Η έκθεση επιπτώσεων
και η σύσταση πολιτικής
Έκδοση 2020-11

Η ιδιοφυία είναι στην ιδέα.
Η επίπτωση, ωστόσο, προέρχεται από
τη δράση!
Simon Sinek

Περίληψη
Χρειαζόμαστε τα παραδοσιακά σχολεία να μετατραπούν σε εξατομικευμένα μαθησιακά
περιβάλλοντα για:
-

καλύτερο ακαδημαϊκό επίτευγμα,
καλύτερες συναισθηματικές δεξιότητες,

- καλύτερη άνεση και ικανοποίηση,
- καλύτερη ευθυμία στην
πρόκληση του κορωνοϊού..

→

Αυτή η στρατηγική Erasmus +συνεργασία έχει μετασχηματίσει τα παραδοσιακά σχολεία
●
●

στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Νορβηγία και την Ελλάδα,
από το νηπιαγωγείο στην ηλικία των 18 ετών, συμπεριλαμβάνεται ειδική εκπαίδευση,

με τον εξής αντίκτυπο:
Η αντίληψη των μαθητών

Η αντίληψη των εκπαιδευτικών

+ 36% Πιλοτική εκμάθηση του
εαυτού μου
+ 32% Κοινή μάθηση
+ 24% Περισσότερη αυτονομία
+ 15% Βαθμολογίες
+ 14% Σχολείο της αρεσκείας

+ 53% φοιτητές πιό πιλοτικοί
+ 39% Αυτοπεποίθηση των
μαθητών
+ 36% Αντιμετώπιση της κατηγορίας
ετερογένειας
+ 34% Ενέργεια του δασκάλου
+ 27% Συνειδητοποίηση του
δασκάλου

Δημιουργήσαμε μια σχολαστική πορεία για τα παραδοσιακά σχολεία που θέλουν να
μεταμορφωθούν με εκπαιδευτικό υλικό και με πιστοποίηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Το πραγματοποιήσαμε και ξέρουμε ότι ανταποκρίνεται στη μεγάλη ικανοποίηση των μαθητών
και των οικογενειών.
Οι δεξιότητες αυξάνουν: την αυτονομία, την ενδυνάμωση, την αμοιβαία βοήθεια, το θάρρος και
την καλοσύνη.
Ωστόσο, δεν έχει ακόμα μετρηθεί καμία αύξηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων (σε
σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου). Και ο μετασχηματισμός είναι δύσκολο να συμβεί χωρίς
εντατική καθοδήγηση.

Για να αυξήσουμε το ακαδημαϊκό επίτευγμα και τη διάδοση, πρέπει να απλοποιήσουμε τη
διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς:
➔ Υλικό μαθημάτων (μαθηματικά, αλφαβητισμός, επιστήμη, ...) προσαρμοσμένο στη
μέθοδο.
Ένα άλλο έργο Erasmus + 2020-2023 βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δημιουργία δωρεάν και
έτοιμων προς χρήση μαθημάτων στα γαλλικά.
➔ Αυτοματοποίηση της (πιο σύνθετης) διαχείρισης τάξεων μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
μάθησης. Συλλέγουμε μια κοινοπραξία για τη δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού.

Γιατί και Τι συμβαίνει
Γιατί μετασχηματίζουμε τα σχολεία;
Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εθελοντικά μετασχηματίζουν τα σχολεία τους για:
-

καλύτερο ακαδημαϊκό επίτευγμα,
καλύτερες συναισθηματικές δεξιότητες,
καλύτερη άνεση και ικανοποίηση,
καλύτερη ευθυμία στην πρόκληση του κορωνοϊού.

Όλο και περισσότεροι πολίτες είναι απογοητευμένοι με τα παραδοσιακά σχολεία. Η κοινωνία
εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τα σχολεία και το χάσμα αυξάνεται. Οι συνέπειες αυτής της
έντασης περιλαμβάνουν:
-

Την εγκατάλειψη,
Τον κύκλο εργασιών του δασκάλου,
Τον μη παραγωγικό (κορωνοϊό) σε εποχή απαγόρευσης κυκλοφορίας,
Στην ταξινόμηση των μαθητών ανάλογα με την ικανότητα τους στα σχολεία (ανισότητες),
Σε ιδιωτικές εναλλακτικές λύσεις.

Μετατροπή των σχολείων σε τι μορφή;
Αυτό που ονομάζουμε «παραδοσιακά σχολεία» εδώ είναι ταυτόχρονες τάξεις διδασκαλίας. Η κα
Parker εδώ διδάσκει το κεφάλαιο 8 αυτή την στιγμή σε όλους τους μαθητές της τάξης της.
Γνωρίζει ότι πολλοί μαθητές δεν έχουν ακόμη τις προϋποθέσεις και πρέπει πρώτα να καλύψουν
το κενό πριν πάρουν αυτό το μάθημα. Ξέρει ότι κάποιοι άλλοι το έχουν ήδη καταλάβει εδώ και
πολύ καιρό και χάνουν τον χρόνο τους. Αλλά δίνει και μάλιστα προτείνει σε όλους τους μαθητές
της τάξης της να κάνουν το ίδιο μάθημα.

Ο δάσκαλος αντί να δώσει, θα μπορούσε να ζητήσει από κάθε μαθητή να αναλαβει πιλοτικά την
εκμάθησή του και να πάρει το μάθημα που είναι κατάλληλο για αυτόν. Πιθανόν όχι το κεφάλαιο
8. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να οδηγεί κάθε μαθητή σε:
-

αριστεία: έχοντας φιλόδοξους στόχους για τον εαυτό του,
διδακτικό λάθος: ανάληψη κινδύνων, γνωρίζοντας ότι τα λάθη είναι ευκαιρίες για
μάθηση,
ενδυνάμωση: ανάληψη της ευθύνης της μάθησης του,
αμοιβαία βοήθεια: εξήγηση θεμάτων μεταξύ τους.
καλοσύνη: γνωρίζοντας ότι η αγάπη είναι κίνητρο για την αριστεία.

Επίπτωση
Ερωτηματολόγια
Σχεδιάσαμε ερωτηματολόγια για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για να ποσοτικοποιήσουμε
τα συναισθήματά τους σχετικά με τον αντίκτυπο της αλλαγής μεθόδου.
Το πλήρες (αγγλικό) ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο από εκεί.
Μαθητές

Γονείς

Εκπαιδευτικοί

1. Αυτονομία
Κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, είμαι αυτόνομος.
Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια
του δασκάλου πολύ συχνά.

1.Η αγάπη για το σχολείο
Στο παιδί μου αρέσει να
πηγαίνει στο σχολείο

1. Ενέργεια
Η παροχή 1 ώρας
διδασκαλίας στην τάξη είναι
κουραστική

2. Πιλοτική καθοδήγηση
Είμαι ο πιλότος της μάθησής
μου.
Αποφασίζω σε τι να εργαστώ
και πώς να μάθω.
3. Βαθμολογία
Προοδεύω γρήγορα και
εκπληρώνω τις δυνατότητές
μου. Αυτό αντικατοπτρίζεται
στους βαθμούς μου.
4. Αμοιβαία μάθηση
Βοηθάω ή με βοηθούν άλλοι
μαθητές για μάθηση κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων.
5.Η Αγάπη για το σχολείο
Μου αρέσει να πηγαίνω στο
σχολείο

2. Εργασία στο σπίτι
Το παιδί μου έχει καθημερινή 2. Συνειδητοποίηση
εργασία με μέσο όρο ... (ώρα) Γνωρίζω τα πλεονεκτήματα
και τις αδυναμίες του μαθητή
3. Ατμόσφαιρα
μου
Όταν το παιδί επιστρέφει
πίσω στο σπίτι από το
3. Ετερογένεια
σχολείο, η ατμόσφαιρα
Είναι εύκολο να διαχειριστείτε
είναι…
τους μαθητές που έχουν
Υπάρχουν προβλήματα με
διαφορετικά επίπεδα στην
γονείς, με αδέλφια, διάθεση,
ιδια ταξη.
κλπ.
4. Πιλοτική καθοδήγηση
Οι μαθητές μου οδηγούνται
πιλοτικά στην μάθησή τους.
5. Αυτοπεποίθηση
Οι μαθητές μου δείχνουν
αυτοπεποίθηση στην τάξη.
6. Όρια
Οι μαθητές μου φτάνουν τα
μαθησιακά τους όρια

Τα πλήρη δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν τον πίνακα. Αυτά τα δεδομένα έχουν
συγκεντρωθεί το 2019. Κοντά στο τέλος του 2ου έτους του έργου.

Με αυτά τα ερωτηματολόγια, μετράμε πως αισθάνεται ένα άτομο, την βελτίωση σε μια
συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Κάθε ποσοστό σημαίνει:

«Κατά μέσο όρο, νιώθω μια…% αύξηση σε αυτόν τον
τομέα»
220 Μαθητές

157 Γονείς

24 Εκπαιδευτικοί

+ 24% Αυτονομία

+ 7% Αγάπη για το σχολείο

+ 34% Ενέργεια

+ 36% Πιλοτική
καθοδήγηση

+ 0% Εργασία

+ 27% Ευαισθητοποίηση

+ 5% Ατμόσφαιρα

+ 36% Ετερογένεια

+ 15% Βαθμολογία
+ 32% Αμοιβαία μάθηση

+ 53% Πιλοτική
Καθοδήγηση

+ 14% Αγάπη για το σχολείο

+ 39% Αυτοπεποίθηση
+ 30% Όρια

Η επιστημονική αξία αυτών των αριθμών είναι περιορισμένη. Το δείγμα είναι μικρό (24 + 157 +
24 άτομα). Δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου. Οι αριθμοί μετρώνται με βάση την κατάταξη του
συναισθήματος (καθόλου, λίγο, κάπως, πολύ, πάρα πολύ) που είναι δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί και μόλις ποσοτικοποιηθεί είναι απλώς μια ποσότητα συναισθήματος. Αυτοί οι
αριθμοί δείχνουν ενδιαφέρουσες οδηγίες, ενώ οι ακριβείς αξίες είναι άσχετες.

Παρουσίαση αντίκτυπου από τον διευθυντή ενός Βελγικού Κολλεγίου σε άλλα σχολεία.
Βελτίωση στάσης από την άποψη των μαθητών (αριστερά) και από την προοπτική των εκπαιδευτικών (δεξιά)

Ενδυνάμωση
Ο υψηλότερος αντίκτυπος αφορά τα «πιλοτικά» κριτήρια, τόσο από την άποψη του μαθητή όσο
και από την άποψη των εκπαιδευτικών. Και οι δύο αισθάνονται ότι ο μαθητής έχει μεγαλύτερο
έλεγχο στον τρόπο μάθησης του.
Συσχετίζει το αίσθημα αυτονομίας (+ 24%) για τον μαθητή που δηλώνει ότι χρειάζεται τον
δάσκαλό του λιγότερο από πριν. Από την άποψη των εκπαιδευτικών, συσχετίζεται με το να
βλέπουμε τους μαθητές που έχουν ανασταλεί να δείχνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση (+
39%).

Προσαρμοσμένο σε κάθε μαθητή
Τα κριτήρια για την ετερογένεια συνδέονται με τα κριτήρια ορίου. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι
είναι + 36% πιο εύκολο να διαχειριστούν το γεγονός ότι οι μαθητές έρχονται με διαφορετικά
επίπεδα γνώσεων και κενά. Είναι συναφές με το συναίσθημά τους ότι οι μαθητές τους
πλησιάζουν + 30% περισσότερο από τα μαθησιακά τους όρια. Πράγματι, με μια ετερογενή τάξη,
είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τους μαθητές να μάθουν με τη βέλτιστη ταχύτητά τους. Αλλά
επειδή ο δάσκαλος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των μαθητών, κάθε
μαθητής έχει πιο κατάλληλη δουλειά και προχωρά πιο γρήγορα.
Αντανακλά επίσης στα κριτήρια ευαισθητοποίησης: οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι γνωρίζουν
τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των μαθητών τους + 27% περισσότερο από πριν.

Αμοιβαία βοήθεια
Η μέθοδος προωθεί εξηγήσεις όχι μόνο από τον δάσκαλο αλλά μεταξύ των συνομηλίκων. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα όπου οι μαθητές αισθάνονται + 32% περισσότερο
βοηθητικοί στους άλλους ή ότι βοηθούνται από άλλους.

Τους αρέσει
Στους μαθητές αρέσει το σχολείο + 15% περισσότερο. Και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η
διδασκαλία είναι + 34% λιγότερο κουραστική. Είναι ένας καλός δείκτης ότι και οι δύο φαίνονται
ικανοποιημένοι από την αλλαγή.

Οι γονείς φαίνεται να έχουν ελλειπτική επίγνωση για την αύξηση της προτίμησης του παιδικού
τους σχολείου (+ 7%).

Βαθμολογία
Αρέσει περισσότερο το σχολείο στους μαθητές επειδή δουλεύουν λιγότερο;
Οι μαθητές έχουν θετική αίσθηση (+ 15%) για τους βαθμούς τους με τη μέθοδο, ειδικά στο
Βέλγιο και στην Ελλάδα (+ 25%). Στην Ιταλία και τη Νορβηγία ήταν πιο περιορισμένη . Τα καλά
νέα είναι ότι δεν αναφέρθηκαν άλλες εργασίες στο σπίτι από τους γονείς. Στα παιδιά αρέσει
περισσότερο το σχολείο, πιστεύουν ότι μαθαίνουν περισσότερα, χωρίς να κάνουν περισσότερη
εργασία στο σπίτι.

Συνέπεια
Η συνοχή των δεδομένων μεταξύ των χωρών είναι επίσης ενδιαφέρουσα: τα ίδια μοτίβα
εμφανίζονται σε πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις. Ακόμη και η Νορβηγία, με το πολύ περιορισμένο
δείγμα στα (16) και τον πολύ περιορισμένο αντίκτυπό της (-2% έως + 10%) έχει τα «πιλοτικά»
κριτήρια ως πρώτη.
Αυτά τα δεδομένα του ερωτηματολογίου ταιριάζουν με τις συνεντεύξεις που έγιναν σε σχολεία;

Συνεντεύξεις
Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συνεντεύξεις με παιδιά, με γονείς, με καθηγητές σε πολλά
σχολεία, και στις 4 χώρες. Οι συνεντεύξεις αφορούν περισσότερα σχολεία παρά
ερωτηματολόγια που περιορίζονται σε 1 ή 2 σχολεία ανά χώρα. Έχουν γίνει πολλές
συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του 3ου έτους του έργου, ενώ συλλέχθηκαν δεδομένα
ερωτηματολογίων και στο τέλος του 2ου έτους.
Τι μάθαμε για τον αντίκτυπο σε αυτές τις αμέτρητες συναντήσεις, προπονήσεις και συνεντεύξεις;

Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν ποιοτικά γραπτά σχόλια των μαθητών της ομάδας

Συνεχίστε τα λάθη
Μας έχουν πει πολλές φορές ότι ορισμένοι έφηβοι παρέμειναν στο σχολείο μέχρι το τέλος του
έτους, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα είχαν προβλέψει ότι τουλάχιστον μερικοί από αυτούς θα είχαν
αποληθεί απο το σχολείο για λόγους πειθαρχίας ή απλά θα είχαν παραιτηθεί. Η δυνατότητα, με
τη νέα μέθοδο, να κάνουν ενέργεις και να αλληλοβοηθούνται έχει αναφερθεί ως χαλαρωτικό και
μαγνητικό φαινόμενο.

