελευταία διαγράμματα, που δείχνουν τις προτεινόμενες θέσεις των ανοιγμάτων, με βάση την κατανομή της πίεσης εξωτερικά και της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της κοιλότητας.

Σχήμα 20: Προτεινόμενα ανοίγματα με βάση την κατανομή της πίεσης των εξωτερικών επιφανειών.
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Σχήμα 21: Προτεινόμενα ανοίγματα με βάση την κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της κοιλότητας.
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Παραμορφωσιακή ενέργεια υβριδικών πολύστρωτων πλακών
οι οποίες υποβάλλονται σε αυξανόμενο φορτίο διείσδυσης
Γ. Μπικάκης1
Α. Σαββαΐδης1

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάται η παραμορφωσιακή ενέργεια συναρτήσει του ασκούμενου φορτίου πολύστρωτων πλακών αποτελούμενων από υβριδικό σύνθετο υλικό οι οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια στατική διείσδυση. Θεωρούμε λεπτή, πακτωμένη κυκλική πλάκα η οποία αποτελείται από στρώσεις αλουμινίου που εναλλάσσονται με στρώσεις ενισχυμένου με ίνες γυαλιού σύνθετου
υλικού. Η μήτρα του σύνθετου υλικού είναι εποξική ρητίνη. Η πλάκα φορτίζεται στατικά από διεισδυτή ημισφαιρικού προφίλ που
δρα στο κέντρο της, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας. Με χρήση της μεθόδου Ritz, υπολογίζονται η μεμβρανική παραμορφωσιακή
ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων σύνθετου υλικού, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων σύνθετου υλικού, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας και η συνολική
παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας. Κατασκευάζονται καμπύλες των ανωτέρω μεγεθών συναρτήσει του φορτίου διείσδυσης
και μελετάται η μεταβολή τους καθώς η φόρτιση λόγω του διεισδυτή αυξάνεται.

Abstract
In this article the strain energy of plates consisting of fiber-metal laminates due to lateral static indentation is studied as a function of
the indentation load. We consider thin, clamped circular plates consisting of hybrid composite material with alternating aluminum
layers and glass fiber-reinforced epoxy matrix. The plate is loaded statically by a hemispherical indentor acting at its center normal to
the plate. Using the Ritz method, the membrane strain energy of aluminum layers, the membrane strain energy of prepreg layers, the
bending strain energy of aluminum layers, the bending strain energy of prepreg layers, the membrane strain energy of the plate, the
bending strain energy of the plate, and the total strain energy of the plate are calculated. Diagrams of the strain energies are constructed
as a function of the applied indentation load and their behavior is studied as the loading increases due to the indentation.

Λέξεις-Κλειδιά
Λεπτή πλάκα, υβριδικά σύνθετα υλικά, φορτίο διείσδυσης, παραμορφωσιακή ενέργεια, μέθοδος Ritz.

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευασθεί σύγχρονα πολύστρωτα υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις κλασικές
κατηγορίες σύνθετων υλικών. Πρόκειται για υβριδικά υλικά (hybrid materials) τα οποία αποτελούνται από διαδοχικές στρώσεις μεταλλικών πλακών και στρώσεις ενισχυμένων με ίνες σύνθετων υλικών οι οποίες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Οι στρώσεις αυτές, κολλημένες μεταξύ τους, αποτελούν το υβριδικό πολύστρωτο. Τα υβριδικά σύνθετα υλικά της νέας κατηγορίας
ονoμάζονται ινώδη-μεταλλικά πολύστρωτα (fiber-metal laminates).
Το πιο επιτυχημένο ινώδες-μεταλλικό πολύστρωτο του οποίου η χρήση καθιερώνεται είναι το επονομαζόμενο GLARE
(GLAss REinforced). Η πατέντα για το GLARE καταχωρήθηκε το έτος 1987 από τη βιομηχανία ΑΚΖΟ. Αρχικά το GLARE
προοριζόταν για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία, όμως ήδη έχουν εμφανιστεί και άλλες μηχανολογικές εφαρμογές
του. Το GLARE άρχισε να κατασκευάζεται για εμπορική χρήση το έτος 1991. Από τότε έχει διαδοθεί σημαντικά η χρήση του
GLARE με αποτέλεσμα σήμερα να διατίθεται σε πληθώρα διαφορετικών τύπων, καθένας από τους οποίους παρουσιάζει
εξαιρετική συμπεριφορά σε συγκεκριμένα είδη καταπονήσεων.
Σε αυτό το άρθρο μελετάται το πρόβλημα της στατικής απόκρισης λεπτών πακτωμένων κυκλικών πλακών GLARE οι
οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια διείσδυση από ημισφαιρικού προφίλ διεισδυτή που δρα στο κέντρο τους. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, το GLARE χρησιμοποιείται κυρίως σε αεροπορικές κατασκευές στις οποίες προκαλούνται ζημιές λόγω πρόσκρουσης διαφόρων αντικειμένων σε αυτές. Πιθανές πηγές κρούσεων είναι η πτώση βαριών εργαλείων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, σύγκρουση μεταξύ φορτηγών επίγειας εξυπηρέτησης και της ατράκτου, απότομες μετακινήσεις
μεταφερόμενου φορτίου, κτυπήματα πτηνών κατά τη διάρκεια της πτήσης, χαλαζόπτωση κτλ. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας
που απορροφούν οι πλάκες GLARE όταν υφίστανται κρούσεις χαμηλής ταχύτητας, υψηλής ταχύτητας, ακόμη και βαλλιστικές
κρούσεις, οφείλεται στην στατική παραμόρφωσή τους (Vlot, 1993∙ Vlot, 1996∙ Hoo Fat etal, 2003∙ Lin & Hoo Fat, 2006∙ Bikakis
& Savaidis, 2016). Ταυτόχρονα, η μελέτη δυναμικών προβλημάτων κρούσης προϋποθέτει την επίλυση των αντίστοιχων στατικών προβλημάτων. Εξάλλου, η πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς του GLARE όταν υποβάλλεται σε κρούσεις περιλαμβάνει σε αρκετές περιπτώσεις δοκίμια πακτωμένων κυκλικών πλακών. Για τους ανωτέρω λόγους, το πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται στο άρθρο αυτό είναι σημαντικό.

1

Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

494

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Αρχικά ο Vlot (Vlot, 1996) μελέτησε πειραματικά και θεωρητικά το πρόβλημα της στατικής απόκρισης λεπτών πακτωμένων
κυκλικών πλακών GLARE οι οποίες υποβάλλονται σε εγκάρσια διείσδυση από ημισφαιρικού προφίλ διεισδυτή. Πρότεινε
την αριθμητική επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα ελαστοπλαστικό μοντέλο διείσδυσης σε συνδυασμό με τα
πειραματικά δεδομένα του. Ο Hoo Fat με τους συνεργάτες του (Hoo Fat etal, 2003) χρησιμοποίησαν την αρχή του ελαχίστου
της δυναμικής ενέργειας για την αναλυτική επίλυση του προβλήματος τετράγωνων πακτωμένων πλακών GLARE υποθέτοντας
ότι η πλάκα παραμορφώνεται σαν τεντωμένη μεμβράνη. Επίσης υπολόγισαν το φορτίο πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων του σύνθετου υλικού.
Στις παραγράφους που ακολουθούν χρησιμοποιούνται αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό της στατικής παραμορφωσιακής ενέργειας συναρτήσει του φορτίου διείσδυσης λεπτών πακτωμένων κυκλικών πλακών GLARE οι οποίες υποβάλλονται
σε εγκάρσια διείσδυση (Tsamasphyros & Bikakis, 2009). Αυτό γίνεται με χρήση της μεθόδου Ritz σε συνδυασμό με τη θεωρία
λεπτών πλακών. Γίνεται επίλυση με χρήση τριών παραμέτρων Ritz, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια
των αποτελεσμάτων όταν οι αναλυτικές σχέσεις εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πλακών GLARE. Επίσης υπολογίζεται το φορτίο και η μετατόπιση πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων του σύνθετου υλικού.

2. Ορισμός του προβλήματος
Θεωρούμε λεπτή πακτωμένη κυκλική πλάκα GLARE με ακτίνα α και πάχος t όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η πλάκα φορτίζεται στατικά από διεισδυτή ημισφαιρικού προφίλ ακτίνας R στο κέντρο της. Η πλάκα αποτελείται από εναλλασσόμενες
στρώσεις αλουμινίου και στρώσεις σύνθετου υλικού ενισχυμένες με γυάλινες ίνες. Υποτίθεται υψηλός λόγος α/t έτσι ώστε η
διατμητική παραμόρφωση και η τοπική διείσδυση να είναι αμελητέες.

Σχήμα 1: Γεωμετρία και σύστημα συντεταγμένων πλάκας GLARE.

Χρησιμοποιούμε το κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων (r,θ,z) με αρχή στο κέντρο της πλάκας που φαίνεται στο σχήμα
1. Οι εγκάρσιες μετατοπίσεις της πλάκας συμβολίζονται με w, και ικανοποιούν τις παρακάτω συνοριακές συνθήκες:
w=0
(r = α)
(1)

w
r

0

(r = α)

(2)

Καθώς ο διεισδυτής κινείται προς την πλάκα, το φορτίο P που της ασκεί, η παραμορφωσιακή ενέργεια U και η αντίστοιχη
κεντρική μετατόπιση της πλάκας, έστω wo, αυξάνονται. Θα χρησιμοποιηθούν αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό της καμπύλης (U , P). Επίσης θα υπολογιστεί το φορτίο και η αντίστοιχη μετατόπιση πρώτης αστοχίας, λόγω της εφελκυστικής θραύσης
των στρώσεων του σύνθετου υλικού.

3. Μέθοδος Ritz
Θεωρούμε ότι το παραμορφωμένο σχήμα της πλάκας προσεγγίζεται από την παρακάτω συνάρτηση η οποία ικανοποιεί
τις συνοριακές συνθήκες (1) και (2):

wi r

i
j

1 sin

4j 3 r

j 1

2

0 ≤ r ≤ α, i = 1, 2, 3, ...

(3)

όπου λj είναι οι συντελεστές Ritz. Η συνάρτηση παραμόρφωσης της πλάκας έχει μη μηδενική κλίση στο κέντρο της. Τις ίδιες
συνοριακές συνθήκες και μη μηδενική κλίση στο κέντρο της πλάκας ικανοποιεί και η συνάρτηση παραμόρφωσης που χρησιμοποιείται από τον Vlot (Vlot, 1996) με βάση τα πειράματα στατικής διείσδυσης.
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Χρησιμοποιώντας αυτή τη συνάρτηση παραμόρφωσης υπολογίζονται οι συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας.
Είναι δυνατό να λαμβάνεται υπόψη μόνο η μεμβρανική ακαμψία της πλάκας αλλά είναι επίσης δυνατό να λαμβάνονται υπόψη
τόσο η μεμβρανική όσο και η καμπτική ακαμψία. Αυτό γίνεται με πρόσθεση μόνο των μεμβρανικών και στη συνέχεια τόσο
των μεμβρανικών όσο και των καμπτικών συνιστωσών για τον υπολογισμό της συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας U.
Η συνολική δυναμική ενέργεια υπολογίζεται από τη σχέση:

U

Pw o

(4)

όπου Pwo είναι το έργο του φορτίου διείσδυσης. Από την εξίσωση (3) προκύπτει ότι:

wi 0

i

wo

i = 1, 2, 3

j

(5)

j 1

Ελαχιστοποιώντας τη δυναμική ενέργεια Π έχουμε:

U

P

j = 1, 2, 3, ..., i

(6)

j

Η εξίσωση (6) δίνει ένα (ixi) σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων από την επίλυση του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές
Ritz λj για κάθε συγκεκριμένη τιμή του επιβαλλόμενου φορτίου P. Με αντικατάσταση των υπολογισμένων λj στην εξίσωση
(5) προκύπτει η αντίστοιχη τιμή της μετατόπισης wo. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπολογιστεί ολόκληρη η καμπύλη (P, wo).
Προφανώς, για i=1 , το φορτίο P εκφράζεται απευθείας συναρτήσει της μετατόπισης wo μέσω της αλγεβρικής εξίσωσης που
προκύπτει.

4. Εξισώσεις υπολογισμού της παραμορφωσιακής ενέργειας
Για i=3 οι εξισώσεις (3) και (5) δίνουν:

w1 r

1

1 sin

r

1 sin

2

2

wo

5 r
2

1

1 sin

3

2

0≤r≤α

9 r
2

(7)
(8)

3

Με αντικατάσταση της (7) στις εξισώσεις υπολογισμού των συνιστωσών της παραμορφωσιακής ενέργειας προκύπτουν τα
ακόλουθα αποτελέσματα:

U Al
m
UPrm e

M1

4
1

2
1

N1

M2

4
2

M9

3
2

M6
3

N2

2
2

4
3

M3

M10

2

3
3

M14
UbAl
e
UPr
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C1

2
1

C2

2
3

N4
2
1

2
2

M7

M11
2
1

N3

2

3
3

1

C3

1

2
1

M12
1

1

2

2

C4

N5

2

3

N6

1

M8

2
2

2
3

M4

3
1

2
2

3

2
2
3

M15

3

4M xy
2
2

1

3
1

2

M13

3

1

2

2
3

C5

M5

1

3
2

(10)
(11)

3
2
3

(9)

3

2

3

C6

1

3

(12)

e
Όπου UmAl και U Pr
είναι οι μεμβρανικές συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας των στρώσεων αλουμινίου και
m
Pr e

σύνθετου υλικού, ενώ UbAl και U b είναι οι καμπτικές συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας των στρώσεων αλουμινίου και σύνθετου υλικού. Επίσης:
(13)
N1 0.288( N x N y ) 0.367 N xy

N2
N3
N4
N5
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11.916( N x

N y ) 15.171N xy

(14)

0.218( N x

N y ) 0.278 N xy

(15)

Ny )

(16)

39.046( N x
0.361( N x

49.715 N xy

N y ) 0.459 N xy

(17)

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
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1114.758 36.335 ln
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C4

11744.949 117.727 ln

D11

D 22

(7411.381 78.485 ln )D12

16078.518 156.97 ln
C5

29.824 D11

C6

D 22

12.788 D11
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D 22

1

D66
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2

1
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(38)

2

1
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2

Στις ανωτέρω σχέσεις Dij είναι οι καμπτικές ακαμψίες του πολύστρωτου και Αij είναι οι εφελκυστικές ακαμψίες του πολύστρωτου. Με Nx, Ny και Nxy συμβολίζονται οι συνεπίπεδες δυνάμεις που δρουν στις στρώσεις αλουμινίου. Επίσης με Mxy
συμβολίζεται η ροπή συστροφής που δρα στις στρώσεις αλουμινίου.

5. Εξισώσεις υπολογισμού του φορτίου διείσδυσης
Εφαρμόζοντας την εξίσωση (6) για i=3, προκύπτει το ακόλουθο (3x3) μη γραμμικό σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων, από
την επίλυση του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές Ritz λ1, λ2 και λ3 για κάθε συγκεκριμένη τιμή του επιβαλλόμενου φορτίου P:

P

2 N1

2M 7

1

1

N3

2
3

3M12

N6

2
2
1

M15

3

3
1

4M1

3

2

2
3

N3
M15

1

1

2N2

2

M14

2
1

2
3

N5

2M 8

3

3
1

M4

3

2

2C2
P

N6

3M11

1

1

N5

2
3

2M 7

2N4

2
2
1

3M10

3

3
1

M12

3

2
3

2

C5

3
2

2M 8

2
2

3
3

2M13

3

M9

2

M10

C5

2

2

3M 4

4M xy

3

2
1

2

2C1

1

(40)
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3

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές των συντελεστών Ritz, προκύπτουν όλες οι συνιστώσες της παραμορφωσιακής ενέργειας
της πλάκας με χρήση των εξισώσεων (9-12).

6. Υπολογισμός εφελκυστικής θραύσης των στρώσεων σύνθετου υλικού
Θεωρώντας τις παραδοχές που κάνει ο Hoo Fat με τους συνεργάτες του (Hoo Fat etal, 2003), η πρώτη αστοχία θα συμβεί
όταν η εφελκυστική παραμόρφωση των στρώσεων του σύνθετου υλικού φτάσει την παραμόρφωση εφελκυστικής αστοχίας
εcrit. Δεδομένου ότι οι εγκάρσιες μετατοπίσεις είναι πολύ μεγάλες, αμελούνται οι καμπτικές παραμορφώσεις και υποθέτουμε
ότι όλες οι στρώσεις σύνθετου υλικού αστοχούν ταυτόχρονα όταν οι μεμβρανικές παραμορφώσεις φτάσουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή. Η ακτινική μεμβρανική παραμόρφωση εr της πλάκας δίνεται από τη σχέση:
r

1
2

w
r

2

(43)

Αντικαθιστώντας την (3) στην εξίσωση (40) έχουμε:
r

1
2

i
j 1

j

4j 3

4j 3 r

cos

2a

2

Η μέγιστη τιμή της εr, για r=0, είναι:
r max
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1
2

i
j 1

2

j

4j 3
2a

0 ≤ r ≤ α,

i = 1, 2, 3,...

(44)

2

i = 1, 2, 3,...

(45)
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Η εφελκυστική θραύση των στρώσεων σύνθετου υλικού συμβαίνει όταν ισχύσει η συνθήκη:
r max

(46)

crit

ή ισοδύναμα, όταν:
i
j

4j 3

2

2

crit

i = 1, 2, 3, ...

(47)

j 1

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (40-42), αρχίζουμε να αυξάνουμε το φορτίο P μέχρι οι αντίστοιχες κάθε φορά τιμές των
λj να ικανοποιήσουν τη συνθήκη (47). Όταν συμβεί αυτό, το φορτίο P έχει φτάσει στην κρίσιμη τιμή του Pcrit και η αντίστοιχη
μετατόπιση πρώτης αστοχίας wocrit υπολογίζεται από την εξίσωση (8) για εκείνες τις τιμές των λj.

7. Αποτελέσματα
Οι αναλυτικές σχέσεις υπολογισμού της παραμορφωσιακής ενέργειας εφαρμόζονται προκειμένου να υπολογιστούν οι
καμπύλες παραμορφωσιακής ενέργειας-φορτίου και η πρώτη αστοχία πλακών GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm. Το ινώδες-μεταλλικό πολύστρωτο GLARE 5-3/2-0.233 αποτελείται από την εξής αλληλουχία στρώσεων:
[2024-T3/00 glass/900 glass/900 glass/00 glass/2024-T3/00 glass/900 glass/900 glass/00 glass/2024-T3]
Κάθε στρώση αλουμινίου κράματος 2024-T3 έχει πάχος 0,233 mm. Kάθε στρώση σύνθετου υλικού έχει πάχος 0,125 mm
και είναι ενισχυμένη με ίνες γυαλιού τύπου S2-glass κατά τη μία κατεύθυνση (UD). Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς αναγράφονται στον πίνακα 1.
E11 = 47,3 GPa (διάμηκες μέτρο ελαστικότητας)

ν12 = 0,25 (λόγος Poisson σύνθετου υλικού)

E22 = 17 GPa (εγκάρσιο μέτρο ελαστικότητας)

εcrit = 0,047 (εφελκυστική παραμόρφωση αστοχίας)

G12 = 7 GPa (συνεπίπεδο μέτροδιάτμησης)

σο = 340 ΜPa (τάση διαρροής αλουμινίου)

Πίνακας 1: Μηχανικές ιδιότητες του GLARE 5-3/2-0.233.

Στo σχήμα 2 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής μεμβρανικής ενέργειας, της μεμβρανικής ενέργειας των
στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων του σύνθετου υλικού, συναρτήσει του φορτίου διείσδυσης. Κάθε μία καμπύλη σταματά στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται. Όπως προκύπτει από το σχήμα 2, η μεμβρανική παραμορφωσιακή
ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων σύνθετου υλικού είναι συγκρίσιμη. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα
2 αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής μεμβρανικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται το φορτίο διείσδυσης.

Σχήμα 2: Καμπύλες μεμβρανικής παραμορφωσιακής ενέργειας-φορτίου για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.
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Στo σχήμα 3 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής καμπτικής ενέργειας, της καμπτικής ενέργειας των στρώσεων αλουμινίου και των στρώσεων του σύνθετου υλικού, συναρτήσει του φορτίου διείσδυσης. Κάθε μία καμπύλη σταματά
στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται. Όπως προκύπτει από το σχήμα 3, η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια
των στρώσεων αλουμινίου είναι μεγαλύτερη αλλά συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου υλικού. Επίσης, παρατηρείται
από το σχήμα 3 αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται το φορτίο διείσδυσης.

Σχήμα 3: Καμπύλες καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας-φορτίου για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.

Στo σχήμα 4 απεικονίζονται οι στατικές καμπύλες της συνολικής, μεμβρανικής και καμπτικής παραμορφωσιακής ενέργειας, συναρτήσει του φορτίου διείσδυσης. Κάθε μία καμπύλη σταματά στο σημείο της πρώτης αστοχίας που υπολογίζεται.
Όπως προκύπτει από το σχήμα 4, η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας είναι πολύ μεγαλύτερη από την καμπτική παραμορφωσιακή ενέργειά της, όταν το φορτίο λάβει μεγάλες τιμές. Για μικρότερες τιμές φορτίου, η απόκλισή τους
μειώνεται σταδιακά. Για πολύ μεγάλες τιμές φορτίου, η συνολική παραμορφωσιακή ενέργεια της πλάκας είναι κατά προσέγγιση ίση με τη μεμβρανική συνιστώσα της. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα 4 αύξηση της συνολικής παραμορφωσιακής
ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται το φορτίο διείσδυσης.

Σχήμα 4: Καμπύλες μεμβρανικής, καμπτικής και συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας-φορτίου
για πλάκα GLARE 5-3/2-0.233 με ακτίνα 80 mm.
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8. Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο υλοποιείται μοντελοποίηση με χρήση της μεθόδου Ritz και αναλυτικός υπολογισμός της μεταβολής της
παραμορφωσιακής ενέργειας πακτωμένων λεπτών κυκλικών ινωδών-μεταλλικών πολύστρωτων πλακών GLARE που παραμορφώνονται υπό την επιβολή εγκάρσιας διείσδυσης από ημισφαιρικό έμβολο που βρίσκεται στο κέντρο τους. Επίσης υπολογίζεται η παραμορφωσιακή ενέργεια - φορτίο πρώτης αστοχίας λόγω της εφελκυστικής θραύσης ινών-μήτρας στις στρώσεις
του σύνθετου υλικού.
Ο αναλυτικός υπολογισμός εφαρμόζεται για την πρόβλεψη της απόκρισης κυκλικών πλακών GLARE 5-3/2-0.233.
Δείχνεται ο κυρίαρχος ρόλος της μεμβρανικής σε σύγκριση με την καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια για τα προβλήματα
αυτά.
Η μεμβρανική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου είναι συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου
υλικού.
Η καμπτική παραμορφωσιακή ενέργεια των στρώσεων αλουμινίου είναι μεγαλύτερη αλλά συγκρίσιμη με αυτή των στρώσεων σύνθετου υλικού.
Παρατηρείται αύξηση των συνιστωσών και της συνολικής παραμορφωσιακής ενέργειας της πλάκας καθώς αυξάνεται το
φορτίο διείσδυσης.
Οι αναλυτικές σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση λεπτών κυκλικών πλακών GLARE υπό εγκάρσια
διείσδυση και για τη σύγκριση απόκρισης σε κρούση διαφορετικών τύπων GLARE.
Οι αναλυτικές σχέσεις αναμένεται να προβλέπουν επαρκώς την απόκριση λεπτών κυκλικών πλακών αποτελούμενων από
παρόμοια υβριδικά συστήματα υλικών, υπό τον όρο ότι οι παραδοχές παραμένουν σε ισχύ.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μηχανικές ιδιότητες νέων κονιαμάτων που περιέχουν ροκανίδι
και στατιστική μοντελοποίηση αυτών
Σταματία Γκαβέλα1
Αναστασία Σωτηροπούλου2
Νικόλαος Νικολουτσόπουλος3
Δήμητρα Πασσά4
Γεώργιος Παπαδάκος5

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αξιοποίηση ροκανιδιού στο κονίαμα, και η επίδρασή του στις ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου κονιάματος. Παρασκευάστηκαν μίγματα στα οποία έγινε αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών από
ροκανίδι ξύλου Αγιούζ ή Οξιάς σε ποσοστά 0, 30, 50 και 70% κατ’ όγκον. Προσδιορίστηκε η εργασιμότητα, το ειδικό βάρος νωπού
κονιάματος, η αντοχή σε κάμψη και θλίψη και η ταχύτητα υπερήχων σε διάφορες ηλικίες. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων οδηγεί στην εξαγωγή συναρτήσεων για την εκτίμηση της μεταβολής της αντοχής σε θλίψη και της μεταβολής της ταχύτητας
υπερήχων. Αντίστοιχες συναρτήσεις μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε ερευνητή με διαφορετικό τύπο ξύλου ή ποσοστών
αντικατάστασης ή τύπων τσιμέντου ή άλλους συναφείς παράγοντες. Προκύπτει ότι αυτή η διαδικασία είναι αναπαραγώγιμη, οπότε
εάν ακολουθηθεί από ικανό πλήθος ερευνητών, η σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανάλυση ευαισθησίας για όλους αυτούς τους παραπάνω παράγοντες.

Abstract
Ιn the present study, the utilization of wood shavings in mortar was investigated, and its effect on the fresh and hardened properties
of mortars containing such a lightweight material as aggregates. Mixes containing 0, 30, 50 and 70% wood shavings (Ayous or Beech)
by volume of fine limestone aggregates were made. Workability, unit weight of fresh mortar, flexural and compressive strength and
ultrasonic pulse velocity were determined at various ages. Statistical processing of the above results leads to the extraction of two
functions for estimating compressive strength reduction and ultrasonic pulse velocity reduction. Corresponding functions could be
extracted also by other researches using various wood types, aggregate or cement types, replacement percentage, or other relevant
factors. It is deduced that this procedure is reproducible, so if an adequate number of researches will follow it, the comparison among
the corresponding results would provide a sensitivity analysis for all the above factors.

Λέξεις – Κλειδιά
Ροκανίδι, κονίαμα, αντικατάσταση αδρανών, σιγμοειδής καμπύλη

1. Εισαγωγή
Το ροκανίδι και το πριονίδι είναι παραπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, όπου παράγονται από διαδικασίες όπως κοπή,
φρεζάρισμα, διάτρηση και άλλες. Οι ιδιότητές τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με παράγοντες όπως η γεωγραφική προέλευση της ξυλείας, ο τύπος ξυλείας, το μέρος του δέντρου, ο τύπος της βιομηχανικής διαδικασίας από την οποία
προέκυψαν κτλ. Κατά την εκτίμηση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος και κονιάματος που περιέχει πριονίδι
ή ροκανίδι ως αντικατάσταση των συμβατικών αδρανών (Paramasivam & Loke, 1980 · Bederina et al, 2007 · Taoukil et al,
2011 · Bederina et al, 2012 · Taoukil et al, 2013 · Ganiron, 2014 · Belhadj et al, 2014 · Corinaldesi et al, 2016 · Mohammed et
al, 2014) η αντικατάσταση των συμβατικών αδρανών από ροκανίδι ή πριονίδι βασίζεται συνήθως στο κριτήριο της κατ’ όγκον
αντικατάστασης, όπου τα συμβατικά λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα αδρανή αντικαθίστανται από τον ίδιο όγκο λεπτόκοκκων ή
χονδρόκοκκων αδρανών ξύλου.
Εξαιτίας (α) της ποικιλότητας του υλικού αντικατάστασης, (β) των σημαντικών διαφορών τους από τα συμβατικά αδρανή
και (γ) της ποικιλότητας των παραμέτρων που επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος και του κονιάματος, τα δεδομένα
που λαμβάνονται από δοκιμές στις μηχανικές ιδιότητες σκυροδέματος ή κονιάματος που περιέχει ροκανίδι βασίζονται σε μία
πολυπαραγοντική διαδικασία. Όταν αυτά τα αποτελέσματα δοκιμών προέρχονται από τελείως διαφορετικές εργαστηριακές
διαδικασίες, η μετρολογική τους ιχνηλασιμότητα είναι μεγάλης σημαντικότητας ώστε να επιτευχθεί συγκρισιμότητα. Απαιτείται
ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο πειραματικού σχεδιασμού (όπως προτάθηκε από τους Gavela et al, 2017 για την αντικατάσταση
των συμβατικών αδρανών από θερμοπλαστικά) ώστε να βοηθηθεί κάθε προσπάθεια σύνθεσης των αποτελεσμάτων μελετών
όπου χρησιμοποιείται ροκανίδι διαφορετικής προέλευσης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ή σε διαφορετικά ποσοστά
αντικατάστασης. Οι αποκλίσεις στον τρόπο περιγραφής και αναφοράς της συνολικής πειραματικής διαδικασίας δημιουργεί
δυσκολίες στην σύγκριση των αποτελεσμάτων που έρχονται από διαφορετικά εργαστήρια.
Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εργ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Εργ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Εργ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σύμβουλος Μετρολογίας.
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Στην παρούσα εργασία μελετάται η χρήση ροκανιδιού ως αντικατάσταση μέρους των συμβατικών αδρανών στο κονίαμα,
και συγκεκριμένα αναζητούνται στατιστικά μοντέλα που να προβλέπουν τις μηχανικές ιδιότητες κονιάματος που περιέχει ροκανίδι ως αντικατάσταση των συμβατικών αδρανών. Η διαδικασία τυποποιείται ώστε οποιοσδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει
το προτεινόμενο πρωτόκολλο να μπορεί να παράγει αποτελέσματα που θα είναι συγκρίσιμα με άλλες παρόμοιες μελέτες.

2. Πειραματικό μέρος
Το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν τύπου IV/B (P-W) 32.5 N. Το ροκανίδι που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από την επεξεργασία ξύλου οξιάς και Αγιουζ σε επιπλοβιομηχανία (Σχήμα 1). Η φαινόμενη πυκνότητα των
λεπτόκκοκων ασβεστολιθικών αδρανών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 1740±40 kg/m3. Η φαινόμενη πυκνότητα του ροκανιδιού
Οξιάς ήταν 64±2 kg/m3 και του ροκανιδιού Αγιούζ ήταν 43±1 kg/m3. Η φαινόμενη πυκνότητα των υλικών προσδιορίστηκε
ζυγίζοντας σε ζυγό ακριβείας συγκεκριμένο όγκο του υλικού, εκτελώντας δέκα επαναλήψεις και λαμβάνοντας τη μέση τιμή
των δέκα επαναλήψεων.

Σχήμα 1: Ροκανίδι που χρησιμοποιήθηκε (α) Αγιούζ, (β) Οξιάς

Αρχικά παρασκευάστηκε μίγμα με λόγο αδρανών προς τσιμέντο ίσο με 3, λόγο νερό προς τσιμέντο ίσο με 0,5 και 1% κ.β.
τσιμέντου υπερευστοποιητή. Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν μίγματα στα οποία η κατ’ όγκον αντικατάσταση ασβεστολιθικών
αδρανών ήταν 30, 50 και 70%. Μετά την ανάμιξη των υλικών προσδιορίστηκε το ειδικό βάρος του νωπού κονιάματος. Το
ειδικό βάρος (Wu) προσδιορίστηκε μετρώντας τη μάζα κονιάματος (mu) που περιέχεται σε γνωστό όγκο (Vu) ενός δείγματος
νωπού κονιάματος:
(1)
Χρησιμοποιώντας το ειδικό βάρος νωπού κονιάματος και τις αναλογίες των μαζών των συστατικών του κονιάματος έγινε
υπολογισμός για την εκτίμηση της μεταβολής της αναλογίας τσιμέντου στο μίγμα και εάν αυτή παραμένει πρακτικά σταθερή.
Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι ο αέρας που περιέχεται στο προϊόν πριν την ανάμιξη εκτοπίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά του μίγματος μετά την ανάμιξη λόγω της ιδιαιτερότητας του υλικού.
Η εκτίμηση της εργασιμότητας έγινε με τη μέθοδο της δοκιμής εξάπλωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ASTM C 1437. Από
κάθε μίγμα ελήφθησαν δοκίμια διαστάσεων 40x40x160mm. Η μη καταστροφική δοκιμή της μέτρησης της ταχύτητας των υπερήχων έγινε σε ηλικίες 28 και 365 ημερών με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Πρότυπο ASTM C 597. Οι δοκιμές αντοχής σε
θλίψη και κάμψη έγιναν 7, 14, 28 και 365 ημέρες από τη χύτευση των δοκιμίων. Η δοκιμή σε κάμψη έγινε με την μέθοδο ενός
σημείου φόρτισης που περιγράφεται στο Πρότυπο ASTM C 293. Στα τεμάχια που προέκυψαν από τη θραύση των παραπάνω
δοκιμίων πραγματοποιήθηκε η δοκιμή σε θλίψη.

Πίνακας 1: Αναλογίες ανάμιξης.
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3. Σχολιασμός αποτελεσμάτων
3.1 Ειδικό βάρος
Το ειδικό βάρος νωπού κονιάματος μειώνεται καθώς αυξάνει η% κατ’ όγκον αντικατάσταση των λεπτόκκοκων ασβεστολιθικών αδρανών (Σχήμα 2). Η μείωση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι το ροκανίδι έχει μικρότερο ειδικό βάρος από τα
ασβεστολιθικά αδρανή.

Σχήμα 2: Ειδικό βάρος κονιάματος που περιέχει ροκανίδι σε αντικατάσταση μέρους των φυσικών ασβεστολιθικών αδρανών.

3.2 Εργασιμότητα
Το ροκανίδι απορροφά περισσότερο νερό από τα συμβατικά λεπτόκοκκα αδρανή. Για το λόγο αυτό, η εργασιμότητα του
μίγματος μειώνεται καθώς αυξάνει η επί τοις εκατό αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών (Πίνακας
2). Το μίγμα αναφοράς καθώς και τα μίγματα στα οποία έγινε 30 και 50% κατ’ όγκον αντικατάσταση των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι ήταν αυτοεπιπεδούμενα και η διάμετρος που μετρήθηκε κατά την δοκιμή δεν ήταν μετά
από 25 χτυπήματα της τράπεζας όπως αναφέρεται στο Πρότυπο ASTM C 1437.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα δοκιμής εξάπλωσης.

3.3 Αντοχή σε κάμψη
Τα αποτελέσματα της δοκιμής σε κάμψη παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η αντοχή σε κάμψη κονιάματος που περιέχει
ροκανίδι μειώνεται καθώς το ποσοστό αντικατάστασης των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών αυξάνει. Αυτή η μείωση
αποδίδεται στην ασθενέστερη συνάφεια μεταξύ του τσιμεντοπολτού και του ροκανιδιού συγκριτικά με τη συνάφεια μεταξύ
του τσιμεντοπολτού και του ασβεστολιθικού αδρανούς.
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Πίνακας 3: Αντοχή σε κάμψη (MPa).

