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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η συλλογή, η καταγραφή και η ανάλυση
µέσα από τα εµπειρικά δεδοµένα των απόψεων των εκπαιδευοµένων, που αποσκοπούν στην
ανίχνευση και τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους απέναντι στο µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού στα Σ∆Ε. Πέρα από τους επιµέρους στόχους που σχετίζονται µε την µεθοδολογία του
γραµµατισµού επιχειρείται µια απόπειρα καταγραφής και επαλήθευσης των προσδοκιών του
εκπαιδευτικού απέναντι στις απαντήσεις που θα δοθούν από τους εκπαιδευόµενους. Πρόκειται για µία
εµπειρική έρευνα η οποία στηρίχθηκε στις απόψεις των αποφοίτων εκπαιδευοµένων του Σχολείου
∆εύτερης Ευκαιρίας Αριδαίας µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να
συνεισφέρει στο κενό που υπάρχει σχετικά µε έρευνες που αφορούν τον Αριθµητικό Γραµµατισµό και
ευελπιστεί να αποτελέσει εφαλτήριο για µια πλούσια ερευνητική συνέχεια στο αντικείµενο αυτό.

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Αριθµητικός Γραµµατισµός
(numeracy), ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, προσδοκίες εκπαιδευτικού.

Abstract
The aim of this study is to collect, record and analyze through empirical data the views of the
adult learners about Numeracy at Second Chance Schools. Apart from the objectives that have to do
with the methodology of this literacy there is an attempt to record and verify the expectations of the
teacher towards the answers given by the students. This is an empirical study based on the views of the
graduated students of the Second Chance School of Aridea, Pellas. The study aims to contribute to the
literacy review about Numeracy and hopes to become an incentive for further researches.
Key- words: adult education, Second Chance Schools, Numeracy, semi- structured interviews,
teacher’s expectations.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία βασικό θέµα είναι ο Αριθµητικός Γραµµατισµός και τα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας. Έγινε µια προσπάθεια προσέγγισης του µαθήµατος αυτού σύµφωνα µε τις
απόψεις των αποφοίτων εκπαιδευοµένων του Σ∆Ε Αριδαίας. Η αξία του γραµµατισµού αυτού είναι
πολύ µεγάλη αντιθέτως τα ερευνητικά δεδοµένα στον τοµέα αυτό πενιχρά. Υπάρχει ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα που σκοπό θα έχει τη βελτίωση του µαθήµατος και ελπίζουµε στην κάλυψη του
κενού αυτή µε εναρκτήρια την εργασία αυτή.
Πιο συγκεκριµένα σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή, η καταγραφή και η
ανάλυση µέσα από τα εµπειρικά δεδοµένα των απόψεων των εκπαιδευοµένων, που αποσκοπούν στην
ανίχνευση και τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους απέναντι στο µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού στα Σ∆Ε. Πέρα από τους επιµέρους στόχους που σχετίζονται µε την µεθοδολογία του
γραµµατισµού επιχειρείται µια απόπειρα καταγραφής και επαλήθευσης των προσδοκιών του
εκπαιδευτικού απέναντι στις απαντήσεις που θα δοθούν από τους εκπαιδευόµενους.
Στο πρώτο µέρος που αποτελεί και το θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές
της εκπαίδευσης ενηλίκων µε τα κίνητρα και τα εµπόδια µάθησης των ενηλίκων εκπαιδευοµένων. Στη
συνέχεια γίνεται µια σύνδεση των µαθηµατικών µε τον πληθυσµό στόχο των ενηλίκων έτσι ώστε να
οδηγηθούµε οµαλά στον Αριθµητικό Γραµµατισµό στα Σ∆Ε. Προχωράµε, δίνοντας πολύ περιληπτικά
κάποια ιστορικά στοιχεία των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας µε τη φιλοσοφία τους και τα καινοτόµα
χαρακτηριστικά του θεσµού εν γένει. Συνεχίζουµε µε το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού το
σκοπό και τους στόχους του αναφέροντας και κάποια βασικά κοµµάτια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Τέλος, κλείνοντας το θεωρητικό πλαίσιο, αναφερόµαστε στην αξία των προσδοκιών των
εκπαιδευτικών συναρτήσει της ανάπτυξης του εκπαιδευοµένου.
Στο δεύτερο µέρος, το ερευνητικό της εργασίας, παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της
παρούσας έρευνας αλλά και η µεθοδολογία. Περιγράφεται το δείγµα, το ερευνητικό εργαλείο που
αποτελεί η συνέντευξη (συγκεκριµένα η ηµιδοµηµένη συνέντευξη) µε τους βασικούς άξονες. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και ακολουθεί η συζήτηση των προσδοκιών και των
αποτελεσµάτων για να κλείσει η εργασία µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις που προκύπτουν,
τους περιορισµούς της έρευνας αλλά και τα αναµενόµενα οφέλη. Τέλος, υπάρχει αναλυτικά η
βιβλιογραφία και το παράρτηµα που περιλαµβάνει ότι στηρίζει την εργασία αυτή.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα πεδίο δραστηριοτήτων που εµφανίστηκε στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα και είχε στόχο τη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των
ευπαθών κοινωνικών τάξεων. Γρήγορα όµως προσέλαβε πολλές ακόµα µορφές, όπως επαγγελµατική
κατάρτιση, εκπαίδευση σε ζητήµατα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά και επεκτάθηκε σε όλες
σχεδόν τις χώρες ( Κόκκος, 2005). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και µάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίζει και τις
χρηµατοδοτεί. Το φαινόµενο αυτό σύµφωνα µε τον Κόκκο (2005) οφείλεται στις ανάγκες που
προέκυψαν σε δύο βασικά επίπεδα:
α) στο οικονοµικό/ τεχνολογικό, δηλαδή στην παγκοσµιοποίηση σε συνδυασµό µε την
ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και
β) στο οικονοµικό/ πολιτισµικό, δηλαδή στις σηµαντικές αλλαγές που συµβαίνουν, όπως οι
µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών, η επέκταση του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού κλπ.
Οι ορισµοί που δόθηκαν για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολλοί στο σηµείο αυτό όµως
αναφέρουµε ενδεικτικά δύο ορισµούς από την UNESCO(1976) και τον ΟΟΣΑ (1977) οι οποίοι
θεωρούνται οι πιο εµπεριστατωµένοι:
«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου, επιπέδου ή
µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή
αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία,
µέσω των οποίων άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και
επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές
στις στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και
της συµµετοχής σε µια εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική
ανάπτυξη» (UNESCO, 1976, στο Rogers, 2002, σ.56)
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ «Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε µαθησιακή
δραστηριότητα ή πρόγραµµα σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να
ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της,
εποµένως, καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές, γενικές, τυπικές και µη τυπικές σπουδές,

9

Ο Αριθμητικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Αθηνά Παυλίδου

καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977, στο Rogers,
2002, σ. 55)
Ποιός είναι όµως ο ενήλικας των ορισµών αυτών; Για τους όρους ενήλικος και ενηλικιότητα
έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Όλες όµως συγκλίνουν
στο ότι η ενηλικιότητα δεν προσδιορίζεται µε κριτήριο την ηλικία ενηλικίωσης, κριτήριο άλλωστε που
δεν είναι σταθερό στις διαφορετικές κοινωνίες και τις διάφορες εποχές. Η ενηλικιότητα αποκτάται
όταν το άτοµο αντιµετωπίζεται από τους άλλους ως κοινωνικά ώριµο και ταυτόχρονα θεωρεί ότι έχει
κατακτήσει αυτό το επίπεδο, αναφέρει ο Jarvis (Κόκκος, 2005).
Ο Knowles υποστηρίζει ότι προϋπόθεση για να θεωρείται κάποιος ενήλικος είναι να
συµπεριφέρεται ως ενήλικος και να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ενήλικο. Η ενηλικιότητα,
δηλαδή, αναφέρεται στο γεγονός ότι και η επίγνωση των ίδιων των ατόµων για τον εαυτό τους και η
αντίληψη των άλλων γι’ αυτούς τους απονέµει τα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας µέσα στην
κοινωνία τους (Jarvis, 2003). Ενώ, ο Rogers αναλύει τρεις προϋποθέσεις για την ενηλικιότητα: την
ωριµότητα-πλήρη ανάπτυξη, την αίσθηση προοπτικής-ισορροπία, την υπευθυνότητα-διάθεση για
αυτοπροσδιορισµό (Rogers, 1999). Έτσι, η ενηλικιότητα σηµατοδοτεί την κίνηση προς ολοένα
µεγαλύτερο αυτοπροσδιορισµό ( Κόκκος, 2005).
Οι µορφές που προσλαµβάνουν τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλο τον κόσµο
καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα, σύµφωνα µε τον Rogers µια κατηγοριοποίηση είναι η εξής:
•

Προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών από φορείς που ανήκουν στο
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας

•

Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που δεν οδηγούν σε τυπικούς τίτλους και
απευθύνονται σε ανέργους αλλά και εργαζόµενους, έχουν ποικίλη µορφή και διάρκεια και
προσφέρονται από µεγάλη ποικιλία φορέων

•

Προγράµµατα µε στόχο την προσωπική ανάπτυξη πχ χειροτεχνία, τέχνες, αθλητισµό, ιστορία
κλπ

•

Προγράµµατα µε στόχο την κοινωνική ανάπτυξη που απευθύνονται σε συγκεκριµένες
κατηγορίες ανθρώπων µε στόχο την υποστήριξη του κοινωνικού τους ρόλου πχ επιµόρφωση
γονέων, γυναικών κλπ
Ο Κόκκος (2005) κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς φορείς που απευθύνονται σε ηλικιακά

ενήλικους και λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε τρεις κατηγορίες: α) στους φορείς τυπικής
εκπαίδευσης ηλικιακά ενηλίκων, όπως είναι τα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα ΙΕΚ, β)
στους φορείς τυπικής εκπαίδευση ενηλίκων, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και τα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας και τέλος γ) στους φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως φορείς που
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παρέχουν συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. Σχολές
Γονέων), επιµόρφωση, εκπαίδευση από απόσταση κλπ.

Κίνητρα µάθησης και εµπόδια
Στην εκπαίδευση ενηλίκων οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν µε σκοπό την κατάκτηση της
µάθησης. Ο ορισµός της µάθησης είναι πολύ δύσκολος για αυτό και δεν είναι µοναδικός, έχουν δοθεί
πολλοί ορισµοί για τον όρο αυτό αλλά εδώ παραθέτουµε τους πιο διάσηµους από αυτούς σύµφωνα µε
τρεις από τους σηµαντικότερους θεµελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
«Η µάθηση αποτελεί µια διεργασία κατά την οποία η γνώση δηµιουργείται µέσα σε έναν
αέναο κύκλο, όπου το άτοµο δρώντας αποκτά συνεχώς νέες εµπειρίες, τις οποίες στη συνέχεια
επεξεργάζεται, τις διασυνδέει µε τις υπάρχουσες γνώσεις του και αντλεί συµπεράσµατα µε βάση τα
οποία σχεδιάζει νέες δράσεις». (Kolb D., 1984)
«Μάθηση είναι η διεργασία ου µετασχηµατισµού της εµπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις, αξίες, συναισθήµατα.» (Jarvis P., 2004)
«Η µάθηση είναι µια διεργασία συνεχούς επανερµηνείας των εµπειριών, η οποία επιτρέπει
στον άνθρωπο να κατανοεί πληρέστερα τα φαινόµενα, µε αποτέλεσµα να συµµετέχει ενεργητικά στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.» (Mezirow J., 1990)
Παρόλο που οι τρεις αυτοί µελετητές υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις,

εντούτοις

συµφωνούν σε δύο σηµεία. Πρώτον, ότι η µάθηση αποτελεί απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης
υπόστασης µέσω της οποίας ο άνθρωπος κατανοεί όσα συµβαίνουν στο κοινωνικό περίγυρο και στον
ίδιο του το εαυτό και να προσαρµόζεται στις διαρκώς µεταβαλλόµενες επαγγελµατικές και
προσωπικές καταστάσεις της πραγµατικότητας του ανθρώπου. ∆εύτερον, η ανάγκη της µάθησης,
όπως έχει δείξει και ο Jarvis P. (2004), πηγάζει από την ανάγκη, κυρίως των ενήλικων ατόµων, να
εναρµονίσουν τις απαιτήσεις των τρεχουσών καταστάσεων και εµπειριών που βιώνει το άτοµο µε το
σύστηµα αντιλήψεων και αξιών που διαθέτει. Σε αυτή τη φάση, το άτοµο επιδιώκει να µάθει
περισσότερα τόσο για τον εαυτό όσο και για τον κόσµο.
Σηµαντικό ρόλο στην µάθηση για τους ενήλικες παίζουν και τα κίνητρα συµµετοχής τους.
Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι, για να εµπλακούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στη διεργασία της
µάθησης, χρειάζονται περισσότερους από έναν λόγους (Tough, 1978 στο Cross 1981: 84). Υπάρχουν
τρεις τρόποι εµπλοκής των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Ο πρώτος αφορά τους ενηλίκους που
συµµετέχουν σε µια µαθησιακή διεργασία, επειδή γνωρίζουν ότι χρειάζεται να εφαρµόσουν κάτι νέο,
για το οποίο πρέπει να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή ικανότητες. Ο δεύτερος αναφέρεται στους
ενηλίκους οι οποίοι αρχίζουν να µαθαίνουν κάτι από περιέργεια ή επειδή είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
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στη ζωή τους. Ο τρίτος σχετίζεται µε την απόφαση ενός ενηλίκου να µάθει κάτι νέο και στην πορεία
να αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό.
Σύµφωνα µε τον Lieb, (1991) υπάρχουν τουλάχιστον έξι παράγοντες που λειτουργούν ως
κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων:
• Η σύναψη κοινωνικών σχέσεων κάνοντας νέους φίλους και εκπληρώνοντας την ανάγκη για
κοινωνικοποίηση.
• Οι εξωτερικές προσδοκίες, µε την προσπάθεια να συµµορφωθούν προς τις επιθυµίες κάπου
άλλου, πιθανώς κάποιου ανθρώπου µε επίσηµη εξουσία.
• Η κοινωνική προσφορά, καθώς επιθυµούν να βελτιώσουν την προσφορά τους στην
κοινότητα στην οποία ανήκουν ή την κοινωνία γενικότερα
• Η προσωπική εξέλιξη, µε την επιδίωξη επίτευξης υψηλότερης θέσης στον εργασιακό χώρο
και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών
• Η αποφυγή της ρουτίνας, προσπαθώντας να πετύχουν ένα διάλειµµα από την
καθηµερινότητα του σπιτιού ή της εργασίας και µια διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες απαιτήσεις της
ζωής.
• Το ενδιαφέρον για τη γνώση, όταν ενδιαφέρονται να µάθουν µόνο και µόνο για να µάθουν,
όταν αναζητούν τη γνώση για να ικανοποιήσουν κάποιες πνευµατικές ανησυχίες ενός ερευνητικού
µυαλού.
Αντίθετα, στην εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν και πολλά εµπόδια που διακινδυνεύουν να
οδηγήσουν το πρόγραµµα σε µερική ή ακόµα και πλήρη αποτυχία. Τα εµπόδια αυτά σύµφωνα µε τον
Κόκκο (2005) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στα εµπόδια που οφείλονται στην
κακή οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ένα πρόβληµα σε επίπεδο στόχων, συντονισµού,
υποδοµής κλπ µπορεί να απογοητεύσει τους συµµετέχοντες περισσότερο από τους µαθητές στην
τυπική εκπαίδευση γιατί οι ενήλικοι έχουν εντονότερη την ανάγκη να αντιµετωπίζονται υπεύθυνα και
επιζητούν άµεσα αποτελέσµατα από την εκπαίδευση. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα εµπόδια
που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ενήλικων εκπαιδευοµένων, τα
οποία συχνά τους περισπούν στην πορεία των σπουδών. Οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στα
προγράµµατα αυτά θυσιάζοντας χρόνο από την οικογένεια και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται
αλλά και από την εργασία. Τέλος, σαν τρίτη κατηγορία εµποδίων στην µάθηση των ενηλίκων είναι τα
λεγόµενα εσωτερικά κίνητρα τα οποία απορρέουν από την προσωπικότητα των ατόµων.
Τα εσωτερικά εµπόδια µπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε

δύο υποκατηγορίες: στα

εµπόδια που σχετίζονται µε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες και στα εµπόδια εκείνα που απορρέουν
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από ψυχολογικούς παράγοντες. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ενήλικες µε το πέρασµα του χρόνου γίνονται
λιγότερο εύπλαστοι οπότε και δυσκολεύονται να αποδεχτούν καινούρια µαθησιακά αντικείµενα ή
νέες εκπαιδευτικές µεθόδους γιατί φέρουν µαζί τους ένα απόθεµα γνώσεων και αξιών τις οποίες
απόκτησαν από το σύνολο δραστηριοτήτων της ζωής τους. Έχουν µάθει να σκέφτονται µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο και έχουν διαµορφώσει πεποιθήσεις που τους εµποδίζουν να αφοµοιώνουν νέα
δεδοµένα και ακόµα περισσότερο να αναθεωρούν απόψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον
κόσµο (Bourdieu, 1985). Επίσης, οι ενήλικες είναι προσκολληµένοι στις γνώσεις και τις αξίες αυτές
γιατί έχουν επενδύσει συναισθηµατικά σε αυτές και δεν µπορεί ο εκπαιδευτής να τις µετασχηµατίσει
γιατί µε τον τρόπο αυτό θα αµφισβητήσει την προσωπικότητά του. Τέλος, όσον αφορά τα εµπόδια που
απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες έχουν σαν ρίζα τα µόνιµα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά και το άγχος
που µπορεί να οφείλεται σε πολλά και διαφορετικά αίτια ( φόβος αποτυχίας, κριτικής, αβέβαιου κλπ).
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η δηµιουργία ενός επιτυχηµένου προγράµµατος
εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ένα δύσκολο έργο διότι πολλά είναι τα εµπόδια µάθησης για τους
εκπαιδευόµενους. Για να στεφθεί λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραµµα µε επιτυχία πρέπει να πληρούνται οι
εξής βασικές προϋποθέσεις σύµφωνα µε τον Κόκκο (2005):
Η εκπαίδευση να έχει εθελοντικό χαρακτήρα
Να αποσαφηνίζονται εξ αρχής οι εκπαιδευτικοί στόχοι
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να είναι άρτια οργανωµένο σε όλα τα επίπεδα
Το περιεχόµενο να έχει άµεση σχέση µε τις ανάγκες και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων
Να λαµβάνονται υπόψη οι προτιµώµενοι τρόποι µάθησης
Να ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία
Να διερευνώνται τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι στην µάθηση, καθώς και
τρόποι για την υπέρβασή τους και τέλος
Να διαµορφώνεται µαθησιακό κλίµα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία,
συνεργατικό πνεύµα και αµοιβαίο σεβασµό.

Μαθηµατικά και ενήλικοι: χρησιµότητα και φοβίες.
" Για να φανταστούµε τη χρησιµότητα των
µαθηµατικών στη ζωή µας , αρκεί να φανταστούµε
τη ζωή µας χωρίς µαθηµατικά"
Λάο Τσε, Κινέζος φιλόσοφος.
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Η σύγχρονη δυτική βιοµηχανική κοινωνία κυριαρχείται από την τεχνολογική ανάπτυξη. Με
βάση την τεχνολογία οργανώνονται η παραγωγή, η διοίκηση, τα κεφάλαια, η εργασία, η έρευνα και
πολλοί άλλοι παράγοντες. Τα µαθηµατικά αποτελούν τη βασική δοµή επάνω στην οποία βασίζεται η
τεχνολογική ανάπτυξη. Τα µαθηµατικά αποτελούν τη βάση των νέων τεχνολογιών, διότι το λογισµικό
των υπολογιστών παράγεται µε βάση τους αλγορίθµους και το λειτουργικό µέρος των υπολογιστών
σχεδιάστηκε µε βάση τη µαθηµατική λογική. Στις οικονοµικές και τεχνολογικές επιστήµες τα
µαθηµατικά αποτελούν τα εργαλεία, µε βάση τα οποία συγκροτούνται οι επιµέρους θεωρίες και
επιστήµες, όπως για παράδειγµα η οικονοµετρία. Αλλά και οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήµες
χρησιµοποιούν πολύ συχνά εργαλεία από τα µαθηµατικά, όπως για παράδειγµα είναι οι εφαρµογές της
στατιστικής. Έτσι, λοιπόν, τα µαθηµατικά αποτελούν τη βάση των θετικών επιστηµών, αλλά
προοδευτικά αποτελούν και το µεθοδολογικό εργαλείο των κοινωνικών επιστηµών. (Λεµονίδης,
2010)
Όταν αναφερόµαστε στη σχολική εκπαίδευση των µαθηµατικών, χρησιµοποιούµε ένα µόνο
όρο “µαθηµατικά” ή µαθητές και µαθηµατικά. Για το πεδίο όµως των µαθηµατικών για ενηλίκους
χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι όπως “αριθµητισµός” (numeracy), αριθµητισµός ενηλίκων (adult
numeracy), µαθηµατικά και αριθµητισµός, µαθηµατικός γραµµατισµός (mathematical literacy) και
κριτικός αριθµητισµός (critical numeracy). «Να είναι κάποιος ικανός για υπολογισµούς (numerate)
σηµαίνει να λειτουργεί αποτελεσµατικά από µαθηµατική άποψη στην καθηµερινή ζωή, στο σπίτι και
στην εργασία» (Willis, 1990). To numeracy έχει να κάνει όχι µόνο µε τις ποσότητες και τους
αριθµούς, αλλά και µε τις διαστάσεις και τα σχήµατα, τη µοντελοποίηση και τις σχέσεις, τη συλλογή
και την επεξεργασία στοιχείων και τις πιθανότητες. Αποτελεί δηλαδή µια γέφυρα µεταξύ των
µαθηµατικών και του πραγµατικού κόσµου.
Κατά της διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης τα Μαθηµατικά αποτελούν ένα από τα πιο βασικά
µαθήµατα από την Πρώτη ∆ηµοτικού µέχρι την Τρίτη Λυκείου. Υπάρχει αυστηρό αναλυτικό
πρόγραµµα που ακολουθείται πιστά από τον καθηγητή δηµιουργώντας µια ακολουθία από τάξη σε
τάξη. Μετά το πέρας της δωδεκαετούς φοίτησης εφόσον ο µαθητής, σαν ενήλικας πλέον, συνεχίσει τις
σπουδές του θα εξακολουθεί να διδάσκεται Μαθηµατικά όπου και να πάει (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
ανεξάρτητα από τη σχολή, το τµήµα ή την ειδικότητα που θα επιλέξει. Ακόµα και στα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας που µπορεί να οδηγηθεί ο ενήλικας αφού έχει τελειώσει το ∆ηµοτικό, ο
Αριθµητικός Γραµµατισµός αποτελεί βασικό µάθηµα. Με άλλα λόγια, παντού συναντάς Μαθηµατικά.
Ακόµα όµως και αν δεν έχεις επιλέξει τις σπουδές στη ζωή σου, η καθηµερινότητά σου
σχετίζεται συνεχώς µε το αντικείµενο των Μαθηµατικών. Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η µέρα
σου, µέχρι την ώρα που θα ξαπλώσεις το βράδυ για να κοιµηθείς «παλεύεις» µε τους αριθµούς
ιδιαίτερα ως ενήλικας. Ώρα, χρήµα, ποσοστά, µετρήσεις, υπολογισµοί, βάρος, ύψος, λίτρα, ΦΠΑ,
ποδόσφαιρο, τυχερά παιχνίδια, υπολογιστές, πιθανότητες, κωδικοί, θερµοκρασία, ένταση, βαθµοί,
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πράξεις, πληρωµές, τόκοι, αποστάσεις, αρίθµηση, µουσική… Επιτακτική θεωρείται λοιπόν η ανάγκη
για σωστή αντιµετώπιση καταστάσεων που αφορούν µαθηµατικά προβλήµατα της καθηµερινότητάς
µας. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από ένα πρόγραµµα σπουδών προσαρµοσµένο στην πραγµατική ζωή
και όχι στην ξερή αποστήθιση γνώσεων.
Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ουσιαστική κατάκτηση της
γνώσης είναι η µαθηµατικοφοβία. Η µαθηµατικοφοβία µπορεί να οριστεί ως ένα αρνητικό
συναίσθηµα ή µια αρνητική αντίδραση του ατόµου, όταν του ζητείται να λύσει ένα µαθηµατικό
πρόβληµα ή να επιτελέσει ένα έργο το οποίο περιλαµβάνει δραστηριότητα. Η µαθηµατικοφοβία δεν
είναι παθολογική κατάσταση. Προξενείται από τις αρνητικές εµπειρίες που έχουν οι µαθητές και
επηρεάζει άµεσα την µαθηµατική τους επίδοση.
Τα κύρια αίτια της φοβίας αυτής είναι τα εξής:
1.

Η σηµασία των µαθηµατικών σήµερα ως θεµέλιος λίθος οποιασδήποτε επιστήµης και

η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας τους στην καθηµερινή ζωή, προκαλεί έντονη φοβία και άγχος
2.

Η διδασκαλία των µαθηµατικών δε συµβαδίζει πάντα µε τα στάδια νοητικής

ανάπτυξης του κάθε παιδιού, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κενά από τις µικρές τάξεις που µε την
πάροδο του χρόνου γίνονται ανυπέρβλητα εµπόδια και προκαλούν συµπτώµατα µαθηµατικοφοβίας
3.

Οι αρνητικές εµπειρίες και οι στάσεις του περίγυρου του µαθητή, επηρεάζουν την

επίδοσή του. Πολλοί πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι µια ικανότητα που είτε την έχεις είτε όχι.
Άλλοι επίσης πιστεύουν ότι το µυαλό των κοριτσιών δεν είναι κατάλληλο για µαθηµατικές
διαδικασίες. Όλα αυτά συµβάλουν στη στάση που θα κρατήσουν οι µαθητές απέναντι στα µαθηµατικά
4.

Η εκτέλεση µηχανικών υπολογισµών και κανόνων, καλλιεργεί στους µαθητές, από τα

πρώτα σχολικά χρόνια, την ιδέα ότι πρέπει να εξαρτώνται από τη µνήµη τους, αφού προβάλλεται ως
σπουδαία διανοητική λειτουργία. Έτσι πολλές φορές η µνήµη των παιδιών υπερφορτώνεται µε
πράγµατα που δεν τους είναι χρήσιµα, για αυτό πρέπει να µάθουµε στα παιδιά πώς να παράγουν
τύπους και όχι πως θα τους αποστηθίσουν µηχανικά.
5.

