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1. Εισαγωγικά

Οι νέες τεχνολογίες έχουν τα τελευταία χρόνια 
διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και προβάλλουν ως ένα πολλά 
υποσχόμενο δυναμικό τεχνολογικό εργαλείο. 
Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη (2011: 18 κεξ.) είναι 
εύκολο να διαπιστώσει κανείς το πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον που υπάρχει τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες σε σχέση με τους υπολογιστές, τα παιδιά 
και τη μάθηση. Τεράστια είναι τα κονδύλια που 
οι κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη διαθέτουν για 
την εισαγωγή και την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
ενώ σε συχνότατες αναφορές στον τύπο, η 
τεχνολογία προβάλλεται ως ένα θαυματουργό 
μέσο προόδου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στις 
μέρες μας ολοένα και περισσότερο τονίζεται 
θετικά ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνία  (ΤΠΕ): 1) μπορούν, μεταξύ άλλων, 
να χρησιμοποιηθούν από διδάσκοντες και 
διδασκόμενους ως γνωστικό και διερευνητικό 

εργαλείο (συχνότατα κριτικής) αναζήτησης 
πληροφοριών και τεχνολογικού γραμματισμού1, 
και 2) ασκούν αναπόφευκτα σημαντική επίδραση 
και στο "τι" και στο "πώς" της διδασκαλίας καθώς 
και στο συνολικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι ΤΠΕ αποτελούν καθημερινή 
πραγματικότητα στα σχολεία μας αξιοποιούμενες 
με ποικίλους τρόπους, όχι μόνο στο μάθημα της 
Πληροφορικής αλλά και κυρίως ως παιδαγωγικό 
μέσο σε άλλα μαθήματα καθώς και ως μέσο 
πρακτικής γραμματισμού (literacy), δηλ. ως μέσο 
για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία.
Είναι, βέβαια, λογικό ότι τα παραπάνω έχουν (ή 
τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν) καταλυτικές 
συνέπειες και ως προς το πώς εξοικειώνονται οι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί με τις ΤΠΕ και μάλιστα 
όχι μόνο όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα 
που σχετίζονται ευθέως με τις ΤΠΕ ή τη γλωσσική 
καλλιέργεια αλλά όλα τα προβλεπόμενα από το 
αναλυτικό πρόγραμμα αντικείμενα διδασκαλίας. 
Θεωρείται εξαιρετικά ελπιδοφόρο ότι στο 
καινούργιο Πρόγραμμα Σπουδών για τη ΦΑ στην 

Αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων στο 
μάθημα της φυσικής αγωγής

Συμεών Τσολακίδης 1, Γαρύφαλος Αναγνώστου 1,
Αστέριος Πατσιαούρας 2, Νίκλεια Ετεοκλέους-Γρηγορίου 1

1 Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick
pre.en@frederick.ac.cy, pre.ag@frederick.ac.cy, pre.st@frederick.ac.cy

2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
spats@pe.uth.gr

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια μικρή συμβολή στον τομέα της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών λεξικών 
και κυρίως των σωμάτων κειμένων για μια πιο κοντινή προς τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) διδασκαλία εννοιών που εμφανίζονται στα προγράμματα σπουδών του μαθήματος της 
φυσικής αγωγής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, π.χ. κοινωνικότητα ή θέληση. Έτσι, προτείνουμε συγκεκριμένες 
διδακτικές δοκιμές μέσω των οποίων αυξάνεται και ποσοτικά και ποιοτικά η περαιτέρω ενασχόληση των 
μαθητών με αυτές τις έννοιες και μάλιστα με τρόπο που θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μια πιο διαθεματική 
συσχέτιση των μαθημάτων της φυσικής αγωγής (ΦΑ) και της νεοελληνικής γλώσσας.