3.4 Αντοχή σε θλίψη
Τα αποτελέσματα της δοκιμής σε θλίψη παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Η αντοχή σε θλίψη κονιάματος που περιέχει ροκανίδι μειώνεται καθώς το ποσοστό αντικατάστασης των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών αυξάνει. Αυτή η μείωση αποδίδεται στην ασθενέστερη συνάφεια μεταξύ του τσιμεντοπολτού και του ροκανιδιού συγκριτικά με τη συνάφεια μεταξύ του
τσιμεντοπολτού και του ασβεστολιθικού αδρανούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι, όπως προαναφέρθηκε, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιεχόμενης ποσότητας τσιμέντου στο μίγμα.
Η αύξηση αυτή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην τιμή της αντοχής. Επομένως η μείωση που παρατηρείται κατά την
αντικατάσταση των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι είναι αποτέλεσμα των δύο ταυτόχρονων και αντίστροφων φαινομένων. Για το λόγο αυτό η απόφαση για την αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι δε
θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε υπολογισμό σύμφωνα με τους όγκους που τα δύο αυτά υλικά εμφανίζουν πριν την ανάμιξη
αλλά σύμφωνα με τον φαινόμενο όγκο που τα δύο αυτά συστατικά έχουν στις συνθήκες μέσα στο μίγμα.

Πίνακας 4: Αντοχή σε θλίψη (MPa)

Σχήμα 3: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της δοκιμής σε θλίψη δοκιμίων που περιέχουν ροκανίδι οξιάς
με τα αποτελέσματα της δοκιμής σε θλίψη δοκιμίων που περιέχουν ροκανίδι Αγιούζ.

Η αντοχή σε θλίψη κονιάματος που περιέχει οξιά φαίνεται να είναι μικρότερη από την αντοχή σε θλίψη κονιάματος που
περιέχει Αγιούζ όταν η σύγκριση γίνεται για το ίδιο ποσοστό κατ’ όγκον αντικατάστασης. Η διαφορά αυτή όμως ίσως να
οφείλεται στη διαφορά της πυκνότητας των δύο τύπου ξύλου.
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Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας μία εξίσωση που βασίζεται σε αυτήν που προτάθηκε
αρχικά από τους Freiesleben & Pedersen, 1985, η αντοχή σε θλίψη δίνεται ως συνάρτηση του λόγου αντικατάστασης των λεπτόκοκκων αδρανών (W) και της ηλικίας του δοκιμίου (t) σύμφωνα με την εξίσωση (2):
(2)
Όπου CS(t,W): η αντοχή σε θλίψη σε χρόνο t (ημέρες) όταν το κλάσμα αντικατάστασης άμμου είναι W, CS,1: μέγιστη
ασυμπτωτική τιμή της αντοχής του δοκιμίου αναφοράς, n: παράμετρος μορφής της καμπύλης της συνάρτησης, k: παράμετρος
μείωσης της αντοχής σε θλίψη, kWn: αντιστοιχεί στη μείωση της μέγιστης ασυμπτωτικής τιμής της αντοχής σε θλίψη του δοκιμίου αναφοράς λόγω της αντικατάστασης των ασβεστολιθικών αδρανών, τ: σταθερά χρόνου, a: παράμετρος μορφής της καμπύλης της συνάρτησης, CS,1-kWn: αντιστοιχεί τη μέγιστη ασυμπτωτική τιμή της αντοχής δοκιμίου με W αντικατάσταση
ασβεστολιθικών αδρανών.
Σύμφωνα με την εξίσωση (2) για μία συγκεκριμένη ηλικία δοκιμίου η σχέση ανάμεσα στην αντοχή σε θλίψη και την αντικατάσταση των λεπτόκοκκων αδρανών είναι συνάρτηση του λόγου αντικατάστασης των αδρανών, υψωμένης σε μία δύναμη
n (Σχήμα 4α). Ταυτόχρονα, για ένα συγκεκριμένο λόγο αντικατάστασης λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών, η αντοχή
σε θλίψη είναι μία συνάρτηση της ηλικίας, παρουσιάζοντας μορφή σιγμοειδούς καμπύλης (Σχήμα 7β).
Η διαδικασία αναδρομής με χρήση της εξίσωσης (2) και των πειραματικών αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρείχε ένα στατιστικά σημαντικό μοντέλο (Pearson r = 0,96) με τιμές παραμέτρων: CS,1 = 74 ± 3MPa, k = 55 ± 4MPa, n = 0,8 ± 0,1, a = 0,7 ± 0,2, τ = 3,1 ± 0,6 ημέρες.

Σχήμα 4: (α) Αντοχή σε θλίψη συναρτήσει του λόγου αντικατάστασης ασβεστολιθικών αδρανών,
(β) αντοχή σε θλίψη συναρτήσει της ηλικίας του δοκιμίου.

Στην εξίσωση (2) δεν εισάγεται η παράμετρος του τύπου του ξύλου. Παρόλα αυτά, η στατιστική σημαντικότητα αυτού του
αποτελέσματος είναι αρκετά ικανοποιητική ώστε να χρησιμοποιείται ως ένα γενικό μοντέλο ανεξάρτητα του είδους του ξύλου

Σχήμα 5: Αντοχή σε θλίψη συναρτήσει του λόγου αντικατάστασης των λεπτόκοκκων αδρανών
(α) για ροκανίδι Αγιούζ και (β) για ροκανίδι Οξιάς.
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ροκανιδιού που χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών. Προχωρώντας ακόμη ένα βήμα, η παράμετρος του τύπου ξύλου εισάγεται στη διαδικασία αναδρομής και έτσι προκύπτει η εξίσωση (3):
(3)
Όπου m1, m2 είναι ίσα με ένα όταν το ροκανίδι είναι αγιούζ ή οξιά αντιστοίχως, αλλιώς είναι ίσα με μηδέν. Η διαδικασία
αναδρομής με χρήση της εξίσωσης (3) και των πειραματικών αποτελεσμάτων δοκιμών της παρούσας εργασίας παρείχε ένα
στατιστικά σημαντικό μοντέλο (Pearson r=0,976) με τιμές παραμέτρων: CS,2 = 74 ± 3MPa, k1 = 48 ± 3MPa, k2 = 60 ±
3MPa, n = 0,76 ± 0,07, a = 0,7 ± 0,1, τ = 3,1 ± 0,5 ημέρες (Σχήμα 5).

3.5 Ταχύτητα υπερήχων
Τα αποτελέσματα της δοκιμής μέτρησης ταχύτητας υπερήχων φαίνονται στο Σχήμα 6. Η ταχύτητα υπερήχων μειώνεται
γραμμικά καθώς αυξάνει ο λόγος αντικατάστασης. Αυτό αποδίδεται στις διαφορετικές ιδιότητες του ξύλου σε σύγκριση με
αυτές των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών. Η σημαντικότητα της ταχύτητας υπερήχων είναι ότι σχετίζεται σημαντικά
με τις ελαστικές ιδιότητες του κονιάματος.
Εφαρμόστηκε μοντέλο αναδρομής στα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την εξίσωση (4):
(4)
Όπου UPV: η μέγιστη ασυμπτωτική τιμή της ταχύτητας υπερήχων, UPV·[1-exp(-t/t0)]: η ταχύτητα υπερήχων των δοκιμίων του μίγματος αναφοράς (W=0) για συγκεκριμένη ηλικία (t), m1 και m2: ίσα με ένα όταν ο τύπος ροκανιδιού είναι αγιούζ
ή οξιά αντίστοιχα, αλλιώς είναι ίσα με μηδέν, l1, l2: παράμετροι μορφής καμπύλης, t0: σταθερά χρόνου.

Σχήμα 6: Ταχύτητα υπερήχων συναρτήσει του λόγου αντικατάστασης.

Η διαδικασία αναδρομής με χρήση της εξίσωσης (4) και των πειραματικών αποτελεσμάτων δοκιμών της παρούσας εργασίας για την ταχύτητα υπερήχων παρείχε ένα στατιστικά σημαντικό μοντέλο (Pearson r = 0,981) με τιμές παραμέτρων:
UPV = (5,33 ± 0,08)·103 m/s, l1 = (-1,73 ± 0,17)·103 m/s, l2 = (-2,18 ± 0,16)·103 m/s, t0 = 11,4 ± 0,7 ημέρες

Σχήμα 7: Εικόνες στερεοσκόπειου κονιάματος με (α) 70% κατ’ όγκον αντικατάσταση ασβεστολιθικών αδρανών
από ροκανίδι Αγιούζ, (β) 20% κατ’ όγκον αντικατάσταση ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι Οξιάς.
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3.6 Ομοιογένεια μιγμάτων
Η παρατήρηση της επιφάνειας θραύσης με στερεοσκόπειο έδειξε ότι τα μίγματα ήταν ομοιογενή και η συνάφεια μεταξύ
τσιμεντοπολτού και ροκανιδιού ήταν καλή (Σχήμα 7).

4. Συμπεράσματα
• Το ειδικό βάρος νωπού κονιάματος μειώνεται καθώς αυξάνει η περιεκτικότητα σε ροκανίδι. Αυτό αποδίδεται στο μικρότερο ειδικό βάρους του ξύλου συγκριτικά με αυτό του ασβεστολιθικού αδρανούς.
• Η αντοχή σε κάμψη και θλίψη κονιάματος που περιέχει ροκανίδι μειώνεται καθώς η κατ’ όγκον αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών αυξάνει. Αυτό αποδίδεται στην ασθενέστερη συνάφεια μεταξύ του ροκανιδιού και του τσιμεντοπολτού σε σχέση με τη συνάφεια μεταξύ του ασβεστολιθικού αδρανούς και του τσιμεντοπολτού.
• Η ταχύτητα υπερήχων μειώνεται καθώς αυξάνει η κατ’ όγκον αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι.
Αυτό αποδίδεται στις διαφορετικές ιδιότητες του ξύλου συγκριτικά με αυτές των ασβεστολιθικών αδρανών.
• Η στατιστική επεξεργασία των ανωτέρω αποτελεσμάτων οδηγεί στην εξαγωγή συναρτήσεων για την εκτίμηση της μεταβολής της αντοχής σε θλίψη και της μεταβολής της ταχύτητας υπερήχων.
• Κατόπιν προσεκτικού προσδιορισμού του τρόπου αντικατάστασης (κατ’ όγκον ή κατά μάζα) μπορούν να δημιουργηθούν
αντίστοιχες συναρτήσεις από οποιονδήποτε ερευνητή με διαφορετικό τύπο ξύλου ή αδρανών ή ποσοστών αντικατάστασης
ή τύπων τσιμέντου ή άλλους συναφείς παράγοντες. Προκύπτει ότι αυτή η διαδικασία είναι αναπαραγώγιμη, οπότε εάν
ακολουθηθεί από ικανό πλήθος ερευνητών, η σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανάλυση
ευαισθησίας για όλους αυτούς τους παραπάνω παράγοντες.
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Ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διάτμηση με σύνθετα υλικά
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διάτμηση με σύνθετα υλικά. Προς το σκοπό
αυτόν έγινε θεωρητική και πειραματική μελέτη διαφόρων περιπτώσεων ανάλογα με τη μορφή τους. Χρησιμοποιήθηκε ύφασμα με
ίνες άνθρακα με τη μορφή συνεχούς μανδύα, λωρίδων, κορδονιών και συνδυασμός λωρίδων και κορδονιών. Κατασκευάστηκαν είκοσι δοκάρια διαστάσεων 15*15*70 cm κατηγορίας σκυροδέματος C30/37 οπλισμένα μόνο σε κάμψη με 3Ø10. Εξ αυτών τα τρία
ήταν δοκίμια αναφοράς και τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν σε διάτμηση με ανθρακοΰφασμα συνεχούς μανδύα, λωρίδων (σε διάφορες
αποστάσεις μεταξύ τους), κορδονιών (μονό, διπλό, με εγκοπή και χωρίς εγκοπή), καθώς και συνδυασμός των ανωτέρω. Έγινε σύγκριση των θεωρητικών υπολογισμών με τα πειραματικά αποτελέσματα. Επίσης, έγινε συγκριτική μελέτη όλων των ανωτέρω περιπτώσεων ενίσχυσης. Από τα αποτελέσματα της εργασίας προέκυψαν συμπεράσματα για τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης με σύνθετα
υλικά και τη βέλτιστη αγκύρωση αυτών, ώστε να εξασφαλίζονται οι λιγότερες διατρητικές επεμβάσεις στον υπάρχοντα φορέα.

Abstract
Purpose of the present project is the concrete beam reinforcement under shear stress with composite materials. For this, theoretical
and experimental study on different cases took place depending on their formation. Carbon fiber lamination was used with the formation of continuous cloak, strips, strings and combination of strips and stings. Twenty 15*15*70 cm beams classified in C30/37 concrete category were cast, each one reinforced only under bending stress with three steel bars of 10 mm diameter. The three of them
were the reference beams and the rest were reinforced under shear stress with lamination of continuous carbon fiber cloak, strips (in
different distances between them), strings (single, double, with and without notch), even the combination of them. The theoretical
calculations were compared with the experimental ones. Furthermore, all of the reinforcement cases were comparatively studied.
Conclusions were conducted for the best anchorage and reinforcement level achieved so as the less perforating interventions on the
structural body are made.

Λέξεις – Κλειδιά
ενίσχυση, διάτμηση, σύνθετα υλικά

1. Εισαγωγή
Ως σύνθετα υλικά (composite materials) αναγνωρίζονται εκείνα, τα οποία συντίθενται από επιμέρους υλικά με σημαντικά
διαφορετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες μεταξύ τους, ενώ και το ίδιο το σύνθετο υλικό έχει επίσης σημαντικά διαφορετικές ιδιότητες από εκείνες των συστατικών του. Το ένα, από τα συστατικά μέρη, χαρακτηρίζεται ως συστατικό ενίσχυσης,
ενώ το δεύτερο συστατικό καλείται μήτρα (ΕΜΠ, 2015).
Στις κατασκευές, τα συστατικά ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται είναι ινοπλισμένα πολυμερή (Fibre Reinforced Polymers–FRP), τα οποία είναι συνεχείς ίνες διαμέτρου 5-20 μm με πολύ μεγάλο λόγο μήκος/διάμετρο, εμποτισμένες με θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη, τη μήτρα, και χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα μεγάλες μηχανικές τους αντοχές και πιο συγκεκριμένα
πολύ υψηλό μέτρο ελαστικότητας, χαμηλή δυσθραυστότητα και μεγάλη εφελκυστική αντοχή. Συνήθης τύπος ινοπλισμένων
πολυμερών είναι οι ίνες αραμιδίου, οι ίνες γυαλιού (glass fibres), και οι ίνες άνθρακα (carbon fibres).
Το μικρό βάρος, η υψηλή αντοχή (Εικόνα 1), η εξαιρετική αντοχή σε διάβρωση, η πολύ καλή συμπεριφορά σε κόπωση, σε
κρούση και στη διάδοση ρωγμών, οι σχετικά εύκολες διαδικασίες παραγωγής και το μικρό κόστος συντήρησης είναι μερικοί
από τους παράγοντες εκείνους που έχουν οδηγήσει τα σύνθετα υλικά στην πρώτη θέση μεταξύ των κατασκευαστικών υλικών
για μεγάλο πλήθος εφαρμογών, ενώ μερικά από τα μειονεκτήματα των σύνθετων υλικών είναι τα υψηλά επίπεδα ερπυσμού,
η μικρή αντίσταση σε μηχανική και χημική φθορά καθώς και το αρκετά υψηλό αρχικό τους κόστος (ΕΜΠ, 2015).

MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
4
Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Όσον αφορά τη μήτρα, είναι συνήθως ένα χαμηλής πυκνότητας θερμοσκληρυνόμενο πολυμερές (κυρίως εποξειδικές ρητίνες), το οποίο συνδέει τις ίνες μεταξύ τους και τις προστατεύει. Η συμμετοχή του στο σύνθετο εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή
εκμετάλλευση των ιδιοτήτων της ενίσχυσης με αύξηση της διατμητικής και της θλιπτικής αντοχής. Επίσης, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες (ΕΜΠ, 2015).
Η αναγκαία χρήση ρητινών για την επικόλληση των Σύνθετων επί των δοκιμίων περιλαμβάνει μια σειρά μειονεκτημάτων,
εκ των οποίων τα κυριότερα είναι η φτωχή συμπεριφορά τους σε θερμοκρασίες πάνω από τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, ο περιορισμένος χρόνος εργασιμότητας και εφαρμογής που εγκυμονούν τον κίνδυνο ανάφλεξης, το υψηλό τους κόστος
και η επιβλαβής δράση τους στο εργατικό προσωπικό, όταν εισπνέονται και όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα (Λόντου
2006).
Παρά το γεγονός ότι αρχικά τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως και αποκλειστικά σε άλλους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυσιπλοΐα, η αεροναυπηγική, η αεροδιαστημική, σε είδη ηλεκτρονικών συσκευών, σε είδη σπορ κ.τ.λ.,
η εικόνα αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια καθώς ένα μεγάλο ποσοστό απορροφάται στο πεδίο των τεχνικών έργων
(Λόντου 2006).

Εικόνα 1: Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης για σύνθετα υλικά σε εφελκυσμό (Δρίτσος, 2005).

Μια από τις εφαρμογές των σύνθετων υλικών είναι η ενίσχυση των φορέων σε διάτμηση. Κατά την καταπόνηση αυτή, οι
τάσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε τέμνουσες δυνάμεις. Η διεύθυνση των διατμητικών τάσεων είναι λοξή ως προς τον
διαμήκη άξονα του φορέα.
Η διατμητική αστοχία των δοκών, σε αντίθεση με την κάμψη, εμφανίζεται ακαριαία η οποία μπορεί να προκαλέσει άμεση
κατάρρευση του στοιχείου (Εικόνα 2). Αυτό καθιστά την συγκεκριμένη καταπόνηση σημαντικότερη στην εύρεση λύσεων αντιμετώπισής της. Σε κατασκευαστικό επίπεδο προτιμάται ο σχεδιασμός ή η ενίσχυση των φορέων με τέτοιο τρόπο ώστε να
εμφανίζεται αστοχία από κάμψη πριν την διατμητική αστοχία.

Εικόνα 2: Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή αστοχία σε διάτμηση.

Για να παραληφθούν οι διατμητικές τάσεις από τις δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθετούνται «χαλύβδινοι συνδετήρες» (Εικόνα 3).
Στη διατμητική αστοχία εμφανίζονται δύο τύποι ρωγμών: ο πρώτος τύπος είναι λόγω αστοχίας του λοξού ελκυστήρα και
οι ρωγμές έχουν διακριτά χείλη, και ο δεύτερος τύπος είναι λόγω αστοχίας του λοξού θλιπτήρα και εμφανίζεται υπό μορφή
σύνθλιψης του σκυροδέματος (Εικόνα 4). Οι ρωγμές του πρώτου τύπου εμφανίζονται σε πολύ μικρά φορτία αφού η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος είναι σχεδόν μηδενική. Όταν οι ρωγμές είναι εντελώς διακριτές αυτό σημαίνει ότι ο διατμη3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

513

τικός οπλισμός έχει παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο φορέας πλησιάζει σε διατμητική αστοχία. Ο δεύτερος τύπος διατμητικών ρωγμών εμφανίζεται σε φορείς με ανεπαρκές πλάτος και με την εμφάνισή τους θεωρείται ότι ο φορέας έχει αστοχήσει σε διάτμηση. Τόσο οι λοξοί ελκυστήρες όσο και οι θλιπτήρες είναι υπό κλίση προς στις στηρίξεις, όπου είναι η περιοχή
με τη μεγαλύτερη δρώσα τέμνουσα (Μπάκα, 2016) (Εικόνα 5).

Εικόνα 3: Διατμητικός οπλισμός δοκών (Μπάκα, 2016).

Εικόνα 4: (α) ρωγμές λόγω αστοχίας λοξού ελκυστήρα, (β) ρωγμές λόγω αστοχίας λοξού θλιπτήρα (Μπάκα, 2016).

Εικόνα 5: Φυσικό προσομοίωμα για καμπτοδιατμητική καταπόνηση (Μπάκα, 2016).

Στην περίπτωση αυτή η κρίσιμη διατομή για τον λοξό θλιπτήρα είναι στην παρειά της στήριξης, ενώ για τον λοξό ελκυστήρα
είναι σε απόσταση 0,9 d (d = στατικό ύψος) από την παρειά της στήριξης. Οι διατμητικές ρωγμές αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, για αυτό αναφέρεται και ως ψαθυρή αστοχία (Μπάκα 2016) (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Εξέλιξη διατμητικής ρηγματωσης (Μπάκα, 2016).
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Η συνηθέστερη μέθοδος ενίσχυσης είναι η επιτόπου υγρή εφαρμογή υφασμάτων ή λωρίδων από ανθρακονήματα εμποτισμένων με ρητίνη και τυλιγμένων γύρω από τις δοκούς με την διεύθυνση των κύριων ινών κάθετα στον άξονα των δοκών
(Λόντου 2006).
Η εφαρμογή των σύνθετων από ανθρακονήματα ακολουθεί την εξής διαδικασία: Απομακρύνεται η επιφανειακή στρώση
του σκυροδέματος, λειαίνεται η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η επικόλληση και οι ανωμαλίες συμπληρώνονται με επισκευαστικό
υλικό. Οι ακμές του φορέα εξομαλύνονται σε μορφή τεταρτοκυκλίου διαμέτρου 25-50 mm για να επιτευχθεί η σωστή εφαρμογή
των λωρίδων. Αφού καθαριστεί η επιφάνεια του σκυροδέματος, διαβρέχεται με νερό υπό πίεση και έπειτα στεγνώνεται. Η εναπομένουσα υγρασία δεν πρέπει να είναι περισσότερη από 4%. Αν διαπιστωθεί ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος είναι αρκετά
πορώδης ή υπάρχουν μικρορηγματώσεις, τότε εμποτίζεται με αραιό διάλυμα εποξειδικής ρητίνης. Στη συνέχεια γίνεται επάλειψη
εποξειδικής ρητίνης πάχους 1-2 mm με κατάλληλο ιξώδες ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση της λωρίδας ινών άνθρακα. Η
κόλλα εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο πάχος, περίπου 10 mm, έτσι ώστε όταν συμπιέζεται να βγαίνει προς τα έξω. Η τοποθέτηση
της λωρίδας γίνεται με ομοιόμορφη πίεση με την χρήση ρολού έτσι ώστε να μην εγκλωβίζεται αέρας. Μετά από μισή έως μία
ώρα γίνεται επάλειψη δεύτερης στρώσης ρητίνης. Τέλος, επικαλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα για την προστασία των λωρίδων
από υψηλές θερμοκρασίες και γενικά από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Δρίστος, 2006 · Τριανταφύλλου, 2004).
Για την αποδοτικότερη ενίσχυση των δοκών σε διάτμηση με λωρίδες ανθρακοϋφάσματος, αυτές αγκυρώνονται με κορδόνια
ανθρακονημάτων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται οι λιγότερες διατρητικές επεμβάσεις στον υπάρχοντα φορέα, συγκριτικά με την ενίσχυση συνεχούς υφάσματος και τετράπλευρων λωρίδων.

2. Πειραματική διαδικασία
Κατασκευάστηκαν (18) δοκίμια κατηγορίας σκυροδέματος C30/37, διαστάσεων 15*15*70 cm, οπλισμένα σε κάμψη με
3Ø10, χωρίς διατμητικό οπλισμό. Να σημειωθεί ότι πριν τη σκυροδέτηση τοποθετήθηκαν στις κατά μήκος ακμές της βάσης
των καλουπιών ειδικά διαμορφωμένοι σωλήνες PVC σε μορφή τεταρτοκυκλίων ακτίνας 25 mm, ώστε να προσδοθεί η απαιτούμενη καμπυλότητα στα δοκίμια, η οποία αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή των Σύνθετων Υλικών.
Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή «Avery» του εργαστηρίου Αντοχής Υλικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την καταπόνηση των δοκιμίων
σε κάμψη τεσσάρων σημείων. Από τα δοκίμια που κατασκευάστηκαν τα (3) εξ’ αυτών ήταν δοκοί που δεν ενισχύθηκαν με
Σύνθετα Υλικά (δοκίμια αναφοράς).
Τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν ως εξής:
• 1η περίπτωση: (4 δοκοί) Τετράπλευρες λωρίδες (μονή στρώση)
• 2η περίπτωση: (2 δοκοί) Τρίπλευρες λωρίδες (μονή στρώση)
• 3η περίπτωση: (2 δοκοί) Τρίπλευρες λωρίδες (μονή στρώση) αγκυρωμένες με κορδόνι
• 4η περίπτωση: (3 δοκοί) Κορδόνι μονό εγκιβωτισμένο σε εγκοπή
• 5η περίπτωση: (2 δοκοί) Κορδόνι διπλό εγκιβωτισμένο σε εγκοπή
• 6η περίπτωση: (2 δοκοί) Κορδόνι διπλό περιτυλιγμένο επί της δοκού
Για τις ενισχύσεις στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν υλικά από ίνες άνθρακα (C.F.R.P. – Carbon Fiber Reinforced Polymers)
ή ανθρακονήματα το οποίο είναι υλικό πυκνότητας 1,82 g/cm3 (1820 kg/m3) και παρασκευάζεται από τη θερμική κατεργασία
πολυακρυλονιτριλίου (PAN) ή με την απόσταξη κάρβουνου.
Τα φύλλα που χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη έρευνα είχαν την εμπορική ονομασία SikaWrap®-230C. Το ύφασμα
SikaWrap®-230C αποτελείται από παράλληλους και ίσιους κλώνους ινών άνθρακα οι οποίοι είναι κολλημένοι μεταξύ τους
και σταθεροποιούνται μέσω ενός συστήματος ινών (Eικόνα 7). Το ονομαστικό πάχος του φύλλου είναι 0.129 mm. Στο εμπόριο
διατίθεται σε μορφή ρολού με πλάτος 0.30-0.60 m.

Εικόνα 7: Ύφασμα ινών άνθρακα μονής διευθύνσεως (SikaWrap®-230C).

Τη συνδετική ύλη μεταξύ των ινών άνθρακα του υφάσματος SikaWrap®-230C και του ενισχυόμενου στοιχείου αποτέλεσε
προϊόν της ίδιας εταιρείας με την ονομασία Sikadur®-330. Η Sikadur®-330 είναι μία θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη εμποτισμού/συγκόλλησης, δύο συστατικών, με αναλογία τους στο μίγμα 4:1 κατά βάρος. Το ιξώδες της είναι τέτοιο που εξασφαλίζει
την πλήρη διαβροχή των ινών του φύλλου με την χρήση ενός απλού ρολού. Η θερμοκρασία στην οποία συνιστάται να εφαρμόζεται είναι από 10 έως 35 °C. Ο χρόνος εφαρμογής της στη δυσμενέστερη περίπτωση των 35 °C είναι 30 min και ο χρόνος
εργασιμότητάς της στους 35 °C (5 kg) είναι επίσης 30 min.
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Το κορδόνι που χρησιμοποιήθηκε έχει την εμπορική ονομασία SikaWrap®FX-50C (Εικόνα 8) και είναι ένα μονής διευθύνσεως κορδόνι από ίνες άνθρακα που χρησιμοποιείται για δομητική σύνδεση και την αγκύρωση συστημάτων ενίσχυσης SikaWrap®. Το ισοδύναμο με το προϊόν SikaWrap®-230C πάχος εφαρμογής για το κορδόνι διαμέτρου 10 mm, προκύπτει
υπολογιστικά ότι είναι ίσο με 0,079mm. Στο εμπόριο διατίθεται σε μορφή ρολού με μήκος 25 m, τυλιγμένο σε πλαστικό κυλινδρικό διανομέα.

Εικόνα 8: Κορδόνι ινών άνθρακα μονής διευθύνσεως (SikaWrap®FX-50C).

Όπως και πριν, τη συνδετική ύλη μεταξύ των ινών άνθρακα του κορδονιού SikaWrap®FX-50 C και του ενισχυόμενου
στοιχείου αποτέλεσε το προϊόν της εταιρείας με την ονομασία Sikadur®-330. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκε και εποξειδική ρητίνη εμποτισμού των κορδονιών πριν τη γενικότερη εφαρμογή τους. Αυτή, λοιπόν, η ρητίνη έχει την
εμπορική ονομασία Sikadur®-300 και είναι μία θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη εμποτισμού/ συγκόλλησης, δύο συστατικών,
με αναλογία τους στο μίγμα 4:1 κατά βάρος. Η θερμοκρασία στην οποία συνιστάται να εφαρμόζεται είναι από 15 έως 40 °C.
Ο χρόνος εφαρμογής της στην δυσμενέστερη περίπτωση των 40 °C είναι 60 min και ο χρόνος εργασιμότητάς της στους 40 °C
(αφού προστεθεί ο σκληρυντής) είναι 90 min.

3. Αποτελέσματα και σχολιασμός
Παρατηρείται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα κάθε περίπτωσης ενίσχυσης παρουσιάζουν μεγάλη εγγύτητα με τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα, τα πειραματικά αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα από τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών, διότι στα τελευταία υπεισέρχονται Συντελεστές Ασφαλείας.
Σε όλες τις περιπτώσεις των ενισχύσεων παρατηρείται ότι η τέμνουσα που παρέλαβε το Σύνθετο Υλικό είναι μικρότερη
από την τέμνουσα που απαιτείται να φέρει ο οπλισμός διάτμησης (30,18 kN). H υπολογισθείσα αυτή τέμνουσα 30,18 kN προέκυψε από τον έλεγχο διάτμησης της δοκού (αναφοράς) οπλισμένης μόνο σε κάμψη με 3Ø10.
Αντικείμενο της έρευνας ήταν η ενίσχυση με λωρίδες και κορδόνια Σύνθετου Υλικού. Για οικονομία υλικού χρησιμοποιήθηκε μονή στρώση Σύνθετου Υλικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται ότι στην 1η περίπτωση
ενίσχυσης με Sf = 50 mm (περίπτωση συνεχούς υφάσματος) η υπολογισθείσα τέμνουσα είναι 32,40 kN, μεγαλύτερη από της
30,18 kN. Η περίπτωση αυτή δεν ελέγχθηκε πειραματικά, διότι δεν αποτελεί αντικείμενο της έρευνας (είναι συνεχές ύφασμα).
Επίσης, να σημειωθεί ότι αναμένοντας ότι τα πειραματικά αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα από τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών, δεν εφαρμόστηκε διπλή στρώση λωρίδας Σύνθετου Υλικού.
Τέλος, έπρεπε να συγκριθεί η περίπτωση ενίσχυσης με λωρίδες με την περίπτωση ενίσχυσης με κορδόνια. Επειδή χρησιμοποιήθηκαν λωρίδες μονής στρώσης, κατ’ αναλογία χρησιμοποιήθηκαν διπλά κορδόνια αντίστοιχης διατομής.
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4. Συμπεράσματα
Οι περιπτώσεις οι οποίες ερευνήθηκαν σε αυτή την εργασία κατατάσσονται σε σειρά μειούμενου μεγέθους τέμνουσας
που αναλαμβάνει το σύνθετο υλικό:
1. Η ενίσχυση με τις τετράπλευρες λωρίδες μονής στρώσης με Sf = 70 mm (1η περίπτωση) ανέλαβε τέμνουσα ελάχιστα μικρότερη από αυτή που απαιτείτο να φέρει ο οπλισμός διάτμησης (29,18 < 30,18kN).
2. Η ενίσχυση με τις τρίπλευρες λωρίδες μονής στρώσης αγκυρωμένες με κορδόνι με Sf = 70 mm (3η περίπτωση) ανέλαβε
τέμνουσα λίγο μικρότερη από αυτή που απαιτείται να φέρει ο οπλισμός διάτμησης (27,68 < 30,18 kN).
3. Η ενίσχυση με τις τρίπλευρες λωρίδες μονής στρώσης με Sf = 70 mm (2η περίπτωση) ανέλαβε τέμνουσα μικρότερη από
αυτή που απαιτείτο να φέρει ο οπλισμός διάτμησης (24,18 < 30,18 kN).
Στις περιπτώσεις διπλού κορδονιού και μονού εγκιβωτισμένου σε εγκοπή παρατηρείται ότι η τέμνουσα είναι αρκετά μικρότερη των 30,18 kN, οπότε δεν συνιστώνται για ενίσχυση σε διάτμηση.
Προτείνεται, ως περαιτέρω έρευνα, να εξεταστούν η ενίσχυση με τετράπλευρες λωρίδες διπλής στρώσης και η ενίσχυση
με τρίπλευρες λωρίδες διπλής στρώσης αγκυρωμένες με κορδόνι ώστε η τέμνουσα που θα αναλάβει το σύνθετο υλικό να είναι
μεγαλύτερη των 30,18 kN.
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Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας νέων κονιαμάτων
που περιέχουν ροκανίδι και πριονίδι
Δήμητρα Πασσά1
Αναστασία Σωτηροπούλου2
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θερμικής αγωγιμότητας κονιαμάτων που περιέχουν ροκανίδι και πριονίδι σε αντικατάσταση μέρους των φυσικών ασβεστολιθικών αδρανών. Παρασκευάστηκαν μίγματα στα οποία έγινε αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι οξιάς σε ποσοστά 0, 30, 50 και 70% κατ’ όγκον, καθώς και μίγματα στα οποία
έγινε αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών από πριονίδι οξιάς σε ποσοστά 0, 10 και 20% κατ’ όγκον. Προσδιορίστηκε το ειδικό βάρος νωπού κονιάματος καθώς και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ των σκληρυμένων δοκιμίων. Η
μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας έγινε με την μέθοδο προστατευόμενης θερμικής πλάκας σύμφωνα με το Ελληνικό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12667:2001. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μειώνεται καθώς αυξάνει
το ποσοστό αντικατάστασης των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι ή πριονίδι βελτιώνοντας τις θερμικές ιδιότητες του κονιάματος.

Abstract
The aim of the present project is the study of thermal conductivity of mortar containing wood shavings and wood sawdust as a replacement of the natural limestone aggregates. Mixes were made were the replacement percentages of fine limestone aggregates by
beech shavings were 0, 30, 50 and 70% by volume and were the replacement percentages of fine limestone aggregates by beech sawdust
were 0, 10 and 20% by volume. Unit weight of fresh mortar, as well as thermal conductivity coefficient of hardened mortar were determined. The determination of thermal conductivity coefficient was made with the guarded hot plate method according to the Greek
Standard ELOT EN 12667:2001. According to the results, the thermal conductivity coefficient decreases as the replacement percentage
of limestone aggregates by wood shavings or sawdust increases, thus improving the thermal properties of mortar.