Ο αυταρχισµός του καθηγητή που επιβάλλει στους µαθητές την άποψή του και τους

δίνει έτοιµες συνταγές που πηγάζουν από την εξουσία του, η προβολή του ως την απόλυτη αυθεντία
που αποφασίζει για την ορθότητα ή µη µιας απάντησης, την επιβολή και τήρηση των κανόνων
συµπεριφοράς µε την ταυτόχρονη χρήση ποινών είναι φυσικό να δηµιουργούν αρνητικές σχέσεις
µεταξύ των µαθητών και του γνωστικού αντικειµένου, και να ενισχύουν το φόβο των παιδιών για τα
µαθηµατικά.
6.

Ο τρόπος κατασκευής των τεστ και των διαγωνισµάτων που έχουν σα σκοπό την

αξιολόγηση των µαθηµατικών, σηµαδεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και κάνουν τους µαθητές
βαθµοθήρες. Έτσι διαστρεβλώνεται η φύση των µαθηµατικών και καλλιεργείται η πεποίθηση ότι οι
µαθηµατικές ικανότητες µπορούν να µετρηθούν µε ένα απλό σκορ σε ένα τεστ.
7.

Κάθε συµµετοχή του µαθητή συνοδεύεται από επιβράβευση ή αποδοκιµασία, τόσο

από τον ίδιο τον καθηγητή όσο και από τους συµµαθητές του. Αν λοιπόν οι παραπάνω προσπάθειες
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είναι αποτυχηµένες, αυτό θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την µείωση της προσωπικότητας του
µαθητή, µε ταυτόχρονη αύξηση της µαθηµατικοφοβίας του και της αποστροφής του προς το µάθηµα.
Για την καταπολέµηση λοιπόν της φοβίας αυτής πρέπει να υπάρχει συντονισµένη προσπάθεια
δασκάλων, καθηγητών και υπευθύνων στα αρµόδια υπουργεία που σκοπό θα έχει την εξάλειψη του
φαινοµένου. Κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα µε ουσιαστική γνώση άµεσα συσχετισµένη µε την
καθηµερινότητα, σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές και συνεχής επιβράβευση.

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
Ο όρος «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας» εµφανίζεται πρώτη φορά σε επίσηµο ευρωπαϊκό
κείµενο στη «Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση: ∆ιδασκαλία και εκµάθηση. Προς τη
µανθάνουσα κοινωνία». Στο κείµενο αυτό διαπιστώνεται ότι η ανεργία µακράς διαρκείας και η
επέκταση του κοινωνικού αποκλεισµού που συνεχίζουν να αυξάνονται, ειδικά ανάµεσα στους νέους,
έχουν γίνει ένα µεγάλο πρόβληµα στις κοινωνίες µας. Σηµειώνεται ότι υπάρχει ένα χάσµα στην
κοινωνία ανάµεσα σε αυτούς που ξέρουν και σε αυτούς που δεν ξέρουν και µάλιστα ότι «ο κοινωνικός
αποκλεισµός έχει φθάσει σε τέτοια ανυπόφορα ποσοστά, που το χάσµα ανάµεσα σε αυτούς που έχουν
γνώση και σε αυτούς που δεν έχουν πρέπει να στενέψει.» ( EC,1995: 30).
Από το 1995 µέχρι σήµερα έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στο θεσµό των Σ∆Ε
Ευρωπαϊκά και κατ’ επέκταση στη χώρα µας η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε το πλαίσιο που έχουν
προδιαγράψει οι διακηρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία των Σ∆Ε στην Ελλάδα
θεσµοθετήθηκε το 1997 µε τον νόµο 2525/97 (Φ.Ε.Κ. Α 188/23-09-1997) από τις αρχές όµως του
2008 µε το Φ.Ε.Κ. 34/16-01-2008 ισχύει νέα υπουργική απόφαση (Υ.Α. 260/2008) για τη λειτουργία
των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2: «Σκοπός των Σ.∆.Ε. είναι η συνολική
ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων και η πληρέστερη συµµετοχή τους στο οικονοµικό, κοινωνικό και
πολιτισµικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσµατικότερη συµµετοχή τους στο χώρο της εργασίας.»
Ενώ στόχοι των Σ∆Ε είναι:
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευοµένων µε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην
κοινωνική – οικονοµική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των εκπαιδευοµένων.
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ε. Η συµβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.
Για την επίτευξη του σκοπού των Σ.∆.Ε. έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία
ταυτότητας του θεσµού:
α. Τα εκπαιδευτικά µέσα που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού σκοπού είναι
ευέλικτα, ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόµενο.
β. Οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν µέρει. Για να επιτύχουν
στην προσπάθειά τους οι εκπαιδευόµενοι, πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιµετώπιση δυσκολιών σε
άλλους τοµείς, όπως στην υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο.
γ. Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως ορίστηκαν, απαιτούν
πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστηµονικό δυναµικό, το οποίο να µπορεί να ανταποκριθεί στην
πολυπλοκότητα των καθηκόντων που θα του ανατεθεί.
Η καινοτοµία των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας έγκειται στο γεγονός ότι:
i.

Επιδιώκουν να συνεργάζονται και συµπράττουν µε όλους τους σχετικούς κοινωνικούς

φορείς για την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων στις οποίες απευθύνονται τα σχολεία.
ii.

Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατοµικές ανάγκες, τα

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων.
iii.

∆ίνουν έµφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και νέων

γνώσεων και δεξιοτήτων (ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες).
iv.

Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευοµένους να

διαµορφώνουν θετικές στάσεις ως ενεργοί πολίτες και µέλη της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
v.

∆ιαµορφώνουν ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι

κοινωνικοί χώροι στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευµένη εµπειρία (χώροι εργασίας,
κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.).
vi.

Μπορούν να συνεργάζονται µεταξύ τους και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

Με τη νέα Υ.Α., τα Σ∆Ε, σύµφωνα µε τους Βεργίδη και Ασηµάκη- ∆ηµακοπούλου (2008),
δεν αποσκοπούν στην αντιµετώπιση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισµού, αλλά στη
βελτίωση της θέσης των αποφοίτων στο χώρο εργασίας. Συνεπώς, ο πληθυσµός- στόχος µετατοπίζεται
προς τους ήδη εργαζόµενους, που δεν έχουν απολυτήριο γυµνασίου και θέλουν να βελτιώσουν την
εργασιακή τους κατάσταση. Επίσης καταργήθηκε η προτεραιότητα εγγραφής στα Σ∆Ε νέων έως 30
ετών και η επιλογή υποψηφίων µε κοινωνικά κριτήρια (όπως η ανεργία, η ανάγκη κοινωνικής
επανένταξης των φυλακισµένων, πρώην χρήστες ναρκωτικών, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών κ.ά.).
Αντίθετα, προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που θα ορίζονται µε απόφαση του
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Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τέλος, η ταξινόµηση του προγράµµατος µε την νέα Υ.Α.
ισχυροποιήθηκε κάτι που θα σχολιάσουµε παρακάτω στην ενότητα «Το πρόγραµµα σπουδών στα
Σ∆Ε»
Μετά τη θεσµοθέτησή των Σ∆Ε στην Ελλάδα το 1997 και την ίδρυση του πρώτου Σ∆Ε στο
Περιστέρι του Νοµού Αττικής το 2000 πολλά άλλαξαν και αλλάζουν κάθε χρόνο όσον αφορά τον
αριθµό των σχολείων και των παραρτηµάτων τους. Σήµερα, το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013
λειτουργούν στη χώρα µας 57 Σ∆Ε και 31 παραρτήµατά τους (εκτός έδρας) δηλαδή σύνολο 88
σχολεία και χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό
∆ηµόσιο.

Οι καινοτοµίες του θεσµού των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας
Το πρόγραµµα σπουδών στα Σ∆Ε
Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας δεν µοιάζει µε το παραδοσιακό σχολείο, αλλά αποτελεί έναν
τύπο σχολείου του οποίου η δοµή και η λειτουργία καθορίζονται από τις ανάγκες, τις εµπειρίες, τα
κίνητρα και τις δυνατότητες των νέων στους οποίους απευθύνεται (Ζαρίφης, 2003). Στα Σ∆Ε,
σύµφωνα µε τη θεωρία των Literacy Studies, υιοθετείται η αντίληψη των πολυγραµµατισµών
(multiliteracies), δηλαδή, της αντίληψης ότι ο σηµερινός εγγράµµατος πολίτης είναι εγγράµµατος σε
αντικείµενα/ επιστηµονικούς χώρους πέραν της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθµητικών
υπολογισµών· ο σηµερινός πολίτης οφείλει να γνωρίζει πώς να κινείται σε διάφορους
τοµείς/επιστηµονικούς χώρους δραστηριοτήτων, συνεπώς, οφείλει να γνωρίζει και να είναι
εξοικειωµένος µε τις “γλώσσες” των χώρων αυτών.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση των Σ∆Ε, αποφασίστηκε ότι ο βασικός πυρήνας γραµµατισµού
συγκροτείται από τρείς επιµέρους γραµµατισµούς, οι οποίοι υπηρετούνται αντίστοιχα από τα εξής
τέσσερα αντικείµενα: γλωσσικός γραµµατισµός (literacy), µε εξειδίκευση στην ελληνική και την
αγγλική γλώσσα, αριθµητισµός (numeracy), που υπηρετείται από το αντικείµενο των Μαθηµατικών
και Πληροφορικός γραµµατισµός (information technology literacy &computer literacy), που
υπηρετείται από την Πληροφορική. Επίσης υπάρχουν ο Περιβαλλοντικός, ο Επιστηµονικός και ο
Κοινωνικός Γραµµατισµός αλλά και η Πολιτισµική Αισθητική Αγωγή. Αφετηρία τους είναι η
διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες των εκπαιδευοµένων ενώ η γνώση
αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό.
Το πρόγραµµα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και
στάσεων σχετικών µε:
α. Τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην επικοινωνία
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β. Τη χρήση των αριθµών στην καθηµερινή ζωή
γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
δ. Τις φυσικές επιστήµες
ε. Τη χρήση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της αγγλικής
στ. Τις κοινωνικές επιστήµες
ζ. Το φυσικό περιβάλλον
η. Τον πολιτισµό
θ. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εκπαιδευοµένων ως ενεργών πολιτών
ι. Την επαγγελµατική και εργασιακή ζωή
ια. Τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες, µουσική, άθληση κ.ά.).
Το πρόγραµµα σπουδών συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία Μελετών και Εκπαιδευτικού
σχεδιασµού της Γ.Γ.Ε.Ε. και αποστέλλεται στα όργανα διοίκησης του Ι.∆.ΕΚ.Ε. Το Ι.∆.ΕΚ.Ε. το
υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή ∆ια Βίου Μάθησης. Η Εθνική Επιτροπή ∆ια Βίου Μάθησης
εκφράζει γνώµη προς τον Γενικό Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο οποίος αποφασίζει για την
υλοποίηση του προγράµµατος.
Μέσα από το Πρόγραµµα Σπουδών επιδιώκεται κυρίως η ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων
των εκπαιδευοµένων, η ανάπτυξη της ικανότητας του να «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», η τόνωση της
αυτοεκτίµησης, η ενεργός συµµετοχή στην κοινωνία και τη ζωή (Rogers, 1998).
Με την υιοθέτηση της αρχής των πολυγραµµατισµών, υπάρχει µετατόπιση της εστίασης από τις
µεταφραζόµενες σε γνωστικά αντικείµενα ακαδηµαϊκές γνώσεις (µε τρόπο, όµως, που δε λαµβάνει
υπόψη το συγκεκριµένο κάθε φορά χωροχρονικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητές του και τους
συγκεκριµένους κάθε φορά µαθητές-εκπαιδευόµενους) στις ανάγκες: ανάγκες του εκπαιδευόµενου,
της τοπικής κοινωνίας, της εποχής, της αγοράς εργασίας (Χοντολίδου, 2003: 76-77· Ανάγνου &
Νικολοπούλου, 2007: 51). Οι ακαδηµαϊκές γνώσεις δεν απαξιώνονται φυσικά, αλλά στόχος είναι «…η
απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες βεβαίως περνούν από επιστηµονική γνώση (κάποιες φορές επιπέδου
ακαδηµαϊκού σχολείου), αλλά µε άξονα πάντοτε τον άνθρωπο που κάνει χρήση της γνώσης»
(Χοντολίδου, 2003:77).
Σύµφωνα µε τους Βεργίδη και Ασηµάκη- ∆ηµακοπούλου (2008), η ταξινόµηση του
προγράµµατος µε τη νέα Υ.Α. ισχυροποιήθηκε. Το πρόγραµµα σπουδών δε θα διαµορφώνεται
ετησίως από το σύλλογο διδασκόντων κάθε Σ∆Ε, αλλά θα συντάσσεται σε κεντρικό επίπεδο και θα
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υλοποιείται µετά από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συνεπώς, όπως
υποστηρίζουν οι Βεργίδης και Ασηµάκη- ∆ηµακοπούλου (2008), σε µεγάλο βαθµό ακυρώνεται η
διαφοροποίηση, η ευελιξία και η συνδιαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών και γενικότερα
συρρικνώνεται η αυτονοµηµένη δράση σε επίπεδο Σ∆Ε
Ο Καραλής (2008) τονίζει ότι: µετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των Σ∆Ε, η οποία
µάλιστα συνοδεύεται και από θετικές αξιολογήσεις, επιχειρείται η διολίσθηση του θεσµού προς
σχολικού τύπου πρακτικές, καταφανώς ασύµβατες µε τους στόχους του θεσµού και τα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων. Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας δεν είναι -και δεν πρέπει να
είναι- ένα Γυµνάσιο (τυπικής Εκπαίδευσης), που απλώς επαναλαµβάνεται µε καθυστέρηση µερικών ή
περισσότερων ετών. Είναι ένα σχολείο µε διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετική φιλοσοφία. Και
έτσι πρέπει να µείνει.

Ο εκπαιδευόµενος στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
∆ικαίωµα εγγραφής στα Σ.∆.Ε. έχουν όσοι συµπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους µέχρι
31 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν
ολοκληρώσει την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Απευθύνονται τόσο στον γενικό πληθυσµό, όσο και σε
ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, µε ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι οποίες όµως, πρέπει να
σηµειωθεί, αποτελούν ένα µικρό ποσοστό του συνόλου των εκπαιδευοµένων στα Σ∆Ε
(Ανάγνου&Βεργίδης, 2008:12-13). Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ των εκπαιδευοµένων υπάρχουν
µακροχρόνιοι άνεργοι, παλιννοστούντες, οι οποίοι εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω των γλωσσικών
τους ιδιαιτεροτήτων, µετανάστες, αθίγγανοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ως επί το πλείστον κινητικές),
κακοποιηµένες γυναίκες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως γυναίκες), χωρίς να αποκλείεται
η φοίτηση στο σχολείο χρηστών ή πρώην χρηστών απαγορευµένων ουσιών ή αποφυλακισµένων
(Κώττη, 2008:35, Ανάγνου&Βεργίδης, 2008:13). Τέλος, µια ειδική κατηγορία εκπαιδευοµένων, που
ανήκει εξ ολοκλήρου σε ευαίσθητη κοινωνικά οµάδα, αποτελούν οι εκπαιδευόµενοι στα Σ∆Ε που
λειτουργού µέσα σε δικαστικές φυλακές ενηλίκων.
Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευόµενοι στα Σ∆Ε είναι
ανοµοιογενής πληθυσµός ως προς την ηλικία, την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, τα κίνητρα
και τις προσδοκίες για τις οποίες έρχονται στο σχολείο. Βασικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευοµένων
στα Σ∆Ε αποτελεί η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη ή η απόρριψη του σχολείου (το σχολείο τους είχε
αποκλείσει), η οποία γι’ αυτούς είχε προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες. Οι άνθρωποι αυτοί
διακατέχονται από έντονα και δυσάρεστα συναισθήµατα, ντροπή, θυµό, απογοήτευση, τα οποία έχουν
συνδέσει µε το σχολείο.
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Οι τραυµατικές, ενδεχοµένως, αυτές εµπειρίες, που είχαν στην «πρώτη ευκαιρία» και οι
απογοητεύσεις που βίωσαν, αποτελούν στοιχεία τα οποία δηµιουργούν συχνά εµπόδια στην µάθηση,
είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά (Κώττη, 2007:84-84). Σαν συνέπεια όλων αυτών, οι εκπαιδευόµενοι
στα Σ∆Ε είναι, σε ένα µεγάλο βαθµό, άτοµα που φοβούνται να εκτεθούν και να µπουν σε διαδικασίες
κρίσης και αξιολόγησης, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, έλλειψη αυτοσεβασµού και έντονο το αίσθηµα της
απόρριψης (Κώττη, 2007:32-33).
Σηµαντικό λοιπόν κλειδί στην αποτελεσµατική εκπαίδευση των ενηλίκων εκπαιδευοµένων
αποτελεί η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ως πληθυσµός στόχος. Σύµφωνα µε τον
Κόκκο (1999: 55-57) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων που τους
διαφοροποιούν από τους ανήλικους είναι τα ακόλουθα:
Έρχονται στην εκπαίδευση µε συγκεκριµένους στόχους, είτε αυτοί αφορούν τον
επαγγελµατικό τοµέα ή κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν στην ενήλικη ζωή τους, ή
πάλι σχετίζονται µε την προσωπική τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.
Συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας συγκεκριµένες προσδοκίες, που
πηγάζουν από την αντίληψη και την εµπειρία τους για το τι είναι µάθηση (βλ. σχολικά χρόνια κ.λπ.)
και καταλήγουν στις συγκεκριµένες αναµονές τους από το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν.
∆ιαθέτουν γνώσεις και ευρύ φάσµα εµπειριών -πολύ µεγαλύτερο από εκείνο των
ανηλίκων- καθώς και διαµορφωµένες ήδη αντιλήψεις. Οι εµπειρίες τους γίνονται αφετηρία για τη
νέα µάθηση. Ο Knowles υποστηρίζει ότι, για τα παιδιά, η εµπειρία είναι κάτι που απλά συµβαίνει ενώ
για τους ενήλικες η εµπειρία χρησιµεύει στη δηµιουργία της δικής τους αντίληψης για την ταυτότητά
τους (Rogers, 1999). Η απόρριψη της εµπειρίας τους πολλές φορές εκλαµβάνεται ως προσωπική
απόρριψη, µε αποτέλεσµα την πρόκληση αρνητικών συναισθηµάτων που οδηγούν σε αρνητικές
αντιδράσεις και στάσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αποζητούν την ενεργητική συµµετοχή στην εκπαίδευσή τους αφού, όπως ήδη
αναφέραµε, το γεγονός ότι είναι ενήλικες είναι συνυφασµένο µε τη χειραφέτηση και την τάση τους
για αυτοκαθορισµό. Συχνά επιθυµούν να συµµετέχουν σε όλα τα στάδια ενός προγράµµατος
εκπαίδευσης (σχεδιασµός, συνθήκες υλοποίησης, εκπαιδευτική διαδικασία).
Έχουν διαµορφώσει προσωπικούς τρόπους και στρατηγικές µάθησης, ανάλογους µε
τις ικανότητές τους, τις εµπειρίες τους και γενικότερα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.
Επίσης διαφέρει και ο ρυθµός µάθησης από τον έναν εκπαιδευόµενο στον άλλο.
Βρίσκονται σε εξελισσόµενη διεργασία ανάπτυξης και όχι σε στασιµότητα. Οι
διεργασίες ανάπτυξης και εξέλιξης δεν σταµατούν µε την ενηλικίωση. Αλλαγές συµβαίνουν στη ζωή
των ενηλίκων σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, στη φυσική κατάσταση, στο διανοητικό επίπεδο,
στα συναισθήµατα και στις σχέσεις,

στην επαγγελµατική τους ζωή κ.ά. Οι αλλαγές αυτές

επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, και την εκπαιδευτική διαδικασία.
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Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσµεύσεις που
προκαλούν εµπόδια στη µάθηση. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν πολλά καθήκοντα και δεσµεύσεις
που απορρέουν από τους κοινωνικούς τους ρόλους (σύζυγοι, γονείς, εργαζόµενοι κ.λπ.). Ορισµένες
φορές οι σχέσεις αυτές µπορεί να λειτουργούν υποστηρικτικά, προς όφελος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, ενώ άλλοτε τα καθήκοντα µε τα οποία είναι επιφορτισµένοι αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα στην πορεία της εκπαίδευσής τους.
Αναπτύσσουν µηχανισµούς άµυνας στην προσπάθεια να µην αµφισβητηθούν τα
πιστεύω και οι αντιλήψεις τους ή ακόµα και οι συνήθειές τους. Είναι λοιπόν σηµαντικός ο τρόπος που
ο εκπαιδευτής θα διαχειριστεί τέτοια ζητήµατα γιατί αυτοί οι µηχανισµοί άµυνας ή και παραίτησης
του εκπαιδευοµένου δηµιουργούν εµπόδια στη µάθησή του.
Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά των ενηλίκων αποτελούν συγχρόνως ένα εφόδιο για τους
εκπαιδευόµενους

στα

Σ∆Ε

διότι

έρχονται

στην

εκπαιδευτική

διαδικασία

πιο

δυνατοί,

συνειδητοποιηµένοι και µε µεγαλύτερη διάθεση για µάθηση. Ο διακαής πόθος να επιτύχουν σε αυτή
τη «δεύτερη ευκαιρία» που τους δόθηκε τους µεταµορφώνει σε πανίσχυρους δέκτες, χωρίς φυσικά οι
ίδιοι να το καταλαβαίνουν λόγω της µεγάλης ανασφάλειας που τους διακατέχει. Πολλοί πιστεύουν ότι
στην εκπαίδευση ενηλίκων οι µαθητές ακούν µε µεγαλύτερη προσοχή τον καθηγητή και έχουν
µεγαλύτερη δίψα για µάθηση κάνοντας το έργο του εκπαιδευτικού πολύ πιο δηµιουργικό αλλά και πιο
απαιτητικό.

Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 260/2008 που ρυθµίζει την Οργάνωση και Λειτουργία
των Σ∆Ε περιγράφεται η θέση του εκπαιδευτικού ως ενεργά συµµετοχική. Ο εκπαιδευτικός δεν
αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις µορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευοµένων, διαµορφώνει πρόταση προγράµµατος διδασκαλίας, και σε συνεργασία µε τον
Περιφερειακό Σύµβουλο Εκπαίδευσης αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης
προβληµάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρµόζει και αξιοποιεί το υπάρχον.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ∆Ε είναι πολυδιάστατος και ιδιαίτερα απαιτητικός
(Βεργίδης, 2003, Μαρίνη, 2010:39-46). ∆εν καλείται απλά να µεταδώσει δεξιότητες, γνώσεις ή
πληροφορίες, άλλωστε η γνώση δεν αποτελεί «προϊόν» που µπορεί να «µεταφερθεί» από τον
εκπαιδευτικό στον εκπαιδευόµενο, αλλά να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να τις
αποκτήσουν οι ίδιοι (Rogers, 1999). Για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται να περνά επιδέξια από µια
σειρά διαδοχικών ρόλων ανάλογα µε τις συνθήκες που συντρέχουν κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να είναι συντονιστής, σύµβουλος, καθοδηγητής, εµψυχωτής,
µέντορας, καταλύτης, διαµεσολαβητής, φίλος, συνεργάτης (Μαυρογιώργος, 2006:317). Όπως
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επισηµαίνει η Rogers (2001:9) για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, «η διδασκαλία δεν συνεπάγεται
υποχρεωτικά και µάθηση. Καθήκον του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να γίνει ο σχεδιαστής της
µάθησης».
Συνοπτικά, η εργασία του εκπαιδευτικού στα Σ∆Ε, σύµφωνα µε το σκοπό και το πλαίσιο
αρχών λειτουργίας τους, συνίσταται:
•

Συµβολή στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την τοπική κοινωνία και κυρίως µε το δίκτυο

τοπικών εταίρων που στηρίζει το Σ∆Ε, καθώς και στην ενδυνάµωση των εκπαιδευοµένων για την
καλύτερη κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες
•

∆ιαπραγµάτευση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των προσδοκιών που έχουν οι

εκπαιδευόµενοι από το Σ∆Ε, και προσδιορισµός των δυσχερειών τους, καθώς και των πιθανών
γνώσεων και εµπειριών τους, που σχετίζονται µε το Γραµµατισµό που τον αφορά ως εκπαιδευτικό
•

Συνεργασία µε τους υπόλοιπους συντελεστές του Σ∆Ε για το συντονισµό, τη διασφάλιση της

συνοχής και της συνέργειας των επιµέρους δράσεων του σχολείου.
•

Επιλογή και προσδιορισµός του περιεχοµένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα διδάξει,

ανάλογα µε το επίπεδο των εκπαιδευοµένων, τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, στο πλαίσιο
των σκοπών και των στόχων του προγράµµατος.
•

Οργάνωση του περιεχοµένου του γραµµατισµού (συγκρότηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων,

προσδιορισµός εκπαιδευτικών στόχων, προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, ασκήσεων εµπέδωσης
κ.τ.λ.) και εκπόνηση ή/και προσαρµογή-αξιοποίηση διδακτικού υλικού, σηµειώσεων, περιλήψεων,
ασκήσεων κτλ.
•

∆ιδασκαλία µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων και εκπαιδευτικών

µέσων, ανάλογα µε την οµάδα των εκπαιδευοµένων και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.
•

Οργάνωση της οµάδας των εκπαιδευοµένων.

•

Εµψύχωση των εκπαιδευοµένων, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές

οµάδες.
•

Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας του µε

τη χρήση κατάλληλων µεθόδων και τεχνικών.
•

Κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών του και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

του έργου.
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Για την ολόπλευρη άσκηση του ρόλου τους η ειδίκευση των εκπαιδευτικών στα Σ∆Ε απαιτεί:
1. Γνώση του περιεχοµένου που διδάσκουν, δηλαδή των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων που
συγκροτούν το αντικείµενο διδασκαλίας. Η γνώση του περιεχοµένου από τον εκπαιδευτικό
εξασφαλίζεται:
•

από τις αρχικές σπουδές του,

•

από τη συνεχιζόµενη επιµόρφωσή του,

•

από την επαγγελµατική του εµπειρία.

2. Παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες/ικανότητες προκειµένου να εξασφαλίζεται η µετάδοση των
γνώσεων και της τεχνογνωσίας. Αυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες/ικανότητες είναι ταυτόχρονα
οργανωσιακές, όπως η διαπραγµάτευση ή ο σχεδιασµός ενός σχεδίου δράσης, και καθαρά
παιδαγωγικές όπως η ικανότητα να προσδιορίζονται, να αποσαφηνίζονται και να καθίστανται
επιχειρησιακοί οι στόχοι του Προγράµµατος κατά τη διδασκαλία, σε σύνδεση µε το συγκεκριµένο
γραµµατισµό, η ικανότητα να παρακινείται το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων για µάθηση, κ.ά.
3. Τεχνικές γνώσεις, για τη χρησιµοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών µέσων και µεθόδων, όπως η
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η χρήση οπτικοακουστικών µέσων, η χρήση διαφόρων τεχνικών
έκφρασης κλπ
4. Κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις, για την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών των Σ∆Ε:
•

να αναλύουν κριτικά τους εκπαιδευτικούς θεσµούς και τους κοινωνικοοικονοµικούς

µηχανισµούς,
•

να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές στρατηγικές και µεθόδους που συµβάλλουν στην κοινωνική

και εργασιακή ανέλιξη των εκπαιδευοµένων,
•

να συνδέουν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και

την τοπική κοινωνία.
Στο βαθµό που οι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες, ο εκπαιδευτικός καθίσταται πρόσωποβασική πηγή γνώσης, διευκολυντής της µάθησης, σύµβουλος και διαµεσολαβητής. Είναι κατά κύριο
λόγο δηµιουργός ευνοϊκών συνθηκών µάθησης παρά κάποιος που απαγγέλει γνώσεις. ∆ιευκολύνει και
συντονίζει τη συνάντηση της οµάδας των εκπαιδευοµένων στο χώρο, στο χρόνο και σε ένα
οργανωτικό πλαίσιο, στο οποίο η πράξη της µάθησης καθίσταται εφικτή και καρποφόρα.
Ο εκπαιδευτικός στα Σ∆Ε χρειάζεται, συνεπώς, να έχει υψηλό επίπεδο αυτοελέγχου να
αποδέχεται τις αµφισβητήσεις των εκπαιδευοµένων, εφόσον είναι ενήλικες, να ακούει ενεργητικά τις
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κριτικές για τις εκπαιδευτικές επιλογές του, για τον τρόπο διδασκαλίας του ή τον τρόπο που
καθοδηγεί τις δραστηριότητες, να αναγνωρίζει την πιθανή άγνοιά του για κάποιο θέµα και τις
ελλείψεις του και να δέχεται να µαθαίνει από τους εκπαιδευόµενους. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός
των Σ∆Ε χρειάζεται να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει πολύπλοκες και συγκρουσιακές καταστάσεις.
Οι εκπαιδευτικοί στα Σ∆Ε σήµερα αποτελούνται από µόνιµους εκπαιδευτικούς που
αποσπώνται από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και από ωροµίσθιους οι οποίοι έρχονται να καλύψουν
τα κενά. Η ανυπαρξία ενός σταθερού σώµατος καθηγητών που θα αφορούν µόνο στα Σ∆Ε δηµιουργεί
πολλά προβλήµατα κάθε χρόνο στο πρόγραµµα σπουδών των σχολείων αυτών. Οι αποσπάσεις των
µόνιµων εκπαιδευτικών δηµοσιεύονται κάθε χρόνο στην αρχή περίπου της σχολικής χρονιάς και τα
µαθήµατα ξεκινούν σχετικά νωρίς αλλά υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην πρόσληψη των
ωροµισθίων και έτσι καθηµερινά δηµιουργούνται µεγάλα κενά στο πρόγραµµα µε αποτέλεσµα πολλές
φορές η ακαδηµαϊκή χρονιά να ξεκινάει µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Πέρα όµως από την
καθυστέρηση έναρξης της σχολικής χρονιάς πολλές φορές δηµιουργούνται προβλήµατα στην εύρυθµη
λειτουργία των σχολείων και από πλευράς των ίδιων των καθηγητών, είτε αυτοί είναι µόνιµοι είτε
ωροµίσθιοι.
Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα Σ∆Ε προέρχονται από την τυπική εκπαίδευση,
είναι δηλαδή καθηγητές που πολλές φορές βρίσκονται στα σχολεία αυτά µετά από πολυετή
διδασκαλία στα Γυµνάσια ή τα Λύκεια της χώρας. Η µετάβαση από την τυπική εκπαίδευση στα Σ∆Ε
είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται, πέρα από θέληση και όρεξη για δουλειά, σωστή επιµόρφωση και
κατάρτιση. Έρευνα που διεξήχθη από τον Λεµονίδη (2003) και παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Αθήνα αναφέρει µεταξύ άλλων ότι οι ανάγκες των
εκπαιδευτικών από την επιµόρφωση αναφέρονται σε περισσότερο εµπειρικές και εφαρµοσµένες
µέθοδοι στη διδασκαλία και στην τάξη µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων και
λιγότερο σε γενικές και θεωρητικές αναλύσεις. Αντίστοιχα, οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που
καταλήγουν στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχουν πολλές φορές την εµπειρία σε τάξη µε µαθητές
πόσο µάλλον σε τάξη µε ενήλικους εκπαιδευόµενους. Αυτό δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στην
διδασκαλία του αντικειµένου και συχνά οδηγεί σε αδιέξοδα αφού δε θα υπάρχει σωστή επικοινωνία
εκπαιδευτή- εκπαιδευόµενου.
Αυτό που διαφαίνεται από έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί στα Σ∆Ε Θράκης (Μπασδάνη
Ασηµένια, 2010) είναι ότι οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες ακολουθούν την επαγγελµατική πορεία
των εκπαιδευτών ενηλίκων διεθνώς :

οι αρχικές τους σπουδές έχουν διαφορετικά τυπικά και

θεωρητικά υπόβαθρα, µάλλον στερούνται τυπικών εκπαιδευτικών
Ενηλίκων,

κενό,

όµως,

προσόντων στην Εκπαίδευση

που προσπαθούν και καταφέρνουν να καλύψουν στη διάρκεια της

ενασχόλησής τους µε το πεδίο , µέσα από την τυπική εκπαίδευση (σεµινάρια, επιµορφώσεις κ.λπ.)
και από διαδικασίες αυτοµόρφωσης.
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Όταν πρωτοεµφανίστηκε ο θεσµός των Σ∆Ε στην Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα οι
καθηγητές που προορίζονταν για τη διδασκαλία των Γραµµατισµών και επιµορφώθηκαν µέσα από
σεµινάρια για τη διδασκαλία στους ενήλικες ένα εντελώς νέο κοµµάτι στον τοµέα της εκπαίδευσης,
µετέπειτα όµως δεν είχαµε ανάλογη συνέχεια. Υπήρχαν µόνο σεµινάρια που τα διοργάνωνε το
Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε το έργο «Ο Σχεδιασµός και Υλοποίηση
Προγραµµάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ιά Βίου Μάθησης» αλλά
τα τελευταία τµήµατα λειτούργησαν Φεβρουάριο- Ιούνιο 2011 µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα
µεγάλο κενό στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.
Παρόλα αυτά αισιόδοξο αποτελεί το βασικότερο σηµείο,

αυτό που χαρακτηρίζει την

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που είναι το πάθος τους για το πεδίο που έχουν
επιλέξει, η επίγνωση του ρόλου τους - των αδυναµιών τους και η συνεχής τους διάθεση για
αυτοκριτική - αξιολόγηση που τους βοηθά να συνειδητοποιούν πως δεν τα γνωρίζουν όλα, κάθετα,
απόλυτα και µε σιγουριά και κατά συνέπεια βρίσκονται σε µια πορεία προβληµατισµού,
αναζητήσεων, µάθηση, αξιολόγησης και προσπάθειας για βελτίωση, συµµετέχοντας ενεργά στις
διαδικασίες της δια βίου εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει ανάλογη επιµόρφωση που
να παρέχεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για αυτό
το τόσο ενδιαφέρον κοµµάτι της εκπαίδευσης που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων.

Αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
Το θέµα της αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων είναι κεφαλαιώδες σε κάθε σχολείο. Σε ένα
Σ∆Ε όµως αποκτά ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα, εφόσον αποτελεί παράγοντα που συνδέεται άµεσα µε
τη σχολική διαρροή. Οι τρόποι της αξιολόγησης του εκπαιδευοµένου συνδέονται άρρηκτα µε τις
διδακτικές µεθόδους που επιλέγονται, οι οποίες, ανάλογα µε το πόσο ελκυστική καθιστούν τη
µαθησιακή και διδακτική διαδικασία, αποτρέπουν ή οδηγούν σε σχολική διαρροή. Εξάλλου, οι τρόποι
αξιολόγησης που θα επιλεγούν µπορούν να συνδέσουν το σχολείο µε το αίσθηµα της απογοήτευσης,
της ποινής, της αποτυχίας, το κλίµα ενός ατέρµονος ανταγωνισµού, ο οποίος και πάλι µπορεί να
οδηγήσει σε σχολική διαρροή. ∆εδοµένου µάλιστα ότι οι εκπαιδευόµενοι στο Σ∆Ε είναι άτοµα που ως
µαθητές γνώρισαν στο σχολείο που φοιτούσαν την απογοήτευση, χρειάζεται να δοθεί µεγάλη προσοχή
στις µορφές αξιολόγησης που θα προταθούν (Κατσαρού, 2010)
Ο A. Rogers (1999) θεωρεί την αξιολόγηση απαραίτητη σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης
ενηλίκων για τους παρακάτω λόγους:
για την απόδοση των εκπαιδευτών
για το σχεδιασµό καινούριων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων
για να µαθαίνουµε.
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Ο σκοπός εποµένως της αξιολόγησης που εφαρµόζεται και η οποία βρίσκεται σε συνάφεια µε
τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να µαθαίνει καλύτερα και
τον εκπαιδευτικό να διδάσκει καλύτερα. Με άλλα λόγια στοχεύει να δώσει πληροφορίες για την
ατοµική πορεία των εκπαιδευοµένων και για το έργο των εκπαιδευτικών και του σχολείου συνολικά,
να υποστηρίξει και να βοηθήσει το εκπαιδευτικό έργο (διδασκαλία και µάθηση), να δώσει
κατευθύνσεις για τις περαιτέρω επιλογές του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Οι εκπαιδευτικοί των Σ∆Ε καταβάλλουν προσπάθειες να κινηθούν συνήθως σε τρεις βασικά
άξονες ή πεδία και να συµπεριλάβουν στο φύλλο αξιολόγησης που φτάνει στους εκπαιδευοµένους
τους κριτική αποτίµηση των γνώσεων τους, των στάσεων και των δεξιοτήτων τους µε γνώµονα πάντα,
αφενός, την αποφυγή σχολίων που να άπτονται της προσωπικότητάς τους και αφετέρου την ενίσχυση
και ενθάρρυνσή τους για να συνεχίσουν την παραπέρα πορεία τους.
Στην αξιολόγηση των γνώσεων ενδείκνυται να λαµβάνονται γενικά υπόψη:
η εµπειρία των εκπαιδευοµένων
η ικανότητά τους να ορίζουν έννοιες
η ικανότητά τους να αναλύουν έννοιες
η ικανότητά τους να εφαρµόζουν έννοιες
Στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενδείκνυται να λαµβάνονται υπόψη:
οι ικανότητες διαχείρισης της γνώσης σε ποικίλους τοµείς
οι δηµιουργικές και κριτικές ικανότητες
Στην αξιολόγηση των στάσεων ενδείκνυται να λαµβάνονται υπόψη:
η ανάληψη ευθύνης για µάθηση (αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση)
η αποτελεσµατική επικοινωνία
η ενεργός συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία
η διαπραγµάτευση της µάθησης µε άλλους
η προσαρµογή στα µαθησιακά περιβάλλοντα και στις απαιτήσεις (Χατζηθεοχάρους, 2010)
Στην προσπάθεια τους οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο αλλά και κρίσιµο
έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταφεύγουν σε
εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης. Οι εναλλακτικές αυτές µορφές αξιολόγησης δίνουν δυνατότητες
και προοπτικές µιας πιο συνολικής ανάπτυξης του εκπαιδευοµένου (όχι µόνο ανάπτυξης στο γνωστικό
τοµέα). Στηρίζουν την αξιολόγηση όχι τόσο στον έλεγχο της γνώσης, αλλά στο βαθµό κατανόησης,
καλλιέργειας κριτικής σκέψης, ικανότητας αιτιολόγησης και ανάπτυξης µεταγνωστικών στρατηγικών
εκ µέρους του εκπαιδευοµένου. Έτσι, δεν ελέγχουν τη δυνατότητα αποµνηµόνευσης και
αναπαραγωγής της γνώσης, αλλά προκαλούν τους εκπαιδευοµένους να δοµήσουν οι ίδιοι τη γνώση
και να παράγουν τα εκπαιδευτικά προϊόντα, κάτι που απαιτεί ερµηνεία, συνθετική και αναλυτική
ικανότητα (Κατσαρού, 2010)
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Σύµφωνα µε την Οργάνωση Λειτουργίας των Σ∆Ε αναφορικά µε την αξιολόγηση των
εκπαιδευοµένων αναφέρονται τα κάτωθι:
1.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, λόγω του καινοτοµικού χαρακτήρα του προγράµµατος

και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη συµµετοχή των ίδιων των εκπαιδευοµένων.
Ως απαραίτητες ορίζονται εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης µέσω:
α. Φακέλων υλικού
β. Σχεδίων δράσης
γ. Συνθετικών εργασιών και
δ. Αυτοαξιολογήσεων
Οι παραδοσιακές µέθοδοι των γραπτών εξετάσεων, χωρίς να αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχες.
2. α. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική. Αφενός αποτυπώνει τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και τις
δεξιότητες του εκπαιδευοµένου τόσο σε κάθε Γραµµατισµό όσο και στις δραστηριότητες του
σχολείου (σχέδια δράσης, εργαστήρια κ.ά.) και αφετέρου επισηµαίνει τους τοµείς στους οποίους ο
εκπαιδευόµενος κρίνεται σκόπιµο να βελτιωθεί.
β. Τα ανωτέρω περιλαµβάνονται στις εκθέσεις προόδου των εκπαιδευόµενων, οι οποίες
συντάσσονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου: η πρώτη µέχρι 10
Φεβρουαρίου και η δεύτερη στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου. Η τελευταία έκθεση προόδου
συνοδεύει τον απολυτήριο τίτλο.
γ. Στον απολυτήριο τίτλο (τίτλος σπουδών) αποτυπώνεται i) το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου
(πρωτοβουλία, ενεργητική συµµετοχή, συνεργατικότητα) και ii) η ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις
του προγράµµατος σπουδών (επίδοση). Οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται είναι: i) ως προς το
ενδιαφέρον (πολύ µεγάλο, µεγάλο, ικανοποιητικό, µέτριο, ελάχιστο) και ii) ως προς την ανταπόκριση
(άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς).

Ο Αριθµητικός Γραµµατισµός στα Σ∆Ε
Γενικός σκοπός του Αριθµητικού Γραµµατισµού ενός Σ∆Ε είναι να γίνει ο δίαυλος που θα
προωθήσει και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενούς του σε ικανότητες όπως το:
_ να κατανοούν τις συνεχώς αναδυόµενες αλλαγές και εξελίξεις της σύγχρονης καθηµερινής
πραγµατικότητας και να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο µαθηµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ώστε να µπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτές
_ να διατυπώνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να παίρνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα
συµβάλλουν στην επίλυση προβληµάτων για τη λύση των οποίων άλλοτε υπάρχει και άλλοτε δεν
υπάρχει προκαθορισµένη πορεία.

28

Ο Αριθμητικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Αθηνά Παυλίδου

Οι γενικοί σκοποί που διατυπώθηκαν παραπάνω, εξειδικεύονται σε επιµέρους στόχους, οι
οποίοι αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους
εκπαιδευοµένους:
_ να ανταποκρίνονται στις καθηµερινές πρακτικές– µαθηµατικές τους ανάγκες (υπολογισµοί,
µετρήσεις, επίλυση προβληµάτων)
_ να αναπτύσσουν βασικές µαθηµατικές ικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης και κριτικής σκέψης
_ να αναπτύξουν θετική στάση για τα µαθηµατικά
_ να θεωρούν τα µαθηµατικά µέρος του ελληνικού αλλά και του παγκόσµιου πολιτισµού. Να
γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των µαθηµατικών και να µπορούν από µόνοι τους να τη µελετούν
και να τη συνδέουν µε τα µαθηµατικά που γνωρίζουν
_ να χρησιµοποιούν στα µαθηµατικά τη γλώσσα για να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να αναφέρονται
σε έννοιες και ειδικούς όρους. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να επικοινωνούν µε άλλους στο
επίπεδο του προφορικού και του γραπτού λόγου
_ να µπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε άλλους σε µαθηµατικά θέµατα
αναπτύσσοντας οργανωµένη αιτιολόγηση, ορθό λόγο, ερωτήσεις, συζήτηση κτλ.
_ να αποκωδικοποιούν τα δεδοµένα και να προσδιορίζουν ένα πρόβληµα, όταν παρουσιάζεται µέσα
στα πλαίσια της καθηµερινότητας
_ να µπορούν να εργάζονται µόνοι τους σε µαθηµατικά θέµατα και να µαθαίνουν µέσα από αυτήν τη
διαδικασία καινούργια περιεχόµενα και έννοιες
_ να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας µε τα εργαλεία της στατιστικής
(γραφικές παραστάσεις, διαγράµµατα, ραβδογράµµατα, πίνακες), καθώς και να χρησιµοποιούν τα
εργαλεία αυτά στα πλαίσια των εργασιών τους
_ να κατανοούν διάφορους χρήσιµους αλγόριθµους (αλγόριθµους πράξεων, επίλυσης εξισώσεων κ.ά.)
_ να επιλέγουν το πότε και το πώς θα τους χρησιµοποιούν στα πλαίσια των σχολικών αλλά και των
καθηµερινών τους εργασιών
_ να προσεταιριστούν µέσα από περιστατικά που προσοµοιάζουν στην πραγµατικότητα τις
µαθηµατικές έννοιες της µεταβλητής, της συνάρτησης, όπως και έννοιες της γεωµετρίας
_ να χρησιµοποιούν τις παραπάνω έννοιες µε επωφελή γι’ αυτούς τρόπο
_ να διαβλέπουν τις γενικές αρχές πίσω από τα επιµέρους φαινόµενα, να µεταβαίνουν µε άνεση από
το ειδικό στο γενικό και αντίστροφα
_ να αντιµετωπίζουν µη συµβατικά προβλήµατα, για των οποίων την επίλυση δεν έχει προβλεφθεί
αλγόριθµος
_ να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς χώρους των µαθηµατικών
_ να χρησιµοποιούν τις µαθηµατικές γνώσεις και τεχνικές σε διαθεµατικές δραστηριότητες
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_ να συνειδητοποιούν τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν (µεταγνωστική ικανότητα),
γεγονός που θα τους επιτρέπει να αυτοαξιολογούνται και να προχωρούν µε µεγαλύτερη ευκολία σε
νέες γνώσεις
_ να βελτιώσουν την συγκρότηση και την τεκµηρίωση της λογικής σκέψης τους, έτσι ώστε να
προάγεται η ικανότητά τους να επικοινωνούν µέσω επιχειρηµάτων στην καθηµερινή ζωή τους
Στη διδασκαλία του αριθµητισµού δεν πρόκειται να διδάξουµε µαθηµατικά, τα οποία είναι
φορµαλιστικά και “αποπλαισιωµένα” από την πραγµατικότητα. Τα µαθηµατικά που θα διδάξουµε εδώ
θα πρέπει να εισάγονται µε αφορµή καταστάσεις, στις οποίες οι µαθηµατικές έννοιες θα βρίσκονται
µέσα σε ένα πλαίσιο παρόµοιο µε αυτό της καθηµερινής ζωής. Αυτές οι πλαισιωµένες καταστάσεις
όµως θα πρέπει να συµφωνούν µε τις εµπειρίες και τα επαγγελµατικά ή άλλα ενδιαφέροντα των
εκπαιδευοµένων. Σε µια τάξη όµως αριθµητισµού υπάρχει συνήθως ποικιλία ως προς τα ενδιαφέροντα
αλλά και ως προς τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Η διδασκαλία θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες καταστάσεις, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε
τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Μερικές πραγµατικές καταστάσεις µπορεί να δίνονται για την
εισαγωγή κάποιων εννοιών και άλλες µπορεί να δίνονται στην φάση της εφαρµογής της έννοιας, µετά
την ανακάλυψή της από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους (Λεµονίδης, 2010).
Το περιεχόµενο του Αριθµητικού Γραµµατισµού που προτείνεται στις Προδιαγραφές των
Σ∆Ε βασίζεται στις εξής θεµατικές ενότητες: α) Αριθµοί, Πράξεις και Εκτιµήσεις, β) Άλγεβρα γ)
Στατιστική και Πιθανότητες, δ) Γεωµετρία, Χώρος και Μετρήσεις. Στην πρώτη ενότητα
συµπεριλαµβάνονται πολλές καθηµερινές καταστάσεις που δίνουν την ευκαιρία για τη χρήση των
αριθµών, των πράξεων αλλά και την πραγµατοποίηση εκτιµήσεων: αγορές, εκπτώσεις, προσθέσεις,
αφαιρέσεις, πολλαπλασιασµοί, διαιρέσεις, νοεροί υπολογισµοί κλπ. Στη δεύτερη ενότητα περιέχονται
όλες εκείνες οι έννοιες της Άλγεβρας που ενώ θεωρούµε ότι δεν έχουν σχέση µε την καθηµερινότητά
µας, εν τούτοις χρησιµοποιούµε πολύ συχνά µεταβλητές, εξισώσεις, συναρτήσεις και γραφήµατα
χωρίς να γνωρίζουµε τις ρίζες τους. Όσον αφορά τη Στατιστική και τις Πιθανότητες είναι παραπάνω
από προφανές ότι αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας: στατιστικά δεδοµένα
για την υγεία ή την οικονοµία, τυχερά παιχνίδια, µέσος όρος κλπ. Κλείνοντας, η τελευταία αλλά πολύ
σηµαντική θεµατική της Γεωµετρίας, του Χώρου και των µετρήσεων µε αναρίθµητα παραδείγµατα
στην καθηµερινότητα του ενήλικα: σχήµατα, εµβαδά, αποστάσεις, υποδιαιρέσεις κλπ.

Νέες Τεχνολογίες στον Αριθµητικό Γραµµατισµό
Οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την εκπαίδευση
ενηλίκων καθώς αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια για τη συµµετοχή µεγαλύτερου
ποσοστού του πληθυσµού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιότητας
διδασκαλίας και µάθησης. Η ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προϋποθέτει αλλαγές
στους τρόπους µε τους οποίους παρέχονται η εκπαίδευση και η κατάρτιση και καθιστά σηµαντική την
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ενθάρρυνση της συνεχούς µάθησης στις ανώτερες ηλικιακές οµάδες. Οι νέες τεχνολογίες καλούνται
να κάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων πιο δηµοκρατική και πιο ευέλικτη ως προς τη δυνατότητα
προσαρµογής της µαθησιακής διαδικασίας στις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενήλικα.
Οι H/Y µπορούν ακόµη να συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών
διδασκαλίας και εκµάθησης, αλλά και γενικότερα να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα για την ανάπτυξη
ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων. Ο υπολογιστής και τα µέσα που τον
συνοδεύουν, εκτός από τη χρησιµότητά τους ως εργαλείων διεκπεραίωσης καθηµερινών εργασιών,
ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν τόσο στην
καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης που χρησιµοποιεί νέους ενεργητικούς τρόπους
µάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το πρίσµα
αυτό, καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης (∆αγδιλέλης, 2010).
Τα στοιχεία στα οποία δίνεται µεγάλη έµφαση προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων εντοπίζονται στις
ακόλουθες προτεραιότητες (Kozma&Wagner, 2003):
• Την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου υψηλής ποιότητας για όλα τα αντικείµενα που
διδάσκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη διάχυσή του στο ∆ιαδίκτυο.
• Τη δυνατότητα περιοδικής ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνα µε τις εξελίξεις της
επιστήµης και των εκάστοτε κοινωνικών προτεραιοτήτων.
• Την προετοιµασία και την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά
µε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και τη χρηστικότητά τους στην καθηµερινή ζωή.
• Τη διαµόρφωση δυναµικών περιβαλλόντων εκπαίδευσης όπου θα παρέχονται οι δυνατότητες
συνεργατικής µάθησης και θα επιτυγχάνεται υψηλού βαθµού αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευοµένων, των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους και των εκπαιδευοµένων µε το εκπαιδευτικό
υλικό.
Ο εκπαιδευτικός του Αριθµητικού Γραµµατισµού έχει στη διάθεσή του πολλαπλές εφαρµογές
των Νέων Τεχνολογιών, από τον παραδοσιακό υπολογιστή τσέπης (κοµπιουτεράκι) τον οποίο και
χρησιµοποιούν ευρέως οι εκπαιδευόµενοι ακόµα και από τα κινητά τους τηλέφωνα µέχρι τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε τις απεριόριστες δυνατότητές τους. Πληθώρα προγραµµάτων,
λογισµικών αλλά και το πανίσχυρο εργαλείο του διαδικτύου µπορεί να προσφέρει πολλά στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Excel, το Word, το Internet αλλά και το
Sketchpad, Geogebra, Cabri ως πιο απλά και άµεσα εφαρµόσιµα στα Σ∆Ε.
∆υστυχώς δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας ούτε και ιστοσελίδες σχεδιασµένες που να αφορούν τα Μαθηµατικά και τους
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Ενήλικες. Αξίζει όµως να σηµειωθεί η εισήγηση των Πίπινου, Σάββα «Οι ενήλικοι µαθητές στο Σ∆Ε
Ρόδου προτείνουν µαθηµατικά προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους, τα οποία επιλύονται µέσα
στην τάξη µε τη χρήση των ΤΠΕ» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηµαθίας το 2010 που είχε ως θέµα:
«Ψηφιακές και ∆ιαδικτυακές εφαρµογές στην Εκπαίδευση». Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται µια
δραστηριότητα µε θέµα δύο µαθηµατικά προβλήµατα γεωµετρίας που πρότειναν οι ίδιοι οι
εκπαιδευόµενοι του Σ∆Ε την οποία και προσέγγισαν µε τη χρήση του λογισµικού γεωµετρίας
Geometer’s Sketchpad η οποία στέφθηκε και µε επιτυχία αφού οι εκπαιδευόµενοι αύξησαν το βαθµό
αυτοεκτίµησης των δυνατοτήτων τους και αφετέρου άλλαξαν στάση σε συγκεκριµένα µαθησιακά
ζητήµατα υποβοηθούµενοι από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Τέλος, αναφέρουµε
την εισήγηση του ∆αγδιλέλη Βασίλειου στο 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ στην Αθήνα το 2004 µε θέµα «Τα
Μαθηµαγικά προβλήµατα ως ένα µοντέλο για το Μαθηµατικό εγγραµµατισµό» όπου πρώτη φορά
δηµιουργείται ένας ιστοχώρος (ενδεικτικά: http://users.uom.gr/~p2/mathemagics.html)

για τον

Μαθηµατικό Γραµµατισµό στα Σ∆Ε και εξετάζεται πως αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία.
Πέρα όµως από τα αναρίθµητα οφέλη της χρήσης των νέων τεχνολογιών στον Αριθµητικό
Γραµµατισµό υπάρχουν και ορισµένοι προβληµατισµοί. Αρχικά, στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ψηφιακού αναλφαβητισµού ο οποίος ενδέχεται να δηµιουργήσει
προβλήµατα στη νέα αυτή διάσταση διδασκαλίας των Μαθηµατικών στους συγκεκριµένους ενήλικες
εκπαιδευοµένους. Πολλοί από τους εκπαιδευόµενους στα Σ∆Ε δεν έχουν την απαιτούµενη δεξιότητα
χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και αυτό θα δηµιουργήσει εµπόδια στην προσπάθεια αυτή τα
οποία όµως θα µπορούσαν να επιλυθούν και µε τη βοήθεια του καθηγητή του Πληροφορικού
Γραµµατισµού ενδεχοµένως σε ένα διαθεµατικό εργαστήριο. Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν
ελλείψεις σε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής. ∆εν υπάρχουν σύγχρονα µηχανήµατα για να
υποστηρίξουν το έργο και πολλές φορές παρατηρείται περιορισµός στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών επειδή πολλές φορές τα Σ∆Ε συστεγάζονται µε άλλα σχολεία (π.χ. ΙΕΚ, Εσπερινά
Λύκεια κλπ). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τις εξελίξεις στον τοµέα των
τεχνολογιών και να είναι σε θέση να δηµιουργούν κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να
επωφεληθούν οι εκπαιδευόµενοι από τις σύγχρονες δυνατότητες κάτι που, ειδικά οι παλιότεροι λόγω
ανασφάλειας ή άγνοιας, δεν εφαρµόζουν.