Κορονοϊός.
Πολλοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η νέα μέθοδος βοήθησε κατά τη διάρκεια της άνοιξης του
2020 του κορωνοϊού. Έχοντας εκπαιδεύσει τους μαθητές τους να είναι πιο αυτόνομοι,
περισσότερο στο πιλοτικό κομμάτι, πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας αυτό φαίνεται να
είχε θετικό αντίκτυπο στην εργασία όταν τα σχολεία έκλεισαν σε σύγκριση με άλλες τάξεις.

Αντίσταση από μαθητές
Δεν ήταν ασυνήθιστο να βλέπουμε αντίσταση από μαθητές. Με την παλιά παραδοσιακή μέθοδο,
ήταν πιο εύκολο για αυτούς να κρυφτούν και να προσποιηθούν ότι ακούνε. Τώρα πρέπει να
δουλέψουν στην τάξη και να δείξουν αποτελέσματα (περνάνε αξιολογήσεις πολύ συχνά). Τους
«αναγκάζει» να εργαστούν στην τάξη. Μερικοί θέλουν να τους επιστραφεί η άνεσή τους ...

Κόπωση
Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους φαίνονται πιο εξαντλημένα μετά το σχολείο, σαν η
ημέρα τους να ήταν γνωστικά πιο έντονη. Επιδιώκουν να χαλαρώσουν και να κοιμηθούν πιο
νωρίς.

Εξαπάτη
Πολλοί μαθητές είναι πρόθυμοι να κατηγορήσουν τους άλλους, συνήθως για να κρύψουν τα
δικά τους λάθη. Σπάνια αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Σπάνια λένε: «Θα
μπορούσα να είχα πετύχει αν δούλευα πιο σκληρά, αλλά έχω περάσει το περισσότερο χρόνο
μου στο Playsation ή στο Netflix επειδή έχω έλλειψη θέλησης».
Μετά από μερικούς μήνες από τη χρήση της νέας μεθόδου, φαίνεται να μειώνεται το συνδρομο
της θυματοποίησης. Παρατηρείται μεγαλύτερη ενδυνάμωση. Οι μαθητές βλέπουν τους
χαμηλούς βαθμούς σαν να είναι εντάξει, καθώς μπορούν / πρέπει να επαναλάβουν μια
αξιολόγηση έως ότου την πετύχουν με 80%. Η χαμηλή βαθμολογία είναι απλώς μια κατάσταση
μάθησης ενδιάμεσων, πριν από την κυριαρχία. Αυτή είναι η «διδακτική λανθασμένη» αξία και η
νοοτροπία ανάπτυξης που προωθούνται από το έργο. Αισθάνονται χαμηλότερη ανάγκη να
κρύβουν λάθη και να κατηγορούν τους άλλους για αυτά.
Οι μαθητές αισθάνονται περισσότερο υπεύθυνοι και λιγότερο φοβισμένοι να αναλάβουν τους
κινδύνους. Σε αυτό τους βοηθάει το κίνητρό τους.

Η έρευνα διέσχισε την ανάλυση επιπτώσεων
Προβλεψιμότητα και ευελιξία
Επιπλέον, όσον αφορά την ειδική αγωγή, η μέθοδος του Εργαστηρίου Σχολικής Μεταμόρφωσης
School Transformation Lab - Σχολική Μεταμόρφωση Ειδικής Αγωγής φαίνεται να είναι πολύ
χρήσιμη για τους αυτιστικούς μαθητές όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν τους αρέσουν οι
εκπλήξεις και αισθάνονται καλύτερα γνωρίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες μεταβλητές
σχετικά με τη μάθησή τους (Wing, L (μετάφρ. Πρώιος Π.) 2000). Αξίζει να σημειωθεί ότι με το
εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης - School Transformation Lab κάθε βήμα της διαδικασίας
μάθησης είναι ξεκάθαρο και δηλώνεται εκ των προτέρων. Οι μαθητές ξέρουν ακριβώς και εκ των
προτέρων τι να κάνουν όταν χρειάζονται βοήθεια ή πότε αισθάνονται έτοιμοι να δοκιμαστούν ή
όταν αποτυγχάνουν να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είναι επίσης γνωστό σε
αυτούς εκ των προτέρων. Γνωρίζουν επίσης τις επιλογές που έχουν όταν περάσουν επιτυχώς
ένα τεστ. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της μεθόδου Εργαστηρίου Σχολικής ΜεταμόρφωσηςSchool Transformation Lab έχει γίνει αντιληπτό ότι οι αυτιστικοί μαθητές μας εργάζονται με
λιγότερο άγχος από το συνηθισμένο, λόγω της προβλεψιμότητας της μεθόδου. Η ύπαρξη
συγκεκριμένων ζωνών (αυτόνομη ζώνη εργασίας, ζώνη συνεργασίας, ζώνη αξιολόγησης) μέσα
στην τάξη όπου ο αυτιστικός μαθητής ξέρει ακριβώς τι να κάνει σε κάθε μία από αυτές μαζί με
την προαναφερόμενη προβλεψιμότητα της διαδικασίας αξιολόγησης το καθιστά ευκολότερο γι
'αυτόν να αντιστοιχεί στη μαθησιακή διαδικασία. Συνοπτικά, μια δομημένη, πειθαρχημένη,
προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη διδασκαλία έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική όσον
αφορά τον αυτισμό (Collia-Faherty, C. (μετάφρ. Χατζηδημητρίου Χ.) 1999). Ο Τζον, ένας
μαθητής με αυτιστικό σύνδρομο, έχει λιγότερα συναισθηματικά κρούσματα κατά τη διάρκεια του
μαθήματος, επειδή με το Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης - School Transformation Lab
μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει ή τι αναμένεται και αισθάνεται λιγότερο άγχος από το
συνηθισμένο. Ξέρει ακριβώς τι να κάνει όταν αποτύχει, ξέρει ακριβώς τι να κάνει όταν είναι
επιτυχής, ξέρει ακριβώς πού να πάει να βρει βοήθεια κ.λπ.
Ομοίως, οι μαθητές μας με σύνδρομο ADHD που δυσκολεύονται να επικεντρωθούν ή να
καθίσουν ακίνητοι για ένα λογικό χρονικό διάστημα (Barkley, RA 1990) το βρίσκουν εξαιρετικά
χρήσιμο ότι με τη μέθοδο Εργαστηρίου Σχολικής Μεταμόρφωσης School Transformation Lab
έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν μέσα ή έξω από την τάξη προκειμένου να ζητήσουν

βοήθεια για τη μελέτη τους χωρίς να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι λάθος. Στην ειδική εκπαίδευση
και πιο συγκεκριμένα στη συστημική θεωρία (Bertalanffy, 1968) μια συμπεριφορά θεωρείται
προβληματική σε σχέση με το πλαίσιο της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, μια συμπεριφορά
που θεωρείται προβληματική σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να
θεωρηθεί φυσιολογική σε ένα άλλο πολιτιστικό πλαίσιο. Ομοίως, όταν επαναπροσδιορίζουμε το
νόημα μιας συμπεριφοράς ή όταν επαναπροσδιορίζουμε την ίδια τη συμπεριφορά, μπορούμε να
αλλάξουμε την προβληματική συμπεριφορά σε λειτουργική. Από την άλλη πλευρά, όταν
επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια στη ζώνη συνεργασίας το γεγονός ότι πρέπει να το κάνουν
εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου τους βοηθά να συγκεντρωθούν αλλιώς θα μπορούσαν
να χάσουν το χρόνο τους και ακόμη και να ξεχάσουν γιατί πήγαν στη ζώνη συνεργασίας στην
πρώτη θέση. Συμπερασματικά, το εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης - School
Transformation Lab όχι μόνο βοηθά τους μαθητές με το σύνδρομο ADHD να αυτορυθμιστούν
και να συγκεντρωθούν, αλλά και να ξανακερδίσουν τη συμπεριφορά τους έτσι ώστε να
αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. Ο Γιώργος, ένας μαθητής με σύνδρομο ADHD έπρεπε
πάντα να ακούει παρατηρήσεις σχετικά με την υπερκινητικότητα του στην τάξη. Τώρα με το
εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης- School Transformation Lab η συμπεριφορά του
νομιμοποιείται και δεν αισθάνεται άβολα. Μπορεί να μετακινηθεί από τη μία ζώνη εργασίας στην
άλλη ή ακόμη και να βγει από την τάξη χωρίς να αισθανθεί ότι κάνει κάτι λάθος. Επιπλέον,
μπορεί να ρυθμίσει μόνος του την απόσπαση της προσοχής του γιατί πρέπει να παραμείνει στη
ζώνη συνεργασίας για παράδειγμα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μπορεί να βγει από
την τάξη για να ζητήσει βοήθεια και με χρονικό περιορισμό.

Ιταλική σχολική καθοδήγηση όπου ζητήσαμε να μετακινήσουμε γραφεία στο διάδρομο για μαθητές που χρειάζονται
ηρεμία.
Ζώνη συνεργασίας στα αριστερά, ζώνη μελέτης στα δεξιά.

Εξατομικευμένη μάθηση και αποσυγχρονισμός
Ορισμένα σχολεία έχουν ταξινομήσει τους μαθητές για να κάνουν ομοιογενή μαθήματα: οι
μαθητές έχουν παρόμοιο επίπεδο (ή μετακινούνται σε άλλη τάξη / σχολείο). Άλλα σχολεία έχουν
ετερογενείς τάξεις, συνδυάζοντας μαθητές από διαφορετικά επίπεδα και ανάγκες. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τους μαθητές με χαμηλό κοινωνικό οικονομικό υπόβαθρο και ειδική εκπαίδευση.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής όπου οι μαθητές
έχουν πολλές διαφορές, η μέθοδος Εργαστηρίου Σχολικής Μεταμόρφωσης- School

Transformation Lab τους βοηθά να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό χωρίς να χρειάζεται να
κάνουν αυτό που κάνει η υπόλοιπη τάξη. «Ο ίδιος ρυθμός δεν ταιριάζει σε όλους». Οι μαθητές
είναι διαφορετικοί και οι δάσκαλοι μπορούν είτε να διδάξουν στην μισή αίθουσα και να ελπίζουν
για το καλύτερο ή μπορούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας τους, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε μαθητή. Η
εξατομικευμένη μάθηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι μια νέα ιδέα, τις μέρες ενός
της μάθησης σε ένα δωμάτιο ενός σχολείου, όταν οι μαθητές διαφορετικών ηλικιών έμαθαν όλοι
μαζί ότι αυτή η μέθοδος ήταν ο μοναδικός τρόπος. Στη συνέχεια, όταν οι μαθητές άρχισαν να
παρακολουθούν τάξεις σχεδιασμένες και οργανωμένες σύμφωνα με την ηλικία, οι εκπαιδευτικοί
έπρεπε να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες τους με τον περιορισμό
της διδασκαλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και όχι τις
ακαδημαϊκές τους ανάγκες (Willis, S. & Mann, L . 2000). Αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι
δύσκολο έργο, αλλά με το Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης - School Transformation Lab η
εξατομικευμένη μάθηση έχει γίνει ευκολότερη για τον δάσκαλο. Η εκπαίδευση έχει μετατραπεί
από άκαμπτη σε ευέλικτη, από εξαρτώμενη σε ανεξάρτητη και από μετάδοση σε μελέτη
δημιουργίας. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε σε όλους τους μαθητές μας
ταυτόχρονα μέσω της διάλεξης, μας δίνει την ευκαιρία να προσαρμοστούμε στο δικό τους
ρυθμό. Η Κριστίν, μια μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες και πολλά μαθησιακά κενά
αισθάνθηκε πολλή πίεση να κινηθεί μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές της, αλλά με το
Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης- School Transformation Lab δεν θα αισθάνεται έτσι
πλέον.
Ο αποσυγχρονισμός της μάθησης βοηθά τους μαθητές να προχωρήσουν όποτε αισθάνονται
έτοιμοι και όταν πηγαίνουν στον επόμενο στόχο, το γεγονός ότι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν
ανάμεσα σε προαιρετικές και πολλαπλές δραστηριότητες για εξάσκηση τους δίνει την
ικανοποίηση να ενεργήσουν μόνοι τους (Marzano, J. & Marzano, R. 2003). Είναι αλήθεια ότι
όταν έχουμε λόγο για οτιδήποτε είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε όπως η
υποχρεωτική εκπαίδευση, όταν έχουμε μια επιλογή και όταν αισθανόμαστε ελεύθεροι να
αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε (σε ποιες δραστηριότητες θέλουμε να εξασκηθούμε) ή
πώς πρόκειται να μελετήσουμε (ποιους πόρους θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε) αισθανόμαστε
σημαντικοί και ικανοί και ως εκ τούτου εμπλεκόμαστε πιο ενεργά (Ames, C. 1992).

Εργαστήριο Αξιολόγησης και Σχολικής Μεταμόρφωσης
Είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Αν και χρησιμοποιείται
κυρίως για την περιγραφή της απόκτησης γνώσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει με το Εργαστήριο
Σχολικής Μεταμόρφωσης- School Transformation Lab. Η ίδια η διαδικασία αξιολόγησης
χρησιμοποιείται για μάθηση και πρακτική αφού οι μαθητές εξασκούνται στις ασκήσεις /
ερωτήσεις που θα αξιολογηθούν αργότερα. Για να είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση, ωστόσο
πρέπει να πληρεί τρία πολύ σημαντικά κριτήρια: αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα
(Oosterhof, A. 2009).
Όσον αφορά την αντικειμενικότητα, οι σωστές απαντήσεις ενός τεστ δεν πρέπει να είναι
αμφισβητήσιμες (Johnson, R., Penny, J. & Gordon, B. 2009). Επομένως, οι σωστές απαντήσεις
ή τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι ακριβής και σχολαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και
σε ορισμένα θέματα όπως για παράδειγμα, στην λογοτεχνία, δεν υπάρχει μόνο μια σωστή
απάντηση, τουλάχιστον τα κριτήρια που καθορίζουν τη σωστή διατύπωση μιας απάντησης θα
πρέπει να καθορίζονται και να δηλώνονται εκ των προτέρων.
Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν ξέρουν τι πρέπει να επιτύχουν (Flavell,
JH 1979) και λαμβάνουν σχόλια σχετικά με το επίτευγμά τους (Fishbach, A., Eyal, T. &
Finkelstein, SR 2010). Αυτή η γνώση υπογραμμίζει τη σημασία της ικανότητας για

αυτοαξιολόγηση την οποία προσπαθεί να διασφαλίσει το εργαστήριο Σχολικής ΜεταμόρφωσηςSchool Transformation Lab. Επιπλέον, όταν η αξιολόγηση μπορεί να διορθωθεί από άλλους
μαθητές ή από τον ίδιο τον μαθητή, η αντικειμενικότητα δεν διασφαλίζεται. Με το Εργαστήριο
Σχολικής Μεταμόρφωσης- School Transformation Lab οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις σωστές
απαντήσεις των ερωτήσεων / ασκήσεων στις οποίες θα αξιολογηθούν ακόμη και στην αρχή του
μαθήματος και επομένως είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν οι απαντήσεις τους ή οι
απαντήσεις των συμμαθητών τους είναι σωστές. Έχουμε δει στην τάξη ότι όταν
εμπιστευόμασταν έναν μαθητή με την αξιολόγηση ενός άλλου μαθητή, δεν ήταν δύσκολο για
αυτόν να την διαχειριστεί ακόμη και αν βγήκαμε έξω από την τάξη, επειδή οι σωστές απαντήσεις
δεν μας εξέπληξαν και δεν ήταν κάτι που μόνο ο δάσκαλος πρέπει να έχει πρόσβαση.
Επιπλέον, όταν οι δραστηριότητες που ασκούν οι μαθητές είναι οι ίδιες με εκείνες που θα
αξιολογηθούν στο τέλος, όπως συμβαίνει με το Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης - School
Transformation Lab, αυτό βοηθά επίσης στη διασφάλιση της εγκυρότητας της αξιολόγησης.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η αξιολόγηση δεν περιέχει εκπλήξεις, μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι η αξιολόγηση υπολογίζει ακριβώς τι είχε προγραμματιστεί αρχικά (Newton, P.
2007).
Εάν λάβουμε υπόψη τον τυχαίο παράγοντα που το Εργαστήριο Σχολικής ΜεταμόρφωσηςSchool Transformation Lab θέτει επίσης ως προϋπόθεση για κάθε αξιολόγηση, μπορούμε να
διασφαλίσουμε και την αξιοπιστία . Δεδομένου ότι κάθε φορά που κάποιος κάνει συγκεκριμένες
δοκιμαστικές ασκήσεις ή ερωτήσεις θα επιλέγονται μεταξύ του μεγάλου αριθμού ακριβών
ασκήσεων ή ερωτήσεων που δίνονται εκ των προτέρων για εξάσκηση, τότε μπορούμε να
είμαστε σίγουροι ότι ανεξάρτητα από το πόσες φορές ένας μαθητής κάνει αυτό το τεστ, τα
αποτελέσματά του θα ταιριάζουν με το επίπεδο της γνώσης ή της πρακτικής.