Λέξεις – Κλειδιά
Ροκανίδι, πριονίδι, κονίαμα, αντικατάσταση αδρανών, συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

1. Εισαγωγή
Αρκετή έρευνα έχει γίνει με αντικείμενο την αξιοποίηση αγροτικών και βιομηχανικών παραπροϊόντων στο σκυρόδεμα
και το κονίαμα. Κάποιες μελέτες (Paramasivam & Loke, 1980 · Bederina et al, 2007 · Taoukil et al, 2011 · Bederina et al, 2012
· Taoukil et al, 2013 · Ganiron, 2014 · Belhadj et al, 2014 · Corinaldesi et al, 2016) έχουν γίνει συγκεκριμένα για την εκτίμηση
των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος και κονιάματος που περιέχει πριονίδι ή ροκανίδι ως αδρανή. Το ροκανίδι
και το πριονίδι είναι παραπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, όπου παράγονται από διαδικασίες κοπής, φρεζαρίσματος και
διάτρησης. Οι ιδιότητές τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με παράγοντες όπως η γεωγραφική προέλευση της
ξυλείας, ο τύπος ξυλείας, το μέρος του δέντρου, ο τύπος της βιομηχανικής διαδικασίας από την οποία προέκυψαν κτλ. Όπως
και στις περισσότερες περιπτώσεις αντικατάστασης των συμβατικών αδρανών από ελαφροβαρή αγροτικά ή βιομηχανικά παραπροϊόντα ή ανακυκλωμένα υλικά, η αντικατάσταση των συμβατικών αδρανών από ροκανίδι ή πριονίδι βασίζεται συνήθως
στο κριτήριο της κατ’ όγκον αντικατάστασης, όπου τα συμβατικά λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα αδρανή αντικαθίστανται από
τον ίδιο όγκο λεπτόκοκκων ή χονδρόκοκκων αδρανών ξύλου (Corinaldesi et al, 2016 · Mohammed et al, 2014)
Ο προσδιορισμός της θερμικής αγωγιμότητας ενός υλικού μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους οι οποίες χωρίζονται
στις μόνιμης κατάστασης και στις μη μόνιμης κατάστασης ή αλλιώς μεταβατικές ή δυναμικές. Οι μέθοδοι μόνιμης κατάστασης
βασίζονται στη μέτρηση της ροής θερμότητας που είναι απαραίτητη για την διατήρηση μιας θερμοκρασιακής διαφοράς, σταθερής στο χρόνο ανάμεσα στις δύο επιφάνειες του μετρούμενου δείγματος. Αντίθετα κατά τις μεταβατικές μεθόδους η μέτρηση
του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας βασίζεται στη απόδοση γνωστής ποσότητας θερμότητας στο σύστημα και ταυτόχρονη
παρακολούθηση της διαφοράς θερμοκρασίας.
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3
Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4
MSc, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστ. συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5
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Οι Bederina et al 2007 και Bederina et al 2009 μελέτησαν την επίδραση της προσθήκης ροκανιδιού στη θερμική αγωγιμότητα κονιάματος χρησιμοποιώντας μία μεταβατική μέθοδο που ονομάζεται Μεταβατική Επίπεδης Θερμού Δίσκου - Transient
Plane Heat Source (Hot disk). Χρησιμοποίησαν ροκανίδι κορεσμένο με νερό με σκοπό τη βελτίωση της εργασιμότητας των
μιγμάτων και ροκανίδι που είχε αναμιχθεί με τσιμέντο με σκοπό τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς της τιμής του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
κονιαμάτων, σε συνάρτηση με το ποσοστό της κατ’ όγκον αντικατάστασης των συμβατικών λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών
αδρανών τους, από ροκανίδι και πριονίδι. Εμβάπτιση σε νερό ή άλλη επεξεργασία του ροκανιδιού και πριονιδιού πριν την
εισαγωγή τους στο μίγμα δεν έγιναν προκειμένου να απλουστευτεί η διαδικασία. Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας έγινε με την τυποποιημένη μέθοδο προστατευόμενης θερμικής πλάκας σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 12667:2001 «Θερμική απόδοση κτιριακών υλικών και προϊόντων - Προσδιορισμός θερμικής αντίστασης με τις μεθόδους προστατευμένης θερμικής πλάκας και μέτρησης ροής θερμότητας», η οποία είναι μέθοδος μόνιμης κατάστασης. Θεωρείται ότι αυτή η μέθοδος πραγματοποιείται υπό συνθήκες που είναι πιο κοντινές σε αυτές που αντιμετωπίζουν τα δομικά
υλικά κατά τη χρήση τους.

2. Πειραματικό μέρος
Το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε ήταν CEM II 42.5. Το ροκανίδι και το πριονίδι που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
εργασία προέρχεται από την επεξεργασία ξύλου οξιάς σε επιπλοβιομηχανία. Η φαινόμενη πυκνότητα των λεπτόκκοκων ασβεστολιθικών αδρανών είναι 1730 ± 40 kg/m3. Η φαινόμενη πυκνότητα του ροκανιδιού ήταν 67 ± 2 kg/m3 και του πριονιδιού
ήταν 296 ± 5kg/m3. Η φαινόμενη πυκνότητα των υλικών προσδιορίστηκε ζυγίζοντας σε ζυγό ακριβείας συγκεκριμένο όγκο
του υλικού σε δέκα επαναλήψεις.
Παρασκευάστηκαν μίγματα στα οποία έγινε αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι
οξιάς σε ποσοστά 0, 30, 50 και 70% κατ’ όγκον, καθώς και μίγματα στα οποία έγινε αντικατάσταση των λεπτόκοκκων ασβεστολιθικών αδρανών από πριονίδι οξιάς σε ποσοστά 0, 10 και 20% κατ’ όγκον. Η αναλογία νερού/τσιμέντο είναι σε όλα τα
μίγματα σταθερή και ίση με 0,6. Η αναλογία του υπερρευστοποιητή στα μίγματα που περιέχουν ροκανίδι είναι ίση με 1,5%
κατά βάρος τσιμέντου και στα μίγματα που περιέχουν πριονίδι είναι 1% κατά βάρος τσιμέντου (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των δοκιμίων
κονιάματος σε κάθε παρτίδα αναμίγματος.

Το ξύλο είναι υλικό με μεγάλη υδαταπορροφητικότητα επομένως η εισαγωγή του στο μίγμα θα έχει ως αποτέλεσμα την
απορρόφηση μέρους του νερού ανάμιξης από αυτό. Κάποιοι ερευνητές (Corinaldesi et al, 2016 · Bederina eta al 2007 · Coatanlem et al, 2006 · Mohammed et al 2014 · Bederina et al 2009) κατά την αντικατάσταση ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι ή πριονίδι, χρησιμοποίησαν αυτά μετά από πλήρη εμβάπτισή τους σε νερό ή χρησιμοποίησαν επιπλέον νερό με σκοπό
την καλύτερη εργασιμότητα του νωπού μίγματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο τελικός και πραγματικός λόγος νερό προς
τσιμέντο είναι άγνωστος και η επιπλέον ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί εάν μένει μέσα
στο πορώδες του ξύλου ή δεν απορροφάται, για τις δύο περιπτώσεις αντιστοίχως. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ροκανίδι και πριονίδι ως έχουν και να μην προστεθεί επιπλέον νερό στο μίγμα. Άλλες κατεργασίες του ροκανιδιού
και πριονιδιού πριν την εισαγωγή του στο μίγμα (Bederina et al 2009) δεν έγιναν προκειμένου να απλουστευτεί η διαδικασία.
Μετά την ανάμιξη των υλικών και πριν γίνει η χύτευση στις μήτρες, προσδιορίστηκε το ειδικό βάρος του νωπού κονιάματος.
Το ειδικό βάρος (Wu) προσδιορίστηκε μετρώντας τη μάζα κονιάματος (mu) που περιέχεται σε γνωστό όγκο (Vu) ενός δείγματος νωπού κονιάματος:
(1)
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Από κάθε μίγμα κατασκευάστηκαν δοκίμια διαστάσεων 200x200x80mm. Η αφαίρεση των δοκιμίων από τις μήτρες έγινε
σε 24h από την χύτευση, εκτός από τα δοκίμια στα οποία η αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι ήταν
50 και 70% κατ’ όγκον και εκτός από τα δοκίμια στα οποία η αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών από πριονίδι ήταν
20% κατ’ όγκον, στα οποία η αφαίρεση των δοκιμίων από τις μήτρες έγινε σε 48h από την χύτευση. Στα δοκίμια αυτά λόγω
της υδαταπορροφητικότητας του ξύλου η σκλήρυνση του κονιάματος καθυστέρησε. Μετά την αφαίρεση των δοκιμίων από τις
μήτρες αυτά εμβαπτίστηκαν πλήρως σε νερό μέχρι την ηλικία των 28 ημερών και στη συνέχεια αφέθηκαν εκτός νερού για ένα
μήνα πριν την μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας έγινε με την μέθοδο προστατευόμενης θερμικής πλάκας σύμφωνα
με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12667:2001. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η συσκευή TLP-300 της εταιρίας TAURUS
Instruments (Σχήμα 1, Σχήμα 2).
Η μέθοδος προστατευόμενης θερμικής πλάκας, η οποία είναι μέθοδος μόνιμης κατάστασης, βασίζεται στη δημιουργία
μίας ελεγχόμενης διαφοράς θερμοκρασίας στις δύο επιφάνειες δύο δοκιμίων σε μορφή επίπεδης πλάκας. Η προστασία της
θερμικής πλάκας εξασφαλίζει τη μονοδιάστατη ροή θερμότητας. Η θερμότητα ρέει από την θερμή πλάκα στην ψυχρή πλάκα
μέσα από το δοκίμιο. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμής και ψυχρής πλάκας διατηρείται σταθερή μέχρι να επιτευχθούν
συνθήκες μόνιμης μετάδοσης θερμότητας εντός του δείγματος. Με τη μέτρηση της ροής θερμότητας στη μόνιμη κατάσταση
προσδιορίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του δοκιμίου μέσω της εξίσωσης:
(2)
όπου q είναι η ροή θερμότητας (W/m2), λ είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/mK), d είναι το πάχος του δοκιμίου
(m) και ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας στις δύο επιφάνειες του δοκιμίου (K).
Η μέση θερμοκρασία των δειγμάτων ήταν από 21 έως 23 °C.

Σχήμα 1: Φωτογραφία διάταξης μέτρησης συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

Σχήμα 2: Σκαρίφημα τομής διάταξης μέτρησης συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
(Α: θερμή πλάκα στο τμήμα μέτρησης, Β: επιφάνεια θερμής πλάκας στο τμήμα μέτρησης, Γ: θερμή πλάκα στο τμήμα
προστασίας, Δ: επιφάνεια θερμής πλάκας στο τμήμα προστασίας, Ε: ψυχρή πλάκα, Ζ: διαφορικά θερμοστοιχεία,
Η: θερμοστοιχεία επιφάνειας θερμής πλάκας, Θ: θερμοστοιχεία επιφάνειας ψυχρής πλάκας, Ι: δοκίμιο).
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3. Σχολιασμός αποτελεσμάτων
3.1 Ειδικό βάρος
Το ειδικό βάρος νωπού κονιάματος μειώνεται καθώς αυξάνει η % κατ’ όγκον αντικατάσταση των λεπτόκκοκων ασβεστολιθικών αδρανών (Πίνακας 3). Η μείωση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι το πριονίδι και το ροκανίδι έχουν μικρότερο ειδικό
βάρος από τα ασβεστολιθικά αδρανή. Η μεταβλητότητα του ειδικού βάρους φαίνεται να αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό
της κατ’ όγκον αντικατάστασης.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα προσδιορισμού ειδικού βάρους νωπού κονιάματος.

3.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μειώνεται καθώς αυξάνει το ποσοστό της κατ’ όγκον αντικατάστασης των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι (Σχήμα 3) και πριονίδι (Σχήμα 4).

Σχήμα 3: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας κονιάματος που περιέχει ροκανίδι σε
αντικατάσταση μέρους των φυσικών ασβεστολιθικών αδρανών.
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Σχήμα 4: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας κονιάματος που περιέχει πριονίδι σε αντικατάσταση
μέρους των φυσικών ασβεστολιθικών αδρανών.

4. Συμπεράσματα
Η αντικατάσταση μέρους των συμβατικών ασβεστολιθικών αδρανών κονιάματος από ροκανίδι ή πριονίδι έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ειδικού βάρους του νωπού κονιάματος. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μειώνεται καθώς αυξάνει
το ποσοστό κατ’ όγκον αντικατάστασης των ασβεστολιθικών αδρανών από ροκανίδι ή πριονίδι βελτιώνοντας τις θερμικές
ιδιότητες του κονιάματος. Καθώς το ξύλο είναι ένα φυτικό υλικό, θεωρείται απαραίτητη η μελέτη της ανθεκτικότητας των μελετούμενων συνθέσεων.
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«Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ,
διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ενίσχυση του»
Βασίλειος Σαΐτης1
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος2
Αναστασία Σωτηροπούλου3

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς για διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας
υφιστάμενου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο κατασκευάστηκε μέσα στη δεκαετία του 1970. Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (1η Αναθεώρηση 2013) και τον Ευρωκώδικα 8, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της στατικής
ανελαστικής ανάλυσης (pushover), με και χωρίς την συμβολή των τοιχοπληρώσεων. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της
επιρροής των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη σεισμικών δράσεων από τον φέροντα οργανισμό και ο έλεγχος της στατικής επάρκειας
του κτιρίου ενισχύοντας τις τοιχοπληρώσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η εργασία εκπονήθηκε με τη
χρήση τουλογισμικού Fespa 10 7.1.0.2.

Summary
The objective of this research analysis is the integrity evaluation of the reinforced concrete structure of an existing building (constructed
in 1970) against earthquake motions.For the evaluation were followed the provisions of ΚΑΝ.ΕΠΕ. (1rst rev. 2013) and of Eurocode8
and was used the methodology of push over analysis both for the cases that the contribution of the infill walls was taken into consideration or not. Specifically the aim was the study of the contribution factor of the infill walls to the bearing capacity of the structure
and of the influence of their reinforcement to the structural integrity of the building. For the calculations was used the Fespa 10
7.1.0.2. Software.

Λέξεις – Κλειδιά
Τοιχοπληρώσεις, Σεισμική αποτίμηση, Μη-γραμμική στατική ανάλυση, infill walls, Seismic assessment, Pushover analysis

1. Η αναγκαιότητα αποτίμησης φέρουσας ικανότηταςκαι αντισεισμικού ανασχεδιασμού
υφιστάμενων δομημάτων
Οι αντισεισμικοί κανονισμοί με τους οποίους μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν τα κτίρια στον Ελλαδικό χώρο είναι οι
παρακάτω:
• Α.Κ. 1959(Φ.Ε.Κ.36/Α/1959) Β.Δ. 19/26-2-1959 (περί αντισεισμικού κανονισμού οικοδομικών έργων).
• Α.Κ. 1984 (Φ.Ε.Κ.239/Β΄/1984) Α.Υ.Δ.Ε. ΕΔ2α/01/44/Φ.Ν.275/4-4-1984 (Τροποποίηση του Β.Δ. 19/26-2-1959 υποχρεωτική
εφαρμογή από 1-1-1985).
• Ν.Ε.Α.Κ. 1992 (Φ.Ε.Κ.613/Β΄/1992) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Δ17α/08/32/Φ.Ν.275/30-9-1992 (υποχρεωτική εφαρμογή 1-1-1995).
• Ε.Α.Κ.1999(Φ.Ε.Κ.2184/Β΄/1999) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Δ17α/141/3/Φ.Ν.275/15-12-1999 Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. (υποχρεωτική εφαρμογή 20-12-2000).
Το 68,15% του συνολικού δομικού μας πλούτου (βλ. Εικόνα 1) κατασκευάστηκε μέχρι το 1984, πριν τη θέσπιση των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Εικόνα 1: Κατανομή κτιρίων με βάση τη χρονολογία κατασκευής.

MSc Πολιτικός Μηχανικός.
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
3
Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ.
1
2
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Τα κτίρια αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν δυσμένεια για τους παρακάτω λόγους4:
(α) Ο Φέρων οργανισμός μορφώθηκε με αρχιτεκτονικές υπερβολές (Έλλειψη κανονικότητας: γεωμετρίας ή αντοχής σε επίπεδο ορόφου ή κτιρίου).
(β) Τα εντατικά μεγέθη προσδιοριστήκαν με απλοποιητικές παραδοχές (Έλλειψη υπολογιστικών μέσων: απουσία χωρικής
ανάλυσης & δισδιάστατης πλαισιακής λειτουργίας).
(γ) Η διαστασιολόγηση πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες που σήμερα έχουν αναθεωρηθεί.
(δ) Ο φορέας μορφώθηκε χωρίς τις σύγχρονες αντισεισμικές αντιλήψεις (πλαστιμότητα, ικανοτικός σχεδιασμός, κατασκευαστικές διατάξεις).
(ε) Ο σχεδιασμός έγινε για σεισμικές δράσεις μικρότερες των αντιστοίχων για νέα κτίρια.
Παλαιά κτίρια: 1,75 × ε, π.χ.1,75 × 0,08 = 0.14g
Νέα κτίρια (μετά 1995): α × 2.5/q, π.χ. 0.24 × 2.5/3.5 = 0.17g
 Δυνητική Δυσμένεια της τάξεως του 1:3

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας,και του αντισεισμικού ανασχεδιασμού των υφιστάμενων δομημάτων.
Η αποτίμηση υφιστάμενων δομημάτων ακολουθεί τα εξής βήματα:
1. Συλλογή στοιχείων.
• Αποτύπωση φέροντος οργανισμού, της τοιχοποιίας και αφανών στοιχείων (π.χ. θεμελίωσης).
• Σύνταξη ιστορικού δομήματος.
• Καταγραφή βλαβών.
• Προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με έμμεσες μεθόδους και πυρηνοληψία.
• Προσδιορισμό της κατηγορίας του χάλυβα οπλισμού.
• Προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής, της διατμητικής αντοχής και τα αντίστοιχα μέτρα ελαστικότητας των τοιχοποιιών.
• Έδαφος θεμελίωσης.
2. Προσδιορισμό της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων (Σ.Α.Δ.).
3. Καθορισμό της στάθμης επιτελεστικότητας για την οποία θα γίνει ο έλεγχος.
4. Επίλυση.
• Κατασκευή καμπύλης ικανότητας, προσδιορισμό της στοχευμένης μετακίνησης και υπολογισμό συντελεστών επάρκειας
για κάθε μέλος.
Εάν δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες Κανονισμούς θα
ληφθεί απόφαση για ανασχεδιασμό.
Ο ανασχεδιασμός υφιστάμενων δομημάτων ακολουθεί τα εξής βήματα:
• Σύλληψη και προκαταρκτικός σχεδιασμός
• Ανάλυση και
• Έλεγχος οριακών καταστάσεων», Κεφ 2.4.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ.

2. Τοιχοπληρώσεις
2.1 Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων χωρίς ανοίγματα

Εικόνα 2: Διατμητικό φάτνωμα/πέτασμα.

4

Δρίτσος Σ. (2015), Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Πάτρα, σ. 6.
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Εικόνα 3: Αμφιαρθρωτή θλιβόμενη διαγώνια ράβδος.

Εικόνα 4: Θλιπτήρας-ελκυστήρας.

Υπό σεισμική καταπόνηση, μπορούν να προσομοιωθούν:
α) ως διατμητικό φάτνωμα/πέτασμα, ορθοτροπικό, με τέσσερις “κόμβους”-αρθρώσεις προς τους αντίστοιχους κόμβους του
τοιχοπληρωμένουπλαισίου(ΚΑΝ.ΕΠΕ 7.4.1), (βλέπε Εικόνα 2 Διατμητικό φάτνωμα/πέτασμα.)
β) απλούστερα, ως ισοδύναμη αμφιαρθρωτή θλιβόμενη διαγώνια ράβδος (κατά την εκάστοτε φορά του σεισμού εντός του
πλαισίου), με συγκεκριμένο πλάτος b = 0.15 L (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §7.4.1 (Σ.15)), όπου το
γώνιου θλιπτήρα. (βλέπε Εικόνα 3) και «ισοδύναμο» πάχος θλιβόμενης διαγωνίου λαμβάνεται:
1) Για ενιαίες κατά τη διατομήντοιχοπληρώσεις, το συνολικό τους πάχος Εικόνα 4

είναι το μήκος του δια-

Εικόνα 5: Ισοδύναμο πάχος τοίχου.

Εικόνα 6: Ισοδύναμο πάχος δίστρωτωντοιχοπληρώσεων.

2) Για δίστρωτες («κοίλων») τοιχοπληρώσεις, αποτελούμενες από δύο ανεξάρτητους τοίχους με ενδιάμεσο κενό, ελλείψει
ακριβέστερων στοιχείων, για παρειές με πάχη t1 και t2, και ημιτελείς (ή ανεπαρκείς) εγκάρσιους συνδέσμους, ως ισοδύναμο πάχος μπορεί να ληφθεί η τιμή:teff  1/2(t1 + t2), Εικόνα 6.
Αντιστοίχως, για πλήρη σύνδεση των παρειών, ως ισοδύναμο πάχος μπορεί να ληφθεί η τιμή
γ) ως θλιπτήρας-ελκυστήρας κατά τις δύο διαγώνιες με ράβδους μισής δυστένειας σε σχέση με αυτές του προσομοιώματος
της απλής θλιβόμενης διαγώνιας, με την προϋπόθεση η διαγώνια ράβδος να αρχίζει και να τελειώνει σε κόμβους του πλαισίου (ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχόλια§7.4.1).

2.2 Προσομείωση τοιχοπληρώσεων με ανοίγματα
Η προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων με ανοίγματα δεν μπορεί να γίνει με απλά μέσα.
Για μια κατ΄ αρχήν εκτίμηση της επιρροής των ανοιγμάτων ο ΚΑΝ.Ε.Π.Ε. προβλέπει:
α) Όταν υπάρχουν δύο μεγάλα ανοίγματα κοντά σ’ αμφότερα τα άκρα του φατνώματος, η τοιχοπλήρωση αμελείται.
β) Όταν υπάρχει άνοιγμα με διαστάσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος
και είναι τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, η επιρροή του στα χαρακτηριστικά της τοιχοπλήρωσης μπορεί
να αμελείται.
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γ) Όταν υπάρχει άνοιγμα, τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, του οποίου οι διαστάσεις πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος, η τοιχοπλήρωση μπορεί να αμελείται.
δ) Όταν υπάρχει άνοιγμα τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, του οποίου οι διαστάσεις είναι μεταξύ του
20% και του 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος, τότε είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη δύο λοξοί θλιπτήρες
ανά φάτνωμα. Αυτοί οι θλιπτήρες θα ξεκινούν απ’ τα δύο άκρα της κυρίας διαγωνίου και θα καταλήγουν κοντά στο μέσον
της υπερκείμενης και της υποκείμενης δοκού αντιστοίχως. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των θλιπτήρων στην έναντι τέμνουσας ασφάλεια των δοκών.
ε) Δύο μικρά και γειτονικά ανοίγματα σε ένα φάτνωμα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ισοδύναμο και ενιαίο, περιγεγραμμένο
σ’αυτά.

2.3 Μέση θλιπτική αντοχή άοπλωντοιχοπληρώσεωνκατάτηνδιεύθυνση της διαγώνιας
Η μέση θλιπτική αντοχή της τοιχοπλήρωσης κατά τηνδιεύθυνση της διαγώνιας, fwcs, μπορεί να συνεκτιμάταιμε βάση τη
μέση θλιπτική αντοχή κατά την κατακόρυφηδιεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαιτίας εγκάρσιων (οριζοντίων) εφελκυστικών τάσεωναπομείωση της.
Ελλείψει ακριβέστερων δεδομένων, η αντοχή αυτή επιτρέπεταινα εκτιμάται μέσω της χαρακτηριστικής τιμής της θλιπτικής
αντοχής της τοιχοποιίας κατά την κατακόρυφη διεύθυνση fwc,k κατά τον EK. 6 (Πιν. 3.3), ως εξής:
(ΚΑΝ. ΕΠΕ. σχέση Σ. 18)
όπου:
λm = 1,5 συντελεστής μετατροπής της χαρακτηριστικήςαντοχής σε μέση, λs = 0,7 μειωτικός συντελεστής για την δυσμενή
υπόγωνία εφαρμογή του φορτίου, λc = 1,2 αυξητικός συντελεστής για την ευμενή επιρροή της περίσφιγξης την οποίαν εξασφαλίζουν τα περιβάλλοντα την τοιχοπλήρωση δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, fbc και fmcη θλιπτική αντοχή τοιχοσώματος και κονιάματος αντιστοίχως, k: εμπειρικός συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ομάδα στην οποία
κατατάσσονται τα τοιχοσώματα και το είδος του κονιάματος δομήσεως (Πίνακας 3.3 του EK 6).
Για συνήθη κονιάματα, ο συντελεστής παίρνει τιμές από 0,35 έως 0,55.
Όταν οι κατακόρυφοι αρμοί της τοιχοποιίας δεν είναι γεμάτοιμε κονίαμα, η τιμή της θλιπτικής αντοχής του λοξού θλιπτήρα
πολλαπλασιάζεται με έναν πρόσθετο μειωτικό συντελεστή (πέραν του λs). Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, ομειωτικός συντελεστής εκτιμάται βάσει του ποσοστούπληρώσεως των κατακόρυφων αρμών και μπορεί να παίρνει τιμές από 0,60
έως 0,90. Όταν το πάχος των οριζόντιων αρμών της τοιχοποιίας είναι μεγαλύτερο από 15 mm, η τιμή της θλιπτικής αντοχής
της τοιχοποιίας πολλαπλασιάζεται με έναν πρόσθετο μειωτικό συντελεστή ίσον με 0,85.

2.4 Απομείωση μέσης θλιπτικής αντοχής τοιχοπληρώσεων
Η μέση θλιπτική αντοχή της τοιχοπλήρωσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο έπειτα από τον προσδιορισμό των επιμέρους μειωτικών συντελεστών.

2.4 Απομείωση λόγω ανοιγμάτων R1

O ΚΑΝ.ΕΠΕ. προβλέπει για διαστάσεις ανοίγματος κάτω από το 20% της διάστασης του φατνώματος (δηλαδή
Αopen/Αpan< 0.20) μηδενισμό της επιρροής του ανοίγματος (R1=1), ενώ για διαστάσεις ανοίγματος πάνω από το 50% της
διάστασης του φατνώματος μηδενισμό της επιρροής της τοιχοποιίας (R1=0). Μεταξύ των δύο αυτών τιμών (20%-50%) θεωρείται γραμμική παρεμβολή και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του R1 η σχέση:»5

όπου

5

Λιβιεράτος Χαραμιδόπουλος (2013). Αποτίμηση στατικής επάρκειας υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή την τοιχοπληρώσεων, Αθήνα σελ. 41.
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• Απομείωση αντοχής λόγω αστοχίας εκτός επιπέδουΦ
Για να ληφθεί υπόψη η πιθανή εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης η θλιπτική αντοχή της μειώνεται μέσω του συντελεστή Φ.

Εικόνα 7: Διάγραμμα υπολογισμού μειωτικού συντελεστή Φ.

• Απομείωση λόγω στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων γm

2.5 Μεγέθη παραμόρφωσης
Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο διάγραμμα για στάθμηεπιτελεστικότητας Β (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §7.4.1 ζ.2).

Εικόνα 8: Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων ισοδύναμης θλιβόμενης διαγώνιας ράβδου.

Η επιλογή των τιμών εy και εu οφείλει να γίνεται κατ΄ αντιστοιχία προς τις αναγραφόμενες περιοχές τιμών, δηλ. για μικρές
εy ισχύουν και μικρές εu κ.ο.κ.

2.6 Λόγος στατικής επάρκειας μελών λ
Η ανίσωση ασφαλείαςπου εφαρμόζεται κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό έχει την μορφή Sd<Rd παράγραφος
4.12 ΚΑΝ.ΕΠΕ.
ικανοποιείται
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Ο λόγος στατικής επάρκειας μελών λ,απαίτηση προς ικανότητα, δείχνει εάν και κατά πόσο ένα μέλος του φέροντα οργανισμού έχει ξεπεράσει την οριακή τιμή γωνίας στροφής

, ή την τέμνουσα δύναμη

, που αντι-

στοιχεί στην κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.

3. Περιγραφή του κτιρίου και του υπολογιστικού προσομοιώματος
3.1 Περιγραφή κτιρίου -στοιχεία υφιστάμενης κατασκευής
Πρόκειται για διώροφο κτίσμαστην Αμφιάληστην περιοχή του Πειραιά, με χρήση κατοικία το οποίο κατασκευάστηκε το
1960.
Επιλέχτηκε το κτίριο διότι ενδέχεται να παρουσιάζει σεισμική διακινδύνευση.Το κτίριο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε
πριν τη θέσπιση των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων μειώνονται καθ’ ύψος, κατά
χ δεν έχει σαφήπλαισιακά συστήματα, υπάρχουν έμμεσες στηρίξεις.
Οιτοιχοπληρώσεις περιμετρικά του κτιρίου είναι «πλινθοδομαίμπατικαίδι΄οπτοπλίνθων των έξι οπών», ενώ οι εσωτερικές
είναι «πλινθοδομαίδρομικαίδι’ οπτοπλίνθων των έξι οπών».
Η επικάλυψη των οπλισμών δια σκυροδέματος είναι 1,5 εκ.6
Οι παραδοχές με τις οποίες εκπονήθηκε η αρχική στατική μελέτη είναι οι ακόλουθες:

Φορτία
Ειδικό βάρος Ω.Σ.
Επικάλυψη καιεπίχρισμα
Επικάλυψη δώματος
Πλινθοδομαίδρομικαίδι’ οπτοπλίνθων των έξι οπών (d=10+2×2=14 εκ.)
Πλινθοδομαίμπατικαίδι’ οπτοπλίνθων των έξι οπών (d=20+2×2=24 εκ.)
Κινητό
Κινητόκλίμακος
Κινητόεξωστών
ΠοιότητεςΥλικών

2400 kg/m3
100 kg/m2
120 kg/m2
210 kg/m2
360 kg/m2
200 kg/m2
350 kg/m2
500 kg/m2
Β160, StI

Σεισμικά Φορτία
Περιοχή σεισμικότητας
Κατηγορία επικινδυνότητας εδάφους
Συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης
Έδαφος

Ι
α
ε= 0.04
σεπ= 2.5 kg/m2

Κανονισμοί
Αντισεισμικός Κανονισμός1959 (ΦΕΚ 36Α)
Κανονισμός ωπλισμένου σκυροδέματος1954 (ΦΕΚ 160Α’)
Κανονισμός Φορτίσεων 1945 ΦΕΚ 325Α, αναδημ. 16.5.1946, ΦΕΚ 171Α
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών του υφισταμένου κτιρίου είναι:

6

Άρθρο 41, Βασιλικό Διάταγμα της 18.2/26.7.1954 (ΦΕΚ160Α ́ ) «Περί Κανονισμών δια την μελέτην και εκτέλεσιν έργων εξ ωπλισμένου
σκυροδέματος».
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Η επιλεγείσα Στάθμη Αξιοπιστίας για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι:

Η επιλεγείσα Στάθμη Αξιοπιστίας για ταυλικά του κτιρίου είναι:

3.2 Κατασκευαστικά σχέδια

Εικόνα 9: Ξυλότυπος Θεμελίωσης.
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Εικόνα 10: Ξυλότυπος οροφής Ισογείου.

Εικόνα 11: Ξυλότυπος οροφής Α΄ ορόφου.

Στην παρούσα εργασία για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς τουυφιστάμενου και του ενισχυμένου φορέα χρησιμοποιήθηκε η ανελαστική ανάλυση (Pushoveranalysis). Το προσομοίωμα του δομήματος είναι πλαίσιο τριών διαστάσεων,
εδραζόμενο επί ελαστικού εδάφους. Έγινε εισαγωγή της γεωμετρικών δεδομένων των μελών της υφιστάμενης κατασκευής,
του διαμήκους και του διατμητικούοπλισμού στο άνοιγμα και τα άκρατων δοκών και των ράβδων οπλισμού και τσερκιών των
υποστυλωμάτων της υφιστάμενης κατασκευής. Τα μέλη χαρακτηρίστηκαν ως πρωτεύοντα σεισμικά μέλη. Με βάση τους οπλισμούς και ταγεωμετρικά δεδομένα των διατομών των δοκών και των υποστυλωμάτων υπολογίστηκαν τα διαγράμματα ροπών
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καμπυλοτήτων τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση pushover. Με βάση την ομοιόμορφη και την ιδιομορφική κατανομή εφαρμόστηκε το οριζόντιο φορτίο της μη γραμμικής ανάλυσης. Μετά την πραγματοποίηση της μη γραμμικής
ανάλυσης κατασκευάστηκε το διάγραμμα απαίτησης ικανότητας. Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώθηκαν με διαγώνιους θλιβόμενους ράβδους που δεν συμμετέχουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων και η αντοχή τους απομειώθηκε λόγω αστοχίας
εκτός επιπέδου και λόγω ανοιγμάτων.

3.3 Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας
Προκειμένου να διερευνηθεί η επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη σεισμικών δράσεων κατά την αποτίμηση της
φέρουσας ικανότητάς του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω τέσσερεις αναλύσεις με την ανελαστική στατική μέθοδο.

1η ανάλυση για στόχους αποτίμησης Α3, Β2, Γ1 χωρίς τις τοιχοπληρώσεις του κτιρίου.
2η ανάλυση για στόχους αποτίμησηςΑ3, Β2, όπου συμπεριλήφθηκαν στο προσομοίωμα οι τοιχοπληρώσεις του κτιρίου.
3η ανάλυση για στόχους αποτίμησηςΑ2, Β1, Γ0 χωρίς τις τοιχοπληρώσεις του κτιρίου.
4η ανάλυση για στόχους αποτίμησης Α2, Β1 όπου συμπεριλήφθηκαν στο προσομοίωμα οι τοιχοπληρώσεις του κτιρίου.

3.3.1 Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας με και χωρίς τοιχοπληρώσεις για στόχους αποτίμησης Α3, Β2, Γ1
Το κτίριο παρουσίασε ανεπάρκεια για στόχους αποτίμησης Α3, Β2, Γ1 με ή χωρίς τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις.Οι
ανεπάρκειες από την 1η και 2η ανάλυση για στόχους αποτίμησης Α3, Β2 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας ανεπάρκειας μελών Α3 Β2 Γ1 με και χωρίς τοιχοπληρώσεις.

Ο στόχος αποτίμησης NC, Γ1 δεν εξετάστηκε (Για την στάθμη Γ οι υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται
στο προσομοίωμα παρ. 7.4.1 γ ΚΑΝ.ΕΠΕ).
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Εικόνα 12: Ανεπάρκεια δοκών στύλων οροφής ισογείου
(χωρίς τοιχοπληρώσεις) στόχος αποτίμησης DL Α3.

Εικόνα 13: Ανεπάρκεια δοκών στύλων οροφής ισογείου
(χωρίς τοιχοπληρώσεις) στόχος αποτίμησης SD Β2.

Εικόνα 14: Ανεπάρκεια δοκών στύλων οροφής ισογείου
(χωρίς τοιχοπληρώσεις) στόχος αποτίμησης NC Γ1.

Εικόνα 15: Ανεπάρκεια δοκών στύλων οροφής ισογείου
(με τοιχοπληρώσεις) στόχος αποτίμησης DL Α3.

Εικόνα 16: Ανεπάρκεια δοκών στύλων οροφής ισογείου
(με τοιχοπληρώσεις) στόχος αποτίμησης SD Β2.
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3.3.2. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας με και χωρίς τοιχοπληρώσεις για στόχους αποτίμησης Α2, Β1, Γ0
Το κτίριο παρουσίασε ανεπάρκεια για στόχους αποτίμησης Α2, Β1, Γ0 με ή χωρίς τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις.
Οι ανεπάρκειες από την 3η και 4η ανάλυση για στόχους αποτίμησης Α2, Β1 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας ανεπάρκειας μελών Α2 Β1,Γ0 με και χωρίς τοιχοπληρώσεις.