Νέες µέθοδοι διδασκαλίας στον Αριθµητικό Γραµµατισµό
Από τη στιγµή που τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας έχουν ένα Πρόγραµµα Σπουδών ευέλικτο,
βασισµένο στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και τη φιλοσοφία των πολυγραµµατισµών, δεν µπορεί
παρά να στηρίζεται, στο επίπεδο της παιδαγωγικής πρακτικής, σε µεθόδους διδασκαλίας που
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επιτρέπουν τη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης, την οµαδοσυνεργατική µάθηση, τα σχέδια δράσης,
τις διαθεµατικές προσεγγίσεις. Παρόµοιες µέθοδοι διδασκαλίας δεν ευνοούν µονάχα τον κριτικό
γραµµατισµό των εκπαιδευοµένων και την ολιστική µάθηση, αλλά βοηθούν ώστε να µην ταυτιστεί η
«δεύτερη ευκαιρία» µε την τραυµατική εµπειρία που είχαν πολλοί από τους εκπαιδευόµενους στο
τυπικό σχολείο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την πορεία προς την ανάκτηση της αυτοεκτίµησής τους
(Χατζηθεοχάρους, 2010).
Στα Σ∆Ε η µέθοδος διδασκαλίας πηγάζει από το είδος και το σκοπό του συγκεκριµένου αυτού
σχολείου, χωρίς όµως να παραβλέπεται η µεθοδολογία που επιβάλλουν οι συγκεκριµένες επιστήµες οι
οποίες στηρίζουν τους επιλεγµένους γραµµατισµούς τους οποίους επιδιώκει να κατακτήσει το
σχολείο. Είναι στην πραγµατικότητα η χρυσή τοµή µεταξύ αυτών των δύο: της εκπαίδευσης ενηλίκων
και των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων. Στις διδακτικές µεθόδους που ενθαρρύνουν τη µαθησιακή
αυτή διαδικασία περιλαµβάνονται η οµαδοκεντρική διδασκαλία, ο ελεύθερος διάλογος, ο καταιγισµός
ιδεών, η συνεργατική διδασκαλία, η µέθοδος project κ.ά. (Τσάφος, Χοντολίδου, 2003)
Με τον όρο οµαδοκεντρική διδασκαλία ή οµαδοσυνεργατική µέθοδο εννοείται η µέθοδος της
οργάνωσης των εκπαιδευοµένων σε οµάδες που δεν περιορίζεται σε έναν εναλλακτικό τρόπο
προσφοράς ή οικοδόµησης της γνώσης αλλά προάγει το κλίµα συνεργασίας και την ανακαλυπτική
µάθηση. Ο εκπαιδευόµενος στα Σ∆Ε φέρει µαζί του µεγάλο απόθεµα εµπειριών που µπορεί να
συνεισφέρει

στην

µαθησιακή

διεργασία

πολύ

περισσότερο

όταν

συνεργαστεί

µε

τους

συνεκπαιδευόµενούς του.
Η µέθοδος project συνδέεται µε τη βιωµατική επικοινωνιακή διδασκαλία. Βιωµατική διότι
αφορά σε διδασκαλίες που ξεκινούν από τα βιώµατα των µαθητών, και µε τη λέξη βιώµατα εννοούµε
ζητήµατα που απασχολούν τον µαθητή και συνδέονται µε τη ζωή του και µε την κοινωνία στην οποία
ανήκει, ε λίγα λόγια πρόκειται για καταστάσεις που ενδιαφέρουν τον µαθητή. Επικοινωνιακή διότι η
µετάλλαξη των εµπειριών σε διδακτικές διεργασίες που οδηγούν στη γνώση γίνεται στο πλαίσιο µιας
επικοινωνιακής σχέσης που αναπτύσσεται στο εσωτερικό µιας οµάδας η οποία συγκροτείται από τον
εκπαιδευτικό και τους µαθητές (Χρυσαφίδης, 2003)
Η κατάλληλη εκπαιδευτική τεχνική επιλέγεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:
•

ο εκπαιδευτικός σκοπός του προγράµµατος

•

η υφή του µαθησιακού αντικειµένου

•

οι µαθησιακοί τρόποι και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων

•

οι ικανότητες και η στάση του εκπαιδευτικού

•

το µαθησιακό κλίµα

•

ο διαθέσιµος χρόνος

•

οι διαθέσιµοι πόροι.
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Η διδασκαλία του Αριθµητικού Γραµµατισµού µπορεί να χρησιµοποιήσει µεθόδους βιωµατικής
και ανακαλυπτικής µάθησης όπως η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία (ή εργασία σε οµάδες) και τα
σχέδια δράσης ( ή projects), που προάγουν ταυτόχρονα, εκτός των άλλων, τη συµµετοχικότητα και τη
συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων και µεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων.
Παράλληλα, µπορούν να υιοθετηθούν και µια σειρά από δραστηριότητες που διεξάγονται είτε στο
χώρο του σχολείου είτε έξω από αυτό, που σκοπό έχουν αφενός την αφοµοίωση του αντικειµένου
µέσα από την εµπειρία αλλά συγχρόνως και την προβολή του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Η φύση του αντικειµένου προδιαθέτει τον Μαθηµατικό για χρήση εναλλακτικών εκπαιδευτικών
τεχνικών και µεθόδων διδασκαλίας πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες του πληθυσµού στόχου που είναι
οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι. Για άλλη µια φορά φαίνεται πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού αλλά και πόσο µεγάλες ελευθερίες έχει έτσι ώστε να εισάγει τον Αριθµητικό
Γραµµατισµό στην νέα εποχή. Οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας δεν αρµόζουν στη διδασκαλία
των γραµµατισµών για αυτό και πρέπει να εξαλειφθούν από την εκπαίδευση ενηλίκων. Βασική
προϋπόθεση εξακολουθεί να είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών η οποία κρίνεται αναγκαία και
συνεχής µε τη σωστή στήριξη της Πολιτείας.

Προσδοκίες εκπαιδευτικού και ανάπτυξη εκπαιδευόµενου
Σύµφωνα µε την µυθολογία ο Πυγµαλίωνας που υπήρξε βασιλιάς της Κύπρου και φηµισµένος
καλλιτέχνη συνδέεται µε τη δηµιουργία της ιδανικής γυναίκας. Ο Πυγµαλίων επειδή περιφρονούσε
την ακόλαστη ζωή των γυναικών του τόπου του, σκάλισε ένα άγαλµα από ελεφαντόδοντο που είχε
την µορφή µιας γυναίκας µε σπάνια οµορφιά και αγνότητα. Καθώς κατασκεύαζε το δηµιούργηµά του
µε περισσή τέχνη, άρχισε σιγά σιγά να το ερωτεύεται και να ονειρεύεται πως είναι δυνατό κάποια
στιγµή να πάρει σάρκα και οστά και να ζωντανέψει. Με τη βοήθεια της Αφροδίτης το όνειρο του
Πυγµαλίωνα πραγµατοποιήθηκε και ζήσανε µαζί ευτυχισµένοι. Τι σχέση όµως µπορεί να έχει αυτή η
ιστορία µε την εκπαίδευση;
Μια έρευνα που έλαβε χώρα στην Αµερική, σε µια φτωχογειτονιά στο Σαν Φρανσίσκο της
Καλιφόρνια το 1968 από τους Robert Rosenthal and Lenore Jacobson έµελε να ταράξει τα νερά της
εκπαίδευσης. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δόθηκε στις τάξεις ενός ∆ηµοτικού σχολείου ένα τεστ
που µετρούσε το δείκτη νοηµοσύνης, το δείκτη γλωσσικής ικανότητας και την ικανότητα
συλλογισµών των µαθητών ενώ τα ονόµατα των υποτιθέµενων µαθητών που θα παρουσίαζαν
θεαµατική εξέλιξη τα οποία δόθηκαν στους δασκάλους, είχαν επιλεγεί στην τύχη. Το ίδιο τεστ
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επαναλήφθηκε µετά από ένα εξάµηνο και µετά από δύο χρόνια. Τα αποτελέσµατα των επαναληπτικών
εξετάσεων έδειξαν ότι τόσο τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας (δηλαδή τα παιδιά που οι ερευνητές
βεβαίωσαν τους δασκάλους τους ότι θα παρουσιάσουν άµεση βελτίωση) όσο και τα παιδιά της οµάδας
ελέγχου (δηλαδή οι υπόλοιποι µαθητές) παρουσίασαν βελτίωση στις επιδόσεις τους. Ωστόσο, η
αισθητά µεγαλύτερη διαφορά που σηµειώθηκε στις επιδόσεις της πειραµατικής οµάδας φάνηκε να
επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση των ερευνητών, ότι οι προσδοκίες των δασκάλων επηρεάζουν τη
συµπεριφορά τους και κατ’ επέκταση µπορούν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά των µαθητών τους και
την ακαδηµαϊκή τους επίδοση ή ακόµα και το δείκτη ευφυΐας τους (Kesner, 2000). Οι αµφιβολίες που
εκφράστηκαν για την τήρηση της ερευνητικής δεοντολογίας και την ύπαρξη µεθοδολογικών
αδυναµιών, δεν στάθηκαν ικανές να µειώσουν καθόλου τη σηµασία των ευρηµάτων. Αντιθέτως, η
παρούσα έρευνα υπήρξε το έναυσµα για πλήθος σχετικών ερευνών παγκοσµίως.
Μια ακόµα έρευνα που σχετίζεται µε τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών οι οποίες µπορούν να
λειτουργήσουν- όχι αυτόµατα και όχι πάντοτε- ως αυτοεκπληρούµενες προφητείες είναι αυτή των
Brophy και Good όπου διερευνήθηκαν οι µηχανισµοί που οδηγούν σε αυτές. Οι δύο ερευνητές
προέβησαν σε συστηµατικές παρατηρήσεις των αλληλεπιδράσεων και του τρόπου επικοινωνίας
µεταξύ των δασκάλων και των επιλεγµένων µαθητών για να καταγράψουν τις συµπεριφορές και τις
προσδοκίες τους απέναντι στους µαθητές που οι ίδιοι θεωρούσαν «καλούς» και τους ξεχώριζαν σε
σχέση µε τους υπόλοιπους. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε η τάση να επιβραβεύουν µε µεγαλύτερη
συχνότητα τις σωστές απαντήσεις των καλών µαθητών, ενώ αντίστοιχα αποδοκίµαζαν µε µεγαλύτερη
ευκολία τις λανθασµένες απαντήσεις όταν προέρχονταν από αδύναµους µαθητές. Κατά τον ίδιο τρόπο
έδειχναν µεγαλύτερη υποµονή και κατανόηση στην επεξήγηση µιας ερώτησης, όταν αφορούσε τους
καλούς µαθητές, ενώ υπήρχε και µεγαλύτερη βοήθεια από µέρους των δασκάλων σε σχέση µε τα
υπόλοιπα παιδιά.
Είναι γεγονός λοιπόν, όπως µαρτυρούν και οι πολυάριθµες έρευνες µε θέµα τις προσδοκίες
των εκπαιδευτικών ότι αυτές διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη του µαθητή.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία σχηµατισµού προσδοκιών του εκπαιδευτικού παίζει η γενική
εικόνα που διαµορφώνει ο εκπαιδευτικός για τους µαθητές του και οι προβλέψεις που κάνει για
αυτούς. Η γενική εικόνα

για τον κάθε µαθητή διαµορφώνεται από τον εκπαιδευτικό

συνυπολογίζοντας ποικίλους παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής:
•

η κοινωνική θέση του µαθητή: όταν ο µαθητής προέρχεται από ανώτερα κοινωνικά στρώµατα
από εύπορους γονείς µε τα ανάλογα επαγγέλµατα ο δάσκαλος επηρεάζεται θετικά

•

το φύλο του µαθητή: αν και οι έρευνες για το θέµα αυτό δεν συµφωνούν απόλυτα µεταξύ τους
διαπιστώνεται διαφορά συµπεριφοράς απέναντι στα κορίτσια γιατί θεωρούνται πιο επιµελή
και ήσυχα στην τάξη από τα αγόρια που συχνά χαρακτηρίζονται ως τεµπέληδες και
δηµιουργούν φασαρία στην τάξη
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τη σχολική επίδοση: υπάρχει µια σαφής τάση των εκπαιδευτικών να επικοινωνούν ιδιαίτερα
µε τους µαθητές µε υψηλή σχολική επίδοση

•

µε τη θέση που κάθεται ο µαθητής µέσα στη σχολική αίθουσα: πολλοί εκπαιδευτικοί ίσως και
ασυνείδητα ασχολούνται µόνο µε τα παιδιά που κάθονται στα µπροστινά θρανία θεωρώντας
τα πιο επιµελή σε αντίθεση µε αυτά που κάθονται προς τα πίσω

•

το ίδιο το παιδί µε βάση την προσωπικότητα που βγάζει µέσα στην τάξη αλλά και την
εξωτερική του εµφάνιση.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται η προβληµατική του φαινοµένου του Πυγµαλίωνα στη σχολική

τάξη. Ο γλύπτης της µυθολογίας που σµιλεύει σύµφωνα µε τα πιστεύω του το άγαλµα και του δίνει
µορφή και υπόσταση της αρεσκείας του µεταφέρεται στην αίθουσα του σχολείου, µε την ιδιότητα του
εκπαιδευτικού, και «κατασκευάζει» µε τη συµπεριφορά του µαθητές σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του.
Μεροληπτεί κάνοντας κατάχρηση της δύναµής του και τις εξουσίας του προδικάζοντας πολλές φορές
το µέλλον των µαθητών.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριµένα στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας φαίνεται ότι ο
διαφορετικός ρόλος του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευόµενου αλλά και του θεσµού εν γένει,
προστατεύει τους µαθητές από το φαινόµενο του Πυγµαλίωνα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Σ∆Ε
είναι καθαρά εµψυχωτικός και διευκολυντικός στη διεργασία της µάθησης. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται
να αντιµετωπίζει µε ενσυναίσθηση τους εκπαιδευοµένους, δηλαδή να αντιλαµβάνεται τις αντιδράσεις
τους και να τις κατανοεί παραµένοντας αντικειµενικός στις κρίσεις του (Brookfield, 1986). Από την
άλλη µερικά ο εκπαιδευόµενος έρχεται στα Σ∆Ε ώριµος, συνειδητοποιηµένος και αποφασισµένος να
κατακτήσει τη γνώση. Τέλος, ο έλλειψη διαγωνισµάτων, βαθµολογίας, εξέτασης και αναλυτικού
προγράµµατος προστατεύει την εκπαιδευτική διαδικασία από το φαινόµενο αυτό. Ο εκπαιδευτικός
στα Σ∆Ε οφείλει µε τη στάση του να επιβραβεύει και να εµψυχώνει συνεχώς τους εκπαιδευόµενούς
του για να τους βοηθήσει να προχωρήσουν παρακάτω και να αποτινάξουν από πάνω τους όποια
δυσάρεστη εµπειρία φέρουν µαζί τους από την προηγούµενη εκπαίδευσή τους. Αυτή η δεύτερη
ευκαιρία πρέπει να είναι αποστασιοποιηµένη από διακρίσεις και αδιαφορία γιατί αυτές στιγµάτισαν
την πρότερη εκπαιδευτική τους εµπειρία και θα αποβούν καταστροφικές εάν επανεµφανιστούν.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή, η καταγραφή και η ανάλυση µέσα από τα
εµπειρικά δεδοµένα των απόψεων των εκπαιδευοµένων, που αποσκοπούν στην ανίχνευση και τη
διερεύνηση των αντιλήψεών τους απέναντι στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού στα Σ∆Ε.
Πρόκειται για µία εµπειρική έρευνα η οποία εκτός από τον κεντρικό σκοπό στον οποίο επιχειρείται
να ανταποκριθεί εστιάζει και σε επιµέρους δευτερεύοντες στόχους σε σχέση µε το βασικό σκοπό.
Ο πρώτος επιµέρους στόχος της έρευνας εξετάζει τη γενικότερη στάση των εκπαιδευοµένων
απέναντι στα Μαθηµατικά µετά τη φοίτησή τους στα Σ∆Ε. ∆εύτερο στόχο της έρευνας αποτέλεσε η
διατήρηση την επαφής των εκπαιδευοµένων µε το γνωστικό αντικείµενο του Αριθµητικού
Γραµµατισµού ένα χρόνο µετά το πέρας των µαθηµάτων. Τρίτο στόχο της έρευνας η ανάδειξη των
χαρακτηριστικών του «καλού δασκάλου» του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Εν συνεχεία, ζητούµενο
της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου των Νέων Τεχνολογιών και των νέων µεθόδων
διδασκαλίας στο µάθηµα. Τέλος, είχε σα στόχο να συγκεντρωθούν προτάσεις και λύσεις που έχουν
κατατεθεί προκειµένου να αρθούν τυχόν δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο θεσµός των Σ∆Ε. Πέρα από
τους επιµέρους στόχους που σχετίζονται µε την µεθοδολογία του γραµµατισµού επιχειρείται µια
απόπειρα καταγραφής (πριν από κάθε συνέντευξη) και επαλήθευσης των προσδοκιών του
εκπαιδευτικού απέναντι στις απαντήσεις που θα δοθούν από τους εκπαιδευόµενους.

Μεθοδολογία
∆είγµα
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 16 αποφοίτους εκπαιδευόµενους του Σχολείου
∆εύτερης Ευκαιρίας Αριδαίας, το οποίο αποτελεί παράρτηµα του Σ.∆.Ε. Γιαννιτσών. Οι
εκπαιδευόµενοι αυτοί φοιτούσαν το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 στο δεύτερο έτος στα Σ∆Ε και η
ερευνήτρια ήταν και η

εκπαιδεύτριά τους στον Αριθµητικό Γραµµατισµό. Από τους 16

εκπαιδευόµενους υπερτερούσαν οι γυναίκες µε ποσοστό 62,5%, ενώ οι άνδρες ήταν µόλις έξι, µε
ποσοστό δηλαδή 37,5%. Η Αριδαία είναι η κωµόπολη της περιοχής Αλµωπίας, οπότε και το Σχολείο
φιλοξενούσε µαθητές και από τα γύρω χωριά. Συγκεκριµένα, εννέα από τους µαθητές κατοικούσαν
στην Αριδαία (ποσοστό 56%) και οι υπόλοιποι επτά ερχόντουσαν από έξι διαφορετικά χωριά της
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περιοχής αυτής (Άψαλο, Ξιφιανή, Νέα Ζωή, Λουτράκι, Πιπεριά και Αρχάγγελο). Το ηλικιακό εύρος
του δείγµατος ήταν τα 31 χρόνια µε τον µικρότερο µαθητή να είναι ηλικίας 26 ετών και τη
µεγαλύτερη µαθήτρια 57 ετών. Οι µισοί µαθητές ανήκαν ηλικιακά στην κλάση 31-45 ετών, τέσσερις
µεταξύ 18-30 και οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν ηλικία από 46 ετών και πάνω. Πιο αναλυτικά δίνονται
οι ηλικίες των εκπαιδευοµένων στο παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Ηλικία εκπαιδευοµένων
Ηλιακή οµάδα

Συχνότητα

18- 30

4

31-45

8

46 και πάνω

4

Όσον αφορά την απασχόληση των εκπαιδευοµένων, αυτή ποικίλει από µαθητή σε µαθητή
αλλά κοινή συνισταµένη όλων είναι ότι ασχολούνται επικουρικά µε τη γεωργία. Η περιοχή που
βρίσκεται το Σχολείο είναι καθαρά αγροτική, οπότε όλοι οι µαθητές είτε έχουν οι ίδιοι χωράφια µε
καλλιέργειες, είτε βοηθούν συζύγους, συγγενείς σε αγροτικές εργασίες. Η βασική τους ιδιότητα είναι:
οικοκυρικά για κάποιες γυναίκες, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστηµάτων, ελαιοχρωµατιστές, ξυλέµποροι,
αλλά φυσικά και υπάρχουν και τρεις µαθητές άνεργοι, οι οποίοι είναι οι δύο στην πρώτη ηλικιακή
οµάδα και η τρίτη στη δεύτερη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη ηλικιακά µαθήτρια εργάζεται
στο ∆ηµόσιο, ως υπάλληλος σε γραφείο. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί δίνεται αναλυτικά η εικόνα
των εκπαιδευοµένων αναφορικά µε την πρωτεύουσα εργασία τους.

Πίνακας 2: Απασχόληση εκπαιδευοµένων
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Πωλητής/ τρια

2

12,5

∆ηµόσιο

1

6,25

Ελαιοχρωµατιστής

3

18,75

Άνεργος/ η

3

18,75

Ιδιοκτήτης(κοµµωτηρίου, καταστήµατος, bar)

3

18,75

Ξυλεία

1

6,25

Οικοκυρικά

3

18,75

ΣΥΝΟΛΟ

16

100
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Τέλος αξίζει να σηµειωθεί, ως ευχάριστη έκπληξη, ότι µετά τα Σ∆Ε κατάφεραν να γραφτούν
και να φοιτήσουν στο Εσπερινό Λύκειο της Αριδαίας και να συνεχίσουν τις σπουδές τους επτά από
τους δεκαέξι µαθητές κυνηγώντας το όνειρό τους (ποσοστό κοντά στο 44%).

∆ιαδικασία

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου του 2012 ατοµικά µε
κάθε εκπαιδευόµενο τις περισσότερες φορές στο χώρο εργασίας του (σε κάποιο διάλειµµα ή στη λήξη
της εργασίας τους) ή στο σπίτι τους. Αρχικά, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ενηµερώθηκαν
τηλεφωνικά για την ερευνητική διαδικασία και παράλληλα αποδέχονταν ή όχι την πρόσκλησή για τη
συµµετοχή στην έρευνα. ∆εν υπήρχε καµία αρνητική απάντηση, αντιθέτως έδειξαν ιδιαίτερο
ενθουσιασµό και µεγάλη προθυµία για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία. Κανονίστηκε λοιπόν
συνάντηση µε τον καθένα ξεχωριστά όπου στην αρχή ενηµερώνονταν για την απόλυτη εχεµύθεια της
συνέντευξης αλλά και για τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας και στη συνέχεια άρχιζε η
συνέντευξη. Στο τέλος της συνέντευξης ακολουθούσε ένα γραπτό τεστ όπου σαν τεστ αξιολόγησης
έλεγχε τις υπάρχουσες γνώσεις στα µαθηµατικά ένα χρόνο µετά τα Σ∆Ε. Το τεστ αυτό ήταν
προαιρετικό και το συµπλήρωναν µόνο όσοι ήθελαν. Στο µέρος αυτό της γραπτής δοκιµασίας ένας
εκπαιδευόµενος αρνήθηκε να το συµπληρώσει και έµεινε µόνο στη συνέντευξη.