Βελτιωμένος πίνακας προόδου στον πράσινο πίνακα κιμωλίας.

Εργαστήριο αυτορρύθμισης και σχολικού μετασχηματισμού
Είναι στην πραγματικότητα αλήθεια ότι η αυτοαξιολόγηση και η αυτορρύθμιση έχουν
βοηθήσει τους μαθητές μας να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της μάθησής τους και να μην
αισθάνονται εξαπατημένοι ή απογοητευμένοι από τη βαθμολογία της αξιολόγησής τους, όπως
συνέβαινε σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα. Επιπλέον, έχουμε δει ότι όταν είναι σε θέση να
αξιολογήσουν αποτελεσματικά τη δοκιμασία ενός συμμαθητή και να παίξουν το ρόλο του

δασκάλου, αισθάνονται σημαντικοί, ικανοί, παραγωγικοί και χρήσιμοι, ενισχύοντας την
πληγωμένη αυτοεκτίμησή τους, κάτι που είναι συνηθισμένο για μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες. Η Έλλη, μια μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες, ένιωθε πολύ καλά για τον εαυτό της
όταν την εμπιστευτήκαμε με την αξιολόγηση ορισμένων άλλων μαθητών στην τάξη της. Μέχρι
τώρα είχε μια χαμηλή αυτοεκτίμηση που δεν θα απαντούσε σε μια ερώτηση από το φόβο ότι θα
ήταν λάθος, τώρα όχι μόνο μπορεί να αξιολογηθεί μόνη της χωρίς να χρειάζεται να αισθάνεται
άσχημα κάθε φορά που πέφτει, αλλά μπορεί επίσης να αισθάνεται ικανή να παίξει το ρόλο του
αξιολογητή με επιτυχία.
Σύμφωνα με τον Gaudig, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση πρέπει να είναι ο κεντρικός πυρήνας της
εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν αυτόνομα και ελεύθερα πνευματικά
άτομα. Η αυτορρύθμιση είναι τόσο ο στόχος όσο και τα μέσα για αυτόν τον στόχο. Ο μαθητής
πρέπει να συμμετέχει και να έχει ενεργό ρόλο σε κάθε βήμα της μαθησιακής διαδικασίας, στον
καθορισμό στόχων, στα βήματα εργασίας, στην αξιολόγηση, στη βελτίωση και στην τελική κρίση
(H.Gaudig, 1933). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gaudig, ο μαθητής θα πρέπει να είναι ο μόνος
που θα κάνει ερωτήσεις και συνεπώς θα δημιουργήσει μια κατάσταση επίλυσης προβλημάτων
που θα τον οδηγήσει τελικά στη γνώση. Είναι αυτονόητο ότι ο δάσκαλος παραμένει σιωπηλός
τις περισσότερες φορές μόνο ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μην παραιτηθούν και να
προσπαθήσουν πιο σκληρά. Με το Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης- School
Transformation Lab ο δάσκαλος γίνεται συντονιστής που παρέχει την εμπειρία του στον τομέα
του μόνο όταν ο μαθητής έχει εξαντλήσει τις επιλογές. Ο μαθητής προσπαθεί να βρει μόνος του
τις σωστές απαντήσεις και εάν δυσκολευτεί, πριν πάει στον δάσκαλο για να ζητήσει τη βοήθειά
του, ζητάει βοήθεια από έναν συμμαθητή του και εκείνος τον βοηθά μεσω της συνεργασίας
τους. Όλο αυτό το διάστημα η σιωπή παίζει σημαντικό ρόλο στις καταστάσεις συγκέντρωσης και
επίλυσης προβλημάτων. Ο καθηγητής που μιλάει αποκλίνει μόνο τον μαθητή από την πορεία
του και τον ανακατευθύνει στην οπτική του δασκάλου για τα πράγματα. Για χάρη της αλήθειας
έχουμε δει στις αίθουσες διδασκαλίας, και πιο συγκεκριμένα όταν διδάσκουμε λογοτεχνία, ότι
όταν παραμένουμε σιωπηλοί μπορούμε να παράγουμε περισσότερες διαφορετικές απαντήσεις
από τους μαθητές μας από ό, τι όταν διδάσκουμε τον παραδοσιακό τρόπο μέσω της διάλεξης.
Επίσης, έχουμε δει ότι με το Εργαστήριο Σχολικού Μετασχηματισμού - School Transformation
Lab οι μαθητές μας μαθαίνουν να είναι πιο συχνά στους συμμαθητές τους για βοήθεια στην
ενίσχυση της συνεργασίας τους και των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.

Εργαστήριο ενθάρρυνσης και σχολικού μετασχηματισμού
Φυσικά, το κίνητρο και η συμμετοχή ενισχύονται επίσης από την ενθάρρυνση και την εκτίμηση
της προσπάθειας των μαθητών μας. Οι μαθητές είναι πιο πιθανό να είναι ενθουσιώδεις για την
εκμάθηση εάν αισθάνονται ότι η εργασία τους αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Έτσι, κάθε φορά που
ένας μαθητής αξιολογείται επιτυχώς ή εργάζεται σκληρά, επαινούμε το επίτευγμά του και του
δίνουμε την ευκαιρία να επιλέξει αυτό που θέλει ως ανταμοιβή. Η έρευνα έδειξε τελικά ότι η
επιβράβευση των μαθητών μας συμβάλλει στην εμπλοκή τους στη μάθηση και την ολοκλήρωση
της εργασίας τους (Broden, Bruce, Mitchell, Carter & Hall, 1970). Τα θετικά αποτελέσματα της
ενθάρρυνσης δεν είναι κάτι καινούργιο όσον αφορά την εκπαίδευση. Η διαφορά είναι ότι με το
Εργαστήριο Σχολικής Μεταμόρφωσης- School Transformation Lab ενθαρρύνουμε την
αυτονομία τους και όχι τη συμμόρφωσή τους με έναν συγκεκριμένο κανόνα.
Η ενδυνάμωση των μαθητών μας να γίνει αυτόνομη θεωρείται θεμελιώδης για το εργαστήριο
σχολικής μεταμόρφωσης. Ο δάσκαλος είναι και ήταν πάντα σημαντικό να εμπνέει, να καθοδηγεί
και να ενθαρρύνει την πρόοδο των μαθητών του.

Πίνακας προόδου στο σπίτι για τα μαθήματα Αγγλικών σε ένα Ιταλικό σχολείο

Ακαδημαϊκό επίτευγμα
Για ένα σχολείο στο Βέλγιο, είχαμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε τους μαθητές με μια
τυποποιημένη δοκιμαστική εξέταση τον Ιούνιο του 2019. Η ίδια εξέταση ακυρώθηκε το 2020
λόγω του κορωνοϊού.

Αυτή είναι η εξέταση του CE1D που κάνουν οι έφηβοι όταν είναι περίπου 14 ετών. Διαρκεί μία
εβδομάδα και καλύπτει όλα τα θέματα: γραμματισμού, μαθηματικά, επιστήμη, ιστορία,
γεωγραφία, ολλανδικά (ξένη γλώσσα). Σε αυτό το σχολείο, κάποια μαθήματα χρησιμοποιούσαν
τη νέα μέθοδο, ενώ άλλες διατηρούσαν παραδοσιακές.
Δεν βρήκαμε σημαντική διαφορά βαθμού μεταξύ των τάξεων του έργου (49 μαθητές) και της
ομάδας ελέγχου (162 μαθητές) στους βαθμούς των κρατικών εξετάσεων. Συγκρίναμε επίσης
τους βαθμούς του προηγούμενου έτους, για να ελέγξουμε ότι οι τάξεις του έργου δεν
επικεντρώνονταν σε πιο αδύναμους ή ισχυρότερους μαθητές από την ομάδα ελέγχου. Το ίδιο
σχολείο (μαθητές, γονείς και δάσκαλοι) ανέφερε υψηλούς αριθμούς στο ερωτηματολόγιο και
μεγάλη ικανοποίηση με τη μέθοδο κατά τη διάρκεια και μετά το έτος 2018-2019.
Πιστεύουμε, αλλά δεν αποδείξαμε, ότι:
●
●
●

με εκπαιδευτικούς που έχουν περισσότερη εμπειρία με τη μέθοδο,
έχοντας προσαρμόσει το υλικό του μαθήματος που παρέχεται από την ημέρα 1 (βλ.
Project School Transformation Lab +),
και με τους μαθητές που έχουν υπολογιστές ( βλ. μάθησης Digital Mastery Learning
Πλατφόρμα)

εμείς θα πρέπει να μετρήσουμε τα σημαντικά ακαδημαϊκά οφέλη, διατηρώντας ταυτόχρονα /
αυξάνοντας τα άλλα οφέλη.

Τάξη καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοιού

Εκπαίδευση και κατάρτιση
εκπαιδευτικών
Τι είναι η κλασική εκπαίδευση ενός εκπαιδευτικού;
Το μέρος της εκπαίδευσης του δασκάλου περιλαμβάνει ημέρες κλασικών μαθημάτων σε μια
αίθουσα συσκέψεων με έναν εκπαιδευτή να μιλάει μπροστά σε ένα συμβούλιο σε κάποιο
σημείο. Το να έχετε εκ των προτέρων μία από αυτές τις συνεδρίες είναι ένα κίνητρο για τους
εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη ενός περιοδικού μετασχηματισμού.
Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών αμέσως μετά από μια συναρπαστική επίσκεψη ή μια
εκδήλωση ως συνεδρία ενημέρωσης, είναι πολύ αποτελεσματική και εκτιμώμενη.
Αλλά η κλασική εκπαίδευση έχει τα όριά της και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικοί τρόποι.

Τι είναι η εντυπωσιακή εκπαίδευση;
Η εκπαίδευση ενός δασκάλου για τη μεταμόρφωση της τάξης του σημαίνει ιδανικά μια εμφάνιση
μεταμορφωμένης τάξης πρώτα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκπαιδευτούν χωριστά για μέρες,
δεν συνειδητοποιούν πραγματικά τι είναι.
Δύο διδακτικά παραδείγματα δείχνουν ότι:
-

Στο Ecole du Dialogue, καλωσορίσαμε έναν νεαρό δάσκαλο με 2 χρόνια εμπειρίας για
μια πρακτική άσκηση 3 μηνών, ώστε να μπορεί να μάθει. Ήταν στην τάξη με πλήρη
απασχόληση, κάθε μέρα. Για εκείνη, υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ της κατανόησης

του τι κάνουμε και της ικανότητας να το κάνει μόνη της. Μόνο στο τέλος της πρακτικής
της θα μπορούσε να αναλάβει το μάθημα και και όχι απλά να του δοθεί βοήθεια για να
πει τι να κάνει. Στο τέλος του έργου, έχουμε εκπαιδεύσει 8 εκπαιδευτικούς για 10 ημέρες,
κατά τη διάρκεια των διακοπών. Βρήκαν την εκπαίδευση πολύ ενδιαφέρουσα και
ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν πολλά. Τότε οι έφηβοι επέστρεψαν στο σχολείο. Οι
εκπαιδευτικοί εργάστηκαν ομαδικά στους ίδιους μαθητές. Και ήμασταν εκεί για να
δείξουμε τι να κάνουμε τις περισσότερες φορές. Μας έλεγαν τακτικά ότι ήταν πολύ
δύσκολο για αυτούς να δουν πώς θα μοιάζει η διοίκηση της τάξης πριν από την είσοδο
των μαθητών. Χρειάστηκαν εβδομάδες προγύμνασης για να μπορέσουμε να φύγουμε.

Τι είναι η τάξη καθοδήγησης;
Μια συνεδρία καθοδήγησης συνήθως περιλαμβάνει 2 έως 4 μαθήματα κατά τη διάρκεια μιας
ώρας. Ο προπονητής περιβάλλει τις τάξεις. Μπαίνει, παρατηρεί για λίγα λεπτά, δίνει συμβουλές
στον δάσκαλο και μετακινείται στην επόμενη τάξη για να δώσει στον δάσκαλο λίγο χρόνο για να
εφαρμόσει τις συμβουλές προτού επιστρέψει.
Μετά από μία ή δύο ώρες, ο προπονητής πηγαίνει σε άλλες τάξεις. Στο τέλος της ημέρας, οι
εκπαιδευμένοι δάσκαλοι συγκεντρώνονται σε μια αίθουσα συσκέψεων για να:
-

μοιραστούν την εμπειρία τους με συναδέλφους (δεν συμβαίνουν τα ίδια πράγματα σε
όλες τις τάξεις καθοδήγησης),
πάρουν μερικά τμήματα μαθήματος από τον προπονητή που μετατρέπεται σε
εκπαιδευτής, αναγνωρίζοντας μοτίβα που παρατηρούνται σε πολλαπλές αίθουσες
διδασκαλίας και εξηγώντας τη θεωρία πίσω από αυτές.

Στην ενότητα «Μελέτη περίπτωσης» αναφέρεται η πρώτη καθοδήγηση του Έλληνα συνεργάτη
σε σχολείο, η οποία ήταν συναισθηματική και αντιπροσωπευτική άλλων συνεδριών
καθοδήγησης. Εκτός από αυτό στην Αθήνα, προσθέσαμε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας: Ο
προπονητής John Rizzo καθοδηγεί για το ποιοί είναι εκπαιδευτικοί.

Οι συνεργάτες ενεργούν ως προπονητές. Ο John Rizzo τους ενημερώνει γρήγορα στο διάδρομο πριν
επιστρέψουν στην τάξη.

Μοναδική ή μακροπρόθεσμη καθοδήγηση
Σε ορισμένα σχολεία, κάναμε μια στιγμιαία καθοδήγηση: ερχόμαστε μία ή δύο ημέρες στα
μαθήματα και δεν επιστρέφουμε ποτέ.
Σε άλλα σχολεία κάναμε ένα εξάμηνο καθοδήγηση: διοργανώνουμε πολλαπλές προπονήσεις
εκτός σχολείου και συνεδρίες εκπαίδευσης στην τάξη με τους μαθητές.
Σε ένα σχολείο, είχαμε χρόνο για εκπαίδευση 2 ετών πριν από το τέλος του έργου.