Ο στόχος αποτίμησης NC, Γ0 δεν εξετάστηκε (Για την στάθμη Γ οι υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται
στο προσομοίωμα παρ. 7.4.1 γ ΚΑΝ.ΕΠΕ).

4. Ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2 λαμβάνοντας υπόψη τις τοιχοπληρώσεις υπάρχει μείωση του πλήθους
των δοκών και των υποστυλωμάτων που παρουσιάζουν ανεπάρκεια. Ο λόγος της στατικής επάρκειας των μελών μειώνεται
εάν ληφθούν υπόψη οι τοιχοπληρώσεις.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μερικά υποστυλώματα και δοκοί δεν ικανοποιούν το στόχο της αποτίμησης, λαμβάνονταςυπόψη την επιρροή των τοιχοπληρώσεων.
Κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας με τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις στο μοντέλο προσομοίωσης του φορέα
δεν συμπεριλήφθησαν οι μπατικές τοιχοποιίες της πρόσοψης και της πίσω όψης του ισογείου και του Α΄ ορόφου για τους παρακάτω λόγους.
Στο αριστερό φάτνωμα της πρόσοψης του ισογείου υπάρχουν δύο μεγάλα ανοίγματα (πόρτα εισόδου, μπαλκονόπορτα)
κοντά σε αμφότερα τα άκρα του φατνώματος και ως εκ τούτου η τοιχοπλήρωση αμελήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο αμελήθηκαν οι τοιχοπληρώσεις στα δύο φατνώματα του Α΄ ορόφου (έρκερ, μπαλκονόπορτα).
Στο δεξιό φάτνωμα της πρόσοψης του ισογείου υπάρχει άνοιγμα (μπαλκονόπορτα) με διάσταση που υπερβαίνει το 50%
της διάστασης του φατνώματος και η τοιχοπλήρωση αμελήθηκε. Για τον ίδιο λόγο αμελήθηκαν οι τοιχοπληρώσεις στο δεξιό
φάτνωμα του ισογείου (μπαλκονόπορτα) και του Α΄ ορόφου (παράθυρο) της πίσω όψης.
Η αριστερή τοιχοπλήρωση της πίσω όψης αμελήθηκε διότι δεν είναι εντός ενός φατνώματος.
Προκειμένου να αυξηθεί η ακαμψία του δομήματος κατά τον άξονα Ζ και να ικανοποιηθούν οι στόχοι αποτίμησηςπροστέθηκαν στο στατικό μοντέλο δύο στο ισόγειο και δύο στον Α΄ όροφο υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις, οι οποίες είχαν αμεληθεί
για τους προαναφερόμενους λόγους. Έγιναν αρχιτεκτονικές επεμβάσεις σε αυτές προκειμένου να εκπληρωθούν τα κριτήρια
του ΚΑΝ.ΕΠΕ ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα και ενισχύθηκαν με μονόπλευρο μανδύα οπλισμένου
σκυροδέματος πάχους 7εκ, κατόπιν.
Συγκεκριμένα στην πρόσοψη καταργήθηκε το αριστερό έρκερ του Α΄ ορόφου και μετακινήθηκε το άνοιγμα της μπαλκονόπορτας στο κέντρο του φατνώματος.Στην πίσω όψη μειώθηκε το πλάτος της μπαλκονόπορτας του ισογείου και του παραθύρου του Α΄ορόφου από 1,40 μ. σε 1,20 μ. Στην πρόσοψη τουισόγειου καταργήθηκε η υφιστάμενη μπαλκονόπορτα και
μετατοπίστηκε η πόρτα εισόδου προς το κέντρο του ανοίγματος.
Επιπρόσθετα ενισχυθήκαν δύο υφιστάμενες τοιχοπληρώσειςστο ισόγειο και δύο στον Α΄ όροφο κατά τον άξονα Χ με μονόπλευρο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 7 εκ.

4.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά προστιθέμενων υλικών κτιρίου
Υλικά μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Προστιθέμενο σκυρόδεμα C25/30.
Προστιθέμενος χάλυβας οπλισμών B500C.

534

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

4.2 Σχέδια επεμβάσεων

Εικόνα 17: α. Υφιστάμενο Ισόγειο

β. Ανασχεδιασμένο Ισόγειο

Εικόνα 18: α. Υφιστάμενος Α΄ όροφος.

β. Ανασχεδιασμένος Α΄ όροφος.
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4.3 Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας με ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις για στόχους ανασχεδιασμού
Α3, Β2
Από την επίλυση προκύπτει ότι για τους στόχους ανασχεδιασμού DL, Α3 και SD, Β2 στη στάθμη οροφής του ισογείου και
του Α΄ ορόφου δεν παρουσιάζεται ανεπάρκεια σε υποστυλώματα και σε δοκούς7.

4.4 Αποτίμηση φέρουσας ικανότηταςμε ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις για στόχους ανασχεδιασμού Α2,
Β1
Από την επίλυση προκύπτει ότι για τουςστόχους ανασχεδιασμού DL, Α2 καιSD, Β1 στη στάθμη οροφής του ισογείου και
του Α΄ ορόφου δεν παρουσιάζεται ανεπάρκεια σε υποστυλώματα και σε δοκούς.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τοιχοπληρώσεις του φορέα ο λόγος της
στατικής επάρκειας των μελών μειώθηκε σε σχέση με αυτόν του γυμνού φορέα και του φορέα με τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις με αποτέλεσμα τα υποστυλώματα και οι δοκοί να ικανοποιούν τους στόχους ανασχεδιασμού.

5. Συμπεράσματα
• Το κτίριο παρουσίασε ανεπάρκεια με ή χωρίς τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις. Οι μέγιστες τιμές των λόγων επάρκειας
λ των στοιχείων του φέροντος οργανισμού υπερβαίνουν τη μονάδα (λmax>1). Βλάβες θα πραγματοποιηθούν σε μέλη.

Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας ανεπάρκειας μελών Α3 Β2 Γ1 με, χωρίς και ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις.

• Δεν παρατηρήθηκαν αστοχίες στα δομικά μέλη σε διάτμηση, παρότι ήταν οπλισμένα με αραιούς συνδετήρες Φ6/30.
• Το ισόγειο παρουσίασε αριθμητικά περισσότερες ανεπάρκειες σε υποστυλώματα και δοκούς από τον όροφο.
• Στο υπό εξέταση κτίριο η συνεκτίμηση των τοιχοποιιών πλήρωσης στην ανάληψη σεισμικών δράσεων κατά την αποτίμηση
είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επαρκών μελών (υποστυλώματα, δοκοί) έναντι του «γυμνού φορέα» όμως δεν προσέφεραν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας στο κτίριο.

7

Ο στόχος ανασχεδιασμού Γ1 δεν εξετάστηκε (Για την στάθμη Γ οι υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα
παρ 7.4.1. ΚΑΝ.ΕΠΕ. .
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• Με την ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων ο στόχος ανασχεδιασμού Α3 και Β2 ικανοποιείται όχι μόνο για το σκελετό του κτιρίου αλλά και για τις τοιχοπληρώσεις.
Παρατηρούμε ότι όλες οι τοιχοπληρώσεις ικανοποιούν το στόχο ανασχεδιασμού Α3 και Β2, μετά την ενίσχυση κάποιων
τοιχοπληρώσεων.
Οι τοιχοπληρώσεις ικανοποιούν το στόχο ανασχεδιασμού Α2 και δεν ικανοποιούν τον στόχο ανασχεδιασμού Β1, μετά την
ενίσχυση κάποιων τοιχοπληρώσεων.

Πίνακας 4: Μέγιστα λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων λmax. Έλεγχος μετατοπίσεων.

• Στον φορέα με τις τοιχοπληρώσεις μειώθηκε η περίοδος του μονοβάθμιου συστήματος (Τ*) σε σχέση με αυτή του γυμνού
φορέα.
• Στον φορέα με τις ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση της περιόδου του μονοβάθμιου συστήματος (Τ*).
Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας με την Περίοδος Τ* μονοβάθμιου συστήματος για στόχους αποτίμησης-ανασχεδιασμού
Α3 Β2 με, χωρίς και ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις.
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• Εάν συμπεριληφθούν οι τοιχοπληρώσεις στο μοντέλο της αποτίμησης αυξάνεται η μέγιστη επιτάχυνση maxαg («Ως μέγιστη
επιτάχυνση ορίζεται εκείνη η οποία προκαλεί μέγιστο λόγο ανεπάρκειας ίσο με τη μονάδα (λ=1) για εξεταζόμενη στάθμη
επιτελεστικότητας.»8) που αντέχει το κτίριο, πολύ δε περισσότερο εάν οι τοιχοπληρώσεις ενισχυθούν.

8

Λιβιεράτος Χαραμιδόπουλος (2016), Υπολογισμός στοχευμένης μετατόπισης και μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης σελ. 11 .
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• Υπολογίστηκε ο συντελεστής ru: το ποσοστό αντοχής που αναλαμβάνει το γυμνό πλαίσιο, δηλαδή ο λόγος της δύναμης
όπου οι τοιχοπληρώσεις αστοχούν πλήρως προς την μέγιστη αντοχή της κατασκευής 0,5 ≤ ru ≤ 0,75.

Πίνακας 5: ru:λόγος της δύναμης όπου οι τοιχοπληρώσεις αστοχούν πλήρως προς την μέγιστη αντοχή της κατασκευής.
Στόχοι αποτίμησης Α3, Β2.
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Για τιμές του συντελεστή ru > 0.75 η συμβολή τωντοιχοπληρώσεων θεωρείται ασήμαντη και ακολουθείται διγραμμικοποίηση τηςκαμπύλης αντίστασης. Αντίθετα, όταν ru < 0.50 οι τοιχοπληρώσεις αποτελούν το κύριο σύστημα ανάληψης των
οριζόντιων φορτίων, π.χ. οπλισμένες τοιχοπληρώσεις, τοιχωματοποίηση πλαισίου, κτλ.
• Στο φορέα με τις υφιστάμενες τοιχοπληρώσεις η συμβολή των τοιχοπληρώσεων:
α) είναι ασήμαντη (ru > 0.75) σε σεισμικό συνδυασμό με κύρια κατεύθυνση σεισμικής δράσης 0° ή 180° και αυτό είναι
αναμενόμενο διότι κατά την διεύθυνση αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο μπατικές τοιχοποιίες γιατί δεν πληρούσαν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
β) είναι μερικώς σημαντική (0,5 ≤ ru ≤ 0,75) σε σεισμικό συνδυασμό με κύρια κατεύθυνση σεισμικής δράσης 90° ή 270°.
• Στο φορέα με τις ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις η συμβολή των τοιχοπληρώσεων είναι σημαντική (ru < 0.50) σε σεισμικό
συνδυασμό σε οποιαδήποτε κατεύθυνση σεισμικής δράσης 0°, 180°, 90°, 270°.
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Ο τεχνολόγος εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας.
Απόψεις εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για την επαγγελματική τους ανάπτυξη
και τους τρόπους προώθησής της
Κουτσούκος Μάριος1
Πάντα Δήμητρα2

Περίληψη
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι συνυφασμένη με τη προσωπική ανάπτυξη και συνδέεται με διαδικασίες κριτικού
στοχασμού. H ρητορική της επικεντρώνεται στη δυνατότητά του να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των αλλαγών, να επανεκτιμά και
να τροποποιεί τη διδακτική συμπεριφορά του, να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες του. Στη πράξη η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί
να αποκτήσει ποικίλους σκοπούς ανάλογα με τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Το θέμα έχει μελετηθεί ελάχιστα στην
Ελλάδα σε ότι αφορά τις νοηματοδοτήσεις των εκπαιδευτικών. Το ερευνητικό πρόβλημα το οποίο απασχόλησε τη παρούσα μελέτη
ήταν οι απόψεις των τεχνολόγων εκπαιδευτικών για το τι σημαίνει για αυτούς επαγγελματική ανάπτυξη και πώς μπορεί να προωθηθεί
αποτελεσματικότερα. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν ποικιλία νοηματοδοτήσεων με κυρίαρχη τη συσχέτιση με τη προσωπική
ανάπτυξη. Επίσης, η επικρατέστερη άποψη για τη προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέεται με διαδικασίες αυτοστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.

Λέξεις Κλειδιά
επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη, κριτική σκέψη, αναστοχασμός, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση,
δια βίου διαδικασία

Abstract
Teachers’ professional development is strongly related to personal development and critical thinking and focuses on teacher’s ability
to face change challenges and also to re-evaluate and modify his/her teaching attitude, as well as redefining his/her needs. Practically,
professional development can target to various goals depending on teachers’ definitions. The present study focused on researching
teachers’ of technical education opinions concerning the meaning of professional development and how this procedure can be promoted more effectively. The research’s findings showed the correlation between professional development and personal development.
In addition, the main opinion for the promotion of professional development is strongly related to procedures of reflective thinking,
self-evaluation and self-directed learning.

Key Words
professional development, personal development, critical and reflective thinking, self directed learning,
life long procedure
Κάθε προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή εισαγωγής εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
ή χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής συναντάται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αποτελεί προτεραιότητα
στην κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική και στις πολιτικές που ασκούνται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Μαυρογιώργος, 2005) και
το ερευνητικό ενδιαφέρον για το θέμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επηρεάζοντας τη μάθηση των μαθητών (Wei et al., 2009· Mizell, 2010). Εξίσου σημαντική
είναι η διαπίστωση ότι συνδέεται και με τη τύχη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων καθώς επιδρά θετικά στη προώθησή
τους (Wei et al., 2009· Darling-Hammond, 1995). Και ενώ τονίζεται η παραδοχή σχετικά με τη σημαντικότητά της και την ουσιαστική συμβολή της στις εκπαιδευτικές αλλαγές η έννοια παρουσιάζει δυσκολία προσδιορισμού και η βιβλιογραφία καταγράφει ποικίλες εννοιολογικές απόπειρες περιγραφής της χαρακτηρίζοντας τον όρο ευρύ, πολυδιάστατο, σύνθετο, πολύπλοκο,
πολυσήμαντο. Η ρητορική της επικεντρώνεται στη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των αλλαγών, να επανεκτιμά και να τροποποιεί τη διδακτική συμπεριφορά του, να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες του (Φωτοπούλου,
2013).
Επειδή δυστυχώς είναι σύνηθες «τα πράγματα να σχεδιάζονται για μας χωρίς εμάς» σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον
να διερευνηθεί τι εννοούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με τον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη» και πώς πιστεύουν ότι μπορούν να
τη προωθήσουν. Σκεπτόμενοι ότι τα μαθήματα στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στοχεύουν στην ευρύτερη θεώρηση
κατά ειδικότητα των επιστημονικών γνώσεων με προσανατολισμό προς τις αντίστοιχες επαγγελματικές εφαρμογές (Πλαγιανάκος, 1999) αποφασίσαμε τα υποκείμενα της έρευνάς μας να είναι οι εκπαιδευτικοί EΠΑΛ. Σκοπός της έρευνας ήταν να
διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ ως προς την έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ανάπτυξης
και τους τρόπους προώθησής της.
1
2

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ.
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Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα επιδίωξε να δώσει απαντήσεις είναι:

1ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης “Eπαγγελματική Aνάπτυξη”

2ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Με ποιους τρόπους πιστεύουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά

3ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Διαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε σχέση με δημογραφικά τους χαρακτηριστικά
Το δείγμα αποτέλεσαν 157 εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρόλο που η έρευνα ήταν μικρής κλίμακας και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν, οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών κρίνονται τυπικές
και με αυτή την έννοια το δείγμα μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στον οποίο εμπίπτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί πληρέστερη και εγκυρότερη εικόνα του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε πολυμεθοδική προσέγγιση (τριγωνοποίηση) δηλαδή συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και τα ερευνητικά εργαλεία ήταν το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη.
H επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Οι σημαντικά στατιστικές
διαφοροποιήσεις από τις συσχετίσεις μεταξύ εξαρτημένων (απόψεις των εκπαιδευτικών) και ανεξάρτητων μεταβλητών (δημογραφικά χαρακτηριστικά) ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο Pearson Chi-Square. Ως μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Μια συνοπτική αναφορά στη βιβλιογραφία, σχετικά με την έννοια και τους τρόπους
προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης, θα βοηθήσει στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Κατά τον King (1999) η επαγγελματική ανάπτυξη περιγράφει όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που αποσκοπούν
στη βελτίωση των ρόλων που επιτελεί ένα άτομο στην επαγγελματική του ζωή. Με αυτή την έννοια η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών συνδέεται με τις διάφορες διαστάσεις του ρόλου τους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. O
σύγχρονος επιστημονικός προβληματισμός θεωρεί πολυδιάστατο το ρόλο του εκπαιδευτικού. Όσοι εμπλέκονται σε μαθησιακές
διεργασίες καλούνται να αναλάβουν ρόλους που συνδέονται με τις αλλαγές που συμβαίνουν και τις εκάστοτε ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες (Jarvis, 2006). Το σχήμα «αρχική εκπαίδευση και ένταξη στο επάγγελμα» δε θεωρείται πλέον αποτελεσματικό για κανένα επάγγελμα. Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συχνά αποδεικνύεται ελλιπής στη κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με το διευρυμένο ρόλο τους .Η μάθηση έχει πάψει να είναι
χρονικά τοποθετημένη στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Ανάλογα με τις συνθήκες και τις κοινωνικές απαιτήσεις κατανέμεται
σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2006, σελ. 77). Το μοντέλο του διδάσκοντα ως μεταδότη γνώσεων δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως δια βίου εκπαιδευόμενος
και στοχαζόμενος επαγγελματίας (Schoen, 1983, Ξωχέλλης, 2001) ο οποίος εισέρχεται στο επάγγελμα με συγκεκριμένες βασικές γνώσεις αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας αποκτά γνώσεις και εμπειρίες και
αναπτύσσεται επαγγελματικά.. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Brookfield (2006) το να γίνει κάποιος ικανός εκπαιδευτικός είναι
μία διαδικασία που δε παίρνει ποτέ οριστική μορφή (σελ. 240).).
Η διαμόρφωση νέων συνθηκών αλλάζει τόσο το προφίλ όσο και το πεδίο δράσης του εκπαιδευτικού. Αξιοσημείωτο είναι
ότι παρατηρείται σύγχυση σχετικά με τους ρόλους των εκπαιδευτικών (Hargreaves, 1992) ενώ παράλληλα διαπιστώνεται συναίνεση ως προς την αναγκαιότητα στήριξης και ενθάρρυνσής τους για επαγγελματική ανάπτυξη (Αντωνίου, 2009). Η σύγχυση
συνδέεται με το γεγονός ότι η κοινωνία όχι μόνο επιβάλλει ρόλους στα άτομα αλλά διαρκώς επανερμηνεύει αυτούς τους
ρόλους (Rogers 1999, σελ. 86). Τη τελευταία δεκαετία παρατηρείται μία στροφή στο τρόπο προσέγγισης του επαγγέλματος
του εκπαιδευτικού και στην αντίληψη του ρόλου του ως επαγγελματία (Γκρίτζιος, 2006). Προβάλλεται ένας νέος επαγγελματισμός ο οποίος προσδιορίζεται από την ένταξη της διδασκαλίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και από το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα. Ερευνητικά συμπεράσματα σχετικά με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά
που προσδιορίζουν το σύγχρονο παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού έδειξαν ότι ο επιτυχημένος εκπαιδευτικός είναι ένα
πρόσωπο κριτικά σκεπτόμενο (reflective) πάνω στον εαυτό του και στο κοινωνικό περιβάλλον (Κοσμίδου-Hardy, 1998, Παπαναούμ, 2003, Γουδήρας κ.α., 2011 ). Ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός είναι έτοιμος να αλλάξει τις προσεγγίσεις του,
τη στρατηγική του, τη πρακτική του και γενικά τη συμπεριφορά του που σχετίζεται με τη διδασκαλία. Από εντολοδόχος της
κρατικής εξουσίας στα πλαίσια ενός γραφειοκρατικά διοικούμενου εκπαιδευτικού συστήματος ο εκπαιδευτικός γίνεται διοργανωτής διαδικασιών μάθησης, σύμβουλος και ενισχυτής της δια βίου μάθησης. Δε περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας
αλλά καλείται να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που προωθούν την επαγγελματική του ανάπτυξη. Αυτό τον καθιστά εν δυνάμει
κριτικά ανοικτό σε επερχόμενες αλλαγές.
Η έννοια του επαγγελματισμού χρησιμοποιείται από πολλούς μελετητές ως μέσον προσέγγισης της επαγγελματικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας ότι η επαγγελματική ανάπτυξη νοηματοδοτείται ανάλογα με τις επικρατούσες αντιλήψεις των ίδιων
των εκπαιδευτικών για τον επαγγελματισμό (Kirkwood & Christie, 2006 Koster et al, 2008).
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Ποια στοιχεία περιλαμβάνει σήμερα ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών;
Οι κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις και οι συνεχείς μεταβολές στα περιβάλλοντα των κοινωνιών της μάθησης απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να είναι επαρκής ως προς τα εξής:
– να επικαιροποιεί συνεχώς τις γνώσεις του σχετικά με την ειδικότητά του και τις κατευθύνσεις της αγοράς εργασίας
– να εξετάζει κριτικά και να στοχάζεται πάνω σε δικές του κατεστημένες παραδοχές και πρακτικές με σκοπό το μετασχηματισμό τους,
– να είναι ευαισθητοποιημένος σε ποικίλα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα
– να υιοθετεί καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και να βοηθά τους μαθητές του να αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες που
θα τους επιτρέψουν την ομαλή ένταξη στη κοινωνία
– να καλλιεργεί στους μαθητές του την έννοια του ενεργού πολίτη και να προωθεί τη σύνδεσή τους με τα κοινωνικά και φυσικά περιβάλλοντα
Στη βάση αυτών των στοιχείων επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών η επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με
τη προσωπική βελτίωση, την αλλαγή τρόπου σκέψης, την αναβάθμιση προηγούμενης εμπειρίας και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι προφανές ότι πρόκειται για αλλαγή συμπεριφοράς που δεν αφορά μόνο τον τρόπο διδασκαλίας
αλλά ολόκληρη τη προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι, η επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη αλληλοεξαρτώνται και αλληλοπροσδιορίζονται (Ματσαγγούρας, 1999). Με αυτή την έννοια η επαγγελματική ανάπτυξη έχει διττή σημασία και περιλαμβάνει αφενός την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και αφετέρου την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Ως εκ τούτου επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και από παράγοντες που σχετίζονται με
το γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Στους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό συγκαταλέγονται οι στάσεις, οι αξίες, οι παραδοχές του ατόμου,
οι εμπειρίες του, το γνωστικό του υπόβαθρο, το προσωπικό του κίνητρο. Αυτοί βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, επιδρούν στις
πεποιθήσεις του και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του (King, 1999· Wilson et al.,2006). Στους παράγοντες που σχετίζονται
με το πλαίσιο της εκπαίδευσης συγκαταλέγονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι καινοτομίες, η αυξανόμενη πολιτισμική
ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η γενικότερη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και τα παιδαγωγικά ιδεώδη. Τα δεδομένα
αυτά απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να αναπτύσσεται συνεχώς επαγγελματικά τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αναμορφώνοντας και αναπροσαρμόζοντας τις προσεγγίσεις του. Είναι προφανές ότι η επαγγελματική ανάπτυξη δεν είναι μια γραμμικά αυξανόμενη διαδικασία αλλά μια δυναμική δια βίου διαδρομή με στάσεις, επιταχύνσεις,
αναθεωρήσεις (Ματσαγγούρας, 2005 · Day, 2002). Eίναι συνυφασμένη με τη προσωπική ανάπτυξη και συνδέεται με διαδικασίες κριτικού στοχασμού και μετασχηματίζουσας μάθησης. Αυτή η δια βίου διαδικασία οδηγεί στη διαμόρφωση εργασιακών
αξιών, στη δημιουργία επαγγελματικών προτύπων, στην επαγγελματική ταυτότητα και στην επαγγελματική ωριμότητα (Sears,
1982). Συνοψίζοντας, στοιχεία της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού είναι η επαγγελματική ευθύνη και η συνειδητοποίηση του ρόλου του ως βασικού συντελεστή στη διαμόρφωση αυτόνομων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ευαισθητοποιημένων σε ποικίλα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα.
Τα ευρήματα της δικής μας έρευνας ανέδειξαν ποικιλία νοηματοδοτήσεων με κυρίαρχη τη συσχέτιση με τη προσωπική
ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα:

Στο 1ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ “Eπαγγελματική Aνάπτυξη”;
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στη παρούσα έρευνα (59,9%), όπως αποτυπώνεται στο Πίνακα 1, θεωρούν την επαγγελματική ανάπτυξη ταυτόχρονα εξέλιξη στην ιεραρχία της εκπαίδευσης και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι η επαγγελματική ανάπτυξη ως έννοια φαίνεται σε αρκετούς
εκπαιδευτικούς άγνωστη (Πάγκαλος & Τσακίρη, 2012), ωστόσο το ποσοστό των εκπαιδευτικών που τη θεωρούν ανάπτυξη
προσωπικότητας (32,5%) καταδεικνύει αλληλεξάρτηση και αλληλοπροσδιορισμό επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
(Ματσαγγούρας, 1999). Πολύ μικρό είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών (7,9%) που νοηματοδοτούν την επαγγελματική ανάπτυξη ως προσωπική αναρρίχηση και κατάληψη κάποιας θέσης στην ιεραρχία.
Συχνότητα

Ποσοστό %

Εξέλιξη στην ιεραρχία της εκπαίδευσης

12

7,6%

Ανάπτυξη προσωπικότητας

51

32,5%

Και τα δύο

94

59,9%

Σύνολο

157

100,0%

Πίνακας 1: Αντίληψη της έννοιας της Επαγγελματικής Ανάπτυξης.
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Η παραπάνω επικρατούσα άποψη συμβαδίζει με την αντίληψη που δείχνει να επικρατεί (56,7%) ότι πρόκειται για μία
δια βίου διαδικασία (Πίνακας 2) και δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως δια βίου εκπαιδευόμενους και στοχαζόμενους επαγγελματίες (Schoen, 1983· Ξωχέλλης, 2001).
Συχνότητα

Ποσοστό %

Ολοκληρώνεται μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας

12

7,6%

Ολοκληρώνεται μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας

4

2,6%

Δια βίου διαδικασία

89

56,7%

Ολοκληρώνεται με την άνοδο στην ιεραρχία

52

33,1%

Σύνολο

157

100,0%

Πίνακας 2: Εξέλιξη Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Από τη μελέτη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις στην ερώτηση «πώς αντιλαμβάνεστε την επαγγελματική σας ανάπτυξη» όλοι εξέφρασαν την άποψη ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία που συνδέεται κυρίως
με ωρίμανση του τρόπου διδασκαλίας, την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων και τη διεύρυνση του παιδαγωγικού τους
ρόλου. Οι συνηθέστερες φράσεις ήταν « να μπορώ να κάνω καλύτερα το μάθημα», « να προσεγγίζω τους μαθητές μου», «να
αποκτώ εμπειρίες», «να προσφέρω στους μαθητές μου γνώσεις», «να αναβαθμίζω τις γνώσεις μου».

Στο 2ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Με ποιους τρόπους πιστεύουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά; προέκυψαν αρκετά ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις.
Ένας σημαντικός αριθμός των εκπαιδευτικών (68,2%) εκτιμούν ότι μπορούν να προωθήσουν την επαγγελματική τους
ανάπτυξη μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους. Σημαντικός, επίσης είναι και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εκτιμούν
ότι αναπτύσσονται επαγγελματικά μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης (43%), αυτομόρφωσης (29,9%)
και ανατροφοδότησης από τους μαθητές (31,8%) (Πίνακας 3). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι σε σημαντικό βαθμό οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την επαγγελματική ανάπτυξη με μορφές επιμόρφωσης με τις οποίες προωθείται η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
(Knowles, 1975). Συμφωνεί δε με τη ρητορική της επαγγελματικής ανάπτυξης η οποία θεωρεί τον εκπαιδευτικό ενεργό συμμετέχοντα στη μάθηση, εμπλεκόμενο σε ενέργειες κριτικού στοχασμού και αυτοαξιολόγησης για τις παραδοχές του και τις
πρακτικές που χρησιμοποιεί.
Συχνότητα

Ποσοστό %

Ανατροφοδότηση από μαθητές

50

31,8%

Αυτομόρφωση (μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας)

47

29,9%

Συζητήσεις με συναδέλφους

107

68,2%

Επιμορφωτικά προγράμματα

46

29,3%

Συνέχιση σπουδών

47

29,9%

Αναστοχασμός-αυτοαξιολόγηση

69

43,9%

Σύνολο

157

100,0%

Πίνακας 3: Τρόποι προώθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Στις συνεντεύξεις, στην ερώτηση «πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να αναπτυχθείτε επαγγελματικά» το θέμα των εμπειριών
κυριάρχησε στις απαντήσεις τους καθώς όλοι πιστεύουν ότι οι εμπειρίες που αποκτούν είτε με συζητήσεις με συναδέλφους
είτε από την ίδια την εκπαιδευτική πράξη τους αναπτύσσουν επαγγελματικά. Δηλώσεις όπως «ανταλλάσσουμε ιδέες για πρακτικές και αυτό με βοηθά», «πειραματίζομαι», «θα ήθελα να επιμορφωθώ αλλά σε δικούς μου ρυθμούς και χρόνους», «με
βοηθούν οι μαθητές μου σε αυτό» φανερώνουν έντονο ενδιαφέρον ως προς την επιμόρφωσή τους με εναλλακτικούς τρόπους.
Καταγράφηκαν προτάσεις όπως «ενδοσχολική επιμόρφωση», «αυτομόρφωση», «εξ αποστάσεως επιμόρφωση».
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Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναποτελεσματικά τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, όταν αυτά
εντάσσονται σε σχήματα τυπικής επιμόρφωσης. Αισθάνονται ότι σπαταλούν χρόνο και χρήμα για να διδαχτούν αντικείμενα
εξωτερικά προσδιορισμένα και σχεδιασμένα από «ειδικούς» που δε μπαίνουν σε τάξη (Ανδρέου, 2009, Fullan,1991). Aντίθετα,
προτιμούν να έχουν τον έλεγχο της δικής τους επαγγελματικής ανάπτυξης συμμετέχοντας σε προγράμματα ή δραστηριότητες
που έχουν αποφασίσει, σχεδιάσει, οργανώσει και αξιολογήσει (Μεϊντάση, 2011). Αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό αν λάβουμε
υπόψη ότι οι ενήλικες καθώς ωριμάζουν γίνονται περισσότερο αυτοκατευθυνόμενοι στη μάθησή τους (Knowles, 1975).

Στο 3ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Διαφοροποιούνται οι απόψεις τους σε σχέση με δημογραφικά τους χαρακτηριστικά;
Από τις συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους σχετικά με
την έννοια και τους τρόπους προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η ηλικία, η περιοχή του
σχολείου (αγροτική, αστική ή ημιαστική), η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η ειδικότητα δε σχετίζονται στατιστικά
σημαντικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη.
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση αποτυπώνεται μεταξύ της μεταβλητής των ετών διδασκαλίας (προϋπηρεσίας) που έχουν
οι ερωτώμενοι και των απόψεών τους για την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη διδασκαλίας των εκπαιδευτικών επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις απόψεις τους (Χ2(1)=19,601, P=0,021 < 0,005) για το κατά πόσο η επαγγελματική ανάπτυξη υλοποιείται σταδιακά, μετά από χρόνια ή αποτελεί δια βίου διαδικασία (Πίνακας 4). Οι εκπαιδευτικοί με
πολλά χρόνια υπηρεσίας υποστήριξαν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι δια βίου διαδικασία. To εύρημα αυτό αναδεικνύει την εμπειρία σημαντικό παράγοντα επαγγελματικής ανάπτυξης.
α/α

Μεταβλητή

Χ2

P

Cramer’s V

1

Έννοια επαγγελματικής ανάπτυξης

6,282

0,711

0,115

2

Εξέλιξη επαγγελματικής ανάπτυξης

19,601

0,021

0,204

3

Τρόποι προώθησης επαγγελματικής ανάπτυξης

13,732

0,746

—

Πίνακας 4: Έλεγχος σχέσης μεταξύ ετών διδασκαλίας εκπαιδευτικών και απόψεών τους για την επαγγελματική ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν βασικά γνωρίσματα της επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία
απαντώνται στις περισσότερες σχετικές με το θέμα έρευνες (Φωτοπούλου, 2013):
– Συνεργασία με συναδέλφους. Παρόλο που αρκετοί εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν το επάγγελμά τους ως ατομική υπόθεση
και οδηγούνται σε έναν «ιδιωτισμό», ο οποίος αποθαρρύνει τη συνεργατικότητα (Hargreaves, 1992· Παπασταμάτης, 2010),
όσοι μοιράζονται απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς εντάσσουν στη καθημερινή πρακτική τους όσα αποκομίζουν
από τη συνεργασία. Ετσι ενισχύουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τη διδακτική τους συμπεριφορά.
– Επίδοση των μαθητών. Αποτελεί για πολλούς σημείο αναφοράς για το προσδιορισμό της επαγγελματικής ανάπτυξης σε
μία σχέση αλληλεπίδρασης. Η επαγγελματική ανάπτυξη εστιάζει στη πρόοδο των μαθητών και η μελέτη της επίδοσης των
μαθητών ανατροφοδοτεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
– Αυτοαξιολόγηση, κριτική σκέψη, στοχαστικές δεξιότητες πάνω στις διδακτικές πρακτικές και τις παιδαγωγικές στάσεις
και αντιλήψεις οδηγούν σε διαδικασίες ενεργούς μάθησης.
Καταλήγοντας, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία δια βίου διαδικασία που συμβαίνει φυσικά, ευκαιριακά ή ως αποτέλεσμα σχεδιασμού (Day,1999). Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την επαγγελματική ανάπτυξη και τους σκοπούς της
και η συμμετοχή του σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης συνοδεύεται από ιδιαίτερες και συγκεκριμένες ανάγκες. Οι
ανάγκες διαφέρουν όχι μόνο από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό αλλά και σε διάφορα χρονικά σημεία της επαγγελματικής
πορείας ενός εκπαιδευτικού (Day,1999, Livingston & Roberson, 2001). Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική ανάπτυξη είναι
μία βίου διαδικασία αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ θέλουν
να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση και πιστεύουν ότι όντες δια βίου αυτοδύναμοι μανθάνοντες προωθούν την επαγγελματική
τους ανάπτυξη.
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Οι Πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ και
ΤΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ε. Ε. & Κ.
Διδακτικά Πεδία, Πιστωτικές Μονάδες, Διδακτικό Υλικό, Πιστοποίηση
Γεώργιος Ι. Παρίκος1
Αγαπητοί οργανωτές,
Υπήρξε πρόκληση για μένα ο τίτλος του συνεδρίου σας.
Ο χώρος που δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι της σχολής υπήρξε η μέση τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ο χώρος της τυπικής εκπαίδευσης υπήρξε προνομιακός για τους πτυχιούχους των 4ετών (και σήμερα 5ετών) τμημάτων
αλλά και των μονοετών παιδαγωγικών τμημάτων της Σχολής.
Στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και ακόμη περισσότερο της άτυπης εκπαίδευσης, τα πράγματα παραμένουν εν
πολλοίς ασαφή και προβληματικά.
Το βασικό ερώτημα είναι αν η σχολή καλύπτει διδακτικά τις νέες προκλήσεις στο χώρο της ΕΕΚ.