Ερευνητικό εργαλείο

Η ερευνητική µέθοδος που επιλέχθηκε βασίζεται στη διεξαγωγή συνεντεύξεων, η οποία
απευθύνεται από τον ερευνητή προς τον ερωτώµενο. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις (semi-structured interviews) χωρισµένες σε τρεις βασικές ενότητες: α) Οι
σπουδές τους ένα χρόνο µετά τα Σ∆Ε, β) Τα µαθηµατικά τότε και τώρα και γ) Ο Αριθµητικός
Γραµµατισµός στα Σ∆Ε. Η αρχική επιλογή της χρήσης συνεντεύξεων, ως µιας ποιοτικής µεθόδου
συλλογής δεδοµένων, βασίστηκε στα βασικά πλεονεκτήµατα τα οποία παρουσιάζει:
-

Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορία σε βάθος ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συµπεριφορών, στάσεων, αξιών
και αντιλήψεων.
-

Η συνέντευξη προϋποθέτει την αµεσότητα της σχέσης µεταξύ του ερευνητή και του ερωτώµενου

και µπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση θεµάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν,
µεταβάλλοντας ή τροποποιώντας πολλές φορές ακόµη και το ίδιο το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο..
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Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συµπεριφορές, στάσεις και

αντιλήψεις των ερωτώµενων, δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσµο και τα κοινωνικά φαινόµενα µέσα
από τις εµπειρίες και τα «µάτια» των κοινωνικών υποκειµένων (Ιωσηφίδης, 2005).
Επιλέχθηκε η µέθοδος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης καθώς χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο
προκαθορισµένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των
ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του περιεχοµένου των ερωτήσεων ανάλογα µε τον ερωτώµενο
και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεµάτων για συζήτηση. Οι ερωτήσεις που
χρησιµοποιηθήκαν στην ηµιδοµηµένη συνέντευξη ήταν όλες ανοικτές ερωτήσεις (open questions).
Είναι ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν τον ερωτώµενο ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως
προκαθορισµούς. Το είδος αυτό των ερωτήσεων χρησιµοποιείται κυρίως στις µη δοµηµένες και στις
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις.
Τα πλεονεκτήµατα των ανοιχτών ερωτήσεων είναι ότι:
•

Είναι ευέλικτες

•

Επιτρέπουν να προχωρήσει η συνέντευξη σε βάθος ή να ξεκαθαριστούν παρανοήσεις

•

∆ίνουν τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα όρια της γνώσης του αποκρινόµενου

•

Ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη σχέση µεταξύ συνεντευκτή και αποκρινόµενου

•

Επιτρέπουν να γίνει µια πιο αληθινή αξιολόγηση αυτού που πιστεύει πραγµατικά ο
αποκρινόµενος και

•

Μπορούν να παράγουν απρόσµενες ή απροσδόκητες αποκρίσεις

Τα µειονεκτήµατα των ανοικτών ερωτήσεων αναφέρονται στις πιθανότητες να χαθεί ο
έλεγχος από το συνεντευκτή και ιδιαίτερα στη µεγαλύτερη δυσκολία τους να αναλυθούν σε σχέση µε
τις κλειστές ερωτήσεις (Robson, 2010).
Η συνέντευξη πραγµατοποιούνταν ατοµικά µε το κάθε υποκείµενο και ηχογραφούνταν ώστε
να αναλυθούν µε περισσότερη ακρίβεια οι απαντήσεις των ερωτώµενων. Φυσικά, οι ερωτώµενοι
δήλωναν από την αρχή τη συναίνεση τους στη χρήση µηχανής ηχογράφησης και εφόσον έδιναν
αρνητική απάντηση ο ερευνητής κρατούσε γραπτώς τις απαντήσεις. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν
και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνήθηκαν. Τα δεδοµένα τα οποία προέκυψαν από τις συνεντεύξεις
κωδικοποιήθηκαν µε βάση φράσεις και λέξεις κλειδιά (Auerbach&Silverstein, 2003).
Άξονες συνέντευξης

Με βάση τη γνώση της κατάστασης που έχει ο ερευνητής, συντάσσει έναν «οδηγό
συνέντευξης». Αυτός προσδιορίζει τις κύριες θεµατικές της έρευνας. Ο συνεντευκτής «…είναι
ελεύθερος προς τον τρόπο που τίθενται οι ερωτήσεις, ως προς τη σύνταξη, τη σειρά, µπορεί µάλιστα να
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προσθέσει και άλλες, είναι όµως υποχρεωµένος να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται από
την έρευνα», σηµειώνει ο Φίλιας (Φίλιας, 2001: 134), για να προσθέσει όµως πιο κάτω: «η ελευθερία
του συνεντευκτή και του ερωτώµενου δεν είναι ολοκληρωτική, αλλά περιορίζεται από το πλαίσιο της
έρευνας. Ο ερωτώµενος µπορεί να απαντήσει όπως θέλει, αλλά όχι να µιλήσει για οτιδήποτε, ο
συνεντευκτής τον επαναφέρει στο θέµα. Πρέπει να καταλάβει το βάθος των απαντήσεων του
ερωτώµενου και να τις προσανατολίσει στο αντικείµενο της συνέντευξης.».
Η συνέντευξη αποτελούνταν από δεκατρείς ερωτήσεις, αν και αρχικά είχαν επιλεχθεί
περισσότερες, καταλήξαµε στον αριθµό αυτό κρίνοντας ότι καλύπτουν πλήρως τα ερευνητικά
ερωτήµατα που έχουν τεθεί από την έρευνα. Επίσης, λάβαµε υπόψη µας τη διάρκεια της συνέντευξης
έτσι ώστε να µην «κουράσουµε» τον ερωτώµενο για να µην επηρεαστούν τα αποτελέσµατα της
έρευνας. Σε κάθε συνέντευξη υπήρχε η ίδια λογική των ερωτήσεων η οποία χωρίστηκε σε πέντε
στάδια. Αρχικά υπήρχε η εισαγωγή όπου παρουσίασα τον εαυτό µου, εξήγησα το σκοπό της
συνέντευξης, διαβεβαίωσα για την εχεµύθεια και ζήτησα άδεια για να µαγνητοφωνήσω τη
συνέντευξη.
Στη συνέχεια το «ζέσταµα» όπου άρχισε µε δύο ερωτήσεις µη απειλητικές έτσι ώστε να
δηµιουργηθεί ένα κλίµα πρόσφορο για εποικοδοµητική συζήτηση όπου ρωτήθηκε το τι συµβαίνει ένα
χρόνο µετά τα Σ∆Ε, αν συνέχισαν ή όχι τις σπουδές τους κι αν έµειναν ευχαριστηµένοι από την
επιλογή τους και επίσης όσον αφορά τα Σ∆Ε ποιος ήταν ο λόγος που πήγαν. Στο κύριο µέρος της
συνέντευξης υπήρχαν δύο άξονες- θεµατικές: Τα Μαθηµατικά και ο Αριθµητικός Γραµµατισµός. Στον
πρώτο άξονα οι εκπαιδευόµενοι ρωτήθηκαν για τη γνώµη που έχουν για τα Μαθηµατικά, αν η στάση
τους άλλαξε µετά τη φοίτησή τους στα Σ∆Ε και πως τα χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους.
Στον δεύτερο άξονα τέθηκαν όλες οι ερωτήσεις που σχετίζονται µε το µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού στα Σ∆Ε. Αρχικά, τι θυµούνται από το µάθηµα που κάναµε στο σχολείο µαζί και αν
έχουν ασχοληθεί ξανά µε τις σηµειώσεις µας, τι θεωρούν οι ίδιοι καλό δάσκαλο, αν επιθυµούν τις
Νέες Τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας στο µάθηµα, τι εµπόδια συνάντησαν, αν
επιθυµούν επίσηµο εγχειρίδιο και αναλυτικό πρόγραµµα αλλά και µε τι θέµατα θα ήθελαν να
ασχολείται ο Αριθµητικός Γραµµατισµός. Ακολούθησε το στάδιο του χαλαρώµατος για να διαλυθεί
οποιαδήποτε ένταση πιθανά να δηµιουργήθηκε µε µια απλή ερώτηση: πως θα σχεδίαζαν οι ίδιοι το
µάθηµα του Α.Γ. έτσι ώστε να περάσουµε στο κλείσιµο της συνέντευξης όπου ευχαριστεί ο
συνεντευκτής για τη συνέντευξη και χαιρετίζει τον εκπαιδευόµενο. Συνοπτικά, δίνεται παρακάτω ο
Πίνακας µε τους άξονες της συνέντευξης(Robson, 2010).
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Πίνακας 3: Σχεδιάγραµµα συνέντευξης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΑΜΑ

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αν συνέχισαν ή όχι τις σπουδές τους
Ποιος είναι ο λόγος που πήγαν στα Σ∆Ε

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ποια είναι η γνώµη τους για τα Μαθηµατικά
Αν έχει αλλάξει καθόλου η στάση τους για τα Μαθηµατικά
µετά τη φοίτησή τους στα Σ∆Ε
Πως τα χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αν θυµούνται κάτι από αυτά που κάναµε και αν
ασχολήθηκαν ξανά
Τι θεωρούν οι ίδιοι καλό δάσκαλο
Αν επιθυµούν τις Νέες Τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους
στη διδασκαλία του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Αν συνάντησαν κάποια εµπόδια στο µάθηµα
Αν

επιθυµούν

επίσηµο

εγχειρίδιο

και

αναλυτικό

πρόγραµµα στον ΑΓ
Τι θέµατα θα ήθελαν να περιλαµβάνει ο ΑΓ
ΧΑΛΑΡΩΜΑ

Πως θα σχεδίαζαν οι ίδιοι το µάθηµα του ΑΓ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αποτελέσµατα
Ερώτηση 1: Έχεις συνεχίσει τις σπουδές σου µετά το Σ∆Ε; Έµεινες ευχαριστηµένος γι’ αυτή
σου την επιλογή ή το έχεις µετανιώσει;
Στην πρώτη αυτή εισαγωγική ερώτηση οι εκπαιδευόµενοι απάντησαν καταφατικά,
δηλώνοντας ότι δεν το έχουν µετανιώσει καθόλου επτά από τους δεκαέξι οι οποίοι έχουν συνεχίσει
όλοι µαζί στο Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας. Αρνητικά απάντησαν οι υπόλοιποι εννέα από τους οποίους
η συντριπτική πλειοψηφία (οχτώ από τους εννιά) απάντησαν ότι δεν το έχουν µετανιώσει ενώ η µία
εκπαιδευόµενη µόνο απάντησε ότι δε συνέχισε και το έχει µετανιώσει.
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Πίνακας 4: Συνέχισαν τις σπουδές τους µετά τα Σ∆Ε; Έµειναν ευχαριστηµένοι από την επιλογή
αυτή;
Απάντηση

Συχνότητα

Ποσοστό

∆εν το µετάνιωσαν

Να

7

43,75%

7/7 (100%)

9

56,25%

8/9 (89%)

Το µετάνιωσαν

ι
Όχι

1/9 (11%)

Ερώτηση 2: Ποιος ήταν ο λόγος που πήγες στα Σ∆Ε;
Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευόµενοι έδωσαν παραπάνω από µία απαντήσεις- λόγους (για
παράδειγµα η πρώτος εκπαιδευόµενη µου είπε τρείς λόγους: για να βρει µια καλύτερη δουλειά, γιατί
το είχε απωθηµένο αλλά και γιατί ήθελε να µορφωθεί) . Στον παρακάτω Πίνακα 5 δίνεται η απάντηση
των εκπαιδευόµενων και δίπλα η συχνότητα που τη συναντάµε σε όλες τις συνεντεύξεις.
Πίνακας 5: Ο λόγος που πήγαν στα Σ∆Ε
Λόγος

Συχνότητα

∆ουλειά

6

Απωθηµένο

9

Γνώση

9

Παρέα

1

Προσωπική εξέλιξη

1

Εξάσκηση του νου

1

Για να ξεφεύγει από την καθηµερινότητα

1

Ερώτηση 3: Ποια είναι η γνώµη σου για τα Μαθηµατικά;
Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευόµενοι εξέφραζαν τη γνώµη τους για τα Μαθηµατικά. Υπήρχε η
εξής κλίµακα απαντήσεων: Μου αρέσουν πάρα πολύ, µου αρέσουν πολύ, µου αρέσουν, ούτε µου
αρέσει ούτε δεν µου αρέσει και τέλος δεν µου αρέσουν. Οι απαντήσεις συγκεντρωµένες δίνονται από
τον παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6: Η γνώµη τους για τα Μαθηµατικά
Γνώµη

Συχνότητα

Μου αρέσουν πάρα πολύ

2

Μου αρέσουν πολύ

5
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Μου αρέσουν

3

Ούτε µου αρέσουν ούτε δεν µου αρέσουν

2

∆εν µου αρέσουν

4

Ερώτηση 4: Έχει αλλάξει καθόλου η στάση σου για τα Μαθηµατικά µετά τα Σ∆Ε;
Εδώ οι εκπαιδευόµενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν µια ανασκόπηση από τα σχολικά τους
χρόνια στο ∆ηµοτικό µέχρι σήµερα (ως απόφοιτοι Σ∆Ε ή όσοι συνέχισαν ως µαθητές Λυκείου) στο
µάθηµα των Μαθηµατικών. Συγκεκριµένα, σχολίαζαν τη θέση τους στο µάθηµα αυτό στο πέρασµα
των χρόνων και διαπίστωναν αν έχει αλλάξει καθόλου η στάση τους απέναντι στα Μαθηµατικά µετά
την εµπειρία τους στα Σ∆Ε. Για τους περισσότερους άλλαξε η στάση τους προς το καλύτερο όλα αυτά
τα χρόνια, µία µαθήτρια θεώρησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η στάση της γιατί πάντα τα αγαπούσε,
ενώ δύο µαθητές πάλι δεν άλλαξαν στάση αλλά αυτή τη φορά γιατί δεν τους άρεσαν ποτέ. Αναλυτικά
οι απαντήσεις τους στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.
Πίνακας 7: Άλλαξε η στάση τους για τα Μαθηµατικά µετά τα Σ∆Ε;
Στάση

Συχνότητα

Άλλαξε προς το καλύτερο

13

∆εν άλλαξε, πάντα της άρεσαν

1

∆εν άλλαξε, ποτέ δεν τους άρεσαν

2

Ερώτηση 5: Πως χρησιµοποιείς τα Μαθηµατικά στην καθηµερινότητά σου;
Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευόµενοι είχαν την ευκαιρία πάλι να δώσουν παραπάνω από µια
απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Στον Πίνακα 8 δίνεται η συχνότητα που εµφανίζει κάθε απάντησή τους
Πίνακας 8: Πως χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά στην καθηµερινότητά τους
Χρήση

Συχνότητα

∆ουλειά (ταµείο, χωράφια, µετρήσεις, εµβαδά)

14

Λογαριασµούς

5

Συναλλαγές

16

Φορολογικές ∆ηλώσεις/ Λογιστικά

4

Τιµολόγια

1

Τράπεζες/ ∆άνεια

3
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Ερώτηση 6: Τι θυµάσαι από αυτά που ασχοληθήκαµε µαζί στον Αριθµητικό Γραµµατισµό;
Εδώ οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να θυµηθούν µε τι θέµατα ασχοληθήκανε στον Αριθµητικό
Γραµµατισµό στην τελευταία τους χρονιά στα Σ∆Ε. Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων έχει γίνει σε
τέσσερις άξονες: Τίποτα, Ελάχιστα, Σχεδόν όλα, Όλα. Ανάλογα µε τα θέµατα που θυµόντουσαν
κατηγοριοποιούνταν και οι απαντήσεις τους. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους στον Πίνακα 9 που
ακολουθεί.
Πίνακας 9: Πόσα πράγµατα θυµούνται από τον Αριθµητικό Γραµµατισµό;
Τι θυµούνται

Συχνότητα

Τίποτα

4

Ελάχιστα

3

Σχεδόν όλα

5

όλα

4

Ερώτηση 7: Ασχολήθηκες ξανά µε τις σηµειώσεις µας µετά το τέλος της σχολικής χρονιάς στα
Σ∆Ε;
Στην ερώτηση αυτή οι µαθητές απαντούσαν µε Ναι ή Όχι συγκεκριµένα δύο µόνο απάντησαν
Ναι και η συντριπτική πλειοψηφία, δώδεκα άτοµα, απάντησαν Όχι. Τρεις εκπαιδευόµενες, από τις
οποίες οι δύο απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αυτή και η µία θετικά, δήλωσαν ότι έπαιρναν τις
σηµειώσεις του Αριθµητικού Γραµµατισµού µαζί τους στο Εσπερινό Λύκειο στο µάθηµα της
Άλγεβρας και της Γεωµετρίας και τις είχαν κάτι σαν «βοήθηµα »,κάθε φορά που δε θυµόντουσαν µια
έννοια που διδαχθήκανε στα Σ∆Ε και την συναντούσαν στο Λύκειο. Παρόλα αυτά την απάντηση αυτή
την καταχώρησα στο Όχι γιατί στην ουσία δεν είναι ότι έχουν ασχοληθεί ξανά µε τις σηµειώσεις µετά
το τέλος της σχολικής χρονιάς στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι απαντήσεις τους συγκεντρωτικά στον
Πίνακα10 που ακολουθεί.
Πίνακας 10: Ασχολήθηκαν µε τις σηµειώσεις του µαθήµατος µέχρι σήµερα;
Ασχολήθηκαν ξανά

Συχνότητα

Ναι

2

Όχι

14

Ερώτηση 8: Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο καλός δάσκαλος;
Στην ερώτηση αυτή ο εκπαιδευόµενος είχε την ευκαιρία να περιγράψει πως φαντάζεται στο
µυαλό του τον «καλό» δάσκαλο. Φυσικά, στην προσπάθειά τους να σκιαγραφήσουν τον καλό
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εκπαιδευτικό έδιναν παραπάνω από ένα χαρακτηριστικά. Στον Πίνακα 11 δίνονται συγκεντρωτικά οι
απαντήσεις των εκπαιδευόµενων.
Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Να ξέρει να διδάσκει σε ενήλικες- εµπειρία

4

Να έχει µεταδοτικότητα

7

Να επιβραβεύει τους µαθητές

1

Να σέβεται τους µαθητές

1

Να έχει επιµονή

1

Να µην τους φωνάζει/να είναι ήρεµος/ να είναι φιλικός

8

Να είναι δίπλα στον µαθητή, να βοηθάει

7

Να αγαπάει αυτό που κάνει/ να µη βαριέται/να έχει όρεξη για δουλειά

8

Να είναι και λίγο ψυχολόγος

1

Να µην είναι ειρωνικός

1

Να έχει υποµονή/ να έχει γερά νεύρα

11

Ερώτηση 9: Πιστεύεις ότι οι Νέες Τεχνολογίες και οι νέες µέθοδοι διδασκαλίας θα βοηθούσαν
στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού;
Η ερώτηση αυτή έχει δύο υποερωτήµατα. Το πρώτο υποερώτηµα αφορά τις Νέες Τεχνολογίες
και το αν αυτές µπορούν να συµβάλουν στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Με τον όρο
Νέες Τεχνολογίες, όπως γινόταν επεξήγηση και στους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης, εννοούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε τις διάφορες εφαρµογές τους (π.χ.
διαδίκτυο, excel, εκπαιδευτικά λογισµικά για µαθηµατικά, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες κλπ). Στο
δεύτερο υποερώτηµα εξετάζεται αν οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν τις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας
στον Αριθµητικό Γραµµατισµό. Με τον όρο σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, όπως διασαφηνίζονταν
κατά την ερώτηση, εννοούνται η οµαδοσυνεργατική µέθοδος αλλά και η µέθοδος των σχεδίων
εργασίας (projects). Οι απαντήσεις που και στις δύο ερωτήσεις ήταν τριών τύπων: Ναι, Όχι ή
Επικουρικά, δίνονται στους παρακάτω Πίνακες 12 και 13.
Πίνακας 12: Οι νέες Τεχνολογίες θα συµβάλουν θετικά στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού;
Απάντηση

Συχνότητα

Ναι

7

Όχι

6

Επικουρικά

3
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Πίνακας 13: Οι νέες µέθοδοι διδασκαλίας θα συµβάλουν θετικά στο µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού;
Απάντηση

Συχνότητα

Ναι

5

Όχι

7

Επικουρικά

4

Ερώτηση 10: Τι εµπόδια ή δυσκολίες συνάντησες στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού;
Στην ερώτηση αυτή ο εκπαιδευόµενος καλείται να απαντήσει αν και που συνάντησε εµπόδια στο
µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού, όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας το εµπόδιο ή τη δυσκολία.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση αυτή ήταν ποικίλες και αφορούσαν το µάθηµα
καθεαυτό ή την υποδοµή, ή ακόµα και την πληρωµή των καθηγητών. Πιο συγκεκριµένα τα
αποτελέσµατα στον παρακάτω Πίνακα 14.
Πίνακας 14: Ποια εµπόδια συνάντησαν στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Εµπόδια/ δυσκολίες

Συχνότητα

Κάποιες φορές δεν µπορούσα να παρακολουθήσω γιατί το µάθηµα ήταν γρήγορο

5

Κανένα εµπόδιο

2

Εµπόδια που αφορούν την υποδοµή (καλοριφέρ, υπολογιστές κλπ)

5

Κάποιες φορές το µάθηµα ήταν αργό και δεν υπήρχε ενδιαφέρον

2

Άργησαν πολύ οι καθηγητές να έρθουν στο σχολείο

2

Κακή πληρωµή καθηγητών

1

Κάποιοι συµµαθητές «πεταγόντουσαν» στο µάθηµα και δεν µε άφηναν να
απαντήσω στην ερώτηση που µου έκανε ο καθηγητής
Στην αρχή δυσκολεύτηκα να µπω στο κλίµα του µαθήµατος

1
1

Ερώτηση 11: Θεωρείς ότι αν υπήρχε βιβλίο και συγκεκριµένη ύλη για το µάθηµα του
Αριθµητικού Γραµµατισµού θα ήταν καλύτερα για σένα;
Η ερώτηση αυτή αποτελείται πάλι από δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος ρωτήθηκαν οι
εκπαιδευόµενοι αν θα επιθυµούσαν να υπάρχει επίσηµο εγχειρίδιο από το Σ∆Ε αντί για τις
σηµειώσεις- φωτοτυπίες του εκπαιδευτικού ενώ στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης αν θα ήθελαν να
υπάρχει επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα για το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Στις
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απαντήσεις των εκπαιδευοµένων έχουµε ταύτιση, συγκεκριµένα επτά Ναι και εννιά Όχι και στις δύο
ερωτήσεις, όπως φαίνεται και από τους πίνακες 15 και 16.
Πίνακας 15: Θα επιθυµούσαν επίσηµο εγχειρίδιο στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Άποψη εκπαιδευόµενου

Συχνότητα

Ναι

7

όχι

9

Πίνακας 16: Θα επιθυµούσαν αναλυτικό πρόγραµµα στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Άποψη εκπαιδευόµενου

Συχνότητα

Ναι

7

όχι

9

Ερώτηση 12: Με τι θέµατα θα ήθελες να ασχολείται ο Αριθµητικός Γραµµατισµός;
Στην ερώτηση αυτή, η οποία έρχεται σα συνέχεια της προηγούµενης ο εκπαιδευόµενος επιλέγει
θέµατα που ο ίδιος θα ήθελε να πραγµατεύεται το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Οι
απαντήσεις που δόθηκαν δίνονται στον Πίνακα 17.
Πίνακας 17: Ποια θεµατολογία θα προτιµούσαν στον Αριθµητικού Γραµµατισµού
Θεµατολογία

Συχνότητα

Θέµατα απλά καθηµερινά, όπως αυτά που είδαµε µαζί

10

Θέµατα πιο σύνθετα, παρόµοια Γυµνασίου

6

Ερώτηση 13: Πως θα σχεδίαζες εσύ ο ίδιος το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού; Πως το
οραµατίζεσαι;
Σε αυτή ερώτηση δόθηκε η ευκαιρία στον εκπαιδευόµενο να φανταστεί πως θα ενεργούσε αν ο
ίδιος είχε την ευθύνη του σχεδιασµού του µαθήµατος του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Ως τελευταία
ερώτηση, εφόσον ο ερωτώµενος έχει ξεπεράσει το όποιο άγχος της συνέντευξης µπορεί να είχε
αρχικά, µπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ξεφύγει από την ιδιότητα του µαθητή και να
αναλάβει ηγετικό ρόλο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν και συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 18 είναι πολύ
ενδιαφέρουσες και ποικίλουν, κάποιες από αυτές δεν έχουν να κάνουν µόνο µε το µάθηµα αλλά
γενικά µε τα Σ∆Ε, αφορούν όµως προτάσεις βελτίωσης κατ’ επέκταση και του µαθήµατος.
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Πίνακας 18: Σχεδιασµός για το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού;
Προτάσεις βελτίωσης µαθήµατος

Συχνότητα

Επίσηµο βιβλίο και ύλη

2

Επαναληπτικά διαγωνίσµατα

1

Προγραµµατισµός

2

Υποδοµή (καλοριφέρ, υπολογιστές κλπ)

14

Καθηγητές από την αρχή της χρονιάς

16

Σ∆Ε ανεξάρτητα και σε κάθε πόλη

2

Λιγότερα παιδιά στην αίθουσα

1

Εκπαιδευτικές εκδροµές

1

Καλή συνεργασία, όρεξη για δουλειά από όλους

2

Κοινά αποδεκτή ύλη

1

Τεστ αξιολόγησης
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της έρευνας θεωρήθηκε σηµαντικό να συµπεριληφθεί ως
επιπρόσθετο κοµµάτι ένα τεστ αξιολόγησης στην προσπάθεια να εξεταστεί τι θυµούνται οι
εκπαιδευόµενοι ένα χρόνο µετά την αποφοίτησή τους από τα Σ∆Ε. Τα θέµατα που επιλέχθηκαν ήταν
προσαρµοσµένο στο επίπεδο των Σ∆Ε και αποτελούν σηµεία της ύλης που εξετάστηκαν ενδελεχώς
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Το τεστ περιελάµβανε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος ο εκπαιδευόµενος καλείται να εκτελέσει
τις τέσσερις βασικές πράξεις ενώ στο δεύτερο να λύσει ένα πρακτικό πρόβληµα µε δύο ερωτήµατα
που αφορούν το εµβαδό και τα ποσοστά. Απλές εφαρµογές δηλαδή των όσων είχανε δει ένα χρόνο
πριν στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού.
Η συµπλήρωση του τεστ ήταν καθαρά προαιρετική οπότε ήταν στην ευχέρεια του
εκπαιδευόµενου αν ήθελε να το συµπληρώσει. Από τους δεκαέξι εκπαιδευόµενους µόνο ένας
αρνήθηκε να το συµπληρώσει οπότε το δείγµα ήταν πλέον δεκαπέντε άτοµα.
Πίνακας 19: Πόσοι απάντησαν σωστά σε κάθε ερώτηµα του τεστ;
Πράξεις

Πρόβληµα

Πρόσθεση

Αφαίρεση

Πολλαπλασιασµός

∆ιαίρεση

Εµβαδόν

Ποσοστό

12

15

9

4

9

3
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Προσδοκίες
Πριν να πραγµατοποιηθούν οι συνεντεύξεις, συντάχθηκε για κάθε εκπαιδευόµενο ξεχωριστά µια
παράγραφο στην οποία αναφέρονται οι προσδοκίες του εκπαιδευτή- ερευνητή για το τι θα απαντήσει
ο ερωτώµενος σε κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις της συνέντευξης:
1. Ποια είναι η γνώµη του για τα Μαθηµατικά
2. Αν θυµάται κάτι από αυτά που κάναµε και αν ασχολήθηκε ξανά
3. Αν επιθυµεί τις Νέες Τεχνολογίες

και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας στο µάθηµα του

Αριθµητικού Γραµµατισµού
4. Αν επιθυµεί επίσηµο εγχειρίδιο και αναλυτικό πρόγραµµα για το µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού
5. Τι θέµατα επιθυµεί να πραγµατεύεται ο Αριθµητικός Γραµµατισµός
και τέλος
6. Ποια ήταν η επίδοσή του στο τεστ.
Οι παράγραφοι αυτοί βρίσκονται πριν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευοµένων µε τον τίτλο
«Προσδοκίες», όπως φαίνεται και στο Παράρτηµα.
Σκοπός της καινοτόµου αυτής προσπάθειας είναι να διαπιστωθεί αν οι προσδοκίες του
εκπαιδευτικού- ερευνητή αναφορικά µε τις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων στις ερωτήσεις της
συνέντευξης συµπίπτουν µε τις απαντήσεις που τελικά δόθηκαν.
Α] Στην ερώτηση «Ποια είναι η γνώµη σου για τα Μαθηµατικά;» οι προσδοκίες που γράφτηκαν για
τον καθένα βασίζονται στις εξής τρεις απαντήσεις: ∆εν του/της αρέσουν, Του/ της αρέσουν και Του/
της αρέσουν πολύ. Παρακάτω όπως φαίνεται στον Πίνακα 20 υπάρχουν αριστερά οι προσδοκίες του
ερευνητή αναφορικά µε τον αριθµό της συνέντευξης και δεξιά τις απαντήσεις του Πίνακα 6 απλά αντί
για συχνότητα αναφέρεται ο αριθµός της συνέντευξης για να υπάρξει ταυτοποίηση του
εκπαιδευόµενου.
Πίνακας 20: Προσδοκίες- απάντηση για τη γνώµη τους για τα Μαθηµατικά
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Μου αρέσουν πάρα πολύ