Βήματα για πλήρη εκπαίδευση
Έχουμε δοκιμάσει πολλούς τύπους για να εκπαιδεύσουμε ομάδες εκπαιδευτικών. Έχουμε την
περισσότερη ικανοποίηση και αποτελεσματικότητα με την παρακάτω ακολουθία:
1. Οργανώστε μια 2ωρη παρουσίαση τ ου έργου στους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου πριν
από την έναρξη του έργου. Περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους
εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, ζητήστε από τη διοίκηση να προσδιορίσει μια ομάδα
εκπαιδευτικών για εκπαίδευση.
2. Προσκαλέστε αυτήν την ομάδα για μια καθηλωτική εκπαίδευση μισής ημέρας.
3. Λάβετε δέσμευση από αυτήν την ομάδα και το σχολείο για να ξεκινήσετε τον
μετασχηματισμό. Αυτό το κάνουμε μέσω της διαδικασίας υποψηφιότητας (βλ. Ο1) όπου
δεσμεύουμε το άγχος και τις ελπίδες. Ο καθένας γρήγορα ξεχνά τον πόνο του
παρελθόντος και συνηθίζει εύκολα τη νέα του άνεση που γίνεται η νέα φυσιολογική
πραγματικότητα. Αυτή η διαδικασία θα επιτευχθεί μετά τον μετασχηματισμό για να
υπενθυμίσει στους εκπαιδευτικούς την προηγούμενη κατάστασή τους.
4. Οργανώστε μια κλασική ημέρα κατάρτισης όπου δίνετε μια άμεσα γρήγορη (1 ώρα)
επισκόπηση της διαδικασίας μετασχηματισμού (O1), της επιστήμης πίσω από αυτήν
(O2) και του μαθήματος δεξιοτήτων για μαθητές (O3). Στη συνέχεια, περνάτε το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας εξηγώντας τον πρώτο κύκλο της Ο1 και συζητάτε μαζί
τους τι πρέπει να προετοιμάσουν (για παράδειγμα το υλικό των μαθημάτων τους).
5. Οργανώστε μηνιαίες συνεδρίες εκπαίδευσης  και ίσως μια πλήρη συναρπαστική
εκπαίδευση.
Μετά από κάθε συνεδρία καθοδήγησης, διδάσκεις τα μέρη του Ο1
6. Οργανώστε τις μέρες εκπαίδευσης του O2 (επιστήμη πίσω από τη μέθοδο) για να τους
δώσετε ένα υπόβαθρο για τη διάδοση στο σχολείο τους και ημέρες εκπαίδευσης O3
(δεξιότητες).
7. Μετρήστε τα αποτελέσματα: Σύνδεσμος προόδου O1, πιστοποίηση O2 για
εκπαιδευτικούς, πιστοποίηση O3 από μαθητές, ερωτηματολόγια O4 και συνεντεύξεις.
Συσχετίστε τα αποτελέσματα με το άγχος, τις ελπίδες και τους φόβους που
καταγράφηκαν κατά το βήμα της δέσμευσης.
8. Δημοσιεύστε τα αποτελέσματα και κάντε πάρτι. Το να έχεις τους μαθητές να παράγουν
ένα βίντεο του μετασχηματισμού και να το δείχνουν σε μία συνέλευση γονέων είναι πολύ
αποτελεσματικό.
Όταν ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα για την πρώτη ομάδα. Είναι καιρός να σκεφτούμε τους
άλλους δασκάλους του σχολείου.

Εκδήλωση διάδοσης στη Μπρέσια

Σύσταση πολιτικής για την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών
Η οργάνωση μιας ή δύο ημερών κατάρτισης εκπαιδευτικών σχετικά με τη σχολική μετατροπή
δεν είναι χρήσιμη.
Για να μεταμορφώσετε τα σχολεία στην περιοχή σας:
1. Δημιουργήστε ένα πρότυπο σχολείο. Ο μετασχηματισμός ενός πρώτου σχολείου
απαιτεί περισσότερους πόρους και βοήθεια. Θα περιλαμβάνει πιθανώς την προσαρμογή
του υλικού των μαθημάτων για τη χώρα σας. Εάν δεν μπορείτε να έχετε το πρώτο
σχολείο αξιόλογο, δεν θα συνεχίσετε.
2. Οργανώστε πολλές δωρεάν επισκέψεις δασκάλων σε αυτό το σχολικό μοντέλο.
Επικοινωνήστε πολύ. Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε μια απαίτηση για
καθοδήσηση. Προσελκύστε ομάδες εκπαιδευτικών για να το κάνετε.
3. Για κάθε υποψήφιο σχολείο, εφαρμόστε τα βήματα για πλήρη εκπαίδευση που
περιγράφεται παραπάνω.

Μεταβολή αντοχής
Εάν είναι τόσο προφανές ότι τα παραδοσιακά σχολεία πρέπει να αλλάξουν, γιατί δεν το κάνουν
με φυσικό τρόπο; Γιατί οι υπουργοί παιδείας πρέπει να πιέσουν, ακόμη και για μικρές αλλαγές;
Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή αντιμετωπίζει φυσική αντίσταση.
Είναι αλήθεια. Τεκμηριώνουμε την αντίσταση στην αλλαγή στα σχολεία «μετασχηματίζοντας το
σχολείο μου».

Ωστόσο, ορισμένες καινοτομίες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αμέσως από πλήθη, όπως το
smartphone που ανακοίνωσε ο Steve Job's το 2007.

.
Γιατί τα σχολεία δεν χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικές μεθόδους; Η ανάλυσή μας για τη
βιβλιογραφία για το θέμα και την εμπειρία μας στις αίθουσες διδασκαλίας δείχνουν την
πολυπλοκότητα ως τον πρωταρχικό παράγοντα αντίστασης στην αλλαγή. Πράγματι, είναι πολύ

πιο απλό να κάνουν όλοι οι μαθητές το κεφάλαιο 8 τώρα από τη διαχείριση μιας τάξης όπου
κάθε μαθητής παίρνει θεωρία και ασκήσεις στο δικό του επίπεδο. Ορισμένοι εξαιρετικοί
δάσκαλοι το επιτυγχάνουν με μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία. Αλλά οι τακτικοί καθηγητές
έχουν πολύ δύσκολο χρόνο να ενορχηστρώσουν εξατομικευμένα μαθησιακά περιβάλλοντα.
Συνήθως παραιτούνται μετά από λίγο καιρό.Είναι ένα πρότυπο τεκμηριωμένο για δεκαετίες,
τουλάχιστον από τις αρχές του ΧΧ αιώνα: John Dewey, Ovide Decroly, Célestin Freinet,
Benjamin Bloom,...

Πώς να ξεπεράσετε αυτήν την πολυπλοκότητα;
Πώς να απλοποιήσετε την μετασχηματική δουλειά του δασκάλου;
1. Τεκμηριώστε τη μέθοδο
Μπορεί να φαίνεται προφανές. Ωστόσο, τα εξατομικευμένα μαθησιακά περιβάλλοντα δεν έχουν
τεκμηριωθεί ακόμη καλά. Ναι, ακούμε αρχές όπως:
-

βάλτε τον μαθητή στο επίκεντρο,
κάντε πίσω, ως προπονητής,
οι δεξιότητες είναι το κλειδί,
κάθε μαθητής στο δικό του ρυθμό,
...

Αλλά σπάνια δείχνει τι να κάνουμε συγκεκριμένα. Όταν μερικές φορές τεκμηριώνεται το τελικό
αποτέλεσμα, δεν περιγράφει λεπτομερώς τη διαδρομή από μια παραδοσιακή τάξη σε μια
μεταμορφωμένη τάξη.
Με αυτό το έργο, έχουμε τεκμηριώσει μια βήμα προς βήμα διαδρομή από την παραδοσιακή
διδασκαλία σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον, με σαφή κριτήρια και στόχους.
Έχουμε επίσης δημιουργήσει ένα πρότυπο σχολείο με παιδιά στις Βρυξέλλες που μπορούν να
επισκεφθούν οι εκπαιδευτικοί για να νιώσουν την επιθυμητή αλλαγή, αντί να το διαβάσουν.

2. Υλικό μαθήματος
Μόλις ο εκπαιδευτικός είναι σε καλό δρόμο, χρειάζεται ένα άλλο υλικό μαθήματος. Μόνο πολύ
αυτόνομοι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά σχολικά βιβλία για
αυτομάθηση. Επιπλέον, ορισμένοι μαθητές είναι 3 χρόνια πίσω και χρειάζονται ασκήσεις από
άλλα χρόνια, εάν ελπίζουν να καλύψουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το νέο υλικό του
μαθήματος πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις ανάγκες. Αλλά ένας δάσκαλος απο μόνος του δεν
μπορεί να το δημιουργήσει, ειδικά επειδή είναι αρχάριος στη μέθοδο. Οι περισσότερες
προσπάθειες να τους κάνουν να δημιουργήσουν το νέο τους υλικό ήταν απογοητευτικές.
Ένας άλλος περιορισμός είναι ο χρόνος και η ενέργεια. Είναι αρκετά δύσκολο να μάθεις έναν
νέο τρόπο στην τάξη. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία ενέργεια να δημιουργήσουν
μαθήματα ταυτόχρονα.
Γι 'αυτό ξεκινήσαμε μια άλλη εταιρική στρατηγική σχέση Erasmus + 2020-2023 για τη
δημιουργία αυτού του υλικού, δωρεάν και ανοιχτού κώδικα.

3. Αυτοματισμός
Για να ξεπεράσουμε το προηγούμενο σημείο, έχουμε προνοήσει, ακόμη και επιβάλει το υλικό
του μαθήματος σε ορισμένους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στην αλλαγή

της συμπεριφοράς τους στην τάξη. Η επόμενη κύρια δυσκολία που εντοπίσαμε ήταν η
διαχείριση τάξεων. Η παρακολούθηση 25 παιδιών που κάνουν διαφορετικές δραστηριότητες σε
διαφορετικά επίπεδα είναι μια γραφειοκρατική πρόκληση.
Για παράδειγμα, όταν ένας καθηγητής παιδείας δίνει το ίδιο βιβλίο για να διαβάσει στην τάξη
(παραδοσιακή διδασκαλία), είναι πολύ απλό να οργανωθεί η μικρή αξιολόγηση με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής για να επιβεβαιωθεί ότι οι μαθητές έχουν διαβάσει το βιβλίο. Αλλά αν έχει
επιτρέψει σε κάθε παιδί να επιλέξει ένα διαφορετικό βιβλίο στο δικό του επίπεδο ανάγνωσης
(μεταμορφωμένη τάξη), αυτή είναι μια πολύ πιο πολύπλοκη ιστορία για τον δάσκαλο. Τώρα
προσθέστε το γεγονός ότι τα παιδιά είναι κλεισμένα στο σπίτι λόγω του κορωνοιού και έχετε
έναν οργανωμένο εφιάλτη. Δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά βάζει τον δάσκαλο σε μια λιγότερο
άνετη κατάσταση από πριν, και αυτό δεν είναι βιώσιμο.
Το 3ο βήμα για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας είναι ο αυτοματισμός μέσω
υπολογιστών.
Αυτό ήταν πιθανώς το κρίσιμο στοιχείο που θα ονειρευόταν ο Dewey, ο Decroly, ο Freinet και ο
Bloom. Από το καλοκαίρι του 2020, ξοδεύουμε όλο και περισσότερο χρόνο συντονίζοντας τους
συνεργάτες για την κατασκευή αυτής της πλατφόρμας.
Ο απώτερος στόχος είναι να ανοίξετε ένα κουτί οικονομικών Chromebook σε μια παραδοσιακή
τάξη και να πείτε στα παιδιά και τους δασκάλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες από τους
υπολογιστές, να δουν την τάξη να μεταμορφώνεται μέσα σε λίγες ώρες και τα παιδιά / δάσκαλοι
να έχουν διαμορφώσει νέες βιώσιμες συνήθειες σε μερικές εβδομάδες.

Επικοινωνία
Η απλοποίηση της εργασίας του δασκάλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η
αλλαγή αντίστασης. Θα είναι επίσης απαραίτητη η επικοινωνία για τα αποτελέσματα.

Τι λείπει από αυτήν την εικόνα; Ο άνθρωπος των σπηλαίων στα αριστερά προτείνει «πώς»
αλλά δεν λέει «γιατί». Έχουμε ήδη συζητήσει πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουμε τους τροχούς

(πολυπλοκότητα). Αλλά γιατί να αλλάξετε τους τροχούς; Φαίνεται τόσο προφανές σε εμάς που
δεν μπορούμε να δούμε πόσο παράξενο φαίνεται για τα 2 σπήλαια στα δεξιά.
Οι εκπαιδευτικοί είναι ο πρωταρχικός μας στόχος να τους πείσουμε. Γιατί να αλλάξει ένας
δάσκαλος;
Βλέπουμε 2 επίπεδα απαντήσεων:
-

-

σχολικό επίπεδο
a. Σταματήστε να χάνετε μαθητές.
Και σταματήστε να χάνετε δουλειές… Τα σχολεία που δυσκολεύονται να
κρατήσουν τους μαθητές τους συνήθως ανταγωνίζονται άλλα για εγγραφές.
Ορισμένες ομάδες έχουν κίνητρο να κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να είναι
πιο ελκυστικές και πάλι.
επίπεδο καθηγητή
a. Άγχος
Πολλοί δάσκαλοι αμφισβητούνται από τους μαθητές τους. Αισθάνονται
εξαντλημένοι, απογοητευμένοι και αδύναμοι να αλλάξουν την κατάσταση της
τάξης τους. Συνήθως, το άγχος προκαλείται από ένα συνδυασμό μεγάλου
αριθμού μαθητών, πολλών προβλημάτων, χαμηλών κινήτρων από τους μαθητές,
πολύ διαφορετικών αναγκών μεταξύ των μαθητών. Προσπαθήστε να εφεύετε μια
συσκευή για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και θα πουλήσετε
γρήγορα εκατομμύρια μονάδες.
b. Ακαδημαϊκό επίτευγμα
Οι περισσότεροι καθηγητές βλέπουν την πρωταρχική τους αποστολή ως
«επίβλεψη του ετήσιου προγράμματος σπουδών», καθώς κάνουν τους μαθητές
να πετύχουν στις εξετάσεις γραμματισμού, αριθμητικής, επιστήμης, ιστορίας, ...
Μόλις αισθάνονται ασφαλείς (πειθαρχία), αναζητούν υψηλό μαθησιακό επίτευγμα
για τους μαθητές τους. Η προοπτική επιτάχυνσης της τάξης κατά 50% ή ακόμη
και μόνο 30% θα προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.
c. Πίεση από γονείς
Οι εκπαιδευτικοί μισούν να λάβουν αρνητικά σχόλια. Αγαπούν τον έπαινο από
τους γονείς. Αλλά αν κάποιος παραπονιέται για αυτά, συνήθως ακολουθεί μια
κρίση. Ο φόβος της ευθύνης ή της έλλειψης αναγνώρισης είναι επίσης ένα ισχυρό
κίνητρο σε επίπεδο προσωπικού δασκάλου.
d. Ανάγκη για αγάπη
Πολλοί δάσκαλοι θέλουν να τους συμπαθούν οι μαθητές τους. Μερικοί μπορεί να
γίνουν ανεκτικοί, συνήθως με απογοητευτικά συναισθηματικά αποτελέσματα. Η
ικανοποίηση των παιδιών μπορεί επίσης να είναι ένας σημαντικός παράγοντας
επικοινωνίας.