1.1. Εισαγωγή
Πριν μπω στην ουσία της εισήγησής μου σας καλώ να στοχαστούμε μαζί το σημερινό περιβάλλον της ΕΕΚ:
α) Τον Οκτώβριο του 2014 ο ιδιοκτήτης και εκπρόσωπος της NAMCO-PONY παρουσίασε το νέο μοντέλο PONY, που είχε
σχεδιάσει η εταιρεία του και θα ξεκινούσε η παραγωγή του: Ο ίδιος συνεχίζοντας είπε:
Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η κατασκευή του στην Ελλάδα και η νέα γραμμή παραγωγής θα εγκατασταθεί εκτός Ελλάδας
διότι δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον στελέχη για επαγγελματικές τεχνικές ειδικότητες όπως:
– εφαρμοστές, μονταριστές, μηχανικοί κινητήρων, ελασματουργοί, συγκολλητές κ.λπ., πιστοποιημένοι που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στη γραμμή παραγωγής του.
Άραγε γιατί πιστοποιημένοι;
β) Υψηλόβαθμος υπάλληλος του ΟΣΕ αναφέρθηκε (σε πρόσφατη κλειστή ημερίδα), πως μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο κέρδισε διαγωνισμό από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την κατασκευή της τροχήλατης βάσης των βαγονιών των τρένων.
Οι «τροχήλατες βάσεις των βαγονιών», όμως, δεν έλαβε πιστοποιητικό διαλειτουργικότητας (CE), από αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης, διότι οι τεχνίτες που τις κατασκεύασαν δεν είχαν την απαιτούμενη επαγγελματική πιστοποίηση (EQF), αναγνωρισμένη στην Ε.Ε.
Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί μη επιτρέποντες ενσωμάτωση υποσυστημάτων χωρίς πιστοποίηση στις αμαξοστοιχίες, οδήγησαν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μην τα παραλάβει.
γ) Έγραψε ο ΤΥΠΟΣ (Καθημερινή 3/11/16). Διεθνής εταιρεία με παράλληλες έρευνες σε 82 χώρες επισημαίνει ότι στην Ελλάδα, με τη μέγιστη ανεργία του 24% (47% των νέων), υπάρχει «Έλλειψη Εργαζομένων με προσόντα», «6 στους 10 εργοδότες δεν μπορούν να βρουν υπαλλήλους με κατάλληλες δεξιότητες».
Το βασικό θέμα είναι τι ειδικότητες λειτουργούμε σήμερα στους διάφορους φορείς της ΕΕΚ (ΕΠΑΛ, 4ο έτος, ΕΠΑΣ,
ΣΕΚ, ΙΕΚ), αν πιστοποιούνται αξιόπιστα και πόσες πιστωτικές μονάδες (ECVET) συμπεριλαμβάνουν, βάσει των οποίων
έχουν καταταχθεί σε αντίστοιχο επίπεδο κατάρτισης (EQF) 3, 4 ή 5.

1

- Διευθυντής του Περιοδικού «Εκπαίδευση & Επάγγελμα».
- Απόφοιτος Βραδινής Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 1963-1967).
- Πτυχιούχος ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (1970).
- Πτυχιούχος ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (1975).
- Industrial Arts, University of Maryland – USA (1981).
- Τέως Τεχνίτης Μηχανουργός (1964-1966).
- Τέως Τεχνίτης Ελασματουργός Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (1967-1971).
- Τέως Καθηγητής Προτύπων Τεχνικών Σχολών ΣΕΛΕΤΕ (1971-1989).
- Τέως Εργαστηριακός Διδάσκων σε ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (1975-1986).
- Τέως Διευθυντής Τεχνικής Σχολής Ιλίου (1990-1996).
- Ιδρυτής του Εκδοτικού Ομίλου «ΙΩΝ».
- Τέως Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών – Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ).
- Τέως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (ΣΕΕΒΙ).
- Πρόεδρος Επιτροπής Κατάρτισης Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

549

1.2. ECVET – Πιστωτικές Μονάδες
ECVET: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

ECVET: Βαθμονόμηση επαγγελματικών προσόντων
που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα
Διδακτικά Πεδία

– Με απλά λόγια ο αριθμός Π.Μ. (ECVET) εκφράζει το πόσες γνώσεις και δεξιότητες έχει ο κάτοχος του συγκεκριμένου
επιπέδου κατάρτισης κατά EQF.
Το σύστημα ECVET είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε πως θα σχεδιάσουμε την ΕΕΚ όχι μόνο για την εσωτερική
αγορά αλλά και για την κινητικότητα των σπουδαστών σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς ή την κινητικότητα εργασίας στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά.
Στο Επαγγελματικό Περίγραμμα μιας ειδικότητας που αξιώνεται να έχει κατοχυρωμένα Επαγγελματικά δικαιώματα κατά
το Γερμανικό ΒΙΒΒ (αντίστοιχος ΕΟΠΠΕΠ), περιλαμβάνονται δύο κύρια στοιχεία: Οι κύριοι στόχοι κατανεμημένοι σε Διδακτικά Πεδία (ενότητες) και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης στο σχολείο, κατανεμημένος και ανά
διδακτικό πεδίο.
Κάθε Διδακτικό Πεδίο βαθμολογείται με συγκεκριμένο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) ανάλογα με τις ώρες που
θα διδαχθεί.
Το Διδακτικό Πεδίο είναι μια οριζόντια ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων (Στοιχεία Επιστήμης, Τεχνολογία, Υπολογισμοί, Σχέδιο, Εργαστήριο, Κοινωνικές Δεξιότητες) για την οποία προσδιορίζονται και τα κριτήρια αξιολόγησης – πιστοποίησης.

1.3. Χρήση των Πιστωτικών Μονάδων (ECVET)
Τελειώνοντας ο σπουδαστής μια τάξη πιστοποιείται με εξετάσεις για τα Διδακτικά πεδία που προβλέπει το πρόγραμμα
σπουδών της τάξης. Τώρα, ο μαθητής που πέτυχε στις εξετάσεις μπορεί να συνεχίσει την ειδικότητα που ήδη επέλεξε ή να
αλλάξει ειδικότητα αν τα Διδακτικά Πεδία της Α’ τάξης είναι κοινά και στη νέα ειδικότητα, ή αν για διάφορους λόγους
θελήσει να συνεχίσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα αξιοποιώντας τα Διδακτικά Πεδία και την
αξιολόγησή τους από τη χώρα υποδοχής ώστε να ταιριάζουν με τα δικά τους ECVET.
Υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα στοχευμένα προγράμματα αρχικής κατάρτισης για ενήλικες, κυρίως για ανέργους.
Παντού τα προγράμματα κατάρτισης καθορίζονται από τους στόχους που έχουν τα επαγγελματικά περιγράμματα που
προσδιορίζουν και τον χρόνο Εκπαίδευσης – Κατάρτισης κάθε Διδακτικού Πεδίου, άρα και τον αριθμό πιστωτικών μονάδων
(ECVET). Έτσι θα μπορούν να πιστοποιούνται με ECVET τμηματικά. Αν ένας καταρτιζόμενος πάρει 1, 2 ή 3 κατά χρονική
απόσταση, ως διδακτικά συνεχόμενα προγράμματα (σε καθορισμένα Διδακτικά Πεδία) κατάρτισης 300-400 ωρών μπορεί να
προσέλθει σε εξετάσεις πιστοποίησης και να αποκτήσει πτυχίο ανάλογου, κατά ECVET απαιτούμενου επιπέδου κατάρτισης
(EQF) 3, 4 ή 5.

1.4. Π.Μ. (ECVET) Εξειδικεύσεων
Σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης (Δια βίου) – εδώ υπάρχει έλλειμμα γνωστικού αντικειμένου στο πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ - μπορεί ο κάτοχος πτυχίου ενός επιπέδου κατάρτισης να αποκτήσει πρόσθετες στοχευμένες δεξιότητες στον τομέα του, καθορισμένων πιστωτικών μονάδων (ECVET), 100 έως 200 διδακτικών ωρών, που να του δίνουν
δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος, π.χ. σε Αυτοματισμούς Κτηρίων (ΕΙΒ/ΚΝΧ), Ηλεκτροπνευματικούς Αυτοματισμούς,
Υδραυλικούς Αυτοματισμούς, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κατασκευή Προτύπων – Μοντέλων, Κατασκευές Υαλοπετασμάτων
Κτηρίων κ.ά.

1.5. Ξένη Τεχνογνωσία
Σε διεθνές συνέδριο το Δεκέμβριο του 2016 με σχετικό θέμα για τη μεθοδολογία κατάρτισης των νέων προγραμμάτων για
την ΕΚΚ έθεσα προς αρμοδίους το εξής ερώτημα:
• Γιατί δεν αξιοποιούμε την Γερμανική Τεχνογνωσία, που μας παρέχεται αφειδώς, με βάση το εν ισχύ ελληνογερμανικό
σύμφωνο, όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και η Κίνα, το Βιεντάμ, η Ταϋλάνδη, η Βραζιλία, η Ινδία, η Αίγυπτος κ.ά. την
χρησιμοποιούν αναβαθμίζοντας την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισή τους;
Ήδη πραγματοποιείται με διμερή τετραετή κρατική συμφωνία από τον Ιανουάριο του 2017.
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1.6. Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών
Στα επαγγελματικά περιγράμματα σπουδών (ΕΠΣ) (προφίλ επαγγελμάτων) προσδιορίζονται οι τεχνικές και κοινωνικές
δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο πιστοποιημένος απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας με κατοχυρωμένα πανευρωπαϊκά δικαιώματα. Στα Ε.Π.Σ. προκαθορίζονται οι γενικοί σκοποί εκπαίδευσης – κατάρτισης. Οι γενικοί σκοποί περιλαμβάνονται σε 12 έως 15 διδακτικά πεδία. Αυτά ακριβώς καθορίζουν το περιεχόμενο κάθε Επαγγελματικής Ειδικότητας.
Ευτυχώς, που ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοίνωσαν στη Θεσσαλονίκη σε πρόσφατο συνέδριο εντός του CEDEFOP
ότι τα επαγγελματικά περιγράμματα θα ανανεωθούν σύντομα, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των υφισταμένων.
Όταν τώρα πάμε να καταρτίσουμε το περιεχόμενο κάθε Διδακτικού Πεδίου θα περιλάβουμε ότι ύλη χρειάζεται ώστε να
επιτυγχάνονται οι σκοποί που έχουν καθοριστεί στα επαγγελματικά περιγράμματα.
Τα Διδακτικά Πεδία ή Διδακτικές ενότητες είναι τα καθ’ ημάς Προγράμματα Σπουδών. Τα Διδακτικά πεδία αποτελούν
ισοβάθμιες και όχι πάντα ισόχρονες οριζόντιες ενότητες πιστοποιούμενες ανεξάρτητα η κάθε μια αλλά και καθ’ ομάδες (π.χ.
1-4 ή 5-9 ή 10-14) ανά τάξη, ή συνολικά για το πτυχίο. Το πρακτικό μέρος (εργαστήριο) σε κάθε διδακτικό πεδίο πρέπει να
καλύπτει ή να πλησιάζει το 50% περίπου του διατιθέμενου διδακτικού χρόνου. Εδώ πάλι μειονεκτούν οι πτυχιούχοι της
ΑΣΠΑΙΤΕ λόγω μερικής τους εξάσκησης και ελλιπών δεξιοτήτων.
Στα Διδακτικά Πεδία και κατ’ επέκταση στα Προγράμματα Σπουδών προβλέπονται επιπρόσθετα η διδασκαλία γνώσεων
– δεξιοτήτων για το Περιβάλλον, την Ασφάλεια του εργαζομένου, την Κοινωνική και Εργασιακή συμπεριφορά, την Επιχειρηματικότητα και τα στοιχεία Τεχνικών Αγγλικών ή άλλης ξένης γλώσσας. Όλα τα ανωτέρω δεν μπορούν να υπερβαίνουν
το 15% του συνολικού προγράμματος. Η Τεχνολογία Υλικών, η Τεχνική Σχεδίαση και οι Υπολογισμοί για το επάγγελμα
είναι αναπόσπαστα κομμάτια της διδασκόμενης τεχνολογίας και μπορούν να διδάσκονται, ιδίως το Σχέδιο, ως χωριστό μάθημα.
Στην ΕΕΚ έχει υπεισέλθει πλέον η Μαθητεία, η διαχείριση της οποίας απαιτεί νέο γνωστικό διδακτικό αντικείμενο για
την ΑΣΠΑΙΤΕ.

1.7. Πιστοποίηση
Στην πιστοποίηση των επαγγελματικών πτυχίων κυρίαρχο ρόλο κατά τα 2/3 έχουν οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή τα επιμελητήρια εργοδοτών – ομοσπονδίες εργαζομένων και το επαγγελματικό σχολείο κατά το 1/3. Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους.

1.8. Διδακτικά Πεδία και STEM
Τα διδακτικά πεδία (ενότητες διδασκαλίας) ως μεθοδολογία οργάνωσης των επαγγελματικών περιγραμμάτων και κατ’
επέκταση των προγραμμάτων σπουδών, αποτελούν ευρωπαϊκή οδηγία από 10ετία και πλέον.
Η νεοεισαγόμενη (ΗΠΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και σε Μεταπτυχιακό της ΑΣΠΑΙΤΕ) Εκπαιδευτική Διδακτική Μεθοδολογία STEM:
S
T
E
M

Science
Technology
Engineering
Mathematics

Επιστήμη - Θεωρία
Τεχνολογία
Εφαρμογή στην Πράξη (Πραγματικά Προβλήματα)
Υπολογισμοί

Καλύπτεται από τις πρόνοιες για τα Διδακτικά πεδία, όπου επίσης απαιτούνται σημεία τομής και άλλων Ειδικοτήτων
χωρίς αυτές να καταργούνται.
Έτσι, π.χ. μία μηχανολογική ειδικότητα είναι απαραίτητο να προσεγγίζει μερικώς και θέματα Ηλεκτρολογίας ή Δομικής
Τεχνολογίας, χωρίς να απαιτεί κατοχύρωση δικαιωμάτων.
Ας δούμε ως παράδειγμα ένα Διδακτικό Πεδίο μιας μηχανολογικής ειδικότητας και η σχέση του με τη μεθοδολογία STEM.
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Διδακτικό Πεδίο 8: Εγκαταστάσεις Παροχής και Διανομής Θερμότητας
Παράγραφοι Δ.Π.

Πρόβλεψη κατά STEM

8.1. Ενέργεια – Θερμότητα – Θερμοκρασία. S, M
8.2. Μέτρηση Θερμοκρασίας. T
8.3. Θερμική Διαστολή. S, M
8.4. Παροχή Θερμότητας. S, M
8.5. Θερμική Ισχύς. S, M
8.6. Μετάδοση Θερμότητας. T
8.7. Συστήματα (Δίκτυα) Διανομής Θερμότητας. T
8.8. Αντλίες (Κυκλοφορητές) Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας Νερού. T
8.9. Θερμαντικές Επιφάνειες. T
8.10. Εξοπλισμοί Θέρμανσης. T
8.11. Τοποθέτηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης. E
8.12. Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης (διανομής θερμότητας). E
8.13. Υπολογισμοί Εγκαταστάσεων Θέρμανσης. M
8.14. Λύση για τον Πελάτη. E, M
8.15. Θέματα – Έργα (Πρότζεκτ) E

S

Επιστήμη:
8.1, 8.3, 8.4, 8.5

T

Τεχνολογία:
8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10

E

Εφαρμογή στην Πράξη
(Πραγματικά Προβλήματα)
8.11, 8.12, 8.14, 8.15

M

Υπολογισμοί:
8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.13, 8.14

1.9. Οι Π.Μ. (ECVET) – ως Εργαλείο Επανασχεδιασμού της ΕΕΚ
(Το παράδειγμα της Γερμανίας την τελευταία δεκαετία)
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Μηχανοτρονικού Οχημάτων» περιλαμβάνονται σε 14 Διδακτικά Πεδία.
Ο συνολικός διδακτικός χρόνος για το σύνολο των 14 Διδακτικών Πεδίων είναι 1020 ώρες, περιλαμβάνοντας θεωρητικά
και Εργαστηριακά Μαθήματα. Δηλαδή η ειδικότητα απαιτεί 1020 ώρες διδασκαλίας στο σχολείο.
Στο Πρώτο μέρος του Προγράμματος, διδάσκονται τα Διδακτικά Πεδία 1 έως 10, σε 760 διδακτικές ώρες.
Στο Δεύτερο μέρος του Προγράμματος διδάσκονται τα Διδακτικά Πεδία 11 έως 14, σε 260 διδακτικές ώρες, τα οποία διαφοροποιούνται ως ύλη στα επιμέρους προγράμματα για τις ειδικότητες – εξειδικεύσεις:
1. Μηχανοτρονικός Επιβατηγών Οχημάτων
2. Μηχανοτρονικός Επαγγελματικών (Φορτηγών) Οχημάτων
3. Μηχανοτρονικός Μοτοσυκλετών και Ποδηλάτων
4. Μηχανοτρονικός Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
5. Μηχανοτρονικός Αμαξωμάτων
6. Μηχανοτρονικός Γεωργικών Μηχανημάτων
7. Μηχανοτρονικός Μηχανημάτων Έργου

1.10. Π.Μ. (ECVET) – Παράδειγμα Εφαρμογής
Ας επιχειρήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό των διδακτικών ωρών ως αριθμό Πιστωτικών Μονάδων
(ECVET).
Έτσι: Ο «Μηχανοτρονικός Επιβατηγών Οχημάτων» έχει 760 Π.Μ. (ECVET) από τα πρώτα 10 Εκπαιδευτικά Πεδία, και
260 Π.Μ. (ECVET) από τα 4 Διδακτικά Πεδία (11-14) συνοψίζοντας σε 1020 Π.Μ. (ECVET).
Ο χρονικός ορίζοντας εκπαίδευσης κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο του σχολείου (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Δια Βίου). Εξυπακούεται ότι σ’ όποιο σχολείο εφαρμοσθεί το ίδιο πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διαφορετικό επίπεδο κατάρτισης (EQF).
Δηλαδή ίδιο Επαγγελματικό Περίγραμμα = ίδιο EQF.
Ανάλογα με το πώς έγινε η μαθητεία και με την ολοκλήρωσή της ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα για εξετάσεις
πιστοποίησης του επαγγέλματος.
Όταν ο εκπαιδευόμενος αποκτήσει πιστοποίηση της ειδικότητας και θελήσει να αποκτήσει νέα ειδίκευση της «Μηχανοτρονικής Οχημάτων» τότε δεν θα επαναλάβει τα Δ.Π. 1-10 διότι έχουν πιστοποιηθεί με 760 Π.Μ. (ECVET), άρα θα παρακολουθήσει τα διαφορετικά Διδακτικά Πεδία 10-14 της νέας ειδίκευσης.
Τώρα το πώς στην Ελλάδα η ίδια ειδικότητα στις διαφορετικές Σχολές (με ίδιο πρόγραμμα 14 Διδακτικών Πεδίων και
1020 Π.Μ. (ECVET)) θα έχει διαφορετικό επίπεδο κατάρτισης είναι ελληνική ιδιαιτερότητα.
Σημείωση: Οι 1020 ώρες ή Π.Μ. αφορούν πρόγραμμα σπουδών με παράλληλη μαθητεία, όπου ένα μέρος εργαστηρίου
– πρακτικής άσκησης γίνεται στο χώρο εργασίας από πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Οι 1020 ώρες αφορούν «κλειστά»
μαθήματα της ειδικότητας σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει παράλληλη μαθητεία οι
συνολικές ώρες κυρίως της βασικής τεχνολογίας και των εργαστηρίων της ειδικότητας πρέπει να είναι περισσότερες.
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1.11. Διδακτικό Υλικό
Αν δεν αναστραφεί η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα των «Τεχνικών Εγχειριδίων» όπως και ο αξιότιμος
Νέος Υπουργός στο 100σέλιδο πόρισμά του έχει επισημάνει, δεν θα βγούμε ποτέ από το ΤΕΛΜΑ που έχει περιέλθει η ΕΕΚ
στη χώρα μας.
Τα βιβλία που υπάρχουν στο εμπόριο είναι σύγχρονα, με διδακτικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές με «Εφαρμογές –
Ασκήσεις» για τους μαθητές και «Λύσεις – Απαντήσεις» για τους Καθηγητές. Το σπουδαιότερο είναι πως διατίθεται διδακτικό
λογισμικό σύμφωνα με το διδακτικό βιβλίο.
Εν κατακλείδι:
Καμία εκπαίδευση και καμία πιστοποίηση ειδικότητας δεν είναι αξιόπιστη χωρίς την ύπαρξη των κατάλληλων διδακτικών
ΒΙΒΛΙΩΝ.
Το ΒΙΒΛΙΟ που καλύπτει το περιεχόμενο των Διδακτικών Πεδίων είναι ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ!

1.12. Εκπαιδευτικό Υλικό Πιστοποίησης
α) Υπάρχουν έτοιμα για κάθε Διδακτικό Πεδίο, με Φύλλα Ασκήσεων για τους μαθητές και Φύλλα Απαντήσεων για τους καθηγητές.
β) Υπάρχουν βιβλία εξετάσεων ανά ειδικότητα και για τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Σημείωση: με τα πιο πάνω μπορεί να γίνεται η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης κάθε Σεπτέμβριο.
γ) Τεχνική Ατζέντα – Βιβλίο Τυποποίησης Στοιχείων κάθε ειδικότητας.
δ) Τυπολόγιο ειδικότητας.
Τα γ και δ χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά στο μάθημα του Σχεδίου, στο μάθημα των Υπολογισμών και στις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης.

1.13. Αγορά Βιβλίων
Το Υπουργείο έχει πολλές επιλογές:
– Πρώτον, να αγοράζει κάθε χρόνο αντίτυπα των βιβλίων και να τα διαθέτει στους μαθητές.
– Δεύτερον, να αγοράζει τα αντίτυπα των βιβλίων και να τα δανείζει τουλάχιστον για 4 χρόνια. Υπάρχουν και βιβλία όπως
Φυσική – Χημεία – Μαθηματικά, που μπορεί να τα δανείζει για περισσότερα χρόνια.
– Τρίτον, να αγοράζει αντίτυπα βιβλίων που άλλα θα είναι δανειζόμενα και άλλα όπως τα βασικά βιβλία «Τεχνολογίας και
Σχεδίου» να παραμένουν στα χέρια των μαθητών.
– Τέταρτον, να εγκρίνει τίτλους κατάλληλων βιβλίων, κατά το εφαρμοζόμενο σύστημα επιλογής βιβλίων για τις Ξένες Γλώσσες, και να αφήσει στους μαθητές την επιλογή και αγορά τους από το εμπόριο.
Πιστεύουμε η υιοθέτηση των προτάσεών μας θα αναβαθμίσει άμεσα τα Δημόσια Τεχνικά και Επαγγελματικά Σχολεία
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ), θα τους δώσει κύρος και θα αναπτερώσει το ηθικό των μαθητών, αλλά και οι καθηγητές θα βρουν
σύγχρονα εργαλεία και θα αναβαθμιστούν τεχνολογικά και οι ίδιοι άμεσα.
Πιστεύουμε πως η πρότασή μας βελτιώνει το υπάρχον σύστημα, το καθιστά εφάμιλλο των προηγμένων κρατών και θα
δημιουργήσει τις βάσεις μιας συνεχούς διαχείρισης προς όφελος των νέων που επιλέγουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
ΔΑΠΑΝΕΣ: Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-20 [Απόφαση έγκρισης C(2014) 10128, final/17-12-14) διαθέτει 379
εκατ. για ΕΕΚ.
Ενδεικτικά στις σελίδες 211, 212 αναγράφεται:
«εντάσσονται δράσεις για την προμήθεια ….. βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού»

1.14. Το Διδακτικό Προσωπικό της Ε.Ε.Κ. και ο Ρόλος της ΑΣΠΑΙΤΕ
1.14.1. Προβληματισμός
Σας ανέπτυξα εν ολίγοις τον βασικό κορμό και τον τρόπο οργάνωσης, κάθε ειδικότητας, που θα κληθούν οι απόφοιτοι
των 5ετών κυρίως τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ να διδάξουν.
– Τους έχουμε ικανοποιητικά καταρτισμένους, τόσο τεχνολογικά όσο και παιδαγωγικά;
– Έχουν ελλείψεις; κι αν διαπιστώνουμε πως έχουν, δικαιολογούνται με την 5ετή φοίτηση ήτοι: 7÷8 εξάμηνα μαθήματα
πλήρη τεχνολογικά + 2÷3 εξάμηνα παιδαγωγικά μαθήματα;
– Τις έχουν εντοπίσει οι υπεύθυνοι, ώστε να δρομολογήσουν αλλαγές βελτίωσης και κάλυψης των απαιτήσεων διδασκαλίας
των αντίστοιχων μαθημάτων των πτυχιούχων στην ΕΕΚ;
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1.14.2. Παρατηρήσεις
Στα σχολεία της ΕΕΚ σήμερα όλοι οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ καλούνται να διδάξουν (υποχρεωτικά) μαθήματα που αν
και της ειδικότητάς τους ή δεν τα έχουν διδαχθεί καν ή τα έχουν διδαχθεί ελλιπώς στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ των σπουδών. Π.χ.:
– Οι Ηλεκτρολόγοι θα διδάξουν «Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου» χωρίς να γνωρίζουν (όπως θα γνωρίζουν οι αυριανοί
μαθητές τους), «Τεχνολογία Αυτοκινήτου – ΜΕΚ και Μηχανικά Συστήματα» αφού δεν θα το έχουν διδαχθεί.
– Οι Ηλεκτρολόγοι και οι Ηλεκτρονικοί με ελλιπή χρόνο διδασκαλίας του Τεχνικού -Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού
Σχεδίου θα αδυνατούν να εξηγήσουν στους μαθητές τους τη λειτουργία του ρεύματος στα κυκλώματα λόγω ελλιπούς χρόνου
διδασκαλίας τους. Υπ’ όψη ότι στις εξετάσεις πιστοποίησης των ειδικοτήτων του τομέα, η σχεδίαση των κυκλωμάτων, η
κατασκευή και η λειτουργία τους διεξάγονται με πολύωρη διαδικασία.
– Οι Μηχανολόγοι σε μαθήματα βιομηχανικής παραγωγής:
• Αφιερώνουν 36 ώρες σε θέματα Μηχανικής – Αντοχής και μόνο 17 ώρες στις διαδικασίες παραγωγής.
• Έτσι, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν οι πτυχιούχοι στη διδασκαλία μαθημάτων βιομηχανικής παραγωγής στις
σχολές τους με 6 συνολικά ώρες πρακτικών εφαρμογών στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
• Δεν είναι δυνατόν το μάθημα «Μηχανοτρονική» - Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα – ΣΑΕ και Βιομηχανικοί
Αυτοματισμοί να μην γίνεται και στο εργαστήριο.
• Το Μηχανολογικό Σχέδιο δεν είναι δυνατό να διδάσκεται 2 ώρες συνολικά. Αυτό είναι τραγικό.
– Οι Μηχανολόγοι σε μαθήματα Μηχανών και Εγκαταστάσεων έχουν μεν πιο ισοσκελισμένη αναλογία αλλά απαιτείται
μεγαλύτερος χρόνος σε εργαστηριακές εφαρμογές αλλά και μαθήματα που λείπουν όπως:
• «Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων» - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις – Εγκαταστάσεις Αερίων Καυσίμων κ.ά.
• «Βιομηχανικές Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Χημική Μηχανολογία)».
– Οι Πολιτικοί Μηχανικοί δεν γνωρίζω που έχουν καταλήξει στο νέο, από Σεπτέμβριο πρόγραμμά τους, γι’ αυτό θα παρατηρήσω με βάση το παρόν πως υπάρχει έλλειμμα:
• Εργαστηριακών πρακτικών εφαρμογών: Οικοδομικής (κτίσιμο, σοβάτισμα κ.λπ.), υποδομών οδοποιίας, μονώσεων,
πλακών και γυψοτεχνίας κ.ά..
Με απλά λόγια και για τα 3 τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ: είναι απολύτως αναγκαίο να μειωθούν οι αέναες υπολογιστικές
εφαρμογές και να αυξηθούν οι λειτουργικές εφαρμογές και οι κατασκευές της τεχνολογίας.
Στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ τμήμα το γενικό επίπεδο του τμήματος σε πρόγραμμα είναι πολύ υψηλό και αρκούντως ικανοποιητικό.
Πρέπει όμως να ληφθεί πρόνοια για εισαγωγή ενός πλήρους μαθήματος για τη «Δια Βίου Εκπαίδευση» όπου να κυριαρχεί
όχι η διδακτική, γιατί αυτό καλύπτεται από τα υπάρχοντα μαθήματα, αλλά:
– Ο τρόπος επιλογής εκπαιδευομένων στην Δια βίου Εκπαίδευση.
– Οι ιδιαιτερότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
– Η Οργάνωση Προγραμμάτων Μαθητείας.
– Η διαχείριση των μετεχόντων της Μαθητείας στους χώρους εργασίας.
Θαρρώ πως υποτιμά τους πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ να αξιολογούνται ως διδάσκοντες στο χώρο της κατάρτισης ως ισότιμοι (χωρίς να προηγούνται) με καταρτιζόμενους «εκπαιδευτές ενηλίκων» ελαχίστων ωρών ή χωρίς καν φυσική ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά μόνο με συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.

1.15. Θα Τολμήσουμε Τώρα ή θα Καταλήξουμε Ουραγοί;
Σήμερα, η ΕΕΚ έχει βαλτώσει και χρειάζεται επανεκκίνηση. Θα δημιουργήσουμε απόφοιτους της ΑΣΠΑΙΤΕ ικανούς να
σηκώσουν το βάρος;
Αναλογιζόμενος το αρχικό ξεκίνημά της ΤΕΚ από το 1959 αλλά κυρίως από το 1969 έως το 1975 η κυρίαρχη ομάδα των
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ υπήρξαν οι απόφοιτοι της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, Πτυχιούχοι Εργοδηγοί και Υπομηχανικοί με τριετή
και πλέον εργοστασιακή εμπειρία, που την έστησαν και τη λειτούργησαν αποτελεσματικά. Από το 1975 και μετά τη σκυτάλη
πήραν οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ. Θα είναι σε θέση αύριο οι νεώτεροι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ να ανταποκριθούν στα κελεύσματα των καιρών;
Αυτά και άλλα πολλά κατά τη γνώμη μας θα κριθούν στο άμεσο μέλλον και θα επαναπροσδιορίσουν το μέλλον της σχολής.
Ο Χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης βρίσκεται σε συνεχή ρευστότητα. Τα Διετή (Προπανεπιστημιακά) Τμήματα ξαναήρθαν στο προσκήνιο.
Η καλύτερη Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Ευρώπης διαθέτει, κατά πλειοψηφία, καθηγητές
των Διετών Σχολών Fachhochschule και της αντίστοιχης πανεπιστημιακής παιδαγωγικής σχολής (ΠΑΤΕΣ) της Γερμανίας
έχοντες πραγματική εργοστασιακή εμπειρία. Ας είμαστε προσεκτικοί…
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Ο Μανθάνων Εκπαιδευτικός Οργανισμός: Μια σύγχρονη θεώρηση που
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών δομών
Ευαγγελία Ακρίβου1
Γρηγόριος Σπυράκης2

Περίληψη
Το εκπαιδευτικό σύστημα στις σύγχρονες κοινωνίες συνιστά τη βάση της ορθής και βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Στην εργασία αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη του ρόλου του μανθάνοντος εκπαιδευτικού οργανισμού στην κατεύθυνση του καθορισμού
των βάσεων για την ένταξη του ανθρώπου στο κοινωνικό περιβάλλον, ενισχύοντας αυτόν με γνώσεις και δεξιότητες για τον χειρισμό
πολύπλευρων καταστάσεων.
Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα εργασία διατυπώνεται ως εξής: Ποιές είναι οι παράμετροι που συμβάλουν στην
κατεύθυνση της βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο των πλεονεκτημάτων του μανθάνοντος εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι έννοιες που μελετώνται αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας της έννοιας της ανάπτυξης του
μανθάνοντος οργανισμού υπό το πρίσμα της συστημικής θεωρίας. Στη συνέχεια μελετάται ο βαθμός στον οποίο μπορεί και πρέπει
να συνδέεται η συστημική και η οργανωσιακή θεωρία μάθησης, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών οργανισμών.

Summary
The education system in modern societies is the basis of a sustainable economic and social policy. This paper aims to highlight the
role of the learning educational organisation in the direction of setting the bases for the integration of man in the social environment
while strengthening it with knowledge and skills to handle different situations, simple and complex ones. The research question raised
in this paper is as follows: What are the parameters that contribute to the improvement of educational effectiveness within the framework of the benefits of the learning educational organization. The concepts studied are aimed at forming a global picture of the
concept of the development of the learning organization in the light of the systemic theory. Then the extent to which the systemic and
organizational learning theory can and should be linked at each other is being studied as far as the development and effectiveness of
educational institutions is concerned.

Λέξεις – Κλειδιά
Μανθάνων, σύστημα, αυτοποίηση, ηγεσία, νόημα

1. Η έννοια του αυτοαναφερόμενου – αυτοποιητικού συστήματος
Ο όρος αυτοποίηση (autopoiesis) σημαίνει «αυτοδημιουργία» και εκφράζει μία θεμελιώδη διαλεκτική σχέση μεταξύ μορφής και λειτουργίας. «Τα αυτοποιητικά συστήματα είναι συστήματα τελεστικώς κλειστά, τα οποία αυτοαναπαράγονται σε
μια «κυκλικότητα βάσης», δηλαδή με το να παράγουν μέσα σε ορισμένη χωρική ενότητα, μέσα σε ένα δίκτυο από παραγωγικές
διαδικασίες και με τη βοήθεια των στοιχείων από τα οποία αποτελούνται τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται..» (Maturana,
Humberto R., Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living, 1982). Σκοπός τους είναι να επιλύουν τα αναδυόμενα
κάθε φορά κοινωνικά προβλήματα και να ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Βασικό συνεκτικό στοιχείο των κοινωνικών
συστημάτων μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους θεωρείται η επικοινωνία.