7,16
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Του/της αρέσουν πολύ

2,5,7,13,15

Μου αρέσουν πολύ

1,2,5,9,15

Του/της αρέσουν

3,6,8,9,16

Μου αρέσουν

6,8,10

Ούτε µου αρέσουν ούτε
δεν µου αρέσουν
∆εν του/της αρέσουν

1,4,10,11,12,14

∆εν µου αρέσουν

3,13
4,11,12,14

Από την αντιστοίχηση των εκπαιδευοµένων αξίζει να σχολιαστούν τέσσερα αποτελέσµατα (δε
θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούµε αν η απάντηση είναι αντί για το «µου αρέσουν», «µου αρέσουν
πολύ»). Αρχικά όπως φαίνεται από τους δύο πίνακες στις προσδοκίες παραλείπονται δύο απαντήσεις
που έδωσαν οι εκπαιδευόµενοι: «µου αρέσουν πάρα πολύ» και «ούτε µου αρέσουν, ούτε δεν µου
αρέσουν». Για την πρώτη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στο «µου αρέσουν πολύ» οπότε και δεν
θεωρείται ξεχωριστή σαν απάντηση. Τώρα όσον αφορά τη δεύτερη, που είναι µια ουδέτερη απάντηση
ο ερευνητής δε πίστευε ότι θα αντιπροσώπευε κανέναν µαθητή. Αντιθέτως, οι εκπαιδευόµενοι µε
αριθµό 3 και 13 απάντησαν ότι «δεν ξεχωρίζω το µάθηµα από τα άλλα µαθήµατα» και «ούτε κρύο,
ούτε ζέστη» ενώ θεωρήθηκε ότι θα ανήκαν στις κατηγορίες «του αρέσουν» και «του αρέσουν πολύ»,
αντίστοιχα. Οι δύο αυτές απαντήσεις είναι που αξίζουν προσοχή, γιατί και οι δύο συµµετείχαν ενεργά
στο µάθηµα, είχαν καλές γνώσεις στα Μαθηµατικά και φαινόταν ότι διασκεδάζουν στο µάθηµα αυτό,
ενώ στην ουσία τους είναι αδιάφορα τα µαθηµατικά όπως υποστηρίζουν. Χαρακτηριστικά ο
εκπαιδευόµενος µε αριθµό 13 ( σελ. 83) απάντησε: « Γιατί; Το ότι απαντούσα στις ερωτήσεις στο
µάθηµα δε σηµαίνει ότι είναι και το αγαπηµένο µου µάθηµα…».
Ένα άλλο αποτέλεσµα που εντυπωσιάζει είναι της εκπαιδευόµενης µε αριθµό 10. Θεωρήθηκε
ότι δεν της αρέσουν τα Μαθηµατικά γιατί δεν συµµετείχε στο µάθηµα, είχε πολλά κενά, δίσταζε να
εκφράσει απορίες και στο µάθηµα ήταν µονίµως σφιγµένη, εκφράζοντας ένα αίσθηµα φόβου. Στη
συνέντευξη όµως η ίδια δήλωσε « Τα µαθηµατικά µου αρέσουν αλλά ποτέ δεν µπόρεσα να µπω στο
πνεύµα τους… δεν ήµουν ποτέ καλή στο µάθηµα αυτό µέχρι το ∆ηµοτικό που πήγα δηλαδή»
(εκπαιδευόµενη #10, σελ 66). Από τα λόγια της συµπεραίνουµε ότι βλέπει τα Μαθηµατικά σαν ένα
παιχνίδι που της αρέσει αλλά δεν ήταν ποτέ καλή. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όπως δήλωσε γιατί δεν
είχε καλούς καθηγητές που να ασχολιούνται µε τους µαθητές στο ∆ηµοτικό όπως γινόταν στο Σ∆Ε,
που υπήρχε µεγάλη βοήθεια και υποµονή από πλευράς καθηγητών.
Τέλος, ένα αποτέλεσµα που αποτελεί ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτό της εκπαιδευόµενης µε
αριθµό 1. Θεωρήθηκε ότι δεν της αρέσουν καθόλου τα Μαθηµατικά και ότι τα φοβάται πολύ, αλλά
δήλωσε η ίδια «µου αρέσουν πολύ αλλά µου είναι δύσκολο να τα καταλάβω» (εκπαιδευόµενη #1, σελ
3). Αυτό αντικατοπτρίζει την προσπάθειά της από τα Σ∆Ε αλλά ακόµα περισσότερο από τη φοίτησή
της στο Εσπερινό Λύκειο όπου µε τη βοήθεια των καθηγητών δουλεύει σκληρά και καταλαβαίνει
πολλά περισσότερα και έχει αρχίσει να τα αγαπάει τα µαθηµατικά, άλλαξε η γνώµη της προς το
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καλύτερο όπως δήλωσε και στη συνέχεια της συνέντευξή της στην ερώτηση που αφορά τη στάση της
απέναντι στα Μαθηµατικά στο πέρασµα των χρόνων.

Β] Στην ερώτηση αν θυµούνται τίποτα και αν ασχολήθηκαν ξανά οι απαντήσεις ήταν πιο
συγκεκριµένες. Στην πρώτη ερώτηση, οι προσδοκίες για το τι θα απαντήσουν οι εκπαιδευόµενοι
βασίζονταν στις εξής τρεις: Τίποτα, Ελάχιστα, Σχεδόν όλα και Όλα. Στην δεύτερη σε Ναι και Όχι.
Στον παρακάτω Πίνακα 21, αναφέρονται οι προσδοκίες του ερευνητή για κάθε συνέντευξηεκπαιδευόµενο και δεξιά µεταφέρθηκε ο Πίνακας 9 αναφορικά µε τον αριθµό του εκπαιδευόµενου.
Πίνακας 21: Προσδοκίες- απάντηση για το τι θυµούνται από την ύλη του Αριθµητικού Γραµµατισµού
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Τίποτα

1,8,9,10,12

Τίποτα

10,12,13,14

Ελάχιστα

3,4,11,13,14,15

Ελάχιστα

8,9,11

Σχεδόν όλα

6,16

Σχεδόν όλα

1,3,4,6,16

Όλα

2,5,7

Όλα

2,5,7,15

Πίνακας 22: Προσδοκίες- απάντηση για το αν ασχολήθηκαν ξανά µε την ύλη του Αριθµητικού
Γραµµατισµού
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Ναι

2,5

Ναι

2,4

Όχι

1,3,4,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16

Όχι

1,3,4,6,7,8,9,10,11
12,13,14,15,16

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 21 ευχάριστη έκπληξη αποτελούν οι εκπαιδευόµενοι 1,4
και 15. Η εκπαιδευόµενη µε αριθµό 1 δεν ασχολήθηκε ξανά µε τις σηµειώσεις και ήταν µαθήτρια που
θεωρήθηκε ότι δεν της αρέσουν τα µαθηµατικά και ότι τα φοβάται. Στο αποτέλεσµα αυτό µπορεί να
συνηγορεί το γεγονός ότι στο Εσπερινό Λύκειο στα Μαθηµατικά είχε πάντα µαζί της τις σηµειώσεις
από τον Αριθµητικό Γραµµατισµό, όπως και να έχει όµως, αυτό σηµαίνει ότι είναι επιµελής και
παρακολουθούσε το µάθηµα στον Αριθµητικό Γραµµατισµό. Η εκπαιδευόµενη µε αριθµό 4 ήταν
επίσης µια αδύναµη µαθήτρια η οποία αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη που ασχολήθηκε έστω και λίγο
µε τις σηµειώσεις του µαθήµατος και θυµόταν την ύλη που είχε κάνει στο δεύτερο έτος στο Σ∆Ε.
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Τέλος, θετικό αποτέλεσµα ήταν και ο εκπαιδευόµενος µε αριθµό 15 ο οποίος παρόλο που δεν
ασχολήθηκε ξανά, θυµόταν πολύ καλά την ύλη του Σ∆Ε ένα χρόνο µετά ενώ θεωρήθηκε ότι θα
θυµάται ελάχιστα.
Αντιθέτως, αρνητικά ήταν τα αποτελέσµατα για τον εκπαιδευόµενο µε τον αριθµό 13 γιατί
ενώ συµµετείχε ενεργά στην τάξη και ήταν πολύ δυνατός µαθητής δε θυµόταν τίποτα από την ύλη. Η
προσδοκία ήταν ότι θα θυµόταν έστω και λίγα από τα θέµατα που είδαµε εν τούτοις η απάντησή του
ήταν κατηγορηµατική: «τίποτα».
Όσον αφορά τον Πίνακα 22 τα αποτελέσµατα ήταν λίγο πολύ αναµενόµενα. Λόγω των
πολλών υποχρεώσεων των ενηλίκων µαθητών δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ελεύθερος χρόνος πόσο
µάλλον χρόνος για διάβασµα. Για πολλούς η άρνηση στην ερώτηση αυτή ήταν παραπάνω από
προφανής. Όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη στις προσδοκίες του ερευνητή και επαληθεύτηκαν για την
εκπαιδευόµενη µε τον αριθµό 2 η οποία αγαπούσε τα Μαθηµατικά και είχε στη δουλειά της
περισσότερο ελεύθερο χρόνο γιατί µόνο εκεί προλαβαίνει να διαβάσει. Ευχάριστη έκπληξη η
εκπαιδευόµενη µε τον αριθµό 4, όπως αναφέρθηκε, που καταφέρνει να βρει έστω και λίγο χρόνο από
τις οικογενειακές της υποχρεώσεις και να ασχοληθεί µε τα Μαθηµατικά τα οποία όπως δήλωσε
φοβάται και δεν της αρέσουν καθόλου γιατί δεν τα καταλαβαίνει.

Γ]

Η επόµενη ερώτηση για την οποία γράφτηκαν προσδοκίες για το τι θα απαντήσουν οι

εκπαιδευόµενοι είναι η ερώτηση 9 η οποία έχει δύο σκέλη: αν επιθυµούν τις Νέες Τεχνολογίες και αν
επιθυµούν τις νέες µεθόδους διδασκαλίας στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Οι υποθετικές
απαντήσεις που δόθηκαν είναι δύο: Ναι και Όχι, όπως φαίνεται όµως και από τον Πίνακα 23 οι
µαθητές όµως έδωσαν και µια τρίτη απάντηση: «επικουρικά». Θεωρήθηκε ότι οι απαντήσεις τύπου:
«καµιά φορά µόνο», ή «µερικές φορές» ή «ναι αλλά όχι πάντα» δεν µπορούσαν να θεωρηθούν ούτε
καταφατικές ούτε αρνητικές. Αναλυτικά οι προσδοκίες και οι απαντήσεις για τον κάθε ένα
εκπαιδευόµενο στους δύο πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας 23: Προσδοκίες- απάντηση για το αν θα συµβάλουν οι Νέες Τεχνολογίες στο µάθηµα του
Αριθµητικού Γραµµατισµού
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Ναι

3,4,6,7,8,13,15,16

Ναι

4,6,7,9,13,15,16

Όχι

1,2,5,9,10,11,12,14 Όχι

3,5,10,11,12,14

Επικουρικά
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Στο σηµείο αυτό δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων γιατί στις
προσδοκίες έχουµε δύο απαντήσεις ενώ οι εκπαιδευόµενοι έδωσαν τρεις απαντήσεις. Για τους τρεις
που απάντησαν επικουρικά υπήρχε η προσδοκία ότι θα απαντήσουν οι δύο όχι και ο ένας ναι. Πέρα
από αυτό δεν εκτιµήθηκε σωστά ο εκπαιδευόµενος µε αριθµό 3 ο οποίος γνωρίζοντας ότι έχει καλές
σχέσεις µε τους υπολογιστές και την τεχνολογία και είναι και νέος ηλικιακά µε σύγχρονες αντιλήψεις
θα ήθελε τις Νέες Τεχνολογίες στο µάθηµα αυτό παρόλα αυτά απάντησε «αυτό θα ήταν καλό σε µια
ηλικία που ξεκινά το παιδί να µαθαίνει, τώρα στη δικιά µας τη θέση δε νοµίζω να βοηθάει… πάλι
βέβαια λέω ότι είναι πιο εύκολο έτσι, πιο ευχάριστο αλλά δε νοµίζω ότι θα ήταν τόσο αποτελεσµατικό σε
σχέση µε το χαρτί και το µολύβι» (εκπαιδευόµενος #3, σελ 26). Επίσης, ο εκπαιδευόµενος µε αριθµό 9
ενώ θεωρήθηκε ότι δε θα επιθυµεί τις Νέες Τεχνολογίες στο µάθηµα, και ότι ήταν της παραδοσιακής
τάξης µε πίνακα, µολύβι και χαρτί, αντίθετα στη συνέντευξη ήταν θερµός υποστηρικτής των Νέων
Τεχνολογιών και δήλωσε: « µου αρέσει αυτό, αξίζει να γίνει κάτι τέτοιο νοµίζω… οι καιροί προχωράνε
και οι υπολογιστές νοµίζω µπορούν να βοηθήσουν και στα σχολεία» (εκπαιδευόµενος 9, σελ 62).
Οι προσδοκίες αναφορικά µε το δεύτερο σκέλος της ερώτησης για τις νέες µεθόδους
διδασκαλίας στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού συγκεντρώνονται στον παρακάτω Πίνακα
24.
Πίνακας 24: Προσδοκίες- απάντηση για το αν θα συµβάλουν οι νέες µέθοδοι διδασκαλίας στον
Αριθµητικό Γραµµατισµό
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Ναι

1,4,6,7,9,11,13,15,16 Ναι

Όχι

2,3,5,8,10,12,14

Εκπαιδευόµενος
4,7,13,14,15

Όχι

2,3,5,9,10,12,16

Επικουρικά

1,6,8,11

Στον Πίνακα αυτό όπως και πριν σαν προσδοκίες δόθηκαν δύο απαντήσεις, ωστόσο οι
εκπαιδευόµενοι έδωσαν πολύ λογικά και µια τρίτη, την απάντηση «επικουρικά». Συνεπώς, πάλι δεν
υπάρχει ακριβής αντιστοιχία στις προσδοκίες και στις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων. Θεωρώντας
ότι η απάντηση «Ναι» µε την απάντηση «Επικουρικά» δε διαφέρουν τόσο θα επιµείνουµε στον
εκπαιδευόµενο µε αριθµό 8 ο οποίος θεωρήθηκε ότι θα απαντήσει όχι και αυτός απάντησε
επικουρικά. Αυτό συµβαίνει γιατί θεωρούνταν υποστηρικτής της παραδοσιακής µεθόδου διδασκαλίας
δεδοµένου ότι υποστήριζε ότι τα Μαθηµατικά θέλουν χαρτί και µολύβι γιατί µόνο έτσι µπορείς να
µάθεις. Ο λόγος που απάντησε ναι αλλά « όχι βέβαια καθηµερινά, αλλά θα ήταν ωραίο να γίνεται µια
στο τόσο… θα µαθαίναµε µε πιο διασκεδαστικό τρόπο… και αν τα κάνεις πράξει αυτά που µαθαίνεις, τα
54

Ο Αριθμητικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Αθηνά Παυλίδου

µαθαίνεις καλύτερα νοµίζω…» (εκπαιδευόµενος #8, σελ 56) είναι γιατί εν τέλει µάλλον λόγω του
νεαρού της ηλικίας είναι πιο ανοικτός από το αναµενόµενο σε νέες µεθόδους. Επίσης, η
εκπαιδευόµενη µε αριθµό 14 ήταν µια ευχάριστη έκπληξη, γιατί απάντησε καταφατικά ενώ στις
προσδοκίες ορίστηκε ότι θα είναι εντελώς αρνητική. Η εκπαιδευόµενη αυτή είναι µεγάλη σε ηλικία,
έχει µεγάλα κενά στα Μαθηµατικά και τα φοβάται, παρόλα αυτά δήλωσε ότι αν και δεν είχε
φανταστεί ότι µπορούµε να µάθουµε Μαθηµατικά έξω από το σχολείο εντούτοις της φάνηκε ωραία
ιδέα και θα ήθελε να εφαρµοστεί στα Σ∆Ε. Τέλος, η εκπαιδευόµενη µε αριθµό 16 ενώ υποστηρίζει τις
Νέες Τεχνολογίες στο µάθηµα και είναι µια νέα γυναίκα µε σύγχρονες απόψεις, στο θέµα της
διδασκαλίας προτιµά την παραδοσιακή µέθοδο και πιο συγκεκριµένα είπε: «προτιµώ τον παραδοσιακό
τρόπο αλλά πιο λίγο πιο σύγχρονο, όχι πολύ!» (εκπαιδευόµενη #16, σελ 106).
∆] Η επόµενη ερώτηση στην οποία υπάρχουν οι προσδοκίες σχετικά µε τις απαντήσεις που θα
ληφθούν από τους εκπαιδευόµενους αφορά την ύπαρξη ή όχι επίσηµου εγχειριδίου και αναλυτικού
προγράµµατος από τον αρµόδιο φορέα. Για όλους τους µαθητές εκτός από έναν δόθηκαν οι ίδιες
απαντήσεις στα δύο σκέλη αυτής της ερώτησης, δηλαδή είτε θετικά και στις δύο ερωτήσεις είτε
αρνητικά. Τα αποτελέσµατα στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 25: Προσδοκίες- απάντηση για επίσηµο εγχειρίδιο στον Αριθµητικό Γραµµατισµό
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Ναι

2,3,5,6,10,11,12,13,15

Ναι

1,2,3,6,11,13,16

Όχι

1,4,7,8,9,14,16

Όχι

4,5,7,8,9,10,12,14,15

Πίνακας 26: Προσδοκίες- απάντηση για επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα στον Αριθµητικό Γραµµατισµό
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Γνώµη

Εκπαιδευόµενος

Ναι

2,3,5,6,8,10,11,12,13,15

Ναι

1,2,3,6,11,13,16

Όχι

1,4,7,9,14,16

Όχι

4,5,7,8,9,10,12,14,15

Στην ερώτηση αυτή όσον αφορά τις προσδοκίες, απαντήθηκαν µε βάση το χαρακτήρα του
εκπαιδευόµενου. Θεωρήθηκε ότι οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας που υποστηρίζουν το
παραδοσιακό µοντέλο µάθησης ή αυτοί που δεν είναι καλοί µαθητές και θέλουν µια καθοδήγηση και
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από βιβλίο θα απαντούσαν καταφατικά και στις δύο ερωτήσεις. Θεωρήθηκε επίσης ότι στις ερωτήσεις
αυτές θα προκύψουν περισσότερες θετικές απαντήσεις παρά αρνητικές κάτι που δεν επαληθεύεται
από τους πίνακες. Συνεπώς, οι προσδοκίες για την ερώτηση αυτή δεν ήταν ορθές. ∆εν υπάρχει
γενίκευση στις απαντήσεις για παράδειγµα δεν είπαν «ναι» όσοι συνέχισαν στο Λύκειο ή δεν είπαν
«ναι» όλοι όσοι είναι µεγαλύτερης ηλικίας, είχε ο καθένας την δική του οπτική οπότε δεν ήταν σωστές
οι προβλέψεις.

Ε]

Στη συνέχεια περνάµε στην ερώτηση δώδεκα η οποία αναφέρεται στη θεµατολογία του

µαθήµατος του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Στις προσδοκίες αναφέρεται ότι οι εκπαιδευόµενοι θα
έδιναν δύο πιθανές απαντήσεις όσον αφορά τα θέµατα µε τα οποία θα ήθελαν να ασχολείται ο
Αριθµητικός Γραµµατισµός: θέµατα απλά καθηµερινά σαν αυτά που κάναµε ή θέµατα πιο σύνθετα,
παρόµοια του Γυµνασίου. Οι προσδοκίες σε σχέση µε τις απαντήσεις όπως φαίνεται και από τον
Πίνακα 27 είναι οι εξής:
Πίνακας 27: Προσδοκίες- απάντηση για τη θεµατολογία Αριθµητικού Γραµµατισµού
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Θέµατα απλά
καθηµερινά, σαν

1,3,4,8,9,10,

αυτά που είδαµε

11,12,14,16

µαζί
Θέµατα πιο σύνθετα,
παρόµοια Γυµνασίου

2,5,6,7,13,15

Γνώµη
Θέµατα απλά
καθηµερινά, σαν
αυτά που είδαµε µαζί
Θέµατα πιο σύνθετα,
παρόµοια Γυµνασίου

Εκπαιδευόµενος

2,3,4,6,7,8,9,10,
11,12,14,15,

1,5,13,16

Στην ερώτηση αυτή συντάχθηκαν οι προσδοκίες µε βάση την επίδοση των εκπαιδευοµένων
στα Μαθηµατικά. ∆ηλαδή όσοι ήταν καλοί µαθητές θεωρήθηκε ότι θα ήθελαν να προχωρήσουν ένα
βήµα παραπάνω και να κάνουν και πιο σύνθετα θέµατα στο Σ∆Ε όπως η εκπαιδευόµενη µε αριθµό 5 η
οποία απάντησε θετικά. Οι υπόλοιποι τρεις εκπαιδευόµενοι είναι από αυτούς που συνέχισαν στο
Εσπερινό Λύκειο και µάλιστα ήταν και από τους αδύναµους εκπαιδευόµενους οπότε και ζητούν µια
καλύτερη προετοιµασία από τα Σ∆Ε για αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Οι
υπόλοιποι εκπαιδευόµενοι έµειναν πιστή στην αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την οποία ο
ενήλικας, µεταξύ άλλων, µαθαίνει όταν:
•

καταλαβαίνει

•

ενεργεί και εµπλέκεται

•

η εκπαίδευση έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινότητα. (Courau, 2000)
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Ολοκληρώνοντας την παράγραφο των προσδοκιών µένει να αναλυθεί το τελευταίο και ίσως

κρισιµότερο τµήµα που αποτελούν οι προσδοκίες του ερευνητή- εκπαιδευτικού αναφορικά µε την
επίδοση των εκπαιδευοµένων στο τεστ που κλήθηκαν εθελοντικά να απαντήσουν το οποίο δίνεται στο
Παράρτηµα. Στο τεστ αυτό µόνο ένας εκπαιδευόµενος αρνήθηκε να το συµπληρώσει (εκπαιδευόµενος
#12) , ενώ όλοι οι άλλοι το συµπλήρωσαν µε προθυµία παρόλο που αρχικά αγχώθηκαν. Το τεστ αυτό
περιελάµβανε στο πρώτο µέρος τέσσερις απλές πράξεις και στο δεύτερο ένα πρακτικό πρόβληµα µε
δύο ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε: α) το εµβαδό και β) ποσοστά. Οι ερωτήσεις που µπήκαν στο
τεστ αυτό αποτελούν µέρη της διδαχθείσας ύλης µε σηµαντική βαρύτητα. Η βαθµολογία
επισηµαίνεται µε τους χαρακτηρισµούς: Άριστα, Πολύ καλά, Καλά, Μέτρια και Ανεπαρκώς. Όπως
φαίνεται και από τις προσδοκίες στον Πίνακα 28 που ακολουθεί οι χαρακτηρισµοί που έχουν την
υψηλότερη συχνότητα είναι το Πολύ Καλά και το Ανεπαρκώς.
Πίνακας 28: Προσδοκίες- επίδοση για το τεστ
Προσδοκίες