Στην προηγούμενη εικόνα, θα έπρεπε ο αριστερός άνθρωπος των σπηλαίων να λέει:
-

Θέλετε στρογγυλούς τροχούς;,
ή αυτό προκαλεί πόνο; Μπορώ να διευκολύνω τη δουλειά σας. ;

Για τους δασκάλους, πρέπει να πούμε:
-

Θέλετε μια νέα μέθοδο (ή μεταρρύθμιση);,
ή αυτό πονάει; Μπορώ να διευκολύνω τη δουλειά σας. ;

Για να ξεπεράσουμε την αντίσταση στις αλλαγές, συμβουλεύουμε να ξεκινήσουμε με τα οφέλη
αντί για τη λύση:
-

Το σχολείο Χ έχασε μαθητές. Πήραν αύξηση 10% μετά τον πρώτο χρόνο του
μετασχηματισμού.
Οι μαθητές του σχολείου X ισχυρίζονται ότι έχουν 30% περισσότερα κίνητρα μετά τον
μετασχηματισμό και οι μέρες απουσίας μειώθηκαν κατά το ήμισυ.
Το επίπεδο του μαθητή καταμετρήθηκε με επιθεώρηση στην αρχή και στο τέλος του
σχολικού έτους. Εκείνο το έτος της μεταμορφωσης τους, έμαθαν 1,5 έτος προγράμματος
σπουδών.
Ο αριθμός των γονέων που ισχυρίζονται ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι
πολλαπλασιάστηκε με 3 μετά το μετασχηματισμό του σχολείου X.
Το 90% των μαθητών του σχολείου X είναι ευχαριστημένοι ή πολύ ευγνώμονες στους
δασκάλους τους για τον μετασχηματισμό της τάξης, σύμφωνα με μια ανώνυμη έρευνα.

Μόλις δείξετε το ενδιαφέρον κοινοποιώντας τέτοιου είδους αξιώσεις, χρειάζεστε μάρτυρες για να
ενθουσιάσετε τα παράξενα άτομα που ενδιαφέρονται. Συνήθως, οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι
θέλουν να μιλήσουν με δασκάλους, μαθητές και γονείς ενός πρότυπου σχολείου. Χρειάζεστε
αυτό το πρότυπο σχολείο για να λάβετε τους αριθμούς που επικοινωνείτε και να αρχίσετε να
μεταμορφώνεται άλλα σχολεία όπως εξηγείται στην ενότητα εκπαίδευσης.

Ανταγωνισμός με άλλα έργα
Τα σχολικά συστήματα βρίσκονται επάνω σε ένα τεράστιο σωρό προτάσεων για αλλαγές:
-

ας καλλιεργήσουμε λαχανικά στην πίσω αυλή,
ας μειώσουμε τον θόρυβο στην τάξη,
ας μάθουμε την συνείδηση.
ας γίνουμε πρωταθλητής περιοχής σε αυτό το άθλημα,
ας φάμε υγιεινά και ας αλλάξουμε την διατροφή μας ,
ας ταξινομήσουμε τα σκουπίδια του σχολείου μας,
ας εκλέξουμε ένα συμβούλιο μαθητών,
ας συνεργαστούμε με ξένα σχολεία για ανταλλαγές στην γλώσσα,
ας δημιουργήσουμε μικρές-εταιρείες για να διδάξουμε την επιχειρηματικότητα,
ας οργανώσουμε μαθήματα γλωσσών το μεσημέρι για αλλοδαπούς,
ας επισκεφτούμε ξανά την παιδική χαρά για να φέρουμε περισσότερη ειρήνη,
…

Οι προτάσεις είναι αμέτρητες. Αλλά είναι χρονοβόρες. Έχουμε χρόνο από ποιον; Από τους πιο
δυναμικούς δασκάλους του σχολείου που συγκεντρώνουν έργα για τα οποία προσφέρονται
εθελοντικά. Σύντομα, ένα προσωπικό σχολείου μπορεί να είναι τόσο απασχολημένο που δεν
υπάρχει πλέον χρόνος για να δείτε τη μεγάλη εικόνα.
Αυτά τα έργα έχουν αξία. Πιστεύουμε όμως ότι δεν πρέπει να έρθουν πρώτα. Η προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί σε έργα που κάνουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ανακάμψουν
περισσότερο χρόνο μακροπρόθεσμα. Ο σχολικός μετασχηματισμός που προτείνουμε το
επιτυγχάνει αυτό.

Χρόνος δασκάλου
Πώς, μετά τον μετασχηματισμό, ανακτάται ο χρόνος από τον δάσκαλο;
-

-

Ενεργειακή: 1 ώρα της διδασκαλίας είναι λιγότερο εξαντλητική από πριν (περίπου 34%,
βλέπε αντίκτυπο).
Με περισσότερη ενέργεια, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ξοδεύουν περισσότερο
χρόνο δουλεύοντας όταν δεν είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές.
Διορθώσεις: Μόλις ο δάσκαλος αυτοματοποιήσει την τάξη του μέσω ενός δικτύου
βοηθών μαθητών, μπορεί να αναθέσει πολλές εργασίες που έκανε για τον εαυτό του
πριν από τη μεταμόρφωση. Αυτό περιλαμβάνει τη διόρθωση αξιολογήσεων και την
εργασία στο σπίτι. Αληθεύει ακόμη και για τους καθηγητές παιδείας που έχουν μερικές
από τις πιο απαιτητικές διορθώσεις. Ένας δάσκαλος που κατέχει τη μέθοδο κάνει
ποιοτικές διορθώσεις κατά τη διάρκεια της τάξης, αυξάνει τον αριθμό των αξιολογήσεων
που πρέπει να διορθωθούν και δεν φέρνει καμία άλλη διόρθωση στο σπίτι.

Χρόνος από τον μαθητή
Σε πολλές παραδοσιακές τάξεις, οι μαθητές χάνουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εκείνοι που θεωρούν οτι για αυτούς το μάθημα είναι πολύ αργό χάνουν πολύ χρόνο. Πρέπει να
ακούσουν τον δάσκαλο ενώ τον έχουν καταλάβει εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να κάνουν
ασκήσεις που δεν είναι χρήσιμες επειδή είναι πολύ εύκολο για αυτούς. Τελειώνουν πριν από
τους συνομηλίκους τους, τότε πρέπει να περιμένουν…
Εκείνοι για τους οποίους το μάθημα είναι πολύ γρήγορο χάνουν επίσης χρόνο. Έχουν χάσει
σημαντικές ιδέες τα τελευταία χρόνια. Συγκέντρωσαν κενά. Τώρα το θέμα που καλύπτει ο
δάσκαλος είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνουν μόνο το μισό από αυτό. Το άλλο μισό του
χρόνου τους χάνεται. Θα κάνουν καλύτερη χρήση του χρόνου τους, επιστρέφοντας
εξομοιώνοντας τις ελλείπουσες προϋποθέσεις.
Κάθε φορά που ένας μαθητής δεν βρίσκεται στην κοντινή ζώνη ανάπτυξής του (Επιστήμη πίσω
από τη μέθοδο μας, Vigotsky), δεν μαθαίνει με πλήρη ταχύτητα και ο χρόνος χάνεται. Όσο πιο
ετερογενής είναι η τάξη, τόσος περισσότερος χρόνος χάνεται για τους μαθητές σε ένα
παραδοσιακό ταυτόχρονο περιβάλλον.
Μια θεμελιώδης αρχή του προτεινόμενου μετασχηματισμού τάξης είναι ότι κάθε μαθητής
εργάζεται με τη βέλτιστη ταχύτητά του στο κεφάλαιο που βρίσκεται στη ζώνη εγγύς ανάπτυξης
του. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά κεφάλαια για μαθητές της
ίδιας τάξης. Ο χρόνος του μαθητή ανακτάται.
Για να κάνετε τι; Πρώτον, να είσαι αποτελεσματικός βοηθός του δασκάλου. Για την απόδοση,
μια ώρα του δασκάλου είναι πιο πολύτιμη από μια ώρα μαθητή, αφού ένας δάσκαλος βοηθά
πολλούς μαθητές. Για παράδειγμα, ενώ η τάξη του λειτουργεί αυτόνομα, ένας δάσκαλος μπορεί
να πάρει 10 λεπτά για να συζητήσει με έναν ειδικό που περνάει σχετικά με το έργο θορύβου
στην τάξη. Εάν 2 τάξεις συγχωνευτούν όπως προτείνουμε στον 5ο κύκλο του μετασχηματισμού,
ένας από τους δύο δασκάλους θα μπορούσε ακόμη και να αφήσει μισή ώρα για να
παρακολουθήσει μια συνάντηση και να σημειώσει πρόοδο σε άλλα έργα.
Δεύτερον, ο ανακτημένος χρόνος μαθητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει σε αυτά τα
άλλα έργα. Ένας μαθητής που εργάζεται αποτελεσματικά, έχει τελειώσει νωρίτερα και μπορεί να
συμβάλει στην καλλιέργεια των λαχανικών στην πίσω αυλή. Για παράδειγμα, στον πιο
προηγμένο μετασχηματισμό, οι μαθητές έχουν λιγότερη ή καθόλου εργασία στο σπίτι .
Το σχολείο θα μπορούσε να μεταφέρει την εργασία από την τάξη στο σπίτι και να ανακτήσει την
ώρα της τάξης για άλλα έργα.

Συνοψίζοντας, μετασχηματισμός σημαίνει

1. ⇒ αυτόνομη τάξη ⇒ χρόνος για τον εκπαιδευτικό να οργανώσει άλλα έργα.
2. ⇒ ταχύτερη μάθηση ⇒ χ
 ρόνος για τους μαθητές να συνεισφέρουν σε άλλα έργα.

Απομεταμερισματοποιημένος χρόνος
Μετά από αυτήν τη συστημική αλλαγή, ο χώρος και ο χρόνος αποσυντίθενται. Ένας μαθητής
μπορεί να απομακρυνθεί από την τάξη για μια ώρα, μια μέρα ή μια εβδομάδα, και στη συνέχεια
να επιστρέψει χωρίς να χάσει τίποτα: συνεχίζει τη δουλειά του απο εκεί που την άφησε, κάτι που
δεν είναι δυνατό σε μια παραδοσιακή τάξη. Θα επιτρέψει σε έναν μαθητή να αποχωρήσει από
την τάξη για:
-

να παρακολουθήσει ένα μαθητικό συμβούλιο,
να είναι για 1 ώρα, ο βοηθός ενός δασκάλου σε μια νεότερη τάξη,
να συμμετέχει σε μια μαθηματική πρόκληση σε άλλο σχολείο,
να εκπαιδεύεται για 1 εβδομάδα πριν από έναν υψηλό αθλητικό διαγωνισμό.

Αυτή η ευελιξία βοηθά πολλά άλλα έργα.

Σύσταση πολιτικής
Για να ξεπεραστεί η αντίσταση στις αλλαγές, προτείνουμε :
1. Να απλοποιήσετε τον μετασχηματισμό για τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας την
αυτοματοποίηση της διαχείρισης των τάξεων. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη μιας δωρεάν
και ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας που περιέχει το υλικό του μαθήματος
έτοιμο για χρήση,
2. Επικοινωνία σχετικά με τα επιθυμητά αποτελέσματα αντί της αλλαγής διαδικασίας .
Αυτό συνεπάγεται με τη μέτρηση του αντίκτυπου ενός πρώτου μετασχηματισμένου
μοντέλου σχολείου στην περιοχή.
3. Ξεκινήστε με τον συστημικό μετασχηματισμό γιατί θα ανακτήσει τον χαμένο χρόνο που
μπορεί στη συνέχεια να επενδυθεί σε άλλα πολύτιμα έργα του σχολείου.

Σχέδιο αξιοποίησης
Επιστροφή στη μηχανική
Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές καθοδήγησης σχολικού μετασχηματισμού για τα 3
χρόνια αυτού του Erasmus +έργου . Έχουμε πολύ καλύτερη άποψη για το πότε οι εκπαιδευτικοί
επιτυγχάνουν τη μεταμόρφωση και πότε αποτυγχάνουν. Μπορούμε να βοηθήσουμε
οποιοδήποτε δάσκαλο να μεταμορφώσει την τάξη του. Αλλά δεν είναι επεκτάσιμη ούτε βιώσιμη.
Προτού καθοδηγήσουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς, χρειαζόμαστε πρόσθετα εργαλεία. Το
επόμενο βήμα για εμάς είναι να ξεπεράσουμε τα εμπόδια αντίστασης στην αλλαγή,
1. δημιουργώντας προσαρμοσμένο υλικό μαθημάτων για μαθητές γραμματισμού,
αριθμητικής, ιστορίας και άλλων θεμάτων,
2. δημιουργώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα αυτοματοποιήσει τη διαχείριση της
τάξης: δίνοντας / διορθώνοντας τη σωστή άσκηση στο σωστό παιδί, βοηθώντας τις
στρατηγικές μάθησης και την παρακολούθηση των εξελίξεων.
Ο Ecole du Dialogue και οι 3 νέοι συνεργάτες, μόλις ξεκίνησαν άλλα 3 χρόνια συνεργασίας
Erasmus + KA2 για να δημιουργήσουν το προσαρμοσμένο υλικό μαθημάτων στα γαλλικά.
Το Ecole du Dialogue φέρνει κοντά τους εταίρους για τη δημιουργία μιας φιλόδοξης ψηφιακής
πλατφόρμας στην ΕΕ. Οι 3 συνεργάτες αυτού του τελικού εργαστηρίου Σχολικού
Μετασχηματισμού - School Transformation Lab υπολογίζονται σε αυτούς τους συνεργάτες που
θέλουν να προωθήσουν αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια μετασχηματισμού.
Πιθανότατα πρέπει να επιβραδύνουμε την καθοδήγηση και τη μετατροπή των μαθημάτων ενώ
δημιουργούμε και δοκιμάζουμε αυτά τα στοιχεία. Θα χρειαστούν 2 χρόνια για να μπορέσουμε να
δοκιμάσουμε τον αντίκτυπο αυτών των νέων στοιχείων στο μετασχηματισμό τάξης. Εάν οι
δοκιμές είναι επιτυχημένες, θα είναι ώρα για ένα μεγάλο σχέδιο διάδοσης.