1.1. Οι βασικές έννοιες των αυτοαναφερόμενων – αυτοποιητικών συστημάτων
Τα ψυχικά και τα κοινωνικά συστήματα αλληλοεξαρτώνται και σχετίζονται άμεσα με την πραγματικότητα. Το καθένα
αποτελεί περιβάλλον για το άλλο, κάτι που βοηθάει στην εξέλιξή τους. Και τα δύο οργανώνονται με βάση την προσδοκία.
Είναι συστήματα νοήματος που ανάλογα με την περίσταση επιλέγουν ανάμεσα από πολλές διαφορετικές ενδεχομενικές λύσεις
ποια ή ποιες θα είναι αυτές που θα θεματοποιηθούν άμεσα και ποιες θα είναι αυτές που θα πάρουν μορφή μακροπρόθεσμα.
Τα άτομα δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τα κοινωνικά συστήματα. Aντιστρόφως ισχύει το ίδιο. Η αλληλεξάρτηση αυτή και
η συνεξέλιξή τους οδήγησε στην εισαγωγή μιας νέας έννοιας, αυτής του νοήματος, η οποία χρησιμοποιείται τόσο από τα
ψυχικά όσο και από τα κοινωνικά συστήματα. Το νόημα είναι για αυτά η μορφή της πολυπλοκότητας και της αυτοαναφορικής
τους λειτουργίας.
«Η έννοια της αιτιότητας (Kausalität) λειτουργεί ως ενότητα της διαφοράς μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος. Το αυτοποιητικό σύστημα δέχεται από το περιβάλλον του «ενοχλήσεις (irritations)», οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν διεργασίες στο εσωτερικό του, χωρίς όμως να μπορέσουν να τις καθορίσουν. Σύμφωνα με τον Luhmann η αιτιότητα συνδέεται
άρρηκτα με την έννοια της παρατήρησης. Η αιτιότητα αποτελεί ένα ρυθμιστικό παράγοντα (μέσο) στον οποίο ο παρατηρητής
σχηματίζει Σημάνσεις, τις Μορφές. Κάθε παρατήρηση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας «Μορφής», η
οποία σηματοδοτεί τη διαφορά του συστήματος από το περιβάλλον του.
1
2
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Tα στοιχεία του συστήματος καθίστανται σε ενότητα μεταξύ τους μέσω της ετεροαναφοράς, δηλαδή μέσω της ύπαρξης
ενός άλλου συστήματος, το οποίο έχει δική του ξεχωριστή μορφή και λειτουργεί ως «Παρατηρητής» (παρατηρεί και καταγράφει τη νέα γνώση). Για να υπάρξει το σύστημα ως ολότητα πρέπει οι δύο συνιστώσες της διαφοράς να ενοποιηθούν. Αυτό
συμβαίνει μέσω της διαδικασίας που ο Spencer Brown (Spencer Brown, Laws of Form,1989) ονομάζει «επανεισαγωγή (reentry/ Wiedereintritt)».
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των αυτοαναφερόμενων- αυτοποιητικών συστημάτων είναι η πολυπλοκότητα.Πολυπλοκότητα
σημαίνει το πλήθος των δυνατών επιλογών που παρουσιάζονται ως λύση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Βέβαια, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες˙ μόνο κάποιες απ’ αυτές. Ο Luhmann αναφέρει πως «Τα κοινωνικά συστήματα χρησιμοποιούν τις επικοινωνίες ως τον βασικό τρόπο της αυτοποιητικής τους αναπαραγωγής. Τα στοιχεία τους είναι επικοινωνίες
που παράγονται και αναπαράγονται αναδρομικά μέσω ενός δικτύου επικοινωνιών και δεν μπορούν να υπάρξουν εκτός ενός
τέτοιου συστήματος.» Η επικοινωνία είναι μια εσωτερική λειτουργία˙ ουδέποτε συντελείται εκτός συστήματος. «Ένα σύστημα
παράγει πληροφορίες μέσω μιας διαδικασίας σύγκρισης με άλλες πιθανότητες˙ η πληροφορία δεν είναι κάτι «εκεί έξω» που
περιμένει να αφομοιωθεί.» (Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 1997). Χωρίς αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας
δεν μπορεί να λάβει χώρα.
Η προσδοκία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο οργάνωσης και τροποποίησης της δομής του συστήματος έναντι της διπλής
ενδεχομενικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτοποίησή του. “Ενδεχομενικό είναι κάτι, το οποίο δεν είναι ούτε αναγκαίο
ούτε αδύνατο έτσι ώστε, όπως είναι (ήταν, θα είναι), θα μπορεί να είναι, αλλά επίσης είναι δυνατόν να είναι κι αλλιώς.”
(Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997). Τα ψυχικά και τα κοινωνικά συστήματα μπορούν να επικοινωνήσουν
μέσω της «δομικής σύζευξης- Strukturelle Kopplung».
Σε κάθε περίπτωση αλληλοπαρατήρησης και συνεξέλιξης των συστημάτων υπάρχει ένας συστημικός χρόνος, ο οποίος λειτουργεί επιλεκτικά μεταξύ των συστημάτων. Ο χρόνος ενός συστήματος μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μόνο μέσω της χαλαρής δομικής σύζευξης με τους χρόνους άλλων συστημάτων.

2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης
Ο Οργανισμός Μάθησης είναι ένας οργανισμός που απαιτεί γνώση και καινοτομεί σχετικά γρήγορα για να επιβιώσει και
να ευημερήσει σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον. Ο οργανισμός μάθησης δημιουργεί μια κουλτούρα που ενθαρρύνει
και υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση των εργαζομένων, την κριτική σκέψη και τη λήψη ρίσκου που ενέχεται στις νέες ιδέες.
Επιτρέπει τα λάθη και εκτιμά τη συνεισφορά των εργαζομένων, μαθαίνει από την εμπειρία και τα πειράματα και διαχέει την
νέα γνώση σε όλο τον οργανισμό προς ένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες.

2.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών
Τα χαρακτηριστικά των Μανθανόντων Οργανισμών είναι η προσωπική κυριαρχία, τα νοητικά μοντέλα, το κοινό όραμα,
η συλλογική μάθηση, η συστημική σκέψη. Η κυριαρχία αναφέρεται τόσο στην επικράτηση/κυριαρχία σε ανθρώπους όσο και
σε πράγματα. Ακόμη μπορεί να αναδεικνύει ένα σημαντικό επίπεδο ικανότητας, επαρκούς προσωπικής- πνευματικής ανάπτυξης. Η προσωπική κυριαρχία προτρέπει τους ανθρώπους να διαπιστώνουν/καθορίσουν τι είναι σημαντικό για αυτούς και
γιατί. Να ορίζει ο καθένας το δικό του προσωπικό όραμα. Επίσης, ενισχύει την αρετή της υπομονής, την αντικειμενική κρίση,
την επικέντρωση στον σκοπό, στοιχεία βασικά για την προσωπική ανάπτυξη και εν συνεχεία για την ανάπτυξη ενός μανθάνοντος οργανισμού. Η προσωπική κυριαρχία υποκινεί/παρακινεί συνεχώς τον άνθρωπο να προσπαθήσει να κατανοήσει πώς
οι πράξεις του επηρεάζουν το περιβάλλον του/το σύστημα στο οποίο ανήκει. Να μην αποδίδει την ευθύνη των πράξεών του
σε τρίτους ή άλλες καταστάσεις, αλλά να ψάχνει για την αλήθεια.
Με τον όρο «Νοητικό Μοντέλο» (Senge, The fifth Discipline, 1991) νοούνται οι υποθέσεις, παραδοχές, γενικεύσεις, εικόνες
οι οποίες επηρεάζουν τα μέλη του συστήματος στη διαμόρφωση αντιλήψεων για το πώς λειτουργεί το περιβάλλον γύρω τουςκατ’ επέκταση και το σύστημα του οποίου είναι μέλη-, ώστε να μπορούν να ορίζουν τις μελλοντικές τους δράσεις.
Ο συνδυασμός των προσωπικών οραμάτων των μελών μιας ομάδας ενός οργανισμού ή του ίδιου του οργανισμού συνιστούν
το κοινό όραμα, τις συλλογικές προσδοκίες, επιθυμίες. Δεν πρέπει να θεωρηθεί πως οι προσδοκίες του καθενός πρέπει να
ταυτίζονται με των υπολοίπων. Ο καθένας διαμορφώνει μια διαφορετική άποψη που πάνω σε αυτές μπορεί να δομηθεί το
κοινό όραμα. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σύνολο των πράξεων όχι μόνο για τις δικές του ενέργειες. Έχει συνεργάτες
στη δημιουργία και υλοποίησης του οράματος. Όλοι μαζί προσπαθούν να το υλοποιήσουν. Δεν ενδιαφέρονται απλά για την
επίτευξη του προσωπικού οράματος.
Η προσωπική μάθηση δεν σχετίζεται απόλυτα με την οργανωσιακή μάθηση. Μόνο στην περίπτωση που τα άτομα αποτελούν
μέρος ενός συστήματος και μοιράζονται στους κόλπους του συστήματος τις μεμονωμένες γνώσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη
του μπορεί να γίνει αυτός ο συσχετισμός. Οι γνώσεις που αποκτώνται και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται σε μια επιμέρους
ομάδα του οργανισμού δύνανται να μεταδοθούν και στις υπόλοιπες ομάδες του. Η ομάδα αυτή μπορεί θέσει τα θεμέλια για
την προώθηση της οργανωσιακής μάθησης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η συστημική σκέψη δίνει στα συστήματα τον δικό
τους ξεχωριστό χαρακτήρα. Μας επιτρέπει να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πως λειτουργούν όχι μόνο τα μέρη του
οργανισμού, αλλά ο οργανισμός ως ολότητα. Συνδέεται με την ανατροφοδότηση, μέσω της οποίας ενισχύονται ή έρχονται σε
ισορροπία οι δράσεις του συστήματος, ώστε αυτό να μπορέσει να επιβιώσει και να εξελιχθεί.
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2.2. Τα στάδια οργανωσιακής ανάπτυξης
Η ομάδα εργασίας του Πανεπιστημίου St Gallen της Ελβετίας διέκρινε τέσσερα στάδια (Dalin Per, School Development:
Theories and Strategies, 1998) στη διαδικασία της οργανωσιακής ανάπτυξης:
α) το στάδιο πρωτοπορίας όπου ένας μικρός, νεοσύστατος οργανισμός, διοικούμενος από έναν χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μελών του. Οι πιθανότητες επιβίωσής του εναπόκεινται είτε στην πελατειακή βάση
είτε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στο ανθρώπινο δυναμικό,
β) το στάδιο ανάπτυξης κατά το οποίο μελετώνται οι μηχανισμοί της αγοράς και γίνονται προσπάθειες αλλαγής και ανάπτυξης της εσωτερικής κουλτούρας του οργανισμού. Ο ρόλος της ισχυρής, απόλυτης διοίκησης εναλλάσσεται με την επαγγελματική ηγεσία,
γ) το στάδιο ωρίμανσης όπου οι προσπάθειες του οργανισμού για ανάπτυξη, ο επαγγελματισμός που έχουν επιδείξει τα μέλη
του και η αποτελεσματική ηγεσία έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός καλά δομημένου οργανισμού που εκμεταλλεύεται
πλήρως το δυναμικό και τους πόρους του. Γίνεται χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και διαχειριστικών ενεργειών υψηλότερου επιπέδου για τη διατήρηση της αρμονίας και
δ) το στάδιο αλλαγής στο οποίο ύστερα από την επεξεργασία πληροφοριών που έχει λάβει και επεξεργαστεί το σύστημα
προχωρά στις αλλαγές που θα το καταστήσουν βιώσιμο.

3. Οι σκοποί της εκπαίδευσης
Οι βασικοί σκοποί της εκπαίδευσης είναι:
α) να μεταδίδει αποτελεσματικά και με περιεκτικό τρόπο τη συνεχώς αυξανόμενη και εξελισσόμενη γνώση, καθώς επίσης
και τη μέθοδο απόκτησής της, έτσι ώστε να αναπτύσσονται στο άτομο οι βάσεις των δεξιοτήτων που θα χρειάζεται στο
μέλλον και
β) να εντοπίζει και να καταγράφει τα σημεία αναφοράς που θα βοηθήσουν στο να μη κατακλύζονται οι άνθρωποι από την
πληθώρα των πληροφοριών που εισρέουν στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο- πολλές από τις οποίες είναι εφήμερες- και θα
συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η συνεχής εξέλιξη των ατόμων και των κοινωνιών.
Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει τα εφόδια που θα του επιτρέπουν να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για μάθηση, οι
οποίες θα του δίνονται σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να διευρύνει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις στάσεις του απέναντι στη ζωή και να προσαρμόζεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενα, πολύπλοκα και αλληλεξαρτώμενα περιβάλλοντα. (Unesco, Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, 1999)

3.1. Η σχολική αποτελεσματικότητα
Από την εποχή όπου υπήρχε η αντίληψη πως «τα σχολεία δεν κάνουν τη διαφορά» έχουμε μεταπηδήσει στην εποχή όπου
πιστεύεται και συνεχώς μέσα από έρευνες αποδεικνύεται πως το σχολείο που θα επιλέξει ο κάθε μαθητής και μαθήτρια για
τη μόρφωσή του θα του/της προσφέρει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κάθε σχολείο παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό σχολικής αποτελεσματικότητας.
Η έρευνα της σχολικής αποτελεσματικότητας έχει τρεις πτυχές. Ερευνά τα αποτελέσματα που εμφανίζουν τα σχολεία, τα
αποτελεσματικά σχολεία (τη διαδικασία της αποτελεσματικής εκπαίδευσης) και την πορεία προς τη σχολική βελτίωση. (Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, F., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., et al., Equality of educational opportunity, 1966)

3.2. Τα μοντέλα σχολικής αποτελεσματικότητας
Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί ως προς τη σχολική αποτελεματικότητα είναι το Στοχοκεντρικό Μοντέλο, το Μοντέλο
Εξωτερικής Διαδικασίας ή Μοντέλο Συστημικών Πόρων, το Μοντέλο Εσωτερικής Διαδικασίας, το Μοντέλο Ικανοποίησης ή
Μοντέλο Στρατηγικών Παραγόντων, το Μοντέλο Νομιμοποίησης, το Μοντέλο Οργανωσιακής Μάθησης, το Μοντέλο Αναποτελεσματικότητας, το Μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

3.3. Το μοντέλο των πέντε παραγόντων σχολικής αποτελεσματικότητας
Σύμφωνα με τους Jaap Scheerens and Bert P. M. Creemers (Jaap Scheerens and Bert P. M. Creemers, Conceptualizing
School Effectiveness, 1989) πέντε είναι οι παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας. Η Ισχυρή εκπαιδευτική ηγεσία, οι
Υψηλές προσδοκίες σχετικά με αυτό που μπορούν να καταφέρουν οι μαθητές/μαθήτριες, η Έμφαση στις βασικές δεξιότητες,
Ένα ασφαλές και ομαλό κλίμα και η Συχνή αξιολόγηση της προόδου των μαθητών.

3.4. Η σχολική βελτίωση
Όσον αφορά στη σχολική βελτίωση έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί. Ακολούθως αναφέρουμε τους πλέον βασικούς
από αυτούς:
«Η Σχολική Βελτίωση θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια συστηματική προσπάθεια για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της
μάθησης, η οποία εστιάζει στην τάξη και στο σχολείο». (Weindling, D. (1994) Weindling, D. (1994). School Development:
Lessons from Effective Schools and School Improvement Studies. In Southworth, G. (Eds), Readings in Primary School Development. London)
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«Ο απώτερος στόχος της σχολικής βελτίωσης είναι η ενίσχυση της προόδου, της επίτευξης και της προόδου των μαθητών,
ώστε να προετοιμαστούν για τον κόσμο που αλλάζει». (Stoll, L., Reynolds, D., Creemers, B. and Hopkins, D. (1997). Merging
school effectiveness and school improvement: practical examples. Στο Reynolds, D., Bollen, R., Creemers, B., Hopkins, D.,
Stoll, L. and Lagerweij, N. (Eds) Making good schools: linking school effectiveness and school improvement, 1997)
«Η υπόθεση του έργου αυτού (ΣΒ) είναι πως ούτε οι εξωτερικές ούτε οι εσωτερικές στρατηγικές για τη βελτίωση του σχολείου θα επηρεάσουν την πρόοδο των μαθητών, εκτός αν οι επιπτώσεις της στρατηγικής επηρεάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά
επίπεδα μέσα στο σχολείο». (Harris, A., What works in school improvement? Lessons from the field and future directions.
Educational Research, 2000)
«Μια στρατηγική για εκπαιδευτική αλλαγή που ενισχύει τα αποτελέσματα των μαθητών καθώς επίσης ενδυναμώνει την
ικανότητα του σχολείου για διοικητική αλλαγή». (Hopkins, D., Towards a Theory for School Improvement. Στο Gray, J., Reynolds, D., Fitz-Gibbon, C. and Jesson, D. (Eds), Merging Traditions: The Future of Research on School Effectiveness and
School Improvement, 1996)
«Μια συστηματική συνεχής προσπάθεια που στοχεύει στην αλλαγή των συνθηκών μάθησης και σε άλλες σχετικές εσωτερικές συνθήκες σε ένα ή περισσότερα σχολεία, με απώτερο στόχο την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων πιο αποτελεσματικά». (Van Velzen, W., Miles, M., Ekholm, M., Hameyer, U. and Robin, D., Making School Improvement Work: A Conceptual
Guide to Practice, 1985)

3.5. Η σχολική βελτίωση ως προσέγγιση της εκπαιδευτικής αλλαγής
Η Σχολική Βελτίωση ως προσέγγιση της εκπαιδευτικής αλλαγής βασίζεται σε ορισμένες «προϋποθέσεις» (Van Velzen,
W., Miles, M., Ekholm, M., Hameyer, U. and Robin, D., Making School Improvement Work: A Conceptual Guide to Practice,
1985)
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι το κέντρο της αλλαγής. Δεν πρέπει να θεωρείται πως όλα τα σχολεία είναι ίδια. Καθένα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα.
Μια συστηματική προσέγγιση της αλλαγής. Η σχολική βελτίωση είναι μια διαδικασία άρτια σχεδιασμένη. Η επίτευξή της
μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.
Η εσωτερική κατάσταση του εκπαιδευτικού οργανισμού (διδασκαλία, μαθησιακές δραστηριότητες, σχολικές διεργασίες
και πόροι που δρουν υποστηρικτικά της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας).
Αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καταδεικνύουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, την αποστολή του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Μια πολυεπίπεδη προοπτική. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός αν και είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής αλλαγής, για να μπορέσει να αναπτυχθεί πρέπει να συνεργάζεται τόσο με τα εσωτερικά του υποσυστήματα (καθηγητές, διευθυντές) όσο και το
εξωτερικό περιβάλλον (γονείς, υπουργείο, τοπικές αρχές, σχολικούς συμβούλους). Θα πρέπει να καθορίζει επακριβώς τον
ρόλο του καθενός.
Ολοκληρωμένες στρατηγικές υλοποίησης. Οι στρατηγικές αυτές υποδεικνύουν μια σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών βελτίωσης από την κορυφή προς τα κάτω και από κάτω προς την κορυφή. Βέβαια η καθεμιά τους μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα του συστήματος.
Η πορεία προς την καθιέρωση. Η αλλαγή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της στη συμπεριφορά των καθηγητών του εκπαιδευτικού οργανισμού.

4. Η σχέση μανθάνοντος οργανισμού και συστήματος μάθησης και οι επιδράσεις της στη
σχολική ανάπτυξη
Η ανάπτυξη σχολικών μονάδων είναι η διαδικασία που οδηγεί στον μετασχηματισμό ενός μεμονωμένου εκπαιδευτικού
οργανισμού σε μανθάνων εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος έχει ως στόχο την ανάπτυξή του, να βελτιωθεί και να καταστεί
αποτελεσματικός. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός- ένα υποσύστημα του όλου εκπαιδευτικού
συστήματος και παράλληλα στους κόλπους του βρίσκονται διάφορα υποσυστήματα με τα οποία αλληλοεξαρτάται.

5. Η σχέση συστημικής σχολικής ανάπτυξης και οργανωσιακής ανάπτυξης
Η σχολική ανάπτυξη πρέπει να μελετάται στο πλαίσιο της οργανωσιακής ανάπτυξης. Το σχολείο πρέπει να μετατραπεί
σε έναν μανθάνοντα οργανισμό. Οι αλλαγές που γίνονται θα πρέπει να προσεγγίζονται συστημικά. Π.χ. Όχι μεμονωμένη
ανάπτυξη προσωπικού. Και τέλος πρέπει να υπάρχει συνεργασία πολιτείας-σχολικών οργανισμών προσανατολισμένη στο
σκοπό του σχολείου. Ο Senge (Senge, The Dance of Change: The challenges to sustaining momentum in a learning Organizations, 1999) σχετικά αναφέρει: «Η συστημική σκέψη καθιστά κατανοητή την πιο λεπτή πτυχή της οργανωσιακής μάθησης- το
νέο τρόπο που τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό και τον κόσμο τους. Στην καρδιά της οργανωσιακής μάθησης λαμβάνει χώρα μια αλλαγή στη σκέψη, από το να βλέπουμε τους εαυτούς μας ξεχωριστά από τον κόσμο στο να τους βλέπουμε
συνδεδεμένους με τον κόσμο, από το να βλέπουμε τα προβλήματά μας σαν να προκαλούνται από κάποιον ή κάτι «εκεί έξω»
στο να βλέπουμε πως οι ενέργειές μας δημιουργούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».
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5.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ως άτομα, … (οι εκπαιδευτικοί) πρέπει να λάβουν την ευθύνη για τη βελτίωση όλου του σχολικού οργανισμού, αλλιώς δε
θα βελτιωθεί. Αν δεν τη λάβουν, και η ίδια η τάξη τους δε θα βελτιωθεί, επειδή δυνάμεις εξωτερικές της τάξης επηρεάζουν
έντονα την ποιότητα της ζωής στην τάξη· δυνάμεις όπως πρόσβαση στις ιδέες και στους πόρους, προκαθορισμένες συμφωνίες
και αίσθηση του σκοπού και της κατεύθυνσης. (Fullan, M.G. & Hangreaves, A., What’s worth fighting for? Working together
for your school, 1992)

5.2. Η ενσωμάτωση της αλλαγής
Η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού να ενσωματώνει την αλλαγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή
του. Πρόκειται για μια δυναμική διεργασία με την οποία το σύστημα αφομοιώνει νέες ιδιότητες και αναπτύσσει συνεχώς μηχανισμούς προσαρμογής στο περιβάλλον του, με το οποίο πρέπει να αναπτύσσεται στον ίδιο χρόνο.

5.3. Διοίκηση ολικής ποιότητας: Ο ρόλος της ηγεσίας
Η ηγεσία αποτελεί συνεκτικό στοιχείο των εκπαιδευτικών υποσυστημάτων, με την έννοια ότι τα καθοδηγεί και τα παροτρύνει σε συνεργασία σε μια κοινή πορεία, σε μια συλλογική προσπάθεια, σε ανταλλαγή πληροφοριών, προκαλεί την ανάπτυξη
δημιουργικής έντασης, τα υποκινεί να πορεύονται παράλληλα στο χρόνο, εξασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις πτυχές του
εκπαιδευτικού οργανισμού.
Η ποιότητα είναι μια έννοια δυναμική, αφού το περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας συνεχώς μεταβάλλεται, άρα μεταβάλλονται και οι ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων.

5.4. Εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας στο σχολείο
Η εφαρμογή των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας στο σχολείο πρέπει να περιλαμβανει ορισμένα χαρακτηριστικά: α)
την Διατήρηση ενός σταθερού σκοπού, β) την Ανάπτυξη μιας νέας φιλοσοφίας που ενισχύει την ομαδικότητα, γ) τη Μείωση
της εξάρτησης από την επιθεώρηση, δ) την Αλλαγή της αντίληψης για τον περιορισμό του κόστους, ε) τη Συνεχή βελτίωση
των διαδικασιών, ε) τη Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικο, στ) την Ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας, ζ) την Απομάκρυνση κάθε
φόβου ή ανησυχίας, η) την Κατάργηση εμποδίων, θ) την Αποφυγή της μονομανίας των στόχων, ι) τον Περιορισμό της σημασίας
των αριθμών, ια) την Κατάργηση εμποδίων για την υπερηφάνεια της εργασίας, ιβ) Ευρεία συμμετοχή, ιγ) τον Καθορισμό των
αρμοδιοτήτων της διοίκηση.

6. Συμπεράσματα
Εκ των ανωτέρω καταδεικνύεται η αναγκαιότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός έξυπνου σχολείου που θα συνδυάζει την οργανωσιακή μάθηση με τη συστημική θεωρία, θα θεωρείται ως ζωντανός αυτοοργανώμενος και αυτοανανεώσιμος
οργανισμός που αποτελείται από υποσυστήματα, θα χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη του, ώστε να επιλέξει σωστά ανάμεσα από
πολλές εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξει μια λογική ελέγχου ως προς την ηθελημένη επιλογή του.
Οι πράξεις και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στο σχολικό σύστημα και η ποιότητα της μάθησης, της διαδικασίας και
της επιτυχίας των μαθητών ως γενικός σκοπός της εκπαίδευσης βρίσκονται σε μια λογική κυκλική σύνδεση.Τα υποσυστήματα
έχουν κοινό όραμα και στόχους. Τα υποσυστήματα υποβοηθούμενα από την ηγεσία του εκπαιδευτικού οργανισμού αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες δημιουργούν και εξελίσσουν τις γνώσεις τους και εφαρμόζουν τα
αποτελέσματα τους στην διαδικασία σχολικής βελτίωσης. Δηλαδή, η οργανωσιακή μάθηση αναδεικνύεται μέσα σε ένα συστημικό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη νοητικών μοντέλων και τη λειτουργικότητα των σχέσεων των υποσυστημάτων
μεταξύ τους, αλλά και του συστήματος ως ολότητα με το εξωτερικό περιβάλλον του.

7. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
α) αν ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι ήδη μανθάνον, σε ποιο βαθμό και τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Αν δεν συνιστά
μανθάνοντα οργανισμό να μελετηθεί αν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τέτοιου είδους οργανισμό,
β) οι απόψεις των εκπαιδευτικών, των γονέων, της πολιτείας, των τοπικών και κρατικών φορέων για τον μανθάνων οργανισμό
(αν γνωρίζουν τι είναι, αν το αναγνωρίζουν στην σημερινή εκπαιδευτική καθημερινότητα, αν θέλουν να εφαρμοστεί στην
πράξη),
γ) συγκριτική μελέτη μανθανόντων και μη εκπαιδευτικών οργανισμών· ποιες είναι οι διαφορές τους ως προς τις δομές και
τις διαδικασίες τους, ποια είναι τα αποτελέσματά τους στη διδακτική και μαθησιακή, στις σχέσεις των μελών τους, στα
μαθησιακά αποτελέσματα, ποιους τομείς της προσωπικότητας των παιδιών ενισχύουν, να στοιχειοθετηθούν οι κοινωνικές
προεκτάσεις που μπορεί να έχουν (π.χ. το άτομο που γαλουχείται σε ένα αυτοοργανούμενο περιβάλλον γίνεται αυτόνομο;)
δ) η πολιτιστική χροιά του μανθάνοντος οργανισμού,
ε) οι επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία ενός τόπου (αν οι σπουδαστές εξελίσσονται σε ηγετικές φυσιογνωμίες επιχειρήσεων ή σε εργαζόμενους που συντελούν στην επιτυχή ανάπτυξη του οργανισμού ή επιχείρησης στην οποία εργάζονται),
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στ) η οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού· από που αντλεί τους πόρους του ένας αυτοοργανούμενος εκπαιδευτικός οργανισμός (επιδοτείται από το κράτος, αναζητεί χορηγούς, υπάρχουν δίδακτρα φοίτησης, ποιος θα ήταν ο πιο συμφέρων
τρόπος ανεύρεσης πόρων;)
ζ) το είδος ή τα είδη πολιτικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας αυτοοργανούμενος μανθάνων εκπαιδευτικός οργανισμός. Θα μπορούσε να εφαρμόζεται μόνο σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς (μελέτη στοιχείων ελεύθερης
αγοράς, ποια στοιχεία από αυτά προϋποθέτει η εφαρμογή του) ή σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο;
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ΠΟΣΤΕΡ

Η Επιμόρφωση στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα της Ελλάδαςνομοθετικό πλαίσιο
Καλαθάκη Μαρία1

Περίληψη
Οι Εκπαιδευτικοί είναι οι διαμεσολαβητές μεταξύ ενός γοργά εξελισσόμενου κόσμου και των μαθητών που ετοιμάζονται να μπουν
στον κόσμο αυτό. Καθώς η δουλειά τους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται
εντατικά, μέσω των προγραμμάτων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και «Ευρώπη 2020», για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση νοείται ως η περιοδική συμπλήρωση, βελτίωση και ανανέωση της
αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε περιοχές επιστημονικές, παιδαγωγικές και διδακτικής μεθοδολογίας, με κύριο σκοπό
τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη μέσω της έρευνας. Με αυτή τη λογική αναπτύχθηκαν και τα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρθηκαν στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα της Ελλάδας,στο ¼ του αιώνα που μεσολάβησε από ίδρυσή τους, στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την προώθηση των σκοπών και στόχων της
δημόσιας Εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση σχεδιάστηκε κεντρικά και εφαρμόστηκε περιφερειακά, από πάνω προς τα κάτω, με πιο έντονη, την πρόσφατη φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής και Τεχνικής-Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης.

Abstract
Teachers are mediators between a rapidly evolving world and students who are preparing to enter in this world. Since their jobs
become increasingly demanding, the European Commission and Member States work, intensively, together through the "Education
and Training 2010" and "Europe 2020" programs to improve the quality of training of teachers. Training is meant as the periodic completion, improvement and renewal of the initial training of teachers in areas of scientific, pedagogical and didactic methodology with
the main purpose of connecting scientific knowledge with educational practice and research. With this logic, were developed the training programs that were offered at the 16 Regional Training Centers of Greece, during the ¼ of the century elapsed since their foundation, to the teachers of Primary and Secondary Education to promote the aims and objectives of public Education. The training
was centrally designed and peripherally applied, from top to bottom, the most intense the introductory training of newly appointed
teachers of General and Vocational Education.

Λέξεις Κλειδιά
Επιμόρφωση, Επιμορφωτικά Κέντρα, Νομοθεσία Επιμόρφωσης

Εισαγωγή
Οι Εκπαιδευτικοί είναι οι διαμεσολαβητές μεταξύ ενός γοργά εξελισσόμενου κόσμου και των μαθητών που ετοιμάζονται
να μπουν στον κόσμο αυτό. Η δουλειά τους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική καθώς εργάζοναι με πιο ετερογενείς ομάδες
μαθητών σε σχέση με το παρελθόν σε ότι αφορά τη μητρική γλώσσα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, το θρήσκευμα, τις ικανότητες κλπ (EC, 2007). Επιπλέον, αναλαμβάνουν και πρόσθετα διοικητικά καθήκοντα ως συνέπεια της αυξημένης σχολικής
αυτονομίας και των απαιτήσεων για εξέλιξη των διατιθέμενων διδακτικών εργαλείων και τεχνικών του διαδικτύου. Στο 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης» του ΑΠΘ ο Καθηγητής Dumitru Chitoran (2001) από το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Ειδικός Σύμβουλος της UNESCO για θέματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης είχε πει στους Συνέδρους ‘Να είστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνετε! Δεν υπάρχει πιο ευγενικός,
μεγαλύτερος και πιο χρήσιμος σκοπός στη ζωή!’ Και αναφερόμενος στον Γερμανό φιλόσοφο Fichte, ‘Να ενεργείτε σαν το
ίδιο το μέλλον του κόσμου να εξαρτάται από τις δικές σας πράξεις!’.
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες παιτήσεις των κοινωνιών, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθούν στο αίτημα της εξατομικευμένης μάθησης, να μάθουν
στους μαθητές τους πώς να μαθαίνουν αυτόνομα και για όλη τους τη ζωή προετοιμάζοντας τους να γίνουν περιβαλλοντικά,
ψηφιακά, επιστημονικά εγγράμματοι και ενεργοί πολίτες. Η επιμόρφωση αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, με την
έννοια της περιοδικής συμπλήρωσης, βελτίωσης και ανανέωσης της αρχικής κατάρτισης των Εκπαιδευτικών σε περιοχές επιστημονικές, παιδαγωγικές και διδακτικής μεθοδολογίας, ενώ η μετεκπαίδευση θεωρήθηκε ως πιο συστηματική και εκτεταμένη
εμβάθυνση σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής, συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών σπουδών. Με το νόμο
1824/1988 εισήχθημε η έννοια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, προσθέτοντας τη σχολική μονάδα στους φορείς επιμόρφωσης.
Στα χρόνια, όμως, που μεσολάβησαν δεν ενεργοποιήθηκε σημαντικά, παρά και τις δυνατότητες που δόθηκαν το 2013, μέσα
από την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας–Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΥΑ30972/Γ1/15-032013) ώστε τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν αυτόνομο και ανεξάρτητο έργο στην κατά τόπους Εκπαίδευση και
Επιμόρφωση. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ήταν η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συν1

Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης, Διευθύντρια του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Ηρακλείου,
kalathakimaria.edu@gmail.com.
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τελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές
(ΥΑ157723/Γ1/23-10-2013; Πασιάς & Παπαχρήστος, 2013). Οι πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσα από
την ενδοσχολική επιμόρφωση, με ανεξάρτητη μορφή ή ως τμήμα ενός γενικότερου πλαισίου επιμόρφωσης, μπορούν να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό και στην αυτορρύθμιση των επιμορφωτικών τους αναγκών (Μαυρογιώργος, 1983 στο Καραγιάννης κά, 2012).
Τον τελευταίο μισό αιώνα, που η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζεται πιο οργανωμένα και στοχευμένα, ιδρύθηκαν οι ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ, τα ΠΕΚ και ο ΟΕΠΕΚ για να προσφέρουν Επιμόρφωση στους Εκπαιδευτικούς μαζί με τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Πριν από 40 περίπου χρόνια ιδρύθηκαν οι ΣΕΛΔΕ
και ΣΕΛΜΕ για τη θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ
255/79). Με το νόμο 1268/82 ιδρύθηκαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα για τη βασική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας
Εκπαίδευσης, και με το Νόμο 1566/85 επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και ιδρύθηκαν τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) για να αναλάβουν την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Με το νόμο 2966/2002, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ο οποίος μαζί με το ΠΙ, το ΚΕΕ, το ΙΠΟΔΕ συγχωνεύτηκαν στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Νόμος 3966/2011). Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεσμοθετημένες
μορφές επιμόρφωσης που υλοποιούνται από τις Εκπαιδευτικές δομές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΕΚ,
ΚΣΕ, ΕΚΦΕ, ΚΠΕ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).
Σύμφωνα με το νόμο (1566/1985), σκοπός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων
εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα
την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς
του διδακτικού τους έργου, β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της Επιστήμης
και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους, ώστε
να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους και γ)
η ενημέρωση των Εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς,
καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (1566/1985), η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική και διακρίνεται σε Εισαγωγική των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, Ετήσια για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη
υπηρεσίας, Περιοδικήκαι άλλες μορφές επιμόρφωσης.
Στις μέρες μας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σπό τους Σχολικούς Συμβούλους και τις Υποστηρικτικές Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς τα ΠΕΚ ελάχιστα ενεργοποιούνται, οι ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΟΕΠΕΚ καταργήθηκαν. Ειδικά, την
Επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (α και β Επιπέδου) έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος με δημόσια και ιδιωτικά ΚΣΕ.