Εκπαιδευόµενος

Επίδοση

Εκπαιδευόµενος

Άριστα

2

Άριστα

2,7

Πολύ καλά

3,5,7,9,13,15,16

Πολύ καλά

1,5,8,9,13,15

Καλά

6

Καλά

16

Μέτρια

1,8

Μέτρια

3,6

Ανεπαρκώς

4,10,11,12,14

Ανεπαρκώς

4,10,11,14

Όπως προκύπτει και από την αντιστοίχηση των προσδοκιών µε την πραγµατική επίδοση των
εκπαιδευοµένων δεν υπήρχαν σε γενικές γραµµές µεγάλες αποκλίσεις πέρα από τους εκπαιδευόµενους
1,3 και 8. Ο πρώτος και ο τελευταίος (1 και 8) αποτελούν ευχάριστη έκπληξη διότι θεωρήθηκε ότι
επειδή ήταν αδύναµοι γενικά µαθητές και είχε περάσει και ένας χρόνος από τότε που ασχολήθηκαν
(γιατί ήταν αναµενόµενο να µην έχουν βρει χρόνο) δε θα µπορούσαν να ανταπεξέλθουν για αυτό και
στις προσδοκίες βαθµολογήθηκαν µε Μέτρια ενώ αυτοί έγραψαν Πολύ καλά. Τέλος, ο
εκπαιδευόµενος µε τον αριθµό 3 θεωρήθηκε ότι επειδή έχει πρακτικό µυαλό και είχε ενεργή
συµµετοχή στο µάθηµα θα τα πάει πολύ καλά εν τούτοις η επίδοσή του ήταν Μέτρια σηµειώνοντας
σηµαντικά λάθη. Σηµαντικό ρόλο για τις διαφορετικές επιδόσεις των τριών αυτών εκπαιδευοµένων
έπαιξε και το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι συνέχισαν στο Εσπερινό Λύκειο, ενώ ο τρίτος σταµάτησε τις
σπουδές του οπότε και δεν έχει τριβή µε προβλήµατα και ασκήσεις τέτοιου τύπου.
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Συζήτηση αποτελεσµάτων
Στο σηµείο αυτό, ίσως το βασικότερο µέρος της εργασίας αυτής, είναι η συζήτηση των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την συνέντευξη. Στην πρώτη ερώτηση η εκπαιδευόµενοι
κλήθηκαν να απαντήσουν αναφορικά µε τις σπουδές τους, δηλαδή κατά πόσο συνέχισαν στο Λύκειο
και αν έχουν µετανιώσει για την επιλογή τους. Οι επτά από τους δεκαέξι µαθητές συνέχισαν στο
Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας, ποσοστό ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αν αναλογιστούµε τις δύσκολες εποχές
στις οποίες ζούµε όπου η ανάγκη για επιβίωση πολλές φορές δε δίνει την επιλογή για εκπαίδευση και
µόρφωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως αυτή τις Αριδαίας που ανήκουν στην παραµεθόριο της χώρας
µας. Οι εκπαιδευόµενοι αυτοί φάνηκαν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από την επιλογή τους αυτή και
κανένας δεν το έχει µετανιώσει. Αντιθέτως, αισθάνονται άσχηµα που οι υπόλοιποι συµµαθητές τους
στα Σ∆Ε δεν συνέχισαν αναφέροντας µια εκπαιδευόµενη συγκεκριµένα: «πάντως είναι µια πολύ
ωραία εµπειρία και λέω για τη Σ, την Μ. και τα άλλα παιδιά που δε συνέχισαν για προσωπικούς τους
λόγους βασικά, αλλά νοµίζω ότι παίρνουµε πολλά πράγµατα, µαθαίνουµε και ζούµε πάρα πολλά
πράγµατα που δεν µπορούµε να φανταστούµε» (εκπαιδευόµενη 7, σελ. 53). Η ίδια αναφέρει στην αρχή
της συνέντευξής της (σελ. 48) για το δέσιµο που έχει δηµιουργηθεί από τα Σ∆Ε: «είµαστε τρία χρόνια
µαζί, αν λείπει κάποιος τον ψάχνουµε, που είναι, γιατί δεν ήρθε! Είναι µια πολύ ωραία εµπειρία που
νοµίζω δεν µπορεί να την καταλάβει ένα παιδί που πηγαίνει τώρα κανονικά, στα χρόνια που πρέπει να
πάει σχολείο. ∆εν µπορεί να το καταλάβει, να το νιώσει γιατί αυτοί βαριούνται, εµείς δεν βαριόµαστε,
εµείς πάµε γιατί θέλουµε να πάµε, γιατί θέλουµε να µάθουµε! Αυτοί πάνε κατ’ ανάγκη». Με τα λόγια
αυτά περιγράφει µε άριστο τρόπο το κλίµα που πρέπει να επικρατεί στα Σ∆Ε, έτσι ώστε να καταφέρει
να συµβάλει αυτός ο θεσµός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Από την άλλη µεριά έχουµε τους επτά εκπαιδευόµενους οι οποίοι δεν συνέχισαν στο
Εσπερινό Λύκειο. Οι λόγοι γνωστοί και απόλυτα δικαιολογηµένοι: δουλειά και οικογένεια. Οι έξι από
τους επτά, σταµάτησαν λόγω εργασίας, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια και καµία πολυτέλεια να βάλουν
σε δεύτερη µοίρα τη δουλειά για να συνεχίσουν άλλα τέσσερα χρόνια στο Εσπερινό Λύκειο. Η µία
µόνο από τους εκπαιδευόµενους δε συνέχισε τις σπουδές της λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση µιας εκπαιδευόµενης στην ερώτηση αν το έχει µετανιώσει: « να
σου πω την αλήθεια δεν έφτασε η σκέψη µέχρι εκεί… δεν έχω καθόλου χρόνο» (εκπαιδευόµενη 5, σελ.
35). Η απόφασή τους αυτή ήταν απόλυτα συνειδητοποιηµένη για αυτό και σχεδόν όλοι δεν το έχουν
µετανιώσει. Οι απαιτήσεις των καιρών δεν επιτρέπουν σε πολλούς να έχουν άλλες δραστηριότητες
πέρα από την εργασία τους η οποία τους απορροφά χρόνο αλλά και ενέργεια. Υπάρχει µόνο µια
εκπαιδευόµενη η οποία έχει σταµατήσει τις σπουδές της και έχει µετανιώσει για την επιλογή της αυτή
γιατί απλούστατα δεν ήταν δική της επιλογή αλλά του συζύγου της.
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Στην ερώτηση ποιος ήταν ο λόγος που πήγαν στα Σ∆Ε, οι εκπαιδευόµενοι είχαν τη
δυνατότητα να δώσουν παραπάνω από µία απαντήσεις. Έτσι, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5 δύο
είναι οι απαντήσεις που επικρατούν: απωθηµένο και γνώση. Πράγµατι για εννιά εκπαιδευόµενους ο
λόγος που πήγαν στα Σ∆Ε ήταν γιατί σταµάτησαν τις σπουδές τους για λόγους βιοποριστικούς ή λόγω
οικογένειας (κυρίως για τις γυναίκες) και είχαν πάντα σα κρυφό όνειρο να συνεχίσουν και να πάρουν
το απολυτήριο Γυµνασίου. Βέβαια, καθυστέρησε πολύ η λειτουργία ενός Σ∆Ε στην Αριδαία και όπως
δηλώνει µια εκπαιδευόµενη: «ο µόνος λόγος που καθυστέρησα να πάω στα Σ∆Ε, ήταν γιατί δεν υπήρχε
παράρτηµα στην Αριδαία, υπήρχε µόνο στα Γιαννιτσά και δεν είχα τη δυνατότητα να πάω…»
(εκπαιδευόµενη 2,σελ. 21). Όλοι δήλωσαν ότι τους ενοχλούσε που ήταν απλά απόφοιτοι του
∆ηµοτικού και πάντα ήθελαν να το αλλάξουν. Πέρα όµως από τους δύο αυτούς λόγους πολλοί ήταν
αυτοί που δήλωσαν ότι πήγαν στα Σ∆Ε για να βρουν µια καλύτερη δουλειά, να αποκτήσουν ένα πιο
δυνατό εφόδιο και να βγουν ενισχυµένοι στην αγορά εργασίας. Τέλος, αναφέρθηκαν από µια φορά οι
παρακάτω λόγοι: για την παρέα, για προσωπική εξέλιξη, για εξάσκηση του νου και για να ξεφύγω από
την καθηµερινότητα. Οι παραπάνω λόγοι εµπλοκής στην µάθηση των συµφωνούν µε τους Carp,
Peterson&Roelfs (1974, στο Cross, 1981:89) σύµφωνα µε τους οποίους οι λόγοι που οι ενήλικοι
συµµετέχουν σε µια µαθησιακή διεργασία είναι οι παρακάτω:
•

Για να αποκτήσουν νέες γνώσεις

•

Για να αποκτήσουν ένα πτυχίο

•

Για πνευµατική αναζήτηση

•

Για να γίνουν καλύτεροι γονείς

•

Για να ξεφύγουν από κάτι

•

Για προσωπική ευχαρίστηση

•

Για να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 φαίνεται ότι το τµήµα είχε µεγάλη αγάπη για τα Μαθηµατικά.
Η συντριπτική πλειοψηφία, συγκεκριµένα οι δέκα εκπαιδευόµενοι, δήλωσαν ότι το µάθηµα αυτό
τουλάχιστον τους αρέσει, οι δύο από αυτούς δήλωσαν ότι είναι ουδέτεροι, ενώ µόνο τέσσερεις
εκπαιδευόµενοι δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει. Θεωρώντας το µάθηµα αυτό ως ένα από τα
δυσκολότερα στην τυπική εκπαίδευση η θετική άποψη που έχουν σχηµατίσει η συγκεκριµένη οµάδα
ενηλίκων, ορισµένοι από τους οποίους είναι µεγάλοι ηλικιακά και έχουν φοιτήσει σε σκληρές –
παιδαγωγικά- εποχές, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. ∆εδοµένου των απαντήσεων αυτών, γίνεται
αντιληπτό ότι το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού γινόταν ευχάριστα, µε αρκετό ενδιαφέρον
από πλευράς εκπαιδευοµένων και µε µεγαλύτερη άνεση και ελευθερία από τη δική πλευρά του
εκπαιδευτή. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίµα, ακόµα και από τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι δε

59

Ο Αριθμητικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Αθηνά Παυλίδου

δήλωσαν ότι τους αρέσει σαν µάθηµα, µε συζητήσεις, απορίες και γενικά πολύ καλό κλίµα
συνεργασίας.
Η µεγάλη αγάπη τους για τα Μαθηµατικά εξηγείται από την επόµενη ερώτηση που αφορά τη
στάση τους απέναντι στο µάθηµα αυτό από τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό µέχρι τη φοίτησή τους στα
Σ∆Ε. Μόνο µία ήταν η εκπαιδευόµενη η οποία δήλωσε ότι τα Μαθηµατικά της άρεσαν από τότε,
δηλαδή ότι η θετική στάση της απέναντι στο µάθηµα δεν άλλαξε στο πέρασµα των χρόνων και µόνο
δύο οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν άλλαξε η αρνητική στάση που είχαν. Οι υπόλοιποι
δεκατρείς εκπαιδευόµενοι δηλώνουν ότι άλλαξε η στάση που είχαν απέναντι στο µάθηµα αυτό σε
βάθος χρόνου προς το καλύτερο. Είναι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης η οποία πλέον
συµπαθεί ακόµα περισσότερο τα Μαθηµατικά και έχει αλλάξει στάση από το ∆ηµοτικό µέχρι τα Σ∆Ε.
Ο λόγος που οδήγησε στην µεταστροφή αυτή αποτελεί για τους εκπαιδευόµενους ο καθηγητής και το
διαφορετικό κλίµα που επικρατεί στα Σ∆Ε. Όπως δηλώνει µια εκπαιδευόµενη σχετικά µε το αν
άλλαξε γνώµη για τα Μαθηµατικά στα Σ∆Ε: «Προς το καλύτερο µόνο! Ήταν µια εντελώς διαφορετική
τάξη… µπορούσαµε να εκφράσουµε τις απορίες µας, µας βοηθούσες έναν έναν, συµµετείχαµε στο
µάθηµα ακόµα και οι πιο αδύναµοι… Μου άρεσε που θυµήθηκα απλές πράξεις και απλούς κανόνες που
είχα ξεχάσει σχεδόν εντελώς και γενικά τα θέµατα που ασχοληθήκαµε ήταν πολύ ενδιαφέροντα και
χρήσιµα.» (εκπαιδευόµενη #5, σελ 35). Η διαφορά στην τάξη του ∆ηµοτικού µε αυτή των Σ∆Ε
απεικονίζει όπως ένας άλλος εκπαιδευόµενος: «Επίσης, δεν υπήρχε τότε, αυτό που ζήσαµε στα Σ∆Ε, το
ότι ο αδύναµος ο µαθητής πρέπει να τον έχω σε πιο στενή παρακολούθηση και όχι να τον στείλω τέρµα
πίσω και να τον αφήσω εκεί και αυτούς που είναι µπροστά να τους πάω ακόµα πιο µπροστά! ∆ηλαδή,
αυτός που ήταν δεν ήταν για να προχωρήσει, τον λέγαν µην πας και τον στέλναν κατευθείαν πίσω, ενώ
αυτός που ήταν πιο εξελιγµένος να το πω ήταν µπροστά και πήγαινε ακόµα πιο µπροστά, πήγαινε
παραπέρα» (εκπαιδευόµενος #3, σελ 23).
Η ερώτηση αν τα Μαθηµατικά είναι χρήσιµα στην καθηµερινότητα απαντήθηκε καταφατικά
και άµεσα από το σύνολο των εκπαιδευοµένων σαν µια ερώτηση µε µόνο µια απάντηση. Οι κύριοι
τοµείς που οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά στην καθηµερινότητά τους όπως
φαίνεται από τον Πίνακα 8 είναι στις καθηµερινές συναλλαγές τους αλλά και στη δουλειά τους µε
ποικίλους τρόπους. Με τον όρο συναλλαγές καλύπτονται όλες οι συναλλαγές µε τις οποίες έρχονται
αντιµέτωποι οι εκπαιδευόµενη στη διάρκεια της µέρας: αγορές σε supermarket, παντοπωλεία,
οπωροπωλεία. Όσον αφορά την εργασία τους οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά µε
διαφορετικούς τρόπους: στο ταµείο για έναν υπάλληλο ή ιδιοκτήτη µαγαζιού, στις µετρήσεις και τα
εµβαδά για έναν ελαιοχρωµατιστή ή ακόµα και στα χωράφια για έναν αγρότη. Στη συνέχεια οι
ερωτώµενοι αναφέρθηκαν στην πληρωµή λογαριασµών- ∆ΕΗ, ΕΥΑΑ, κινητών κλπ- αλλά ακόµα και
στη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων και στα λογιστικά εν γένει. Τρεις ανέφεραν σαν ξεχωριστή
κατηγορία τις τράπεζες µε τα δάνεια- δόσεις, τόκους- και ένας εκπαιδευόµενος ο οποίος είναι
ελεύθερος επαγγελµατίας ακόµα και στη συµπλήρωση ενός τιµολογίου.
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Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι- εκτός από µια η οποία δήλωσε
ότι ασχολείται µόνο µε συναλλαγές και τίποτα άλλο- καταπιάνονται µε πολλά αντικείµενα που
σχετίζονται µε τα Μαθηµατικά για αυτό το θεωρούν σαν ένα πολύ σηµαντικό µάθηµα που πρέπει να
είναι καλοί ώστε να ανταπεξέλθουν. Θα πρέπει δηλαδή να ξεπεράσουν τους όποιους φόβους τους και
να νιώσουν πιο ικανοί να ανταπεξέλθουν στην καθηµερινότητά τους. Όπως πολύ εύστοχα είπε µια
εκπαιδευόµενη: «Θα ήθελα να ξέρω καλά µαθηµατικά για να µην µπορεί να µε κοροϊδέψει κανείς, ούτε
ο εργοδότης µου, ούτε κανείς, ούτε ο περιπτεράς µε τα ρέστα… να ξέρω να κάνω πράξεις µε το µυαλό
µου… να ξέρω όταν θα ψωνίσω κάτι ότι πράγµατι το πήρα µε έκπτωση και τέτοια…» ( εκπαιδευόµενη
#4, σελ 33)
Η πρώτη ερώτηση που αφορούσε το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού στα Σ∆Ε είχε
να κάνει µε το τι θυµούνται οι εκπαιδευόµενοι, ένα χρόνο µετά, από την ύλη που διδαχθήκανε. Η
διδακτέα ύλη δίνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα και αναφέρει το θέµα- έννοια και τις ώρες που
αφιερώθηκαν για αυτό. Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 9 τα αποτελέσµατα είναι µάλλον θετικά
δεδοµένου ότι είχε περάσει ένας χρόνος µέσα στον οποίο οι δεκατέσσερις από αυτούς δεν
ασχολήθηκαν ξανά µε τις σηµειώσεις µας (Πίνακας 10 ). Μόνο ένας εκπαιδευόµενος δε θυµόταν
απολύτως τίποτα από την ύλη µας ενώ οι υπόλοιποι τρεις που τους συµπεριέλαβα στην απάντηση
«τίποτα» απάντησαν µόνο τις πράξεις, ένα θέµα που ασχοληθήκαµε βέβαια σε βάθος για µεγάλο
διάστηµα αλλά δε θεωρώ ότι αποτελούσε αντιπροσωπευτικό µέρος της ύλης. Οι υπόλοιποι
ανακάλεσαν πολλά από τα θέµατα µε τα οποία ασχοληθήκαµε και το γεγονός αυτό µε χαροποιεί
ιδιαίτερα γιατί δείχνει ότι υπάρχουν πολλά πράγµατα που τους χαράχτηκαν στην µνήµη. Όπως
αναµενόταν οι τέσσερις πιο δυνατοί και καλοί µαθητές µου απαρίθµησαν όλες τις έννοιες µε τις
οποίες ασχολήθηκαν και δύο από αυτούς ήθελαν να µου τα πουν µε τη σειρά που διδαχτήκανε.
Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10 σχετικά µε το αν ασχολήθηκαν ξανά από τότε µε τις
σηµειώσεις του Αριθµητικού Γραµµατισµού ήταν µάλλον αναµενόµενα. Είναι γεγονός ότι η ερώτηση
αυτή συµπεριλήφθηκε για ορισµένους µόνο από τους εκπαιδευόµενους γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει
ελεύθερος χρόνος πόσο µάλλον χρόνος που θα µπορέσουν να αφιερώσουν στην µελέτη των
Μαθηµατικών. Παρόλα αυτά δύο εκπαιδευόµενες βρίσκουν ελεύθερο χρόνο να αφιερώσουν στην ύλη
που διδαχθήκαν στα Σ∆Ε και άλλες δύο τα έχουν µαζί τους στο χώρο εργασίας τους αλλά δεν έχουν
καταφέρει να ασχοληθούν µαζί τους ακόµα. Το ενθαρρυντικό όµως είναι ότι τρεις µαθήτριες είχαν
µαζί τους τις σηµειώσεις του Αριθµητικού Γραµµατισµού στο Εσπερινό Λύκειο γιατί τους
βοηθούσαν. Αυτό σηµαίνει ότι η ύλη που διδαχθήκανε στα Σ∆Ε ήταν µια καλή βάση για το µάθηµα
της Άλγεβρας και της Γεωµετρίας στο Λύκειο.
Συνεχίζοντας τη συζήτηση των αποτελεσµάτων οδηγούµαστε στην ερώτηση 8 η οποία
αναφέρεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού και κατά πόσο αυτός είναι σηµαντικός. Οι απαντήσεις που
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δέχθηκα ήταν άµεσες και όλες στο ίδιο κλίµα: « το άλφα και το ωµέγα», «πολύ σηµαντικός», « ο
σηµαντικότερος», «πρωταγωνιστικός», « ο πιο δύσκολος και ο πιο σηµαντικός» κλπ.
Στη συνέχεια ρωτήθηκαν ποια θεωρούν ότι είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ώστε
να θεωρείται από τους εκπαιδευόµενους «καλός δάσκαλος». Οι εκπαιδευόµενοι έδωσαν περισσότερες
από µια απαντήσεις και τα λόγια τους ήταν ιδιαιτέρως εύστοχα. ∆όθηκαν έντεκα διαφορετικά
χαρακτηριστικά τα οποία τα χωρίζω σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη βάζω όλα εκείνα τα οποία
σκιαγραφούν έναν σωστό εκπαιδευτή ενηλίκων ενώ στη δεύτερη του εκπαιδευτή ενηλίκων τα οποία
αναφέρουν οι εκπαιδευόµενοι έχοντας στο µυαλό τους την ανάµνηση των δασκάλων τους στο
∆ηµοτικό. Έτσι στην πρώτη οµάδα έχουµε:
•

Να ξέρει να διδάσκει σε ενήλικες ( 4 εκπαιδευόµενοι)

•

Να έχει υποµονή- γερά νεύρα ( 11 εκπαιδευόµενοι)

•

Να έχει µεταδοτικότητα ( 7 εκπαιδευόµενοι)
« Το βασικότερο είναι να έχει υποµονή γιατί οι ενήλικες είναι δύσκολοι µαθητές! Και µετά
πρέπει να έχει και το σωστό τρόπο να τα περάσει στον µαθητή, γιατί µπορεί να τα ξέρει αλλά αν
είναι βαρετός ή δεν τα εξηγεί µε το σωστό τρόπο στους µαθητές δεν θα µπορέσει να τους µάθει
τίποτα. Θα πρέπει και να εξηγεί όλες τις απορίες των µαθητών και να µην λέει, τώρα εγώ τα
είπα όποιος κατάλαβε κατάλαβε και πάµε παρακάτω…»(εκπαιδευόµενος #8, σελ. 56)

•

Να αγαπάει αυτό που κάνει/ να έχει όρεξη για δουλειά/ να µη βαριέται ( 8 εκπαιδευόµενοι)
« Να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί αν δεν το αγαπάει αυτός… δεν το αγαπάει κανείς. Γιατί δεν
είναι ότι πιο εύκολο να κάνεις µε µεγάλους…» (εκπαιδευόµενη #3, σελ 5)

•

Να είναι και λίγο ψυχολόγος (1 εκπαιδευόµενη)
« Πρέπει πιο πολύ να σε καταλαβαίνει, να κατανοεί εσένα, ότι δεν έχεις ιδέα… πρέπει να είναι
και λίγο ψυχολόγος, να µπορεί να ψυχολογεί πως είσαι, τον τρόπο σκέψης και αντίδρασής
σου… είµαστε ειδική περίπτωση µαθητή» (εκπαιδευόµενη #7, σελ 50)

Στη δεύτερη οµάδα έχουµε:
•

Να είναι δίπλα στον µαθητή ( 7 εκπαιδευόµενοι)
«Ναι, ίσως ήµασταν και τυχεροί που είχαµε πολύ καλούς καθηγητές, δείχναν ενδιαφέρον,
δηλαδή στις απορίες µας δεν αδιαφορούσανε και ίσως και αυτό µας ώθησε να έχουµε λίγο ζήλο,
να προσπαθήσουµε λίγο παραπάνω.» (εκπαιδευόµενος #8, σελ 54)

•

Να µην φωνάζει τους µαθητές/ να είναι ήρεµος, φιλικός (8 εκπαιδευόµενοι)

•

Να έχει επιµονή (1 εκπαιδευόµενος)
« να είναι ήρεµος, να θέλει τα παιδιά να µάθουν Μαθηµατικά και να µην τον φοβούνται… να
βοηθάει τους αδύναµους και να µη βιάζεται να προχωρήσει» (εκπαιδευόµενη #4, σελ 31)

•

Να επιβραβεύει τους εκπαιδευόµενους (1 εκπαιδευόµενος)
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« και να τους λέει και κανένα µπράβο παραπάνω γιατί πιστεύω οι µεγάλοι µαθητές θέλουν
περισσότερα µπράβο, και αν το πάρουν πάνω τους, έχουν λίγο περισσότερο αυτοπεποίθηση θα
κάνουν θαύµατα!» (εκπαιδευόµενος #15, σελ 98)
•

Να σέβεται τους µαθητές (1 εκπαιδευόµενος)
«ο αµοιβαίος σεβασµός του καθηγητή προς τους µαθητές τους ενήλικες, και το ίδιο όµως και οι
µαθητές για τον καθηγητή άσχετα αν ο καθηγητής είναι 25 ή 30 χρονών. Σίγουρα θα είναι
µικρότερος για κάποιους.. Όσο και να είναι αυτή τη στιγµή διαχωρίζουµε τις θέσεις µας, εγώ
είµαι µαθητής και εσύ είσαι καθηγητής» (εκπαιδευόµενη #2, σελ 19)

•

Να µην είναι ειρωνικός (1 εκπαιδευόµενος)
«Ναι, να είναι ήρεµος να µην υπάρχει αυτό το ειρωνικό, απλά να δείχνει ότι θέλει να περάσει η
ώρα του και να φύγει, γιατί εντάξει έχεις να κάνεις και µε ενήλικες, σου λέω τώρα εγώ δεν
µπορώ να λειτουργήσω σαν ένα 17χρονο να τα καταλάβω και µε την πρώτη! Είναι πιο
δύσκολο…» (εκπαιδευόµενη #1, σελ 5)