Ο λεπτός συντονισμός
"Επιστροφή στη μηχανική" δεν σημαίνει ότι σταματούμε εντελώς την καθοδήγηση ή τη διάδοση.
Για παράδειγμα, αυτή η αναφορά ενημερώνεται μετά το τέλος του έργου. Πραγματοποιήσαμε
μια δεύτερη ομιλία TEDx, μία στα Αγγλικά, τον Οκτώβριο του 2020 μετά το τέλος του έργου
Erasmus +. Πήραμε αποδεκτές εργασίες σε ένα συνέδριο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που θα
πραγματοποιηθεί το 2021. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε το υλικό του μαθήματος για την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών όταν η περισσότερη εμπειρία μας δίνει επιπλέον σχόλια. Όταν
είναι ανοιχτά τα σχολεία (κορωνοιός), συνεχίζουμε να κάνουμε μία τάξη καθοδήγησης για
ορισμένα σχολεία που έχουν συσχετιστεί συνεργάτες στο έργο.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα πνευματικά
αποτελέσματα;
Στην ενότητα «Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών», εξηγούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε
τα πνευματικά αποτελέσματα που μόλις δημιουργήσαμε. Όταν θα έχουμε την ψηφιακή
πλατφόρμα, θα είναι διαφορετικό:
●
●
●
●

●
●

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε νωρίς, ότι η τάξη είναι εξοπλισμένη με υπολογιστές, για
παράδειγμα με έναν συνεργάτη όπως το EducIT.
Ο σύνδεσμος και οι δοκιμές προόδου μετασχηματισμού τάξης (O1) θα ενσωματωθούν
στην πλατφόρμα που θα προσαρμόσει τις προτεινόμενες δραστηριότητες ανάλογα με
την εξέλιξη της τάξης,
προσαρμόζονται καθώς ορισμένα βήματα θα εφαρμοστούν αυτόματα (όπως οι
αυτόματες διορθώσεις που έχουν γίνει τώρα από τον υπολογιστή).
Το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού (O2) θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα που
θα ακολουθείται από εκπαιδευτικούς με ολοκληρωμένες δοκιμές (έτσι οι εκπαιδευτικοί
ζουν την ίδια εμπειρία με το O2 με τους μαθητές με μαθηματικά) για να επιτρέψουν
στους μαθητές να παρακολουθήσουν την πρόοδο του δασκάλου τους.
Το πρόγραμμα σπουδών των δεξιοτήτων των μαθητών (O3) θα ενσωματωθεί στην
πλατφόρμα δίπλα στα μαθήματα γραμματισμού ή της επιστήμης.
Τα ερωτηματολόγια O4 σχετικά με την πρόοδου προς την αυτονομία και την αμοιβαία
βοήθεια θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα η οποία θα δείξει την πρόοδο της ομάδας
για να την παρακινήσει να προχωρήσει περαιτέρω.

Διακρατικές συναντήσεις. Οι εταίροι έχουν ισχυρά κίνητρα να συνεχίσουν να συνεργάζονται μετά το 2020.

Περιπτωσιολογικές μελέτες
Έχουμε πολλές άλλες μελέτες περιπτώσεων διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος, όπως η
επιτυχημένη καθοδήγηση ενός Ελβετικού σχολείου με προηγούμενη επίσκεψη στις Βρυξέλλες,
τον αποτυχημένο αυτο-μετασχηματισμός ενός ιδιωτικού σχολείου, την καθοδήγηση ενός
κολεγίου άνω των 2 ετών, ακόμη και τη βοήθεια που παρέχεται σε ένα πολυπολιτισμικό
νηπιαγωγείο. Το γλυπτό κάτω από το λογότυπό μας έχει φτιαχτεί από ένα Αθηναϊκό σχολείο
έχοντας επιτύχει μια εντυπωσιακή αλλαγή χωρίς την άμεση καθοδήγησή μας. Το βίντεο RAI
από τη σελίδα Τύπου μας αναφέρεται στον μετασχηματισμό ενός Ιταλικού κολεγίου μετά από 1
ημέρα προγύμνασης και στην πορεία μακριά από την υποστήριξή μας.

Το λογότυπο του έργου είναι χειροποίητο από έναν Αθηναίο εκπαιδευτή.

Επιλέξαμε 2 μελέτες περιπτώσεων για αυτήν την αναφορά. Το πρώτο περιγράφει την μοναδική
εκπαίδευση στην τάξη ενός σχολείου ειδικής αγωγής μέσω της αφήγησης. Τα άλλα
παρουσιάζουν ποσότητες ενημερωτικών δελτίων 4 μηνών εκπαίδευσης για 5 σχολεία.

Εκπαίδευση Ελληνικού σχολείου πάνω από 2 ημέρες
Ημέρα 1
Οι Ευρωπαίοι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε σε ένα ειδικό σχολείο στην Αθήνα σήμερα το
πρωί. Η μητρόπολη 5 εκατομμυρίων πολιτών έχει μόνο τρία από αυτά τα σχολεία. Ας πούμε ότι
δεν μπαίνουμε εκεί απλώς επειδή είμαστε κάτι. Αυτοί οι έφηβοι είναι πολύ ξεχωριστοί. Δεν είναι
πολλοί στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να διαχειριστούν
περισσότερους από 4 ή 5 μαθητές. Ακούω «Ασφάλεια πρώτα! ».
Καθ 'όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της συνάντησης, μια ώρα πριν από το μάθημα, ένιωσα
τους δασκάλους λίγο δύσπιστους :
- Η μέθοδος σας λειτουργεί πραγματικά με την ειδική εκπαίδευση;
- Είστε γνώστες στην ειδική εκπαίδευση. Βασίζομαι σε εσάς για να βρείτε την απάντηση.

- Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει με τους μαθητές μας. Ή ίσως με λιγότερους μαθητές
στην τάξη!
Αν μόνο ήξεραν πόσες φορές άκουσα αυτήν την πρόταση σε άλλα σχολεία ...
Το κουδούνι χτυπά: είναι ώρα καθοδήγησης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαίδευσης, οι
Νορβηγοί, οι Έλληνες και οι Ιταλοί με είδαν να διδάσκω 4 καθηγητές, ο καθένας σε μια Βελγική
τάξη στις Βρυξέλλες. Αλλά αυτή την εβδομάδα, θα είναι οι προπονητές. Δίνω συμβουλές στους
προπονητές χωρίς άμεση αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς.
Τα μαθήματα ξεκινούν. 3 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται να διδάξουν λογοτεχνία, θρησκευτικά και
επιστήμη υπολογιστών. 8 προπονητές χωρίστηκαν στο πίσω μέρος των 3 κατηγοριών. Ο ρόλος
μου είναι να ταξιδεύω μέσω των μαθημάτων.
Ξεκινώ με την τάξη των θρησκευτικών. Αυτός ο Έλληνας δάσκαλος ήρθε στις Βρυξέλλες.
Έχουμε επισκεφτεί σχολεία μαζί, τον εκπαίδεψα και είχε 3 μήνες για να ετοιμαστεί. Ξεκινά με ένα
μάθημα τρόπου διάσκεψης για την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Ωχ όχι! Δύο Νορβηγικοί
σκηνοθέτες στο πίσω μέρος της τάξης φαίνεται να συμφωνούν μαζί μου. Ας ξεκινήσει και ας
πάμε στην τάξη της λογοτεχνίας.
Ο δάσκαλος διανέμει κομμάτια χαρτιού στους μαθητές. Λέω στον Νορβηγό διευθυντή και τον
Ιταλό εκπαιδευτή να ενθαρρύνει τον δάσκαλο να εκχωρήσει αντί να διανείμει τον εαυτό του. Τα
γραφεία είναι μπροστά από τον πίνακα. Η δασκάλα μιλάει πολύ. Αφήστε την να κάνει τη δουλειά
της.
Εδώ είμαι στην αίθουσα υπολογιστών. Ο δάσκαλος μιλάει όπως θα έκανε μια Μεσόγειος στην
αγορά ψαριών: με πάθος. Οι τέσσερις μαθητές της βρίσκονται γύρω από ένα τραπέζι, ώστε να
τους εξηγήσει την έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν βλέπω πραγματικά τον μετρήσιμο
στόχο και ειδικά, δεν βλέπω πώς οι μαθητές δεν «παίρνουν» τίποτα. Εδώ λαμβάνουν πολλά.
Δεν υπάρχει τρόπος να κοιτάξουν πιο πέρα.

Επιστροφή στην τάξη θρησκευτικών. Ο δάσκαλος είναι πάντα μπροστά απο τους μαθητές του.
Κηρύττει. Αυτός ελέγχει. Δύο μαθητές έχουν ένα επιχείρημα. Ένας τρίτος κοιτάζει τα πόδια του.
Πηγαίνω στο διάδρομο με 2 προπονητές. Δεν ξέρουν να τον σταματήσουν και να του δώσουν

μια ανατροφοδότηση πριν από το τέλος του μαθήματος. Οι 8 προπονητές δεν αισθάνονται
άνετα. Ωστόσο, είναι επικεφαλής: είναι σχεδόν όλοι οι διευθυντές ή ο βοηθός του διευθυντή του
σχολείου ή ο εκπαιδευτής δασκαλων. Σήμερα, έχουμε μόνο 2 ώρες. Δεν υπάρχει κανένας
τρόπος για να περιμένετε το τέλος του μαθήματος για να βοηθήσετε τους 3 Έλληνες δασκάλους
να ενισχύσουν με τον τρόπο τους. Επιμένω έντονα στους προπονητές μου: να βρουν έναν
τρόπο, να γίνουν κατανοητοί!
Ο καθηγητής λογοτεχνίας φαίνεται να είναι ο πιο δεκτικός. Ακούει, εφαρμόζει άμεσα τις
συμβουλές των προπονητών που αρχίζουν να κινούνται μεταξύ τάξεων. Σημειώνει τι της λέμε
στο βιβλίο της. Η πρώτη συμβουλή είναι να αποφύγετε να εξηγήσετε κάτι σε έναν μαθητή, αλλά
να τον στείλετε να το ζητήσει από έναν άλλο μαθητή. Το κάνει. Και ο μαθητής απαντά: «Αλλά αν
δεν το εξηγήσεις, σε τι χρησιμεύει;». Ο δάσκαλος περιμένει και σύντομα οι μαθητές
αλληλοβοηθούνται. Από εκεί οι συμβουλές και οι αλλαγές ασφάλειας: μιλήστε ήσυχα, μείνετε
στο γραφείο σας και φέρετε τους άλλους μαθητές σε εσας, μετακινήστε τα γραφεία κ.λπ. Όταν
επιστρέφω στην τάξη, η μετάβαση είναι εκπληκτική. Βλέπω έναν δάσκαλο που βαριέται. Ναί!
Ποιος είπε ότι χρειαζόταν λιγότερους μαθητές; Ας φέρουμε λίγο περισσότερους για να κάνουμε
αυτή τη δασκάλα απασχολημένη τώρα που παραμελείται από τους εργαζόμενους μαθητές της.
Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην τάξη των θρησκευτικών. Ο δάσκαλος μιλά ακόμα και
κανένας από τους προπονητές που ήρθε σε αυτή την τάξη δεν βρήκε τρόπο να τον σταματήσει.
Θα πρέπει να του ζητήσω διπλωματικά ένα διάλειμμα μερικών δευτερολέπτων που θα επιτρέψει
στον δάσκαλο και τους προπονητές του να επικοινωνήσουν επιτέλους. Ένας Ιταλός τον ρωτά
γιατί δεν τους κάνει να διαβάσουν την παραβολή. Απαντά ότι οι μαθητές δεν μπορούν να την
διαβάσουν καλά. Αργότερα θα παρατηρήσει ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς μπορούν να την
διαβάσουν πολύ εύκολα. Ο δάσκαλος θα παραδεχτεί ότι υποτιμά τους μαθητές του και ότι οι
μαθητές πιθανώς υποτιμούν τους εαυτούς τους. Θα στείλω τον καθηγητή θρησκευτικών στην
τάξη λογοτεχνίας για 60 δευτερόλεπτα, ώστε να ξέρει τι περιμένουμε από αυτόν. Αλλά όταν
επέστρεψε, η αλλαγή είναι πολύ επίπονη παρά την καλή θέληση του Χριστιανού. Με τη βοήθεια
των προπονητών, θα μπορεί να κάνει τους μαθητές του να γράψουν μια σύντομη σύγχρονη
εκδοχή της παραβολής, προτού οι μαθητές παίξουν τη σκηνή στην τάξη. Αυτοί οι έφηβοι
χαίρονται για την αλλαγή και ο δάσκαλος επίσης. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμη ένα εξατομικευμένο
μαθησιακό περιβάλλον.
Εν τω μεταξύ, η καθηγήτρια πληροφορικής φαίνεται επίσης αδιάλειπτη. Ακόμη και όταν έβαλε
κάθε έναν από τους μαθητές της μπροστά σε έναν υπολογιστή, κατά τη διάρκεια των ατομικών
ασκήσεων, «φωναζε». Ενώ εργάζονται αυτόνομα με αποτελεσματικότητα, η δασκάλα τους
διακόπτει για να τους «βοηθήσει». Θα κάνει κάποια πρόοδο χωρίς να φτάσει στο ψυχολογικό
χτύπημα που θα επιτρέπει τον αποπροσανατολισμό της τάξης της.
Χτύπησε το κουδούνι και τελείωσε το μάθημα και ο δάσκαλος θρησκευτικών προσχώρησε σε
όλους τους προπονητές στην τάξη λογοτεχνίας. Πριν από μια ώρα, αυτοί οι μαθητές δεν ήθελαν
να κάνουν ένα διάλειμμα. Τώρα το σχολείο είναι κλειστό εδώ και πολύ ώρα, αλλά οι μαθητές
μένουν μέχρι να έχουν όλοι τα τελευταία τους αυτοκόλλητα στον πίνακα προόδου. Με ρωτάει αν
πρέπει να σταματήσει το μάθημα ή να συνεχίσει. Τολμά μόνο να σταματήσει τους μαθητές να
εργάζονται με εγγενή κίνητρα!
Μια νεαρή γυναίκα με ειδικές ανάγκες τελείωσε. Περπατάει στην πορφυρή προπόνησή της με το
φύλλο δοκιμής της για να διεκδικήσει το τελευταίο της αυτοκόλλητο. Το επικολλά στο ταμπλό και
επιστρέφει στο γραφείο της. Κάνει 3 βήματα, γυρίζει και μετά παίρνει τον δάσκαλό της στην
αγκαλιά της σαν να μην τους έβλεπαν για χρόνια. Τα μάτια των ενηλίκων δακρύζουν. Ο
δάσκαλος είναι αδιάφορος.

Ποτέ δεν θα πίστευε οτι θα έβλεπε το τελευταίο αγόρι να δουλεύει τόσο πολύ και εντατικά. Για
να πετύχει στη δοκιμή του, έπρεπε να ολοκληρώσει 10 ασκήσεις που επιλέχθηκαν τυχαία από
20 άλλες. Αποφάσισε να κάνει τις 20. Σήμερα, δεν είναι μικρός παίκτης.
Ο καθηγητής θα ομολογήσει ότι η προετοιμασία της σύσκεψης βίντεο Skype, πριν από το ταξίδι
μου, την είχε πείσει ότι θα ήταν φρικτή. Σκέφτηκε ότι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει τον έλεγχο
των μαθητών της ήταν να τους κρατήσει ξύπνιους με μια ενεργητική ροή λέξεων, ενώ τους
κοιτάζει στα μάτια. Πολύ κουραστικό. Το μάθημα φαίνεται τώρα τόσο ήσυχο που διοργάνωσε να
έχει 12 μαθητές αντί για 5 για την επόμενη προπόνησή της, σε δύο μικρές ημέρες. Θα αφήσει
ακόμη και τον εαυτό της να πιστέψει ότι είναι δυνατόν να διδάξει σε σχολείο ειδικής αγωγής για
30 χρόνια αντί να σταματήσει μετά από μερικά χρόνια νεότητας.
Το ελληνικό μας σχολείο έχει τώρα έναν δάσκαλο που έκανε την αλλαγή. Η μικρή μας
ευρωπαϊκή ομάδα γίνεται πιο σίγουρη για τον προπονητικό της ρόλο.