Μέθοδος
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει το ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο του επιμορφωτικού έργου των ΠΕΚ, τα οποία ως φορείς επιμόρφωσης από το 1992, παρείχαν μεγάλο αριθμό Προγραμμάτων Επιμόρφωσης σε πολλούς Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος
έγινε επαγωγική ανάλυση στους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές εγκυκλίους οι οποίες έχουν εκδοθεί από το
1985 και μετά και αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα, στην ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΚ. Στα
αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται με αποσπάσματα από τους σχετικούς νόμους τα οποία συνδυάζονται και συζητούνται
μεταξύ τους και με σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία. Στην ποιοτική αυτή έρευνα έγινε μελέτη των κειμένων με ανάλυση
λόγου όπου αναζητήθηκαν φράσεις, με δομημένο τρόπο, οι οποίες καταχωρήθηκαν στις κατηγορίες που αρχικά είχαν δημιουργηθεί και προέκυπταν στην πορεία της έρευνας. Μονάδα καταγραφής ήταν η λέξη ή η φράση ανάλογα με το θέμα (Bell,
1997; Ιωσηφίδης, 2003).
Για την ανάλυση του θέματος δημιουργήθηκαν οι εξής κατηγορίες που αντιστοιχούσαν στα ερευνητικά υποερωτήματααντικείμενα της έρευνας τα οποία προέκυπταν κατά την επαγωγική ανάλυση του θέματος στη διάρκεια εξέλιξης της έρευνας:η
Ίδρυση των ΠΕΚ, Το Επιμορφωτικό Έργο των ΠΕΚ, Συνεργασίες και Υποστήριξη του Επιμορφωτικού έργου των ΠΕΚ,
Προγράμματα Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης, Διαδικασία Επιμόρφωσης, Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ως την Ίδρυση των ΠΕΚ
Η επιμόρφωση ως θεσμοθετημένη διαδικασία από το επίσημο Ελληνικό Κράτος έχει ηλικία περίπου μισού αιώνα. Αρχικά
ιδρύθηκαν οι ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα με σκοπό την
επιμόρφωση, θεωρητική και πρακτική, των εν υπηρεσία διατελούντων, ως και των εκάστοτε διοριζομένων εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης (Προεδρικό Διάταγμα 255/79). Σύμφωνα με τους Καραγιάννη κά (2012), η επιμορφωτική πολιτική που εφαρμόστηκε με τη λειτουργία της ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ, είχε σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή
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των εκπαιδευτικών μέτρων, με κεντρικό σχεδιασμό και μελέτη από το Υπουργείο Παιδείας. Τα επιμορφωτικά προγράμματα
επικεντρώνονταν σε θέματα εφαρμογών, πρακτικών λύσεων και τεχνικών, χωρίς να δίνουν έμφαση στην αναζήτηση κοινωνικών και πολιτικο-ιδεολογικών αφετηριών και προεκτάσεων, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονταν ως υπάλληλοι του κράτους,
το οποίο τους επιμόρφωνε σε παιδαγωγικές αντιλήψεις και πράξεις.
Με το νόμο 1268/82, άρθρο 46, ιδρύθηκαν τα παιδαγωγικά τμήματα για τη βασική εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της
Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία με το Ν. 1566/85, συνδυάζεται και με τη επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση τους. Η επιμόρφωση
θεωρείται πλέον απαραίτητη για όλους τους Εκπαιδευτικούς που πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία (Εισαγωγική Επιμόρφωση), αλλά και για τους εκπαιδευτικούς με 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ενώ εισάγονται και οι περιοδικές επιμορφώσεις σε
περιφερειακή και πανελλήνια κλίμακα. Ο Νόμος 1566/1985 όρισε φορείς της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Π.Ι. και τα
ΠΕΚ. Στο Νόμο 1824/1988, προστέθηκαν κι άλλοι φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι σχολικές μονάδες, τα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1865/1989 (Α 210) αναφέρει πως με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται
τα όργανα, η διάρκεια και κάθε λεπτομέρεια που αφορούν τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προβλέπονται από τα
άρθρα 28 παρ. 1 και 2 και 29 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του Ν. 1824/1988. Στις περιπτώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών. Στις 10 Ιουλίου 1992 ιδρύθηκαν 14 ΠΕΚ (ΦΕΚ 2047171.3557.0022.1-7-1992) και την επόμενη χρονιά προστέθηκαν δύο
ακόμη. Το ΠΔ250/1992 εξειδίκευσε τον τρόπο λειτουργίας τους.
Με τη λογική της κεντρικά καθοριζόμενης επιμόρφωσης, αναπτύχθηκαν τα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρθηκαν, μέσω των ΠΕΚ, μέχρι σήμερα για την προώθηση των σκοπών και στόχων της δημόσιας Εκπαίδευσης (Καραγιάννης κά,
2012). Την περίοδο 1995-96 λαμβάνει χώρα περισσότερο ευέλικτη επιμόρφωση στα ΠΕΚ, με μια χαλάρωση του άμεσου ελέγχου στο πρόγραμμα και το διδακτικό προσωπικό, όχι όμως και των σκοπών των οποίων υλοποιούν. Κατά την περίοδο αυτή
προσφέρονται πολλά βραχύχρονα και αμειβόμενα εκτός χρόνου εργασίας προγράμματα με δυνατότητα επιλογής, γεγονός
που σηματοδοτεί την αύξηση της μαζικότητας των εκπαιδευτικών που τα παρακολουθούν (Γρόλλιος, 1998, στο Καραγιάννης
κά, 2012).

Το Επιμορφωτικό Έργο των ΠΕΚ
Ο Νόμος 1566/1985 προέβλεπε ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται α) η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων,
η διαδικασία πρόσκλησης των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η παράλληλη άσκηση του διδακτικού τους έργου, η αξιολόγηση
και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης, τα οποία τους χορηγούνται. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται ο τρόπος άσκησης
του επιμορφωτικού έργου του ΠΕΚ (Νόμος 2009/1992).Το ΠΔ 250/1992 καθόρισε τον τρόπο άσκησης του επιμορφωτικού
έργου στα ΠΕΚ, ο οποίος προσδιορίζεται από τη μορφή επιμόρφωσης ή το Ειδικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα και από τους
σκοπούς και ιδιαίτερους στόχους, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 12
του Ν. 1824/88. Το επιμορφωτικό έργο, σύμφωνα με το κατά περίπτωση εγκεκριμένο πρόγραμμα, διεξάγεται με σύγχρονες
μεθόδους και τεχνικές, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, σπουδαστήρια, εργαστήρια, εισηγήσεις και μελέτες, έρευνες, πρακτικές
ασκήσεις και με κάθε άλλο τρόπο που εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των επιμορφουμένων σ’ όλες τις φάσεις και δραστηριότητες της επιμορφωτικής διαδικασίας. Κατά την άσκηση του επιμορφωτικού έργου γίνεται ευρεία χρήση και αξιοποίηση
εποπτικών μέσων και οργάνων διδασκαλίας και της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Συνεργασίες και Υποστήριξη στο Επιμορφωτικό έργο των ΠΕΚ
Ο Νόμος 1566/1985 προέβλεπε πως με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζεται η συνεργασία των δύο "Διδασκαλείων" με τα
ΠΕΚ, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις
σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, ο τρόπος στήριξης του έργου τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί επιστήμονες του ΠΙ μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποσπώνται ολικά ή μερικά σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, ΠΕΚ ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων ή
για την άσκηση ειδικών καθηκόντων (Νόμος 1566/1985).
Σύμφωνα με το Νόμο 2009/1992, με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται η συνεργασία των ΠΕΚ με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ και άλλους
φορείς επιμόρφωσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς
φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου τους. Το ΠΔ 250/1992 που ακολούθησε προέβλεπε πως για την επιτυχία του
επιμορφωτικού τους έργου τα ΠΕΚ συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τους Διευθυντές των σχολείων της περιφέρειάς τους. Οι μορφές και οι
3o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

567

τρόποι συνεργασίας επιλέγονται και καθορίζονται έπειτα από συνεννόηση των ΠΕΚ με τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους φορείς και
μεταξύ αυτών των μορφών και τρόπων περιλαμβάνονται και οι εξής (ΠΔ 250/1992) α. Η αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ ΠΕΚ
και ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που σκοπό έχει την εναρμόνιση των προγραμμάτων βασικής παιδαγωγικής κατάρτισης και Εισαγωγικής και
Περιοδικής Επιμόρφωσης καθώς και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, από άποψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής που μπορούν να προσφέρουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, για τους σκοπούς της επιμόρφωσης, β. Η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του
ΠΕΚ στον προγραμματισμό των πρακτικών διδασκαλιών και ασκήσεων, γ. Η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων και των
Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των περιφερειών που
υπάγονται στην επιμορφωτική δικαιοδοσία του ΠΕΚ στη διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής στοιχείων που αφορούν
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Το επιμορφωτικό έργο των ΠΕΚ υποστηρίζεται από το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΙ, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς
και από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (ΠΔ 250/1992).
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και
ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα
οποία τους χορηγούνται (Νόμος 2009/1992).

Επιμορφωτικά Προγράμματα των ΠΕΚ
Ο νόμος 1566/1985 προέβλεπε υποχρεωτικές μορφές επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Προέβλεπε την Α. Εισαγωγική
επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, που έχει ως στόχο την ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρμόνιση
των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά,
επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα (ν1566/1985). Η εισαγωγική επιμόρφωση ήταν υποχρεωτική. Με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια της επιμόρφωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διδασκαλίες σε
σχολεία και διδάσκουν οι ίδιοι σε αυτά παράλληλα με τη θεωρητική τους επιμόρφωση. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική
επιμόρφωση πριν από το διορισμό τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.Προέβλεπε και Β. Ετήσια επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους,
την εκπαιδευτική πολιτική, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα την πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους (ν1566/1985). Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα οργάνωσης των μορφών επιμόρφωσης.Γ. Περιοδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς,
πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε περιφερειακή ή και πανελλαδική κλίμακα, όταν επρόκειτο
για αλλαγή σχολικών προγραμμάτων και για εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων.
Εκτός από τις παραπάνω μπορούσαν να οργανώνονται και Δ. άλλες μορφές επιμόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών
αναγκών. Η οργάνωση και οι σχετικές με αυτές τις μορφές επιμόρφωσης λεπτομέρειες ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Η εφαρμογή του ΣΕΠ γίνεται στα σχολεία σύμφωνα με τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κατά προτεραιότητα
από καθηγητές που έχουν τύχει ανάλογης επιμόρφωσης στα ΠΕΚ στα Ε. Σεμινάρια Ειδικής Επιμόρφωσης για τον ΣΕΠ στα
ΠΕΚ ή σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται κατά περιοχές. Στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
(ΣΔΣΤΕ) μπορεί να λειτουργούν και ειδικά τμήματα ΠΕΚ της παραγράφου 9 του άρθρου 29, καθώς και πειραματικές σχολικές
μονάδες με ειδικό πρόγραμμα σπουδών.
Και ο νόμος 2009/14-02-1992 στο κεφάλαιο Γ, στις ρυθμίσεις για την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, στο άρθρο 17 αναφέρεται στην Α. Υποχρεωτική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης ως Εισαγωγική επιμόρφωση
των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ως Περιοδική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών
και ως Ειδικά Επιμορφωτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας, που αποφασίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων τα οποία πραγματοποιούνται στα ΠΕΚ και στους φορείς επιμόρφωσης. Οι μορφές Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης, που διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ250/1992, πραγματοποιούνται στα ΠΕΚ και στους άλλους φορείς επιμόρφωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι 20 Απριλίου, ορίζονται για
το αμέσως επόμενο σχολικό έτος τα ΠΕΚ, στα οποία θα λειτουργήσουν. Σύμφωνα με το ίδιο Προεδρικό διάταγμα (ΠΔ 250/1008-1992), τα Ειδικά Επιμορφωτικά Προγράμματα πραγματοποιούνται στα ΠΕΚ ή σε άλλους φορείς επιμόρφωσης, με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του ΠΙ. Τα Ειδικά Επιμορφωτικά Προγράμματα συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων,
νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι στόχοι του προγράμματος, η συνολική
του διάρκεια σε ώρες, τα αντικείμενα διδασκαλίας ή οι δραστηριότητες, ο αριθμός και οι κλάδοι των εκπαιδευτικών που θα
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το παρακολουθήσουν, το ΠΕΚ ή ο φορέας, που θα αναλάβει την πραγματοποίησή του, οι ειδικές προϋποθέσεις και οι όροι
συμμετοχής, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής και πρόσκλησης, οι υποχρεώσεις των επιμορφουμένων, ο τρόπος αξιολόγησής
τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Μετά τη λήξη του Ειδικού Επιμορφωτικού Προγράμματος συντάσσεται από το Διευθυντή
του ΠΕΚ έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Επίσης, ο Νόμος 2009/1992 προέβλεπε πως με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του ΠΙ, μπορούν να οργανώνονται και να παρέχονται καί άλλα είδη ή μορφές
Β. Προαιρετικής Επιμόρφωσης, στο οποίο ορίζεται και η συνεργασία των δύο ‘Διδασκαλείων’ με τα ΠΕΚ, τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και
τους επιστημονικούς φορείς, ο τρόπος στήριξης του έργου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011, τα ΠΕΚ υλοποιούν και προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για εκπαιδευτικούς ποικίλων κλάδων και των δυο βαθμίδων Εκπαίδευσης, των οποίων καθορίζονται οι
στόχοι, η συνολική διάρκειά τους, τα αντικείμενα διδασκαλίας και οι θεματικές ενότητες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
θα το παρακολουθήσουν, οι λοιποί φορείς που θα το υλοποιήσουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την επιμόρφωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών (Νόμος 3966/2011).
Όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα, καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να διευρύνουν τα όρια των επαγγελματικών τους γνώσεων μέσω της υιοθέτησης αναστοχαστικών πρακτικών, της έρευνας και την προσήλωσης στη συνεχή
επαγγελματική τους εξέλιξη από την αρχή μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους. Τα απαραίτητα εφόδια για κάτι τέτοιο πρέπει να παρέχονται από συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εντούτοις, τα συστήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών δεν
διαθέτουν πάντα την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση των νέων αυτών απαιτήσεων. Σε μια πρόσφατη μελέτη του
ΟΟΣΑ, σχεδόν όλες οι χώρες αναφέρουν ελλείψεις στις διδακτικές δεξιότητες σε συνδυασμό με δυσκολίες στην αναβάθμιση
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις σχετίζονται με την αδυναμία αντιμετώπισης των νέων εξελίξεων στην εκπαίδευση, όπως μεταξύ άλλων η εξατομικευμένη μάθηση, η προετοιμασία των μαθητών για αυτόνομη μάθηση, η διαχείριση
ετερογενών σχολικών τάξεων, η προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ κ.ο.κ (COM, 2007).

Διαδικασία Επιμόρφωσης
Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι κρίσιμος δείκτης της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες, προκύπτει ότι η ποιότητα του διδακτικού
προσωπικού συσχετίζεται σημαντικά και βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με το μαθησιακό επίπεδο των διδασκομένων, και
αυτό αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο ενδοσχολικό παράγοντα που επηρεάζει τις μαθητικές επιδόσεις, η επίδρασή του είναι
κατά πολύ ισχυρότερη από την επίδραση της οργάνωσης, της διεύθυνσης και της οικονομικής κατάστασης του σχολείου (SEC,
2007; Πασιάς & Παπαχρήστος, 2013). Αξιοσημείωτη είναι η θετική σχέση ανάμεσα στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και στις επιδόσεις των μαθητών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο δαπανηρό τρόπο απ’ ό,τι η μείωση
του μεγέθους των τάξεων ή η αύξηση των διδακτικών ωρών.
Σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του οικείου τμήματος του ΠΙ, ορίζεται ο τρόπος επιλογής και αριθμός των εκπαιδευτικών που καλούνται σε
κάθε μορφή επιμόρφωσης στο ΠΕΚ. Η κάθε μορφής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13,
ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ1 και ΔΕ1 πραγματοποιείται στην παιδαγωγική τεχνική σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ και στο παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε ειδικά τμήματα των ΠΕΚ. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της ΠΑΤΕΣ και του
παραρτήματός της ως ΠΕΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας
του ΟΑΕΔ μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση στα ΠΕΚ. Εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων,
καθώς και εκπαιδευτικοί των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορούν να επιμορφώνονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
Οι καλούμενοι στην Εισαγωγική ή την Περιοδική Επιμόρφωση ή τα Ειδικά Επιμορφωτικά Προγράμματα παρουσιάζονται
για εγγραφή στο ΠΕΚ την οριζομένη ημερομηνία. Οι εγγραφόμενοι εντάσσονται σε τμήματα, παρακολουθούν τα μαθήματα
και συμμετέχουν στις εξετάσεις και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του προγράμματος (ΠΔ 250/1992).

Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης
Σε όσους ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε πρόγραμμα επιμόφωσης του ΠΕΚ χορηγείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα (ΠΔ250/1992), πιστοποιητικό το οποίο προσμετράται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με το
ΠΔ152/2013. Στη διαδικασία της Πιστοποίησης, ένα Πρόγραμμα κρίνεται από τις συναφείς νομοθετικές και επαγγελματικές
αρχές για να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στις προκαθορισμένες προδιαγραφές παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στους εκπαιδευτικούς και απονομής των αντίστοιχων προσόντων, υπόκειται δηλαδή σε αξιολόγηση η οποία οδηγεί σε κρίσεις
και υποδείξεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ιδρύματος που το προσφέρει αλλά και του ίδιου του Προγράμματος (Eurydice, 2006).Σύμφωνα με το ΠΔ 250/1992, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αναθέτει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή σε ερευνητικό ίδρυμα την αξιολόγηση του επιμορφωτικού έργου των ΠΕΚ, σε εθνικό επίπεδο. Τα
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τελευταία 20 χρόνια, μεγάλα κονδύλια από το ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ διατέθηκαν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όχι
όμως πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν συνδέθηκε ουσιωδώς
με τις υπάρχουσες μορφές επιμόρφωσης. Πολλές φορές, επιμορφώσεις έγιναν είτε για να απορροφηθούν κάποια κονδύλια
είτε μόνο για την απόκτηση τυπικών, κυρίως, προσόντων. Επίσης, συχνά, οι ποικίλες μορφές επιμόρφωσης υλοποιούνται χωρίς
κανένα συντονισμό και καμία συνέργεια (Μπαγάκης, 2012). Ο επιτελικός σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολλαπλών,
συχνά διάσπαρτων και άγνωστων, μορφών επιμόρφωσης ήταν ο βασικός λόγος που, με τις οδηγίες και τη χρηματοδότηση της
ΕΕ, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).
Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση το υποκριτήριο της Τρίμηνης Επιμόρφωσης δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, κά), στην
άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ΠΕΚ, συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ, ως επιμορφωτές σε
εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ, μεταξύ των άλλων, καθώς και οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται
στην άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου στην περιφέρειά τους ή/και στη διεύθυνση ή υποδιεύθυνση των ΠΕΚ (ΠΔ
152/2013).Στην έρευνα του ΠΙ το 2010 για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων των Ελλήνων Εκπαιδευτικών σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν, η μεγάλη πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών απάντησε ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία αξιολογούν θετικά
λιγότεροι από τους μισούς (με μικρές διαφοροποιήσεις στις επιμέρους αναλύσεις ανά Περιφέρεια, Βαθμίδα και Ειδικότητα),
ως προς το «Περιεχόμενο», τη «Μεθοδολογία» και την «Οργάνωσή» τους. Παράλληλα, στις ανοιχτές ερωτήσεις οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αξιολογούν αρνητικά τους Επιμορφωτές, τη Χρονική διάρκεια–ωράριο του προγράμματος και
επισημαίνουν την έλλειψη Σύνδεσης της θεωρίας με τη διδακτική πράξη (ΜΠΕ, 2010).
Η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών συνιστά σημαντικό στόχο για τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήματα όσον αφορά την επίσπευση της προόδου προς την επίτευξη των κοινών στόχων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος ‘Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010’ και του αναθεωρημένου του ‘Europe 2020’. Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας
στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι εξίσου σημαντική, βεβαίως, για την επίτευξη τόσο μιας ορθολογικής διαχείρισης
των εθνικών πόρων όσο και μιας καλής σχέσης κόστους-αποτελέσματος (COM, 2007).

Επίλογος και Προτάσεις
Η ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι τα απαραίτητα βασικά εφόδια και να βελτιωθεί το μορφωτικό τους επίπεδο αποτελεί
ουσιώδες μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Καθώς οι τεχνολογίες των
πληροφοριών και των επικοινωνιών κρύβουν τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης της αυτόνομης μάθησης, συλλογικής οικοδόμησης της γνώσης και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων της κοινωνικής ζωής και εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη συνεργάζονται μέσω των προγραμμάτων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και «Ευρώπη 2020» για τη
βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Αυτά τα μεγάλα έργα και την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και
Εθνικών Στρατηγικών για την Εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση, την απασχόληση, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη μπορούν οι υπάρχουσες δομές των ΠΕΚ να υποστηρίξουν, λόγω του σκοπού λειτουργίας τους, αξιοποιώντας
την μέχρι τώρα εμπειρία και υποδομή.
Στην αρχή του 21ου αιώνα, η θεωρία, η μεθοδολογία και οι πρακτικές της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
μέσα από πειραματισμούς, αποτυχίες και επιτυχίες, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο διεθνώς. Η αρμονική σύνδεση θεωρητικών προσεγγίσεων με πρακτικές εφαρμογές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ενδοσχολική επιμόρφωση, οι κοινότητες
μάθησης και τα επιμορφωτικά δίκτυα έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιμόρφωσης. Αυτές οι κατά κύριο λόγο άτυπες και
μη τυπικές μορφές επιμόρφωσης, η σημασία και η αποτελεσματικότητα των οποίων επιβεβαιώνεται συνεχώς από την έρευνα,
αν και εφαρμόζονται στη χώρα μας, δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί, διερευνηθεί και αξιοποιηθεί επαρκώς (Μπαγάκης, 2012).
Πιο ειδικά, μαθητές και καθηγητές να μπορούν να βρούν χώρο ερευνητικής δράσης για τη σχολική Εκπαίδευση σε συνεργασία
με τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα σε ζητήματα αιχμής της Επιστήμης και της Διδακτικής, υλοποιώντας προγράμματα διδακτικής
έρευνας με ποικίλους επιστημονικούς συνεργάτες και καθοδηγητές εκπαιδευτικούς και ερευνητές, με χρηματοδότηση πολλών
φορέων.
Επιπλέον, ανοίγοντας τις πόρτες τους στην Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση της Ευρώπης, της Μεσογείου και ευρύτερα,
μπορούν να προσφέρουν σπουδαία εμπειρογνωμοσύνη και να γίνουν πυλώνες έρευνας και συνεργασιών με ποικίλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων του εξωτερικού (EC, 2007). Μέσω της δημοσιοποίησης των δράσεων
όλων των ΠΕΚ της Ελλάδας θα αναδεικνύονται ανάγκες, θα αξιοποιούνται Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης
και Διοίκησης, με τοπική και εθνική εμβέλεια, υποστηρίζοντας τους σκοπούς και στόχους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο πολλών συζητήσεων σχετικών με την επόμενη φάση και τη μελλοντική
μορφή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εκτεταμένες και εις βάθος έρευνες χρειάζεται να γίνουν στο επιμορφωτικό έργο που έχει συντελεστεί στα ΠΕΚ, σ’ όλη τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή είναι ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση, ώστε τα πορίσματα τους, φωτίζοντας το
παρελθόν, να χρησιμέψουν σε όσους σχεδιάσουν τη Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Ελλάδας στην αρχή του 21ου αιώνα,
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στην αυγή της 3ης χιλιετίας, λαμβάνοντας υπόψη τα λόγια του Ν Καζαντζάκη στην Αναφορά στον Γκρέκο πως «ο ιδανικός
δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα,
αφήνεται χαρούμενος να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει τις δικές του γέφυρες.
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Ο ρόλος της ψηφιακής διδασκαλίας στην αρχική και
συνεχιζόμενη νοσηλευτική επαγγελματική εκπαίδευση
Περικλής Ρόμπολας1

Περίληψη
Οι νοσηλευτές ως επαγγελματίες υγείας οφείλουν να διαθέτουν πέρα από κριτική σκέψη και δημιουργικές ικανότητες, σύγχρονες,
επικαιροποιημένες γνώσεις, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ιδιαίτερα πολύπλοκο, απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο σύστημα υγείας. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση υπό το πρίσμα της δια βίου μάθησης προς αυτό το σκοπό είναι πολύ
σημαντική.
Η παρούσα εργασία έρχεται να παρουσιάσει το φάσμα δυνατοτήτων και εφαρμογών της διδασκαλίας συγκεκριμένα μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών και των σύγχρονων τρόπων ηλεκτρονικής μάθησης ως προς την αρχική και συνεχιζόμενη επιστημονική κατάρτιση νοσηλευτών στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Διενεργήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών τα τελευταία δύο έτη χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως “e - learning”, “εκπαιδευτικό λογισμικό”, “ψηφιακή διδασκαλία”, “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” στις βάσεις δεδομένων PubMed, MeSH
και IGIGlobal. ελληνική βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL και SCOPUS.
Η ψηφιακή διδασκαλία και τα γενικότερα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να εξυπηρετήσουν καλύτερα και
αποτελεσματικότερα τους διευρυμένους εκπαιδευτικούς νοσηλευτικούς προσανατολισμούς στην τεχνολογική επαγγελματική εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το πλέον σύγχρονο εργαλείο προς αυτό το σκοπό. Τεχνολογίες ή εργαλεία ή λογισμικά
που αξιοποιούνται εκπαιδευτικά σε όλες τις επιστήμες και στη Νοσηλευτική: τα ιστολόγια (blogs), τα εργαλεία κοινωνικού λογισμικού όπως τα web 2.0 tools, τα εργαλεία μοντελοποίησης πχ Modellus, τα εργαλεία δημιουργίας μικρόκοσμων όπως το Microworlds
Pro, τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως το moodle και τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης (CMap). Επιπρόσθετα, ένας εικονικός ψηφιακός ασθενής, δηλαδή ένα μοντέλο ανθρώπινου σώματος, δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής για παράδειγμα στην διδασκαλία της ανατομίας. Η ψηφιακή διδασκαλία
δύναται να εφαρμοστεί υπό τη μορφή ασύγχρονης ή σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τόσο στα όρια ενός εκπαιδευτικού χώρου,
όσο και εξ αποστάσεως, είτε κατά την βασική επιστημονική κατάρτιση νέων νοσηλευτών, είτε στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης
υφιστάμενων επιστημόνων.
Η νοσηλευτική στην επαγγελματική εκπαίδευση του μέλλοντος καλείται να διαδραματίσει ένα νέο, διαφορετικό, ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο, στηριζόμενο στη διαρκή και επίκαιρη γνώση. Η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αρχικής
βασικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης νοσηλευτών που θα διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένης
γνώσης και πρακτικής. Η εκπαίδευση νοσηλευτών από απόσταση εν τέλει παρέχει αυξανόμενη ευελιξία, αποτελεσματική πρόσβαση
στη γνώση και διαρκή ανατροφοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Λέξεις – κλειδιά
Ψηφιακή διδασκαλία, νοσηλευτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονική μάθηση

Abstract
Nurses as healthcare professionals should have beyond critical thinking and creative skills, modern, up-to-date knowledge to be effective in the highly complex, demanding and ever-changing modern health system. Continuing education in the light of lifelong learning for this purpose is very important.
The present work presents the range of possibilities and applications of teaching in particular through educational software and
modern e-learning approaches to the initial and ongoing scientific training of nurses in vocational education.
Extensive bibliographic search for information has been conducted over the last two years using key words such as "e-learning", "educational software", "digital teaching", "distance learning" in the PubMed, MeSH and IGI Global databases. The Greek database LATROTECH and the international databases CINAHL and SCOPUS.
Digital teaching and broader distance learning programs can serve better and more effectively the extended educational nursing orientations in technological vocational education. Educational software is the most modern tool for this purpose. Technologies or tools
that are educationally used in all sciences and in Nursing: blogs, social software tools such as web 2.0 tools, modeling tools such as
Modellus, microworlds such as Microworlds Pro, management systems Learning management systems such as moodle and conceptual
mapping tools (CMap). Additionally, a virtual digital patient, ie a human body model, can be used to educate nursing students for
example in the teaching of anatomy. Digital teaching can be implemented in the form of asynchronous or modern electronic education
both within the boundaries of an educational area and at a distance, either in the basic scientific training of new nurses or in the
lifelong learning of existing scientists.
Nursing in vocational training of the future is called upon to play a new, different, very important role, based on lasting and up-todate knowledge. Information technology can be used as a means of initial basic and continuing education of nurses who will have all
the guarantees to produce scientifically documented knowledge and practice. Distance nursing training ultimately provides increased
flexibility, effective access to knowledge and lasting feedback tailored to the needs of trainees.

Key words
Digital teaching, nursing education, educational software, e-learning
1
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Εισαγωγή
Η νοσηλευτική εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο πεδίο επιστήμης με ιδιαίτερες ανάγκες για συνεχή επικαιροποίηση
και ενημέρωση στα πλαίσια των εξελίξεων σε νοσηλευτικό και τεχνολογικό επίπεδο. Βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της
αποτελεσματικής μάθησης των εκπαιδευόμενων (Kleib etal., 2016).
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική νοσηλευτική εκπαίδευση είναι μέγιστης αναγκαιότητας με ενίσχυση του παραδοσιακού περιβάλλοντος μάθησης με εναλλακτικούς τρόπους και ταχύτατης διακίνησης της πληροφορίας
(Farrell, 2014).
Υπό αυτή την έννοια ο ρόλος των εκπαιδευτικών νοσηλευτικής αναφορικά με την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
των εκπαιδευόμενων, η ανάπτυξη στοχοθεσίας και η εκτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μεγάλης σημασίας
(Mohamed & Helal, 2012).
Η ανάγκη για παραλληλισμό των δρόμων της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και τεχνολογικών εξελίξεων ανάγει σε πολύ σημαντικό το ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα πλαίσια της ψηφιακής διδασκαλίας ως
μέσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διακίνησης της γνώσης εντός της αίθουσας ή του κλινικού χώρου της άσκησης
και της προαγωγής της έρευνας (Mc Clelland & Siegler,2001;Fagerströmetal., 2016).
Το επίπεδο της παρεχόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης διατηρείται υψηλό εφόσον οι εκπαιδευτικοί νοσηλευτικής χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα τόσο για ιδία χρήση όσο και στα πλαίσια υποστήριξης της διδασκαλίας (Jimoyiannis et al., 2013).
Σε κάθε περίπτωση η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα πλαίσια της διδασκαλίας και της μάθησης προάγει την συνεχή
αλληλεπίδραση και αγαστή συνεργασία διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών (Mc Cutcheon etal., 2014).
Εξάλλου οι οπτικές αναπαραστάσεις και η εξάσκηση σε εικονικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα προσομοίωσης μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης ενισχύουν την μάθηση μέσω εξατομίκευσης, ενώ διεγείρουν συνεχώς το ενδιαφέρον των σπουδαστών με ενίσχυση της κριτικής και διερευνητικής σκέψης τους (Debuse & Lawley, 2014). Γίνεται σαφές λοιπόν πως έχουν
επιδράσει καταλυτικά οι νέες τεχνολογίες στη νοσηλευτική εκπαίδευση μιας και τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι βέλτιστα
και οι καινοτομίες κυριαρχούν μέσω αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στη διδασκαλία, ενίσχυση της εξατομίκευσης με
γνώμονα τη συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση (Neuman, 2006).