Από τα παραπάνω λόγια είναι φανερό ότι για τους εκπαιδευόµενους ο καθηγητής παίζει το
σπουδαιότερο ρόλο για να αγαπήσουν ή όχι τα Μαθηµατικά. Όπως δήλωσαν οι εκπαιδευόµενοι, λόγω
δασκάλου στο ∆ηµοτικό επειδή ήταν άλλες εποχές, πιο δύσκολες και πιο σκληρές, πολλοί είχαν
σχηµατίσει τη χειρότερη γνώµη για το µάθηµα ενώ άλλοι δήλωσαν ότι στα Σ∆Ε λόγω καθηγητή
γνώρισαν ξανά από την αρχή τα Μαθηµατικά και τα αγάπησαν. Φαίνεται δηλαδή στα λόγια τους η
δύναµη που έχει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ή εκπαιδευτικός στα Σ∆Ε για να επηρεάσει θετικά ή
αρνητικά την γνώµη του µαθητή για το µάθηµα. « Τι να σου πω ότι ήταν µια καθηγήτρια που δε τη
χώνευε κανένας και της σπάγαµε τα νεύρα; … τα φοβόµουνα (τα µαθηµατικά), όχι ότι δεν µου άρεζαν,
τα φοβόµουνα. Πάντα δηλαδή δειλά, ότι δε θα τα καταφέρω…» (εκπαιδευόµενη #1, σελ 3). Η
εκπαιδευόµενη µε αριθµό 5 δηλώνει: « τα φοβόµουν και λίγο (τα µαθηµατικά) από ένα δάσκαλο
αυστηρό που είχαµε τότε.(…) όλοι τον τρέµαµε… αν κάναµε λάθος… ήταν άλλα χρόνια τότε» ενώ η ίδια
για τον Αριθµητικό Γραµµατισµό στα Σ∆Ε δηλώνει: «Προς το καλύτερο µόνο! Ήταν µια εντελώς
διαφορετική τάξη… µπορούσαµε να εκφράσουµε τις απορίες µας, µας βοηθούσες έναν έναν,
συµµετείχαµε στο µάθηµα ακόµα και οι πιο αδύναµοι…» εκπαιδευόµενη #5, σελ 35).
Η επόµενη ερώτηση αφορά τις Νέες Τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας και αν
αυτές µπορούν να συµβάλουν θετικά στη διδασκαλία του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Αρχικά, αξίζει
να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν ήταν καθόλου εξοικειωµένοι µε τις δυνατότητες των Νέων
Τεχνολογιών αλλά δε γνώριζαν τίποτα για νέες µεθόδους διδασκαλίας και κατά πόσο αυτά µπορούν
να φανούν χρήσιµα στα χέρια των εκπαιδευοµένων. Για τον λόγο αυτό υπήρχαν διευκρινήσεις πριν
απαντήσουν οι ερωτώµενοι έτσι ώστε να καταλάβουν ακριβώς την ερώτηση και να απαντήσουν δίχως
αµφιβολίες και απορίες. Θεωρώντας ότι το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας ακόµα επηρεάζει την
πλειοψηφία των µαθητών, ήταν επιφυλακτικοί σε νέες µεθόδους. Κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τις
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νέες τεχνολογίες στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού ήταν έξι µαθητές, οι υπόλοιποι επτά
είπαν Ναι ενώ οι τρεις είπαν ότι θα βοηθούσαν επικουρικά. Κάτι ανάλογο συνέβη και µε τις νέες
µεθόδους διδασκαλίας επτά αρνήθηκαν, πέντε απάντησαν καταφατικά ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις
δήλωσαν ότι θα βοηθούσαν µόνο αν τις χρησιµοποιούσαµε επικουρικά.
Στην ερώτηση για τις Νέες Τεχνολογίες όπως ήταν αναµενόµενο οι µαθητές οι οποίοι δεν
έχουν καλή σχέση µε τους υπολογιστές αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συµβολή στο µάθηµα του
Αριθµητικού Γραµµατισµού. Όπως δηλώνει και η εκπαιδευόµενη µε αριθµό 4: « τι να σου πω, εγώ
έχω τα µαθηµατικά αλλιώς στο κεφάλι µου! Όπως τα µάθαµε κάποτε, µε χαρτί και µολύβι, ήδη οι
υπολογιστές όπως είπα µπορεί να είναι γρήγοροι και να µας βολεύει έτσι, αλλά δεν βοηθάνε το µυαλό, το
βγάζουν άχρηστο σιγά σιγά…» (εκπαιδευόµενη #4, σελ 38) ή όπως είπε η εκπαιδευόµενη µε αριθµό
10: «επειδή δεν ξέρω καθόλου υπολογιστές εµένα µου φαίνεται αδύνατο να απαντάω τεστάκια στο
κοµπιούτερ… ώσπου να βρω το σωστό γράµµα θα έχει τελειώσει η ώρα και στο τέλος και δε θα έχω
µάθει και δε θα έχω απαντήσει…» (εκπαιδευόµενη #10, σελ 68). ανάλογα ήταν τα λόγια όσων
αρνήθηκαν και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι πολλοί εκπαιδευόµενοι
θεώρησαν ότι αυτές οι καινοτοµίες δεν αρµόζουν σε ενήλικες αλλά σε παιδιά, θεώρησαν δηλαδή ότι
«δεν είναι για την ηλικία τους». «Αυτό (νέες τεχνολογίες) θα ήταν καλό σε µια ηλικία που ξεκινά το
παιδί να µαθαίνει, τώρα στη δικιά µας τη θέση δε νοµίζω να βοηθάει…» (εκπαιδευόµενος #3, σελ 26) ή
για τις νέες µεθόδους διδασκαλίας: «δεν ξέρω, ακούγεται πολύ… πρωτοποριακό! Φαντάζοµαι όµως ότι
κάτι τέτοιο θα ήταν καλύτερο να το κάνουν σε πιο νέους µαθητές… ξέρω γω, τώρα στην ηλικία µας να
βγαίνουµε έξω για µάθηµα… δε θα το προτιµούσα» ( εκπαιδευόµενη #5, σελ 39)
Φυσικά, υπήρχαν και υποστηρικτές της ιδέας οι οποίοι θεωρούν ότι όντως οι νέες αυτές
πρακτικές θα βοηθούσαν αν συνέβαιναν καθηµερινά ή ορισµένες φορές τον µήνα. Βέβαια, οι
καινοτοµίες αυτές της εκπαίδευσης ενηλίκων προϋποθέτουν γνώση χειρισµού των ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε ικανοποιητικό βαθµό και σωστή υποδοµή. Η υποδοµή, όπως τονίζουν και οι ίδιοι στις
συνεντεύξεις, δεν ήταν καθόλου σωστή διότι τα Σ∆Ε συστεγάζονταν µε τα ΙΕΚ τα οποία διέθεταν την
µοναδική λειτουργική αίθουσα υπολογιστών µόνο όταν ήταν ελεύθερη από πλευράς τους και κάτι
τέτοιο δε συνέβαινε συχνά. Επίσης, είναι αναγκαίο για να εφαρµοστούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
να υπάρχει ένα κλίµα άριστης συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή αλλά και µεταξύ
της οµάδας αυτής και του διευθυντή ώστε να είναι αποτελεσµατικές οι ενέργειες αυτές και να
συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό του µαθήµατος του Αριθµητικού Γραµµατισµού.
Στην επόµενη ερώτηση οι εκπαιδευόµενοι ερωτήθηκαν για το αν συνάντησαν ή όχι εµπόδια
στο µάθηµα. Επηρεασµένοι από τα προβλήµατα υποδοµής που αντιµετώπιζαν κυρίως λόγω
ανυπαρξίας υπολογιστών αλλά και θέρµανσης το χειµώνα, απάντησαν πέντε από αυτούς αυτά σαν
εµπόδια στο µάθηµα, κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο εφόσον τα προβλήµατα αυτά δυσκόλευαν
ιδιαίτερα το µάθηµα. Μια εκπαιδευόµενη δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να µπει στο κλίµα του µαθήµατος
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γιατί είχε χρόνια να ασχοληθεί µε το αντικείµενο. Ενώ άλλοι έδωσαν την απάντηση ότι πολλές φορές
δεν µπορούσαν να παρακολουθήσουν στο µάθηµα, δυσκολεύονταν δηλαδή λόγω ρυθµού. Έγιναν
διευκρινιστικές ερωτήσεις µετά από αυτό για το αν θεωρούν ότι το µάθηµα είχε γρήγορο ρυθµό και θα
έπρεπε να είναι αλλιώς, αλλά όλοι οι ερωτώµενοι που έδωσαν αυτή την απάντηση ισχυρίζονταν ότι το
πρόβληµα το είχαν µόνο οι ίδιες και δεν ήταν οµαδικό άρα δεν υπήρχε µαζικότερο πρόβληµα. Αυτό
δικαιολογείται και από µια άλλη απάντηση που δόθηκε στο ερώτηµα αυτό ότι για κάποιους άλλους
πολλές φορές το µάθηµα ήταν πολύ αργό και δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια
του εκπαιδευόµενου µε αριθµό 12: «σε µια τάξη σε Σ∆Ε, υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ρε παιδί µου…
άλλος µπορεί να είναι µικρός άλλος µεγάλος, άλλος να ξέρει και άλλος να µην ξέρει ή και ντρέπεται και
να µιλήσει… φυσικά όταν µιλάµε για µαθηµατικά τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα… υπήρχαν
µαθητές που ήταν πολύ αδύναµοι και δίσταζαν να απαντήσουν και άλλοι που ήταν καλύτεροι και κάποια
πράγµατα τους φαινόντουσαν γελοία» (εκπαιδευόµενος #12, σελ 80 )
Επίσης, ισχυρίστηκαν µερικοί ότι δεν αντιµετώπισαν κανένα πρόβληµα σε όλη τη διάρκεια
του έτους στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού και άλλος ότι κάποιος πεταγόταν στο µάθηµα
και δεν άφηνε κάποιον συµµαθητή του που είχε ερωτηθεί να απαντήσει κάτι το οποίο συναντάµε σε
οποιαδήποτε τάξη. Τέλος, αξιοσηµείωτες είναι οι παρατηρήσεις που έκαναν οι εκπαιδευόµενοι
αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς στα Σ∆Ε. Πολλοί τόνισαν ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι
υπήρχε µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των µαθηµάτων γενικά οπότε χάθηκε πολύτιµος χρόνος για
µάθηση χωρίς λόγο. Σηµαντικό, κλείνοντας, το σχόλιο ενός εκπαιδευόµενου ο οποίος ισχυρίστηκε ότι
η κακή πληρωµή των εκπαιδευτικών δηµιουργεί προβλήµατα. Θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός κάνει
λειτούργηµα και πρέπει να ανταµείβεται αναλόγως ιδίως όταν υπάρχουν καθηγητές που κάνουν πολλά
χιλιόµετρα καθηµερινά για να βρεθούν στο Σ∆Ε. Κάτι τέτοιο υποστηρίζει ότι υποβαθµίζει το ρόλο
του και στο τέλος αναπόφευκτα µειώνονται και οι απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων από αυτούς κάτι
που θα επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων αυτών. «Είναι µεγάλη κοροϊδία, καταρχήν
είναι απαράδεκτο να µην υπάρχουν καθηγητές στην ώρα τους… όλες αυτές οι ώρες που πήγαν χαµένες
θα µπορούσαµε να µάθουµε τόσα πράγµατα… µέχρι να ρθείτε, τελειώσαµε, τι µαθηµατικά να µάθουµε
έτσι, άσε που µέχρι να µας µάθεις πέρασε κι άλλος καιρός… µόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά… για να
µη συζητήσω για τα ψίχουλα που παίρνατε…» (εκπαιδευόµενος #8, σελ 57)
Στη φιλοσοφία των Σ∆Ε δεν υπάρχει επίσηµο εγχειρίδιο ούτε και αναλυτικό πρόγραµµα, εν
τούτοις οι εκπαιδευόµενοι ρωτήθηκαν αν αυτές οι δύο παράµετροι άλλαζαν αν θα µπορούσαν να
συµβάλουν θετικά στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Αν και µε βραχεία κεφαλή και στις
δύο ερωτήσεις επικρατεί η αρνητική απάντηση. Συµφωνούν δηλαδή µε τον τρόπο λειτουργίας των
Σ∆Ε και δεν επιθυµούν να περιορίσουν την ελευθερία στην επιλογή θεµατολογίας. Μόνο µε την
ύπαρξη του βιβλίου ορισµένοι εκπαιδευόµενοι δηλώνουν ότι αγχώνονται και επιθυµούν την ανάδειξη
των θεµάτων µετά από συνεργασία µε τον εκπαιδευτή. «Μπορεί µε τις φωτοτυπίες να ήταν λίγο
δύσκολο… πρακτικά µιλώντας, αλλά είχαµε την επιλογή να επιµείνουµε όπου θέλαµε, όπου
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υστερούσαµε, να το ζητούσαµε και να το µαθαίναµε καλύτερα. Ενώ αν είχαµε την ύλη θα έπρεπε να το
προσπεράσουµε πιο βιαστικά… θα µπορούσαµε να ήµασταν πιο χαλαροί. Γιατί βλέπω φέτος πως πήγαµε
στο Εσπερινό που ζορίζει ο χρόνος και πρέπει να βγει το µάθηµα ως τότε και κάποια πράγµατα που θες
να µάθεις παραπάνω και δεν τα καταλαβαίνεις σε τρώει ο χρόνος, ενώ στα Σ∆Ε αν θέλαµε καθόµασταν
παραπάνω. (…) Πιστεύω ότι αν ήταν στα Σ∆Ε όπως είναι στο Εσπερινό, οι µισοί θα τα παρατούσαν
στην µέση της χρονιάς» (εκπαιδευόµενος #8, σελ 58)
Θεωρώντας λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερο πρόγραµµα στο µάθηµα του Αριθµητικού
Γραµµατισµού οι εκπαιδευόµενοι ερωτήθηκαν µε τι θέµατα θα ήθελαν να ασχολείται. Η συντριπτική
πλειοψηφία απάντησε ότι θέλει το µάθηµα να ασχολείται µε απλά καθηµερινά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο ενήλικας στην καθηµερινότητά του. Επιθυµούν η διδακτέα ύλη να είναι περίπου σαν
αυτή που ακολουθήσανε στο Σ∆Ε τονίζοντας ιδιαίτερα τον πολύ µικρό βαθµό δυσκολίας που θέλουν
να έχει, να είναι απλά πράγµατα όπως δήλωναν.« Ότι κάναµε και µαζί… Εύκολα µαθηµατικά… και
ανάλογα µε τις δυνατότητες της τάξης να προχωρούσαµε… αλλά να ξέραµε πρώτα τα βασικά και µετά…
δεν έχει νόηµα που θα φτάσεις κατά την άποψή µου αλλά αν θα τα ξέρεις… τα µαθαίνουµε, προχωράµε,
δεν τα µαθαίνουµε… επιµένουµε κι άλλο… όχι υπερβολές βέβαια, κάποια παιδιά µπορεί να θέλουν
έξτρα βοήθεια, αυτή θα τη δώσει ο καθηγητής στο διάλειµµα ή σε κάποιο κενό αν θέλει, για να µη
καθυστερεί η τάξη για έναν… να γίνονται υποχωρήσεις και να υπάρχει συνεργασία… αυτό νοµίζω»
(εκπαιδευόµενη #6, σελ 46).
Άξιο σχολιασµού αποτελεί και το γεγονός ότι ορισµένοι από τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι
συνέχισαν στο Εσπερινό Λύκειο δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν επίσηµο εγχειρίδιο και αναλυτικό
πρόγραµµα µε την προοπτική ότι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους και πρέπει να έχουν σωστές βάσεις,
µαθαίνοντας ότι τους είναι χρήσιµο. Φυσικά κάτι τέτοιο το παραδέχονται τώρα που έχουν τη γνώση
και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει µια εκπαιδευόµενη: «Μωρέ κι εγώ αυτό προτιµούσα τότε (τα απλά),
αλλά από τη στιγµή που πήγα στο Εσπερινό χτυπάω το κεφάλι µου που δεν ήµασταν πιο καλοί µαθητές
έτσι ώστε να προχωρούσαµε µε πιο γρήγορα βήµατα µαζί στα µαθηµατικά… εκ των υστέρων δηλαδή
γκρινιάζω, τότε ήταν µια χαρά! ∆εν καταλαβαίναµε…» (εκπαιδευόµενη #16, σελ 107)
Κλείνοντας µε το σχολιασµό των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στις ερωτήσεις της
συνεντεύξεις, οδηγούµαστε στην τελευταία ερώτηση που είναι πιο ανοιχτή και ζητά από τους
εκπαιδευόµενους να σχεδιάσουν οι ίδιοι το µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού περιλαµβάνοντας
ότι θεωρούν σηµαντικό. Ενώ υπήρχε ελευθερία στην επιλογή και οι εκπαιδευόµενοι δε είχαν
παράλογες απαιτήσεις. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 18 οι απαιτήσεις τους συγκεντρώνονται σε
δύο πράγµατα: καθηγητές από την αρχή της χρονιάς και σωστή υποδοµή (ζητώντας µόνο τα
απαραίτητα: θέρµανση και υπολογιστές). Σαφώς ανέφεραν και άλλες παραµέτρους όπως ανεξάρτητα
Σ∆Ε σε κάθε πόλη, λιγότερα παιδιά στην αίθουσα, επαναληπτικά και επίσηµο βιβλίο αλλά το µόνο
που τους ενδιαφέρει στην ουσία είναι απλό. «Τίποτα σπουδαίο… µια ωραία αίθουσα που θα έχει ζέστη
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το χειµώνα και δε θα είµαστε µε τα µπουφάν… ένα καλό καθηγητή… και ένα φωτοτυπικό να βγάζουµε
φωτοτυπίες… έχει κι άλλα; Αυτά είναι τα βασικά, σάµπως τα παλιά τα χρόνια είχαν κάτι άλλο; Ούτε
είχαν τόσο καλούς καθηγητές και πάλι µάθαιναν τα παιδιά και περνούσαν στα πανεπιστήµια… οπότε δε
χρειάζεται τίποτα άλλο!» (εκπαιδευόµενη #14, σελ 93)
Στο τέλος της συνέντευξης, δόθηκε στους εκπαιδευόµενους ένα τεστ το οποίο κλήθηκαν να
συµπληρώσουν εθελοντικά. Εκτός από ένα εκπαιδευόµενο ο οποίος αρνήθηκε οι υπόλοιποι το
συµπλήρωσαν χωρίς δισταγµό. Κάποιοι το βρήκαν σαν πρόκληση ενώ για κάποιους ήταν µια
δυσάρεστη έκπληξη παρόλα αυτά προσπάθησαν να το λύσουν. Με το που αναφέρθηκε η λέξη τεστ,
ενώ οι εκπαιδευόµενοι είχαν χαλαρώσει από το κλίµα που επικρατούσε στη συνέντευξη κατευθείαν
ξεπρόβαλε η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοεκτίµησης, χαρακτηριστικά που ακολουθούν τους
ενήλικες στα Σ∆Ε. Η επίδοσή τους όπως φαίνεται από τον Πίνακα 28 είναι άκρως ικανοποιητική αν
υπολογίσουµε το διάστηµα του ενός έτους που πέρασε από την αποφοίτησή τους από τα Σ∆Ε, ωστόσο
υπήρχαν και µαθητές οι οποίοι δεν µπορούσαν να κάνουν ούτε τις πιο απλές πράξεις παρόλο που
επιµείναµε πολύ σε αυτές. Το µεγαλύτερο πρόβληµα συνάντησαν οι µαθητές στη διαίρεση αλλά και
στο ερώτηµα β του προβλήµατος που αφορούσε τα ποσοστά. Το επίπεδο του τεστ δεν ήταν καθόλου
υψηλό για να µην αγχωθούν και πανικοβληθούν οι εκπαιδευόµενοι αλλά το γεγονός ότι οι δεν
ασχολήθηκαν καθόλου µετά την αποφοίτησή τους από τα Σ∆Ε, συνεπάγεται την σχεδόν οριστική
διαγραφή των γνώσεων που απέκτησαν εκεί. Ωστόσο είναι πολύ αισιόδοξο ότι υπήρχαν δύο άριστα
γραπτά και πέντε πολύ καλά από τους µαθητές φυσικά οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές τους στο
Λύκειο και οι οποίοι ξεχώριζαν και στην τάξη του Σ∆Ε.

Συµπεράσµατα και προτάσεις
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανίχνευση και τη διερεύνηση των αντιλήψεων των
εκπαιδευοµένων απέναντι στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού αλλά και στη γενικότερη
στάση τους απέναντι στα Μαθηµατικά µετά τη φοίτησή τους στα Σ∆Ε. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
η στάση των εκπαιδευοµένων άλλαξε θετικά απέναντι στο µάθηµα, αν και πολλοί από αυτούς
φοβόντουσαν τα Μαθηµατικά ,το νέο σύγχρονο περιβάλλον µάθησης συντέλεσε στην µεταστροφή
αυτή. Στο νέο σύγχρονο περιβάλλον µάθησης πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και ο σύγχρονος
εκπαιδευτής ενηλίκων που µε τις νέες γνώσεις και µεθόδους συµβάλει θετικά αλλαγή στάσης
απέναντι στο µάθηµα. Επίσης, όσον αφορά το τι θυµόταν ο εκπαιδευόµενος από την ύλη που
διδάχθηκε στα Σ∆Ε ένα χρόνο πριν και την επίδοσή του στο τεστ, βρέθηκε θετική συσχέτιση. ∆ηλαδή,
οι µαθητές που θυµόντουσαν πολλά πράγµατα από τη διδαχθείσα ύλη στην πλειοψηφία τους έγραψαν
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πολύ καλά ή άριστα στο τεστ. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως τα θέµατα του τεστ κάλυπταν ένα µικρό
αλλά αντιπροσωπευτικό µέρος της ύλης.
Ένα επίσης σηµαντικό συµπέρασµα που προέκυψε από την έρευνα είναι ο βασικός ρόλος που
διαδραµατίζει ο εκπαιδευτικός στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Επειδή για τους ίδιους
τους εκπαιδευόµενους, όπως προέκυψε από την έρευνα, έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο εκπαιδευτικός
στο µάθηµα αυτό αναδείχθηκαν και τα χαρακτηριστικά του «καλού δασκάλου». Ιδιαίτερη έµφαση
δόθηκε στην υποµονή και την ηρεµία, στην αγάπη για τη δουλειά του, στην µεταδοτικότητα αλλά
κυρίως να βρίσκεται δίπλα στον µαθητή και να τον βοηθάει.
Όσον αφορά τις Νέες Τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας η έρευνα δεν κατέληξε
σε σαφή αποτελέσµατα. Παρατηρήθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος είχε άγνοια για τις
Νέες Τεχνολογίες και τις νέες µεθόδους διδασκαλίας οι οποίες µπορούν να συµβάλουν ποικιλοτρόπως
στη διδασκαλία του µαθήµατος. Αν και ένα ποσοστό των εκπαιδευοµένων ενδιαφέρεται για τη χρήση
Νέων Τεχνολογιών στο µάθηµα του Αριθµητικού Γραµµατισµού και πιστεύει ότι θα συµβάλει θετικά
στη διδασκαλία, εν τούτοις, υπάρχει και ένα ποσοστό που δε θεωρεί απαραίτητη την χρήση των ΤΠΕ
στην κατανόηση του αντικειµένου. Αυτό οφείλεται στην εξοικείωσή τους ή µη µε τις Νέες
Τεχνολογίες. Κάτι παρόµοιο προέκυψε και για τις νέες µεθόδους διδασκαλίας όπου και πάλι το
µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευοµένων δεν θεωρούν ότι µπορούν να συµβάλουν θετικά στον
Αριθµητικό Γραµµατισµό.
Ένα ακόµα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι
συµφωνούν µε τη φιλοσοφία των Σ∆Ε σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει επίσηµο εγχειρίδιο ούτε
και αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία των Γραµµατισµών. Συγκεκριµένα, οι ερωτώµενοι δε
θεωρούν απαραίτητο να υπάρχει βιβλίο αλλά και συγκεκριµένη ύλη που να αφορά στον Αριθµητικό
Γραµµατισµό. Θέλουν να υπάρχει ελευθερία στην επιλογή θεµάτων για το µάθηµα και να καταλήγουν
σε αυτά µετά από συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό.
Κλείνοντας δε θα µπορούσαµε να παραλείψουµε το σχολιασµό της προσπάθειας που έγινε
από πλευράς ερευνητή έτσι ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες του σχετικά µε τις απαντήσεις που
έδωσαν σε κάποιες από τις ερωτήσεις του τεστ και στην επίδοσή τους στο τεστ. Σε γενικές γραµµές οι
προσδοκίες του εκπαιδευτικού- ερευνητή αναφορικά µε τις απαντήσεις που έδωσαν στις πέντε από τις
δεκατρείς ερωτήσεις ήταν σωστές, φυσικά υπήρχαν οι ευχάριστες και οι δυσάρεστες εκπλήξεις αλλά
όλα σε φυσιολογικά επίπεδα. Όσον αφορά την επίδοσή τους στο τεστ και εκεί ισχύουν τα ίδια, δύο
µόνο µαθητές αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη γράφοντας καλύτερα από ότι περίµενε ο ερευνητής ενώ
µόνο ένας έγραψε χειρότερα. Η σωστή εκτίµηση της κατάστασης οφείλεται στην καλή σχέση που
υπήρχε µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευοµένων η οποία βοήθησε µεταξύ άλλων και σε ένα ζεστό
κλίµα µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά αλλά και κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων.
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Τέλος, το σηµαντικότερο ίσως συµπέρασµα είναι οι προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευοµένων
που αφορούν στην βελτίωση του µαθήµατος του Αριθµητικού Γραµµατισµού. Παρόλο που στα Σ∆Ε,
δεν υπάρχει αριθµητική (ποσοτική) αξιολόγηση και διαγωνίσµατα ή τεστ αλλά περιγραφική
αξιολόγηση µια εκπαιδευόµενη πρότεινε να υπάρχουν επαναληπτικά και τεστάκια έτσι ώστε να
αφοµοιώσουν καλύτερα οι µαθητές τη γνώση. Επίσης, πρότεινε µια ερωτώµενη να υπάρχουν
υποχρεωτικά σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς που προορίζονται για τα Σ∆Ε έτσι ώστε όλοι να
γνωρίζουν καλά την κατάσταση που επικρατούν και να ξέρουν να συµπεριφέρονται ανάλογα στους
ενήλικες εκπαιδευόµενους. Όσον αφορά τους πεπειραµένους αυτούς εκπαιδευόµενους θα ήθελε να
ακολουθούν την πορεία των µαθητών στα δύο χρόνια έτσι ώστε να µην χάνεται πολύτιµος χρόνος τη
δεύτερη χρονιά φοίτησης µέχρι να γίνει εκ νέου η γνωριµία µε το νέο καθηγητή του Αριθµητικού
Γραµµατισµού. ∆ύο από τους εκπαιδευόµενους που δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν επίσηµο εγχειρίδιο
για το µάθηµα κατέθεσαν και κάποιες προτάσεις. Ο ένας εκπαιδευόµενος πρότεινε να υπάρχει βιβλίο
για τον Αριθµητικό Γραµµατισµό το οποίο θα µπορούσαν να επιστρέψουν µετά την αποφοίτησή τους
στου επόµενους µαθητές ενώ µια εκπαιδευόµενη πρότεινε στο βιβλίο του µαθήµατος να περιέχονται
πληθώρα θεµάτων και ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τους µαθητές να επιλέγουν µε ποια θέµατα
θα ασχοληθούν. Τέλος, ένας εκπαιδευόµενος µε βιώµατα από το Ενιαίο Λύκειο πρότεινε
διαδραστικούς πίνακες στα Σ∆Ε αλλά και τµήµατα διαφορετικών επιπέδων έτσι ώστε να γίνεται το
µάθηµα µε σύγχρονο τρόπο που θα ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες του εκπαιδευόµενου.

Περιορισµοί της έρευνας
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν και οι βασικοί περιορισµοί και οι αδυναµίες της
έρευνας, προκειµένου τα ευρήµατα που εξήχθησαν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά. Μια από τις
βασικότερες αδυναµίες της έρευνας ήταν ο µικρός αριθµός του δείγµατος (16 εκπαιδευόµενοι) αλλά
και το γεγονός ότι οι ερωτώµενοι προέρχονταν µόνο από το δεύτερο έτος φοίτησης στα Σ∆Ε. Η
συνεργασία µεταξύ ερευνητή- εκπαιδευτικού και εκπαιδευοµένων πραγµατοποιήθηκε µόνο για µία
χρονιά και συγκεκριµένα για την τελευταία τους, ενδεχοµένως να υπήρχαν διαφορετικά ευρήµατα αν
η συνεργασία ήταν και τα δύο χρόνια φοίτησής τους. Τέλος, σηµαντικός περιορισµός ήταν ότι η
έρευνα στηρίχθηκε µόνο στις απόψεις των εκπαιδευοµένων του Σ∆Ε Αριδαίας.

Αναµενόµενα οφέλη

Η παρούσα έρευνα για τον Αριθµητικό Γραµµατισµό στα Σ∆Ε αποσκοπεί στην ανίχνευση και
τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευοµένων απέναντι στο µάθηµα. Πρόκειται για µια
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πρωτότυπη έρευνα καθώς είναι η πρώτη φορά που αντικείµενο της έρευνας αποτελεί ο Αριθµητικός
Γραµµατισµός. Αν και έχουν διεξαχθεί έρευνες που αφορούν στα Σ∆Ε και τους Γραµµατισµούς εν
τούτοις υπάρχει µεγάλη έλλειψη για το συγκεκριµένο µάθηµα. Η έρευνα αναµένεται να συµβάλει στη
γενικότερη βελτίωση διδασκαλίας του µαθήµατος αλλά και στις παραµέτρους που µπορούν να
ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό του. Επίσης, σηµαντικό όφελος αποτελούν οι προτάσεις των
εκπαιδευοµένων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας όχι µόνο του συγκεκριµένου
µαθήµατος αλλά και όλων των Γραµµατισµών στα Σ∆Ε. Η παρούσα µελέτη θα µπορούσε να
αποτελέσει πρόταση για µελλοντικές έρευνες στον τοµέα αυτό και πιο συγκεκριµένα για συγκριτική
µελέτη. Τέλος, η έρευνα αυτή θα συµβάλει θετικά στη βιβλιογραφία.
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Α. Συνεντεύξεις
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Β. ∆ιδακτέα ύλη Αριθµητικός Γραµµατισµός Σ∆Ε Αριδαίας 2010-2011
(Σύνολο 68 διδακτικές ώρες)

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (14 ώρες )
Αξία ψηφίων
∆υνάµεις του 10
Πράξεις µε φυσικούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση)
Προβλήµατα καθηµερινής ζωής
∆εκαδικοί αριθµοί
ΚΛΑΣΜΑΤΑ (9 ώρες)
Πράξεις µε κλάσµατα
Ισοδύναµα κλάσµατα
ΠΟΣΟΣΤΑ (9 ώρες)
Προβλήµατα µε ποσοστά
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ (6 ώρες)
Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Απλή µέθοδος των τριών
ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (3 ώρες)
Θετικοί αρνητικοί αριθµοί
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (6 ώρες)
Βασικά στοιχεία στατιστικής

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ( 21 ώρες)
Γωνίες
Εµβαδά επίπεδων σχηµάτων
Πυθαγόρειο θεώρηµα
Κύκλος

74

Ο Αριθμητικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Αθηνά Παυλίδου

Γ. Υπόδειγµα τεστ αξιολόγησης
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