Ημέρα 2
Όπως είχε ανακοινώσει, τα μαθηματικά ξεκινάνε με μια ζωγραφική / πτυσσόμενη δραστηριότητα
για να απεικονίσει τη συμμετρία. Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο κέντρο της τάξης γύρω από
ένα τραπέζι. Φοβάμαι το χειρότερο. Λάθος. Μετά από 10 λεπτά, ένας πίνακας προόδου έχει ήδη
εμφανιστεί στον τοίχο. Οι προπονητές συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον
καθηγητή. Κολλάνε αυτοκόλλητα σημειώσης στον τοίχο με οδηγίες που αυτή διαβάζει όποτε έχει
την ευκαιρία. Μπορούμε να δούμε:
●
●
●
●

Μιλάει ήσυχα.
Διαχωρίζει τους μαθητές σε απομακρυσμένα
γραφεία.
Ο πίνακας προόδου δεν είναι καθαρός. Ζητήστε από
έναν μαθητή να το ξαναγράψει.
Δώστε σε κάποιον άλλον τον καθαρισμό της
βούρτσας.

Κατά μέσο όρο, κάθε δάσκαλος θα λάβει δώδεκα
αυτοκόλλητα σημειώσεων ανά ζεύγος ωρών μαθήματος.
Θα μετακινηθούν από τη στήλη "να κάνουμε" την στήλη
"έτοιμη" για να δουν την πρόοδο.
Τέλος, ο καθηγητής μαθηματικών τα πήγε υπέροχα. Πρώτη
φορά!
Στην τάξη της επιστήμης των υπολογιστών, η αλλαγή είναι
δραματική. Ο δάσκαλος που ασχολήθηκε με κάθε κόστος την προηγούμενη μέρα μοιάζει πολύ
κουρασμένος. Προβλέπει ότι ορισμένοι μαθητές δεν θα θέλουν να αλληλοβοηθούνται. Οι
προπονητές τον υποστηρίζουν. Ένας πολύ αδύναμος μαθητής που είναι συνήθως
απομονωμένος από άλλους σήμερα βρήκε ένα κορίτσι που τον βοηθά χωρίς προθυμία και μετά
με όλο και περισσότερο ενθουσιασμό.
Όλα πάνε πολύ καλά για να είναι αληθινά. Ζητώ από δύο Νορβηγούς προπονητές να φέρουν
δύο μέσους μαθητές από την τάξη της λογοτεχνίας για να εργαστούν στην τάξη των
υπολογιστών. Οι τελευταίοι φθάνουν χωρίς να το καταλάβουν, εγκαθίστανται μπροστά από έναν
υπολογιστή από τον οποίο το πληκτρολόγιο το παίρνουν για να αφήσουν χώρο για το
βιβλιογραφικό τους βιβλίο και συνεχίζουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα. Ψιθυρίζω στον δάσκαλο
υπολογιστών:

- Παρακαλώ πηγαίντε να τους βοηθήσετε.
- Αλλά δεν ξέρω τι μαθαίνουν στη λογοτεχνία.
- Ούτε εγώ.
Ξαφνικά, μία δασκάλα πέφτει κάτω και με ψάχνει. Μου ζητά με ανησυχία να την ακολουθήσω
στον καθηγητή που τα πήγε τόσο καλά την πρώτη μέρα. Είμαι έκπληκτος που τα πηγαίνει τόσο
καλά. Είδα 12 μαθητές του να πηγαίνουν ήρεμα στη δουλειά. Τώρα μπαίνω στην τάξη. Υπάρχει
μια φασαρία. Ένα 15χρονο αγόρι χειρονομεί, φωνάζοντας λέξεις που απολύτως δεν
καταλαβαίνω. Δύο Νορβηγοί, δύο Ιταλοί, ο καθηγητής Αγγλικών του σχολείου και ο
αντιπρόεδρος του σχολείου παρευρίσκονται σε κατάσταση παράλυσης και αμηχανίας τη στιγμή
που προσπαθεί να επικρατήσει η λογοτεχνία. Ζητώ αμέσως από όλους τους ενήλικες να βγουν,
εκτός από τον Έλληνα δάσκαλο φυσικά. Αποκοπεί από το κοινό του, ο ηθοποιός ηρεμεί και η
κατάσταση κανονικοποιείται. Αργότερα, η δασκάλα θα εξηγήσει ότι είχε υποσχεθεί στους
μαθητές ότι θα μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο μόλις είχαν περάσει όλες τις εξετάσεις τους
για την ημέρα, ακόμα κι αν είναι πριν από το τέλος του μαθήματος. Είναι μια τακτική που την
είχα σκεφτεί την προηγούμενη μέρα. Οι μαθητές έσπευσαν, παραβιάζοντας τη δουλειά τους.
Αυτός που προκάλεσε το σκάνδαλο είχε μόλις αποτύχει για 6η φορά στο τεστ που απάντησε
τυχαία. Είναι ο πόνος που βγαίνει μέσα απο την προσπάθεια για το αποτελέσμα.
Πριν από αυτό το μικρό δράμα, είχα μόλις δώσει οδηγίες σε έναν Νορβηγό προπονητή να
οργανώσει μια ανταλλαγή δασκάλων: ότι ο φιλόλογος πήγε στο δωμάτιο υπολογιστών για να
κάνει το μαθημάτου εκεί πέρα και ότι ο καθηγητής υπολογιστών έρχεται να βοηθήσει τους
μαθητές στη λογοτεχνία. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αργότερα, οργανώνω την ανταλλαγή
διαφορετικά. Ο καθηγητής Αγγλικών έρχεται να παρατηρήσει την καθοδήγηση. Ας το βάλουμε
στη δουλειά. Τον ζητώ να αντικαταστήσει τον καθηγητή μαθηματικών που πρέπει να έρθει στο
διάδρομο. Εδώ, το ήμισυ της ανταλλαγής έχει γίνει. Στη συνέχεια, ζητώ από τον μαθηματικό να
εισέλθει στο μάθημα λογοτεχνίας για να βοηθήσει τη συνάδελφό της. Είναι συν-διδασκαλία.
Μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο παρατηρώντας ο ένας τον άλλον. Ο αντιπρόεδρος
της Νορβηγίας κατανοεί πού θα πάω: "Τζον, με αυτή τη μέθοδο, οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο
ευέλικτοι;"
Το κουδούνι χτυπά. Έχουν περάσει δύο ώρες. Κανένας από τους μαθητές από τις τρεις τάξεις
δεν ζήτησε το διάλειμμα τους μετά την πρώτη ώρα, όταν άλλοι έφηβοι από το σχολείο φώναζαν
στο διάδρομο. Το πρωί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι η σειρά του δασκάλου θρησκευτικών και
του καθηγητή επιστημών να έρθουν στην τάξη με τους μαθητές τους. Χθες ο δάσκαλος
θρησκευτικών είχε πολλά προβλήματα να βγεί από τη διάλεξη. Γνωρίσαμε τη δασκάλα της
επιστήμης που ισχυρίστηκε έντονα ότι αυτό που της ζητήθηκε ήταν αδύνατο.
Ξεκινώ να παρακολουθώ το μαθημά της. Πολύ γρήγορα, έκανε τους μαθητές της να εργάζονται
ανεξάρτητα, σε φύλλα. Από τότε που συναντηθήκαμε χθες, νομίζω ότι έχει μιλήσει πολύ με τους
συναδέλφους της. Τα πάει πολύ καλά. Εναλλάσσει τις φάσεις της αυτονομίας με πιο συλλογικές
ακολουθίες όπου εκτελεί πειράματα σχετικά με την οξύτητα: λεμόνι, ξύδι, κρέμα ομορφιάς και
Ajax υποβάλλονται στη δοκιμή καρτέλας pH.
Δύο από τους μαθητές του είναι αυτιστικοί. Δύο άλλοι φαίνονται πιο παραγωγικοί. Μετά από μια
ώρα, έρχεται να με βρει:
- Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
- Πραγματικά τίποτα; Φαίνονται πολύ συγκεντρωμένοι.
- Δεν τελειώνουν τα φύλλα εργασίας τους.
- Δουλεύουν σκληρά;

- Ναι.
- Μαθαίνουν οτιδήποτε;
- Λίγο.
- Αυτό είναι το μόνο που ζητώ σε αυτό το σημείο.
Αυτή η νέα μορφή μάθησης είναι αμείλικτη: οι συχνές δοκιμές αποκαλύπτουν την πραγματική
κατανόηση των μαθητών. Σε μια διάλεξη, η δασκάλα μπορεί πιο εύκολα να έχει την
ψευδαίσθηση που έχουν κατανοήσει οι μαθητές της. Τότε, εαν δεν τα πάνε καλά στην εξέταση,
είναι επειδή είναι τεμπέληδες ή αυτιστικοί. Δεν είναι πλέον ένα λάθος διδασκαλίας αλλά ένα
ιατρικό ή εκπαιδευτικό πρόβλημα. Σήμερα, φαίνεται πιο αργό για τον χημικό. Αλλά η πρόοδος
είναι πραγματική, αδιαμφισβήτητη ακόμη και αν αυτό δεν είναι η ουσία της ημέρας. Η επιτυχία
της δεν οφείλεται στο pH, αλλά στην αλλαγή της νοοτροπίας των εφήβων: η μάθηση δεν
βαριέται πλέον σε μια καρέκλα, η μάθηση είναι τώρα μια ικανοποιητική ενεργή προσπάθεια.
Πάμε να δούμε το μάθημα του συμπαθητικού μας καθηγητή θρησκευτικών. Μιλά με χαμηλή
φωνή και οι μαθητές του κρατάνε σημειώσεις σε ένα κουτάκι στον πίνακα προόδου τους μετά
την επιτυχία ενός τεστ. Κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο. Μου φαίνεται πολύ εύκολο. Κολλάω μια
σημείωση για τον δάσκαλο: "Δεν εξαπατούν οι μαθητές;"
Ο καθηγητής Αγγλικών με κάνει να σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο. Του ζητώ να φέρει τους
Ορθόδοξους στο διάδρομο και να του εξηγήσω στα Ελληνικά ότι δεν θέλουμε οι μαθητές να
έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους. Δεν θα επιστρέψει στην
τάξη για 10 λεπτά , με νέα φύλλα. Διαγράφει τον πίνακα προόδου και εξηγεί στους μαθητές του
ότι η δοκιμή γίνεται σε ένα απομονωμένο γραφείο. Χωρίς αντίδραση των εφήβων.
Καταλαβαίνουν ότι μόλις ανεβάσαμε το όριο της φιλοδοξίας που έχουμε για αυτούς.
Οι ενήλικες στο δωμάτιο δυσκολεύονται να
πιστέψουν ότι αυτός είναι ο ίδιος δάσκαλος
θρησκευτικών με την προηγούμενη φορά.
Δυσκολεύεται να το πιστέψει ο ίδιος. Ο
επαγγελματίας έχει αλλάξει εντελώς.
Εξορκίστηκε; Όταν περάσει το τελευταίο
τεστ, δύο μαθητές πέφτουν ο ένας στον
άλλο. Είναι πολύ συναισθηματικό. Στο
τέλος της ημέρας, ένας Ιταλός προπονητής
μου ζητά να του δώσω χαρτομάντηλα.
Ο Έλληνας υποδιευθυντής είναι πολύ
άμεσος: "Ο μετασχηματισμός αυτών των
τάξεων υπερβαίνει τις πιο τολμηρές
προσδοκίες μου. Το ότι αυτό μπορεί να
γίνει σε αυτό το σχολείο ειδικής αγωγής
είναι απόδειξη ότι μπορεί να γίνει σε
οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα."
Οι έφηβοι προσαρμόστηκαν σχεδόν
αμέσως. Οι λιγότερο ευέλικτοι δάσκαλοι το
έκαναν σε 2x2 ώρες εκπαίδευσης.
Συνήθως, μετά από μια μέρα μαθημάτων,
αυτοί οι δάσκαλοι ξεκινούν. Σήμερα, είναι
απλά κουρασμένοι από την ένταση της μάθησής τους. Κουρασμένος και γεμάτος ελπίδα.

Τι πιστεύουν οι μαθητές; Μπορώ να δω ότι είναι περήφανοι, ότι μένουν στην τάξη αφού
χτυπήσει το κουδούνι. Αλλά τι λένε; Δύο Έλληνες δάσκαλοι μου λένε: "Καταλάβετε, κύριε Rizzo,
ότι αυτοί δεν καταφθάνουν με καλή καρδιά στο σχολείο μας . Εδώ, πετιούνται σαν μπάλες,
μερικές φορές ακόμη και σαν βόμβες. Εκτός από σήμερα. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα,
μας είπε ότι δεν ήταν σχολείο. Όχι, σήμερα ήταν χαρούμενη μέρα.

Εκπαίδευση 5 σχολείων των Βρυξελλών για 4 μήνες
Στα μέσα του 2019, πέντε δημόσια σχολεία συνεργάστηκαν για
να εκπαιδευτούν μαζί. Ανωνυμοποιήσαμε τα ονόματα των
σχολείων σε αυτήν την αναφορά για να είμαστε ελεύθεροι να
πούμε τι απέτυχε . Έχουμε επίσης γράψει 16 ενημερωτικά
δελτία σε αυτούς τους δασκάλους και διευθυντές κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης. Είναι στα γαλλικά και διατίθενται κατ
'απαίτηση.
Από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2019, κάθε σχολείο
πήρε:
1. μια αρχική ημέρα κατάρτισης ή μισή μέρα στο σχολείο
τους,
2. μια διεύθυνση μαζικής συνάντησης με διευθυντές.
3. μια κοινή κατάρτιση στα τέλη Σεπτεμβρίου όπου
συγκεντρώθηκαν εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία,
4. 2 ημέρες επίσκεψης και συναρπαστικής εκπαίδευσης
στο Ecole du Dialogue. Οι εκπαιδευτικοί
ομαδοποιήθηκαν ανά θέμα (καθηγητές γραμματισμού
των 5 σχολείων μαζί, και άλλο ένα μέρα ο καθηγητής
μαθηματικών s, ...)
5. 1 ημέρα προγύμνασης στα μαθήματά τους με τους
μαθητές τους.
6. μια ημέρα ενημέρωσης της διοίκησης που
συγκεντρώνει τους διευθυντές των 5 σχολείων.

Αρχική εκπαίδευση
Μόνο λίγοι δάσκαλοι και ο διευθυντής τους ήξεραν τι αφορούσε αυτή η καθοδήγηση. Ήξεραν
όμως πραγματικά; Το πρώτο βήμα είναι να παρουσιάσει το έργο στους εκπαιδευτικούς που
προσδιορίζονται από τη διοίκησή τους. Συνήθως παίρνει τη μορφή μιας ενημερωτικής
συνεδρίας 2 ωρών, σε μια πλήρη ημέρα κατάρτισης ανάλογα με το σχολείο.
Μετά από μια τέτοια συνάντηση, είναι πολύ πιο εύκολο για τους δασκάλους να δεσμευτούν να
είναι μέρος της εκπαιδευμένης ομάδας για το σχολείο τους. Κατά μέσο όρο, κάθε σχολείο
μετράει 80 εκπαιδευτικούς από τους οποίους 10 συμμετέχουν στο έργο. Το έργο
επικεντρώθηκε στα 2 πρώτα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12 έως 14 ετών).
Στο τέλος της εκπαίδευσης, η λίστα μας αριθμούσε 82 ενδιαφερόμενους από αυτά τα σχολεία,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης.