Εφαρμογές στη νοσηλευτική εκπαίδευση
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία από μόνη της αποτέλεσε καινοτομία, ενώ το επόμενο
μεγάλο βήμα έγινε με το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό. Το διαδίκτυο παρέχει συνεχή και χωρίς όρια πρόσβαση σε γνώση
και σε περιβάλλοντα μάθησης, προάγοντας την συνεργασία ανθρώπων που χωρικά ή χρονικά δεν ταυτίζονται (Skiba, 2007).
Από την άλλη το διαδίκτυο ως ένα δεδομένο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης που προσομοιάζει στις ανθρώπινες διαδικασίες δύναται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ειδικά στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και των σύγχρονων αναγκών για
επικοινωνία, εξερεύνηση και διακίνηση της πληροφορίας (Skiba, 2007; Oblinger & Oblinger, 2005). Η αλληλεπίδραση των
ατόμων μέσω του διαδικτύου δύναται να είναι σύχρονη ή ασύγχρονη με χρήση των υπηρεσιών και πληθώρας δυνατοτήτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικών λιστών ή λιστών αναζήτησης και συνομιλίας κι έτσι η μάθηση να υποστηρίζεται
καταλυτικά (Qiu & Riesbeck, 2005).
Εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού web 1.0 αποτελεί ο νέος παγκόσμιος ιστόςweb 2.0 που χαρακτηρίζεται περισσότερο ως μια
νέα τάση (Skiba, 2009).Ουσιαστικά ενισχύει τη χρήση των υπαρχουσών τεχνολογιών με άλλους τρόπους και με λιγότερες
απαιτήσεις λειτουργίας, εισάγοντας τις έννοιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια και τις σελίδες συνεργατικής
γραφής (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011).Σύμφωνα με έρευνες τα προαναφερόμενα αποτελούν δημοφιλή εργαλεία χρήσης
για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Lopez, 2014).
Στον νέο παγκόσμιο ιστό δεδομένου ότι ο χρήστης παραμένει συνεχώς ενεργητικός στη διαχείριση της πληροφορίας, η
εκπαιδευτική διαδικασία ως προς τον τρόπο που προσεγγίζεται και διαχειρίζεται η γνώση και ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασης εκαπιδευτή – εκπαιδευόμενου (Baxter et al., 2011; Dabbagh & Kitsantas, 2012).
Από την άλλη πλευρά η χρήση ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας παρέχει πολλές δυνατότητες στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο βασικής ή ακόμη και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Learn20.wikispaces.
com, 2014), ειδικά μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης που προσδιορίζει διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες που υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Jones, 2010).Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης, σύγχρονης, ασύγχρονης ή συνδυασμότων δύο ενισχύονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των εκπαιδευόμενων βάσει
της συμμετοχικής μάθησης(Λιάσκος & Μαντάς, 2006; Αποστολάκης & Βαρλάμης, 2008; Μαλλιαρού, 2009).
Έτσι υφίστανται διάφορα ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευσηόπως τα μέσα επικοινωνίας (πχ. Ιστολόγια), τα μέσα συνεργασίας (πχ εργαλεία συνεργατικής γραφής) και τα μέσα διαχείρισης του περιεχομένου (πχ πλατφορμες) (Cann etal., 2011).
Πολλά είναι τα νοσηλευτικά ιστολόγια που προκύπτουν κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο τα οποία παρέχουν πολλές δυνατότητες υποστήριξης της διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση τα ιστολόγια μπορούν να συμπεριλαμβάνουν γνώσεις που αφορούν
διοικητικά, οργανωτικά ή οικονομικά ζητήματα της κλινικής πρακτικής ή να παρέχουν πληροφόρηση για ζητήματα προαγωγής
της υγείας (Oravec, 2003).
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Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το πλέον σύγχρονο εργαλείο προς αυτό το σκοπό. Τεχνολογίες ή εργαλεία ή λογισμικά
που αξιοποιούνται εκπαιδευτικά σε όλες τις επιστήμες και στη Νοσηλευτική: τα ιστολόγια (blogs), τα εργαλεία κοινωνικού
λογισμικού όπως τα web 2.0 tools, τα εργαλεία μοντελοποίησης πχ Modellus, τα εργαλεία δημιουργίας μικρόκοσμων όπως το
Microworlds Pro, τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems) όπως το moodle και τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης (CMap).
Έτσι από τη μια είναι δυνατή η καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την ελεύθερη διακίνηση γνώσεων, ιδεών, στάσεων και
πρακτικών, ενώ από την άλλη προάγεται η κριτική σκέψη, η διερευνητική προσέγγιση ζητημάτων, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση με ταυτόχρονη ενίσχυση της συνεργασίας και ανάπτυξη δημιουργικότητας (Μαλλιαρου, 2009; Roland et al., 2011; Krause,
2005).
Η αξία των εργαλείων συνεργατικής γραφής φαίνεται και από την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί
της έναρξης της αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων μέσω αυτών(Lemley & Burnham, 2009). Η δυναμική
τους προκύπτει εφόσον επιτρέπουν στους χρήστες στα πλαίσια της νοσηλευτικής εκπαίδευσης τη δημιουργία σελίδων με δυνατότητες συνδεσιμότητας, επεξεργασίας και ανάπτυξης συζήτησης. Η συμμετοχή εκπαιδευόμενων λόγω της απλότητας στη
χρήση μπορούν να το αφομοιώσουν στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης (Κόκκος, 2005). Υπό αυτό το πρίσμα προάγεται η
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και η συνεργατικότητα με τους εκπαιδευτικούς επί του περιεχομένου διδασκαλίας
και της στοχοθεσίας (Haigh, 2011; Li, 2015).
Μια άλλη εφαρμογή σχετίζεται με τις διαλέξεις μέσω ψηφιακών ηχητικών εγγραφών με δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων
από τους χρήστες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται ο ενεργητικός τρόπος διδασκαλίας, να καλλιεργείται η κριτκή σκέψη
και η ικανότητα για ερευνητική δράση (Boulos et al., 2006; Scutter & King, 2010).
Ένας ιστοχώρος Κοινωνικής Δικτύωσης στοχεύει στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Κοινότητας που προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, προκειμένου να διαμοιραστούν ιδέες, απόψεις, προσωπικές στιγμές και μηνύματα(Schmitt et al., 2012).Από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook, το Youtube και το Twitter. Στα πλαίσια
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, διαπιστώνεται πλήθος πηγών στο YouTube, οι οποίες ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και
συνοδή αφομοίωση της γνώσης από τους σπουδαστές νοσηλευτικής(Clifton & Mann, 2011).
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεδομένου ότι αφορούν άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, επιτρέπουν αλληλεπίδραση σε χρήστες διαφορετικής δυναμικής στη χρήση της τεχνολογίας, ενώ ενισχύουν τη διάχυση της γνώση άμεσα αποτελούν
σημαντικό εργαλείο βασικής και συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης (Μαλλιαρού, 2009; Γιώτη, 2011; Lathi et al.,
2017).Οι σπουδαστές με τη χρήση τους λαμβάνουν δυναμικές επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας και δημιουργικότητας
(Κόκκος, 2005). Παράλληλα είναι δυνατή η αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών χιλιομετρικών αποστάσεων, γεγονότα που
διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη δεσμών με το ίδρυμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους άλλους
σπουδαστές (Lathi et al., 2017).Βέβαια οι κίνδυνοι της αναποτελεσματικότητας και η ανάπτυξη υπερβολικής οικειότητας με
συνοδή παραμέλληλη των σπουδαστικών υποχρεώσεων είναι υπαρκτοί (Schmitt et al., 2012).
Τέλος τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας είναι μοναδικά εκπαιδευτικά εργαλεία μιας και δύνανται να προσομοιώσουν καταστάσεις της πραγματικότητας κι έτσι να υποστηρίξουν καταλυτικά παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας37,
μέχρι που οι χρήστες μπορούν αν δημιουργήσουν τους δικούς τους κόσμους εικονικής πραγματικότητας(Billings, 2009; Tsuji
et al., 2017).
Πολλές δε είναι οι θεωρίες μάθησης που παρέχουν τη βάση για μαθησιακή διαδικασία με χρήση των περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας (Green et al., 2014). Οι σπουδαστές σε αυτά τα πλαίσια αυτά χειρίζονται περιπτώσεις με υποθετικά
σενάρια, ενώ ασκούνται σε φαινομενικά πραγματικές συνθήκες αναπτύσσοντας παράλληλα ένα φάσμα επικοινωνιακών και
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που θα τους ενσχύσουν ως μελλοντικούς επαγγελματίες(Green et al., 2014; Ahern et al., 2010).Έτσι
τα λάθη κατά την κλινική πρακτική μειώνονται καθώς η επίγνωση παθολογικών καταστάσεων γίνεται βαθύτερη και ουσιαστικότερη(Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011; Ahern et al., 2010).

Οφέλη
Τα οφέλη της χρήσης των ψηφιακών μέσων στην αρχική και συνεχιζόμενη νοσηλευτική επαγγελματική εκπαίδευση είναι
αδιαμφισβήτητα και πολυδιάστατα. Συγκεκριμένα αποτελούν υποστηρικτικά εργαλεία καθημερινά στην παρεχόμενη εκπαίδευση, αποτελώντας συνάμα εργαλείο που ενισχύει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή
διαδικασία (Κόκκος, 2005; Hick et al., 2001). Επίσης οι νέες τεχνολογίες καλλιεργούν νέους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας (Farrell, 2014).Τα προγράμματα σπουδών εκσυγχρονίζονται ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία τους παρέχοντας στον εκπαιδευόμενο σύγχρονη επιστημονική γνώση και μεθοδολογία (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011; Ahern et al.,
2010).
Εξάλλου η ένταξη των νέων τεχνολογιών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις βαθμίδες αποτελεί βασική
προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, προκειμένου να ξεπεραστούν υφιστάμενα εμπόδια και να βελτιωθούν πρακτικές (Κόκκος, 2005).Η γνώση διακινείταιως επίκαιρη ενισχύοντας τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων που οδηγούνται σε κριτικούς προβληματισμούς και διερευνητικές
σκέψεις(Qiu & Riesbeck, 2005; Foss & Haraldseid, 2014).Υπό αυτή την έννοια ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται πολυ-
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σήμαντος και πολυδιάστατος πέραν του δασκαλοκεντρικού προτύπου της από έδρας διδασκαλίας και ο μαθητής στα πλαίσια
της ομάδας είναι το επίκεντρο (Κόκκος, 2005; Ματσαγγούρας, 2005). Επιπρόσθετα οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ευκολότερα
και γρηγορότερα(Grosseck, 2009), ενώ αναπτύσσουν έντονη δημιουργικότητα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή και οικοδόμηση της γνώσης, αποκτώντας θετικότερη στάση απέναντι σε αυτή (Dabbagh & Kitsantas, 2012; Foss & Haraldseid, 2014)
Μέσω της πληθώρας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που αναπτύσσουν εν τέλει καλλιεργούν υψηλή αυτοεκτίμηση,
μεγαλύτερη προθυμία δράσης και υπευθυνότητα σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την αυτενέργεια μέσω παραγωγκού προβληματισμού (Qiu & Riesbeck, 2005; Σολομωνίδου, 2000).

Προβληματισμοί
Μπορεί τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στην νοσηλευτική εκπαίδευση να είναι πολλαπλά, όμως υπάρχουν και κάποιοι
προβληματισμοί που έχουν στοιχειοθετηθεί σχετικά. Ειδικότερα το κόστος της υποστήριξης των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο
υλικού και λογισμικού είναι υψηλό, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο περί ορθής
χρήσης των ΤΠΕ στη νοσηλευτική μαθησιακή διαδικασία (Lopez, 2014; Hicks et al., 2001).
Κρίσιμη παράμετρος αποτελεί και η ασφαλής πλοήγηση των χρηστών, ο έλεγχος της οποίας δεν είναι εφικτός. Παράλληλα
απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας με γνόμωνα τις ΤΠΕ με κατάλληλη αφομοίωση των προκυπτουσών μαθησιακών αναγκών (Dabbagh & Kitsantas, 2012; Foss & Haraldseid, 2014).
Οι νέες τεχνολογίες δέχονται επίσης κριτικές για φαινόμενα απομόνωσης, εξάρτησης, παθητικότητας, που δημιουργούν
στους χρήστες με ταυτόχρονη έλλειψη ενίσχυσης και προαγωγής ανθρώπινων αξιών (Qiu & Riesbeck, 2005; Lopez, 2014).Δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις απουσίας της ποιότητας της άμεσης διαπροσωπικής επαφής και της έλλειψης κατάλληλου θετικού
συναισθηματικού μαθησιακού κλίματος. (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011; Σολομωνίδου, 2000). Ο μεγάλος όγκος της διακινούμενης γνώσης σε συνδυασμό με τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης πολλές φορές οδηγούν σε απαξίωσή
της ως προς την ποιότητα, την εγκυρότητα και την επικαιρότητά της (Skiba, 2009; Dabbagh & Kitsantas, 2012). Ταυτόχρονα
είναι κατά περιπτώσεις δύσκολος ο έλεγχος φαινομένων παραπληροφόρησης μιας και η διακινούμενη γνώση δεν μπορεί να
αξιολογηθεί ορθά (Qiu & Riesbeck, 2005; Foss & Haraldseid, 2014).

Συμπεράσματα
Τα ψηφιακά μέσα με την εφαρμογή τους στην βασική και συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση προσδίσουν πολλές δυναμικές στη μαθησιακή διαδικασία και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστούν όσα
εκφράζουν οι υπαρκτοί προβληματισμοί κι έτσι να υπάρξει η κατάλληλη στοχοθεσία που θα ανταποκρίνεται στιςμαθησιακές
ανάγκες και ικανότητες των εκπαιδευόμενων, με γνώμονα τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε επίπεδο αποφοίτων.
Έτσι οι μελλοντικοί επαγγελματίες νοσηλευτές ως φορείς αυτής της εκπαίδευσης με τις εφαρμογές των τεχνολογικών
μέσων θα υποστηρίζουν, θα ενισχύουν και θα προάγουν την Νοσηλευτική Επιστήμη και Έρευνα με ενεργό τρόπο και κριτικό
πνεύμα.
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Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση υποψήφιου διευθυντή
δημόσιας σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: Μελέτη περίπτωσης
Φουντουλάκης Α.1
Καλαθάκη Μ.2

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει το ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στη γενική συγκρότηση της προσωπικότητας
ενός υποψηφίου Διευθυντή ως κριτήριο επιλογής του σε Σχολείο Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε ότι αφορά τις δεξιότητες και ικανότητές
του, όπως αυτές αποτιμώνται με τους σχετικούς νόμους της τελευταίας 20ετίας στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου-Ανάλυσης Λόγου, βασισμένο στα κριτήρια επιλογής των νόμων που διερευνήθηκαν. Κατά
τις επιλογές στελεχών το διάστημα 1992-2011 το κριτήριο αυτό εκτιμήθηκε με βάση το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αλλά και με την προσωπική συνέντευξη ενώπιον αρμόδιου συμβουλίου επιλογήςενώ το
2015. Επειδή η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών σχολείων καθορίζει την πορεία της ζωής, την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη πολλών καθηγητών που εμπλέκονται σε αυτή, μπορεί να θίξει την τιμή και την αξιοπρέπεια τους, να προσβάλλει
συνειδήσεις και γενικά να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή της σχολικής κοινότητας και τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας,
χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με πολύ επιστημονικό τρόπο.

Abstract
This research attempts to answer the research question which was referred to the personality and general construction of the character
of the candidate Directors for Secondary Education School, in terms of skills and abilities, as assessed by the relevant laws for the last
20 years in Greece. For the research purposes prepared a Tool for Content Analysis based on selection criteria of investigated laws.
Research objects was the contribution to education, personality and candidate’s general poise. The usually used way in the evaluations
was the personal interview of the candidates by committee, through which they assessed personality, professional development and
skills, mainly referred in everyday school life, such as integrity, honesty, a sense of justice, democratic behavior, professional development and consistency. Due to the fact that the selection process for School Directors is crucial career hypothesis in the course of life,
personal and professional development of many teachers involved in this, it can affect the honor and dignity of them, offend the consciences and generally significantly affect the life in school communities and educational affairs of our country need to be treated
with a very scientific way.

Λέξεις κλειδιά
Σχολική ηγεσία, Γενική Συγκρότηση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό Έργο, Αξιολόγηση Στελεχών.

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το νόμο 1566/85, Κεφ Α, άρθρο 1, σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να
συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και
να ζήσουν δημιουργικά. Η Εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί τις ηθικές αξίες, τις κλίσεις και σκέψεις, τις πρωτοβουλίες, φιλίες, συνεργασίες που πρέπει να αναπτύσσει ο μαθητής για την υπεύθυνη συμμετοχή του στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου
και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας με τη διαφύλαξη και προαγωγή του πολιτισμού. Βασικοίσυντελεστές για την επίτευξη
των παραπάνω σκοπών είναι η προσωπικότητα και κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Σε έναν όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων για να
προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις κυβερνήσεις να καταστήσουν
τη διδασκαλία και τη μάθηση των βασικών ικανοτήτων μέρος των στρατηγικών τους για τη διά βίου μάθηση. Η σύσταση προσδιορίζει 8 βασικές ικανότητες που είναι θεμελιώδεις για όλους ώστε να οδηγήσουν επιτυχημένα τη ζωή τους στο σημερινό
κόσμο, στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και στην τεχνολογία (EU, 2006). Αυτές οι ικανότητες αφορούν στην επικοινωνία σε οποιαδήποτε γλώσσα, στα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία, στο μαθαίνω πώς να μαθαίνω, σε κοινωνικές
και πολιτικές ικανότητες, στο πνεύμα πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, στης πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης,
οι οποίες θα πρέπει να καλλιεργούνται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έμφαση στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων (Framework of Key Competences).

1
2

Καθηγητής Πληροφορικής στο Λύκειο Αρχανών, antonisfu@gmail.com.
Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης, kalathakimaria.edu@gmail.com.
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Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η επάρκεια (Competence) ορίζεται ως η αποδειγμένη ικανότηταστη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών δυνατοτήτων στην εργασία ή στις σπουδές για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη (VET, 2009). Δεξιότητα (Skill) είναι η ικανότητα να
εφαρμόζεις γνώση και να χρησιμοποιείς τεχνογνωσία στη διεκπεραίωση έργων και στην επίλυση προβλημάτων. Οι βασικές
δεξιότητες περιλαμβάνουν τις «οριζόντιες συνιστώσες», όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ευρωπαϊκή διάσταση,
και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες στο σύνολό τους, συμβάλλουν στην επίτευξη της προσωπικής ολοκλήρωσης,
στην ενεργό συμμετοχή και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ενός ατόμου.
Οι Διευθυντές στο σύγχρονο σχολείο αναλαμβάνουν όλο και πιο σύνθετους και απαιτητικούς ρόλους, συχνά ασαφείς και
όχι πάντα κατάλληλα προετοισμένοι. Χρειάζεται να επισημαίνουν συνεχώς εκπαιδευτικά προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίζουν έρευνα και δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αφού προηγουμένως τα αναλύσουν κριτικά, εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους, για να
επιλέξουν τις καταλληλότερες διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους. Αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών και την εισαγωγή νέων,συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του σχολείου, στην
ποιοτικότερη διδασκαλία, αξιοποιώντας το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο με δημιουργικότητα και καινοτομία ως φορείς
αλλαγής για την πρόοδο των σχολικών τους κοινοτήτων.
Χρειάζονται πολλαπλές θεωρήσεις για την απαιτούμενη Διεύθυνση των σχολείων του 21ου αιώνα, η οποία φαίνεται να
εξαρτάται περισσότερο από τα διάφορα πλαίσια στα οποία καλείται να λειτουργήσει ο Εκπαιδευτικός στο σύστημα της κάθε
χώρας (Dimmock & Walker, 2000). Οι ιδιαιτερότητες και οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής θα καθορίσουν και τη θέση
του Διευθυντή στα σχολεία, αφού ερευνηθούν και απαντηθούν από τους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής ορισμένα σημεία
που αφορούν στην αυτονομία, την ισότητα, τη χρηματοδότηση, τα προσόντα που χρειάζεται να έχει κάποιος για να αναλάβει
τη διεύθυνση ενός σχολείου, αν θα είναι μόνιμος ή περιοδικά κρινόμενος και επιλεγόμενος καθώς και τον βαθμό συμμετοχής
του στη λήψη των αποφάσεων της σχολικής κοινότητας (Στυλιανίδης, 2008).
Στην Ελλάδα, η θητεία των Διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τετραετής
και κάθε φορά προκηρύσσεται η διαδικασία της επιλογής τους με βάση ειδικό νόμο. Τα αντικείμενα αξιολόγησης του φακέλου
του υποψηφίου Διευθυντή Σχολικής Μονάδας είναι τρία: η Εκπαίδευση & Κατάρτιση, η Προϋπηρεσία, και η Προσωπικότητα-Εκπαιδευτική Δράση. Πιο ειδικά, στην Προσωπικότητα αποτιμώνται δεξιότητες, ικανότητες και η γενική συγκρότηση
του υποψηφίου, στην Εκπαιδευτική Δράση αποτιμάται η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο. Η παρούσα έρευνα
επιχειρεί να αποσαφηνίσει πως εκτιμήθηκαν και αποτιμήθηκαν τα στοιχεία της προσωπικότητας των Διευθυντών των σχολείων
την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα, κατά τις διαδικασίες επιλογής τους, ειδικότερα ποια ήταν τα αντικείμενα αποτίμησης
της προσωπικότητάς τους, ποιοι και με ποια μεθοδολογία τα αποτίμησαν με βάση την κάθε φορά νομοθεσία και εφαρμογή
στην περίπτωση της επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

2. Μέθοδος έρευνας
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει το ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στη γενική συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε ότι αφορά
τις δεξιότητες και ικανότητές του, όπως αυτές αποτιμούνται με τους σχετικούς νόμους της τελευταίας 20ετίας στην Ελλάδα
3467/21-6-2006, 3848/19-5-2010, 4327/14-5-2015 καθώς και των προηγούμενων, του νόμου 2043/19-5-1992 και των ΠΔ25/7-22002, ΠΔ398/1995, που βασίζονται στους 1566/30-9-1985, 1304/7-12-1982 (NT, 2015). Το κριτήριο αυτό εκτιμήθηκε με βάση
το νόμο 3467/2006 με βάση το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου και με την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών θεμάτων με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής
(ν. 3848/10) μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου.
Το 2015, μέσω της μυστικής ψηφοφορίας του Συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου, εκτιμήθηκαν στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης,
η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια.
Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου-Ανάλυσης Λόγου, βασισμένο στα κριτήρια
επιλογής των νόμων της τελευταίας 20ετίας για την επιλογή των Διευθυντών σχολικών μονάδων. Το Εργαλείο εφαρμόστηκε
στους νόμους επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών των προαναφερομένων ετών με σκοπό να απαντήσει τα υποερωτήματα, τα
οποία συνιστούν και τις κατηγορίες κριτηρίων:
1. Ποιοι κάνουν τις εκτιμήσεις (4 κριτήρια αποτίμησης),
2. Τι εκτιμούν/αποτιμούν/αξιολογούν-Αντικείμενα Μελέτης των Εκτιμητών/Αποτιμητών/Αξιολογητών (23 κριτήρια αποτίμησης),
3. Μέθοδοι, Εργαλεία και Υλικά που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση/αποτίμηση/αξιολόγηση (19 κριτήρια αποτίμησης),
4. Βήματα, Στάδια της Διαδικασίας Επιλογής (16 κριτήρια αποτίμησης).
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3. Αποτελεσματα και Συζήτηση
3.1 Ποιοι κάνουν τις εκτιμήσεις
Η Προσωπικότητα – Γενική Συγκρότηση συνεκτιμήθηκε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων το 2015 μαζί με
τη Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, αποτιμούμενη με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου
διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία ο υποψήφιος επέλεγε (Πίνακας 1). Ο τρόπος αυτός εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά με το νόμο 4327/14-05-2015. Με τονόμο 3467/2006 ελάμβανε 20 αξιολογικές μονάδες από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής. Το Π.Δ. 398/1995 (άρθρο 12) προέβλεπε και τη γνωμοδότηση από Τριμελή Γνωμοδοτική/Εισηγητική Επιτροπή σχετικά
με τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι και υπηρετούν στη σχολική μονάδα.
Ερευνητικό
υποερώτημα

Γενικό αντικείμενο
αποτίμησης
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ι. ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ειδικά αντικείμενα
αποτίμησης

Κριτήρια
αποτίμησης

1. Τριμελής Γνωμοδοτική/
Εισηγητική Επιτροπή
(ΠΔ 398/1995)

α. Πόρισμα Τριμελούς Γνωμοδοτικής/Εισηγητικής Επιτροπής

1. Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο (1992, 2002, 2007)

α. Πόρισμα του Περιφερειακού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου

2. Διευρυμένο Περιφερειακό
α. Πόρισμα του Περιφερειακού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο (2011)
Υπηρεσιακού Συμβουλίου
3. Εκπαιδευτικοί με δικαίωμα
ψήφου (2015)

α. Μυστική Ψήφος

Πίνακας 1: Εργαλείο ανάλυσης περιεχομένου για την αποτίμηση της προσωπικότητας− γενικής συγκρότησης του υποψήφιου διευθυντή δημοσίας σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ΙΙ αντικείμενα αποτίμησης: ι. Ποιοι κάνουν την αποτίμηση

3.2 Τι εκτιμούν/αποτιμούν/αξιολογούν-Αντικείμενα Μελέτης των Εκτιμητών/Αποτιμητών/
Αξιολογητών
Τα Γενικά Αντικείμενα Αποτίμησης της Προσωπικότητας–Γενικής Συγκρότησης των υποψηφίων Διευθυντών εστιάζουν
κυρίως στις ικανότητες και δεξιότητες με πιο ειδικά κριτήρια του Εργαλείου Ανάλυσης περιεχομένου την Ικανότητα Επικοινωνίας και Συνεργασίας, Γενικότερη προσφορά και κοινωνική δράση, Παιδαγωγικά Θέματα, Θέματα σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (2006), Αντιληπτική ικανότητα 2015, Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων (2015, 2006),
Δημιουργία Ευχάριστου Εργασιακού Κλίματος (2015, 2006) και Φυσική Παρουσία (2010). Για την αξιολόγηση της προσωπικότητας−γενικής συγκρότησης, με το νόμο 3848/2010) εκτιμήθηκε η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου μέσω προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, με το νόμο 3467/2006
διάφορα παιδαγωγικά θέματα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης και με το Π.Δ. 398/1995 η γενικότερη προσφορά και κοινωνική δράση των υποψηφίων.
Στην εισήγηση, την οποία όφειλε να λάβει υπόψη το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα καταγράφονταν «οι απόψεις της επιτροπής για την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας κάθε υποψηφίου με τους γονείς των μαθητών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς που συνεργάζονται με το σχολείο, τη γενικότερη προσφορά και την κοινωνική δράση του
υποψηφίου (Π.Δ. 398/1995). Η ρύθμιση αυτή, που έδινε λόγο και σε εξω-εκπαιδευτικούς φορείς, δεν τέθηκε σε εφαρμογή
ενώ μετά την κατάργηση του Π.Δ. 398/1995 από το Π.Δ. 25/2002, η λειτουργία της επιτροπής αυτής δεν προβλέφθηκε ξανά.
Το Π.Δ. 25/2002 (άρθρο 20, παρ. 2) προέβλεπε και τη δυνατότητα εισήγησης. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται
στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως το ήθος, η εντιμότητα, το
αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια (ν.4327/2015) (Πίνακας 2)
Η εγκάρσια φύση των βασικών ικανοτήτων τις καθιστά ουσιαστικές και παρέχουν προστιθέμενη αξία για την αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση και κίνητρα (EU, 2006). Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς η αντιληπτική ικανότητα, η
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών,
διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος
έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (2015).
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Ερευνητικό
υποερώτημα

Γενικό αντικείμενο
αποτίμησης

Α. Ικανότητες

Ειδικά αντικείμενα
αποτίμησης

Κριτήρια
αποτίμησης

1. Ικανότητα Επικοινωνίας και
Συνεργασίας

α. με γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενους φορείς του σχολείου (εξωσχολικούς φορείς) (1995, 2015)

2. Γενικότερη προσφορά και κοινωνική δράση

α. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών (2015)
β Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
γ. Ανάπτυξη Κοινωνικής δράσης (1995)

3. Παιδαγωγικά Θέματα

α. Αντιμετώπιση παιδαγωγικών ζητημάτων
2006

4. Θέματα σχετικά με την Οργάνωση
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
(2006)

α. Βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης
του σχολείου (2006)

5. Αντιληπτική ικανότητα (2015)

α. Συνειδητοποίηση αναγκών (2015)
β. Αντίληψη καταστάσεων

6. Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων α. Ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων
(2015, 2006)
7. Δημιουργία Ευχάριστου Εργασιακού Κλίματος (2015, 2006)

α. Ικανοποίηση αναγκών των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
β. Βελτίωση σχέσεων στη σχολική κοινότητα (2015, 2006)
γ. Ανάπτυξη ευχάριστου εργασιακού κλίματος
δ. Ανάπτυξη κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος

8. Φυσική Παρουσία (2010)

α. Στάσεις και Γλώσσα Σώματος

1. Προσαρμοστικότητα (2010)

α. προσαρμοστικότητα (2010)

1. Ήθος/Αξίες/Στάσεις

α. Ήθος, εντιμότητα, αίσθημα δικαιοσύνης, δημοκρατική συμπεριφορά 2015

1. Προσωπικά Επιτεύγματα (2010)

α. Σπουδές, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση
(2015)
β. Οργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων (2015)
γ. Συγγραφικό, Επιμορφωτικό, Ερευνητικό
έργο (2015)
δ. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (2015)
ε. Ανάπτυξη καινοτομιών (2015)
στ. Διοικητικό Καθοδηγητικό έργο
ζ. Επιστημονικές διακρίσεις

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Β. Δεξιότητες
Γ. Ηθικό υπόβαθρο
χαρακτήρα

Δ. Επαγγελματική
ανάπτυξη

Πίνακας 2: Εργαλείο ανάλυσης περιεχομένου για την αποτίμηση της προσωπικότητας− γενικής συγκρότησης του υποψήφιου
διευθυντή δημοσίας σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ΙΙ αντικείμενα αποτίμησης.
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3.3 Μέθοδοι, εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση/αποτίμηση/αξιολόγηση
Τα Κριτήρια στο Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αναφέρονται στη Μυστική Ψηφοφορία Συλλόγου Διδασκόντων, Συνέντευξη, Εισηγητική Έκθεση Τριμελούς Γνωμοδοτικής/Εισηγητικής Επιτροπής (1995),
Τίτλοι, Πιστοποιήσεις, Βεβαιώσεις, Αξιολογικές Εκθέσεις (2006, 2010), Διάφορα στοιχεία, Βιογραφικό Σημείωμα, Έκθεση
Αυτο-αξιολόγησης, Σχεδιασμός Διευθυντικού Έργου, Υπόμνημα Υποψηφίου, Απαντήσεις Συνέντευξης, Σταθερά Μόρια. Η
διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης,
την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. Ο Υποψήφιος μπορεί να καταθέσει Υπόμνημα, το οποίο να περιλαμβάνει Έκθεση Αυτοαξιολόγησης και Προγραμματισμό του Έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με σχετικά στοιχεία σε παράρτημα (ν.
3848/2010). Κάθε μέλος του συμβουλίου υποχρεούται να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία (ν. 3848/2010). Κατά
το νόμο 3467/2006, στη συνέντευξη εκτιμάται, μεταξύ άλλων, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και
να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων εκτιμώνται, εκτός από τα στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα
της σχολικής ζωής, και οι ικανότητες του υποψηφίου (ν. 4327/2015). Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζουμε τη διακύμανση του ποσοστού συμμετοχής του κριτηρίου της Προσωπικότητας – Γενικής συγκρότησης για τις επιλογές στελεχών τα τελευταία 35
χρόνια. Το ποσοστό κυμαίνεται από 15% μέχρι 36% με ένα μέσο όρο στο 26.5%.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό (%) συμμετοχής του κριτηρίου της Προσωπικότητας - Γενικής Συγκρότησης
στις Επιλογές Διευθυντών από το 1992 μέχρι το 2015.

3.4 Στάδια στην αποτίμηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψήφιου
Μετά την προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί-υποψήφιοι Διευθυντές ετοιμάζουν τον Φάκελλο της Υποψηφιότητάς τους (Πίνακας 3). Ένα
μέρος του καταθέτουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν για υπολογισμό των σταθερών μορίων και το υπόλοιπο υποβάλλουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την προφορική τους εξέταση ως Υπόμνημα (2010). Ακολούθως προετοιμάζουν (2010) μια μελέτη περίπτωσης θέματος σχολικής διοίκησης την οποία παρουσιάζουν στο Συμβούλιο
Επιλογής/Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μελετά τον Φάκελλο Υποψηφιότητας, τον οποίο εισηγείται
ένα μέλος του, το Υπόμνημα του Υποψηφίου, λαμβάνει υπόψη του τα λεγχθέντα στη Συνέντευξη και καταθέτει, ξεχωριστή
κάθε μέλος, αιτιολογημένη βαθμολογία. Τα περισσότερα Εργαλεία Εκτίμησης της Προσωπικότητας του υποψηφίου χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή του 2010 και τα λιγότερα το 2015.
Η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος είχε επιλέξει
(ν.4327/2015) για την αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης
του υποψηφίου διεξάγεται ως εξής: κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, ενημερώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις σχολείων για τους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αποστέλλοντας
ταυτόχρονα και την αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.
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Ο νόμος 4327/2015 προβλέπει σε κάθε σχολική μονάδα και Εργαστηριακό Κέντρο να εκλέγεται από το Σύλλογο Διδασκόντων τριμελής Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία. Στην έδρα
κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών,
η οποία έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του έργου των εφορευτικών επιτροπών των σχολείων, τη συγκέντρωση των πρακτικών τους, την πρόταση αποκλεισμού των υποψηφίων που δεν έλαβαν το κατώφλιο ποσοστό του 20% των ψήφων, καθώς
και ο υπολογισμός των μορίων με αναγωγή του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
Ερευνητικό
υποερώτημα

Γενικό αντικείμενο
αποτίμησης

Ειδικά αντικείμενα
αποτίμησης

Κριτήρια
αποτίμησης

1. Μελέτη της Προκήρυξης για την
Πλήρωση των Θέσεων Διευθυντών

α. Έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής
β. Προετοιμασία Φακέλλου Υποψηφίου με
τα μοριοδοτούμενα προσόντα (2010)
γ. Προετοιμασία Φακέλλου Υποψηφίου με
τα μη μοριοδοτούμενα προσόντα (2010)

2. Προετοιμασία μελέτης περίπτωσης
θέματος (2010)

α. Επιλογή θέματος και προετοιμασία ανάπτυξης μιας μελέτης περίπτωσης

Α. Στάδια προετοιμασίας 3. Προετοιμασία Έκθεσης Αυτοαξιο- α. Προετοιμασία Έκθεσης Αυτοαξιολόγηυποψήφιου
λόγησης
σης (2010)
4. Σύνταξη Προγραμματισμού Διευθυντικού Έργου

α. Σύνταξη Προγραμματισμού Διευθυντικού Έργου του υποψηφίου σε περίπτωση επιλογής του (2010)

5. Σύνταξη Υπομνήματος Υποψηφίου α. Σύνταξη Υπομνήματος με βιογραφικό
σημείωμα του υποψηφίου για υποβολή
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την
προφορική εξέταση (2010)
1. Μελέτη του Φακέλου Υποψηφιότη- α. Μελέτη του Φακέλου Υποψηφιότητας
τας
από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και απόδοση των σταθερών μορίων
β. Μελέτη του Φακέλου Υποψηφιότητας
και εισήγηση από ένα μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη διάρκεια της συνέντευξης
γ. Μελέτη του Υπομνήματος που κατέθεσε
ο υποψήφιος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την προφορική εξέταση (2010)

ΙV. ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β. Στάδια εξέτασης της
υποψηφιότητας

2. Διενέργεια Συνέντευξης

α. Συνέντευξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
β. Συνέντευξη στο Σύλλογο των Διδασκόντων (2015)

3. Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης

α. Ανάπτυξη θέματος μελέτης περίπτωσης
στη διάρκεια της συνέντευξης

4. Κατάθεση Βαθμολογίας και Εξαγωγή Αξιολογικού Αποτελέσματος

α. Κατάθεση ξεχωριστής αιτιολογημένης
βαθμολογίας των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
β. Συνυπολογισμός όλων των μορίων και
εξαγωγή συνολικής βαθμολογίας του
υποψηφίου
γ. Κοινοποίηση του Πίνακα σταθερών μορίων των υποψηφίων πριν από την προφορική εξέταση/συνέντευξη

Πίνακας 3: Εργαλείο ανάλυσης περιεχομένου για την αποτίμηση της προσωπικότητας − γενικής συγκρότησης
του υποψήφιου διευθυντή δημοσίας σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
IV φάσεις/στάδια της ακολουθουμένης διαδικασίας επιλογής.
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4. Επίλογος
Όλοι οι νόμοι επιλογής στελεχών που έχουν εφαρμοστεί από το 1992 μέχρι σήμερα (3467/21-06-2006, 3848/19-05-2010,
4327/14-05-2015) εφαρμόστηκαν μόνο μια φορά και όχι πλήρως αφού όλοι προέβλεπαν μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη
φορά εφαρμογής τους (Φουντουλάκης & Καλαθάκη, 2016). Συνεπώς οι νόμοι επιλογής των Διευθυντών Σχολικών μονάδων,
αυτοί καθεαυτοί, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ πλήρως. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι νόμοι προέβλεπαν μοριοδότηση από κάποιο είδος αξιολόγησης (των ετών 1992, 2002, 2006, 2010) όχι όμως από την πρώτη εφαρμογή.
Επειδή η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις Διευθυντών σχολείων καθορίζει την πορεία της ζωής, την προσωπική και
επαγγελματική εξέλιξη, μπορεί να θίξει την τιμή και την αξιοπρέπεια καθηγητών, να προσβάλλει συνειδήσεις και γενικά να
επηρεάσει σημαντικά τη ζωή στις σχολικές κοινότητες και στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας, χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με πολύ σεβασμό και όσο πιο επιστημονικά γίνεται.
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