Έναρξη διαχείρισης
Εφόσον είχαμε ήδη εκπαιδεύσει ένα σχολείο για ένα ολόκληρο έτος το προηγούμενο χρόνο,
θέλαμε να πειραματιστούμε με την προσθήκη κάποιου αποτελέσματος στα σχολικά. Πώς
μπορούν αυτά τα σχολεία να αλληλοϋποστηρίζονται; Ως σημείο εκκίνησης, συγκεντρώσαμε
τους διευθυντές και τη μεσαία διοίκηση αυτών των σχολείων για μια συνάντηση έναρξης 2
ωρών, ο κύριος στόχος της οποίας ήταν να δημιουργήσει μια αίσθηση σύνδεσης. Σε περίπτωση
αμφιβολίας ή προβλήματος αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους, ίσως θα ήταν ευκολότερο να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Συλλογή σχολείων διασταύρωσης
Θέλαμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο σχολείο με τους εκπαιδευτικούς. Οργανώσαμε
ένα βράδυ έναρξης για να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες και τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης,
όπου οι δάσκαλοι από όλα τα σχολεία ήταν ανάμεικτοι. Ο διευθυντής από ένα σχολείο που
έκανε εξάσκηση το προηγούμενο χρόνο έκανε μια εντυπωσιακή παρουσίαση των
πλεονεκτημάτων του μετασχηματισμού για το σχολείο του.
Στη συνέχεια, κάναμε ομάδες συζήτησης για να γνωριστούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους :
καθηγητές αλφαβητισμού ως μία ομάδα, καθηγητές μαθηματικών σε μια άλλη ομάδα και ούτω
καθεξής.

Εντυπωσιακή εκπαίδευση
Τον Οκτώβριο, ομαδοποιήσαμε τους εκπαιδευτικούς ανά θέμα για να έρθουν στο πρότυπο
σχολείο μας, το Ecole du Dialogue, προκειμένου να δούμε και να αισθανθούμε τη μέθοδο που
εφαρμόζεται με τους μαθητές μας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν απο τα θρανία ενώ
διδάσκουμε στους μαθητές μας. Μπορούν να συζητήσουν μαζί τους για να καταλάβουν τι
κάνουν, από πού προέρχονται και πώς αισθάνονται για αυτήν τη μέθοδο μάθησης.

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Πολλές φορές την ημέρα, σταματάμε όλα όσα έχουν παρατηρηθεί κατα την διάρκεια της
επίσκεψης και να θέσουμε όσα έχουν παρατηρήσει. Για παράδειγμα, αυτές είναι οι
απαντήσεις της ομάδας καθηγητών μαθηματικών όταν ρωτήθηκαν: "Τι σε εξέπληξε
περισσότερο κατά την επίσκεψή σου;"
Αυτοδιόρθωση και άμεση ανατροφοδότηση.
Ηρεμία και αυτοοργάνωση των μαθητών.
Πρωινή ενημέρωση
Μικρές περιόδους (όπως τα τρυπάνια 5 ')
Οι μαθητές δεν κάθονται για 7 ώρες
Εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην ανάγνωση
(η οποία φαίνεται λιγότερο διαισθητική από ό, τι
με τα μαθηματικά).
Δομή, ιδιοκτησία της τάξης από μαθητές.
Πίνακας προόδου.

Συλλέγουμε και συγκεντρώνουμε όλα τα σχόλια από
όλες τις ομάδες επισκεπτών στο έγγραφο «Αρχές
λειτουργίας μιας μεταμορφωμένης τάξης» από το
πρόγραμμα σπουδών «Μετασχηματισμός της τάξης
μου» (Ο1).
Εκπαίδευση στην τάξη
Ο προπονητής έχει περάσει μια μέρα σε κάθε σχολείο
από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο. Το πρωί ήταν
μια τυπική καθοδήγηση πολλαπλών τάξεων, παρόμοια
με τη μελέτη περίπτωσης «Εκπαίδευση ελληνικού
σχολείου» παραπάνω: ο προπονητής περιβάλλει 2 ή 4
μαθήματα που αλλάζουν κάθε ώρα. Η παρακάτω
εικόνα, για παράδειγμα, έχει τραβηχτεί από την τάξη, κοιτάζοντας το διάδρομο όπου ο
προπονητής έχει τοποθετήσει τον δάσκαλο και 2 μαθητές, καθώς οι άλλοι στην τάξη έγιναν πιο
αυτόνομοι.

Οι εκπαιδευτικοί και ο προπονητής συναντήθηκαν το απόγευμα για μια ενημέρωση σχετικά με
την καθοδήγηση όπου μοιράστηκαν εμπειρίες και επανεξέτασαν την θεωρία.
Ένα τυπικό σημείο δράσης που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι η ανάθεση. Οι περισσότεροι δάσκαλοι
ένιωσαν την ανάγκη να βελτιώσουν την εκπροσώπησή τους: ζητήστε από έναν μαθητή να
διορθώσει τις εξετάσεις, να καταλάβει τις σημειώσεις, να οργανώσει μικρές προφορικές
εξετάσεις οργανωμένες απο έναν άλλο μαθητή, και να οργανώσει τους μαθητές να βοηθάει ο
ένας τον άλλον.… Αυτό το παράδειγμα είναι ενδιαφέρον καθώς συνεπάγεται βαθιά αυτο-αλλαγή
του δασκάλου. Δεν αρκεί να γνωρίζετε μόνο μια τεχνική ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο.
Εκεί η εκπαίδευση έχει τη μεγαλύτερη αξία.

Συνεργατική δημιουργία υλικού μαθημάτων
Προϋπόθεση για τη μετατροπή μιας τάξης είναι να έχει το προσαρμοσμένο υλικό των
μαθημάτων. Ελπίζαμε ότι η συγκέντρωση των Γάλλων δασκάλων αυτών των σχολείων
(παρακάτω εικόνα), θα επέτρεπε τη δημιουργία του γαλλικού προγράμματος σπουδών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, το έργο ήταν πολύτιμο με ορισμένες ομάδες. Αλλά
ήταν πολύ δύσκολο να βρεις μια διαρκή δουλειά από τους δασκάλους πάνω σε αυτό το υλικό
μετά τη συνάντηση. Για όλες τις ομάδες, πιστεύουμε ότι αυτή η πτυχή της δημιουργίας υλικού του
μαθήματος ήταν λάθος:
-

με αποτελέσματα όχι στο επίπεδο του επενδυμένου χρόνου,
χωρίς μεγάλη χαρά ή ενθουσιασμό για τους περισσότερους δασκάλους.

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πώς να ξεπεραστεί η πολυπλοκότητα» από το κεφάλαιο
«Αντίσταση αλλαγής», μια εκπαιδευμένη ομάδα εκπαιδευτικών πρέπει να παρέχεται έτοιμο προς
χρήση υλικό από ειδικούς.

Απολογισμός διαχείρισης
Τον Δεκέμβριο, συγκεντρώσαμε ξανά τους διευθυντές για να ενημερώσουμε το έργο. Ακολουθεί
ένα απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης:
Τι ήταν συναρπαστικό:

➔ Μια εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί) ενώνεται γύρω από μια προοπτική.
➔ Οι λιγότερο μορφωμένοι μαθητές με το πιο ετερογενές επίπεδο (1ο και 2ο δευτεροβάθμιο)
➔
➔
➔
➔
➔

στόχευσαν.
Μια απτή επίδραση στο κίνητρο των μαθητών.
Μια συγκεκριμένη προσέγγιση για την αλλαγή στάσης.
Διαφοροποίηση, για παράδειγμα επίπεδα ανάγνωσης.
Ενδυνάμωση των μαθητών.
Η έννοια του τρυπανιού.

Τι ήταν δύσκολο:

➔
➔
➔
➔

Η κόπωση και οι αμφιβολίες των εκπαιδευτικών.
Η ανάκριση των γονέων.
Η εσωτερική διάδοση.
Να αφήσουν πίσω την φιλοσοφία οτι όλοι οι μαθητές προχωράνε με τον ίδιο ρυθμό.

Οι δυσκολίες επικεντρώνονται στο περιεχόμενο
και στην μέθοδο της διδασκαλίας.
Αλλαγή στάσης
Τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία μου το
αναλύουν. Στο πεδίο, οι κύριες δυσκολίες στην
αλλαγή στάσης είναι:
◆ εξουσιοδότηση: κάντε τον εαυτό σας πιο
ολιγαρκή και εκπαιδεύστε τους βοηθούς
(εξηγήσεις, διορθώσεις, κλίμα εργασίας,
δοκιμές κ.λπ.)
◆ αποσυγχρονισμός: οι μαθητές δεν είναι
όλοι απασχολημένοι στο κεφάλαιο 8 ή
κάνουν σήμερα ασκήσεις
◆ το επίκεντρο της δοκιμής: να αφήσουμε τον
τρόπο μάθησης και να επικεντρωθούμε στα
αποτελέσματα των δοκιμών ⇒ μπορούμε να
διορθώσουμε όλες τις ασκήσεις χωρίς να
εξαπατήσουν οι μαθητές.
Το κλίμα εργασίας γενικά τείνει να είναι ένα
πρόβλημα μετά από κακή εκπροσώπηση
(συντριπτική), συγχρονισμό (όλα στο χώρο μου
ταυτόχρονα) ή εστίαση στη δραστηριότητα
έναντι των δοκιμών (όχι πιλοτικός, χωρίς
κίνητρα). Μια επιτυχημένη αλλαγή στάσης έχει
θετικό αντίκτυπο στο εργασιακό κλίμα.
Αλλά προτού μπορέσετε να αλλάξετε τη στάση
σας, πρέπει να ενισχύσετε το υλικό του
μαθήματος με σαφώς καθορισμένες εξετάσεις.

Υλικό μαθημάτων
Η γενική άποψη ήταν ότι η συνεργασία 5
σχολείων για την προετοιμασία του υλικού
ήταν πρόωρη.
Η αλλαγή στάσης είναι ήδη δύσκολη. Εάν πρέπει
επίσης να δημιουργήσετε υλικό μαθημάτων,
γίνεται
κουραστικό.
Προσθέστε
ότι
η
προσπάθεια συνεργασίας με διάφορα σχολεία
είναι πιθανώς υπερβολική.

Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ενημέρωση του σκηνοθέτη

Εκτός από όλες τις μεγάλες συνέπειες στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν ως
εξουθενωμένοι. Οι διευθυντές κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα και παράθεσαν τις παρακάτω
σημειώσεις: οι μετασχηματισμοί τάξης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένοι. Η
μέθοδος και η σαφής τεκμηρίωσή της (Ο1) συμβάλλουν σε αυτήν. Πρέπει επίσης να παρέχουμε
αυτοματοποιημένο υλικό (ΤΠΕ) όπως εξηγείται στην ενότητα «Πώς να ξεπεραστεί η
πολυπλοκότητα» αυτής της έκθεσης. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τους δασκάλους
ή τα σχολεία να συνεργάζονται μεταξύ τους στην διαδικασίας μεταμόρφωσής τους.

Συμπέρασμα

Τα σχολεία είναι ενθουσιασμένα για τον μετασχηματισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος σε
ένα εξατομικευμένο περιβάλλον κυρίως επειδή:
-

αγωνίζονται να παρακινήσουν τους μαθητές,

-

αγωνίζονται με διαφορές επιπέδου μεταξύ των μαθητών,

-

ελπίζουν να έχουν περισσότερη διασκέδαση στην τάξη για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Αντιμετωπίζουν όμως 3 προκλήσεις:
1. Γνωρίζουν πώς να μετασχηματιστούν.
Δεν βλέπουν καν τι είναι ένα μετασχηματισμένο σχολείο.
2. Χειρίζονται τις εργασίες προετοιμασίας μαθημάτων.
3. Χειρίζονται την πιο περίπλοκη διαχείριση τάξης.
1. Χάρη σε αυτό το έργο Erasmus +, έχουν πλέον μια σαφή πολύγλωσση δωρεάν τεκμηρίωση
για το πώς να κάνουν και τι να περιμένουν στο τέλος. Μετρήσαμε έναν πολύ θετικό αντίκτυπο
στο κίνητρο, τις διαφορές επιπέδου και τη διασκέδαση. Η πρώτη πρόκληση λύθηκε.
2. Το δημιουργικό υλικό του μαθήματος είναι το επόμενο εμπόδιο. Πρέπει να αντιμετωπιστεί
από ειδικούς, όπως είδαμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεργαστούν για
τη δημιουργία του. Αυτό το έργο Erasmus + ακολουθείται από ένα άλλο με άλλους συνεργάτες
για τη δημιουργία δωρεάν υλικού μαθημάτων σε μαθηματικά, αλφαβητισμό, επιστήμη, ιστορία
και γεωγραφία.
3. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των τάξεων θα μπορούσε να βελτιωθεί αντικαθιστώντας
χαρτί με υπολογιστές στο θρανίο του μαθητή. Το κατάλληλο λογισμικό δεν υπάρχει ακόμη και
δεν έχει και τιμή. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
Μια κοινοπραξία συγκεντρώνεται γύρω από αυτόν τον στόχο.

Εκπαίδευση παιδικού σταθμού πολυπολιτισμικού χαμηλού κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου.

Βιβλιογραφία
Alavinia P. & Farhady S. (2012). Does Differentiated Instruction Really Make a Big Difference?
The 1st Conference on Language Learning & Teaching: An Interdisciplinary Approach (LLT -IA),
Mashhad, Iran.
Ames, C. (1992). Classrooms, goals, structures, and student motivation. Journal of Educational
Psychology, 84, 261-271.
Barkley, RA (1990). Attention – deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and
treatment. The Guilford Press. New York – London.
Bertalanffy, L., von (1968). General System Theory. NY: George Brazilier.

Broden, M., Bruce, C., Mitchell, MA, Carter, V., & Hall, RV (1970). Effects of teacher attention
on attending behavior of two boys at adjacent desks.Jo
 urnal of Applied Behavior Analysis, 3,
205-211.
Collia-Faherty, C. (μετάφρ. Χατζηδημητρίου Χ.) (1999). Αυτισμός ένας Ύμνος στην Επικοινωνία
– Κατανόηση του αυτισμού και των εκπαιδευτικών στρατηγικών. Ελληνική Εταιρία Αυτιστικών
Ατόμων
Fishbach, A., Eyal, T. & Finkelstein, SR (2010). How Positive and Negative Feedback
Motivate Goal Pursuit. Social and Personality Psychology Compass, 4(8), 517-530.
Flavell, JH (1979) "Metacognition and Cognitive Monitoring” A
 new Area of
Cognitive Developmental Inquiry in American Psychologist,
Vol.34, pp.906-911.
H.Gaudig, Η σύγχρονος Διδακτική Θεωρία και Πράξει, μτφρ. Σπ. Καλλιάφας, Δημητράκος,
Αθήνα 1933
Johnson, R., Penny, J. & Gordon, B. (2009). A
 ssessing performance: designing, scoring, and
validating performance tasks. G
 uilford Press.
Marzano, J. & Marzano, R. (2003). The Key to Classroom Management. Building Classroom
Relationships, 61(1), 6-13.
Newton, P. (2007). Clarifying the purposes of educational assessment. Assessment in
education: Principles, Policy & Practice, 14(2), pp. 149-170.
Oosterhof, A. (2009). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη (Επιμ.
Κ.Κασιμάτη). Αθήνα: Ίων.

Willis, S. & Mann, L. (2000). Differentiating instruction: Finding manageable ways to meet
individual needs (excerpt). Curriculum Update, ASCD. Διαθέσιμο στο:
http://www.ascd.org/publications/curriculumupdate/winter2000/Differentiating-Instruction.aspx
(Τελευταία επίσκεψη: 01/07/2020).
Wing, L. (μετάφρ. Πρώιος Π.) (2000). Το αυτιστικό φάσμα. Ελληνική Εταιρία Αυτιστικών Ατόμων