1Βλ. και Αναστασιάδης (2003).
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Κύπρο (ΠΣΦΑ) του 2010 αναφέρεται ρητά ότι "Η 
τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη στροφή από 
ένα παθητικό μοντέλο σε μοντέλο εμπλοκής, όπου 
τα παιδιά θα είναι αυτά που ενεργούν αλλά και 
σκέφτονται για αυτό [...] η πρόσβαση σε άπειρες 
πληροφορίες με κάθετη και οριζόντια μορφή 
μέσω ενός δικτύου μπορεί να γίνει απείρως 
ευεργετική στο μάθημα της φυσικής αγωγής", ενώ 
ως μια δυνατότητα αξιοποίησης προτείνεται ότι "ο 
εκπαιδευτικός αφού ανοίξει ένα θέμα όπως φυσική 
δραστηριότητα και υγεία δίνει κατευθύνσεις τα 
παιδιά για το πώς θα το ολοκληρώσουν μέσω 
διαδικτύου και αυτοί όταν είναι έτοιμοι το 
παρουσιάζουν και ζητούν από τους συμμαθητές 
τους να το εφαρμόσουν" (σελ. 8-9).
Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια απλή 
διδακτική δοκιμή όπου η διαδικτυακή έκδοση 
του Λεξικού της κοινής νεοελληνικής (ΛΚΝ) του 
Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη του ΑΠΘ και 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.
greek-language.gr/greekLang/modern_greek/
tools/lexica/triantafyllides/index.html) και κυρίως 
το Σώμα νεοελληνικών κειμένων (ΣΝΕΚ) του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.
gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/
index.html) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με 
στόχο την περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών 
με τις έννοιες της κοινωνικότητας και της 
θέλησης, που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία, 
είτε  του ΠΣΦΑ είτε Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής 
(ΔΕΠΠΣΦΑ)2. Σχετικά πρόσφατη διδακτική δοκιμή 
με μαθητές της Δ' δημοτικού στην Κύπρο, με 
στόχο την αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων 
κατά τη διδασκαλία του νεοελληνικού λεξιλογίου, 
είχε μεταξύ άλλων ως θετικά αποτελέσματα 
ότι το μάθημα ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά, 
διαδραστικό και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον 
να ξαναχρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα 
εργαλεία (Κωνσταντίνου & Τσολακίδης (υπό δημ.)), 
κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι με τη χρήση των 
συγκεκριμένων εργαλείων αντιμετωπίζονται και 
κάποια από τα πιθανά προβλήματα που αναφέρει 
το ΠΣΦΑ στις σελ. 9-10.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι δοκιμές που προτείνονται θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν και πιο διαθεματικά 
σε σχέση με τη ΦΑ και τη νεοελληνική γλώσσα3, 
τουλάχιστον με την έννοια ότι: α) αξιοποιούνται τα 
ίδια εργαλεία και στα δύο γνωστικά αντικείμενα και 
συνεπώς εξασφαλίζεται μια στοιχειώδης συνοχή 
όσον αφορά τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, 

και β) η περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών την 
ώρα του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας 
με έννοιες που χρησιμοποιούνται και στο μάθημα 
της ΦΑ συμβάλλει στην καλλιέργεια και εμπέδωση 
της ιδέας ότι, από τη μια, η γλώσσα είναι κάτι 
που μπορούμε να το διδαχθούμε και σε σχέση 
με άλλα μαθήματα, και, από την άλλη, ότι η ΦΑ 
είναι ένα αντικείμενο με το οποίο μπορούμε να 
ασχοληθούμε και σε σχέση με άλλα μαθήματα 
και όχι μόνο όταν ασκούμαστε στην αυλή του 
σχολείου.

2. Διδακτικές δοκιμές

2.1 Κοινωνικότητα
Στο ΠΣΦΑ η συγκεκριμένη έννοια, η κοινωνικότητα, 
προβάλλεται ως ένα από τα από τα στοιχεία του 
χαρακτήρα και της προσωπικότητας που θα πρέπει 
να αναπτύξουν οι μαθητές, ενώ όπως προτείνεται 
και στα πλαίσια του Σκοπού 4 γίνεται λόγος 
για "Απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτό-έκφρασης 
και της κοινωνικότητας". Η διδακτική δοκιμή που 
προτείνεται θα μπορούσε να διεξαχθεί στην 
αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε πριν 
είτε μετά την ενασχόληση με αυτή την έννοια σε 
συνδυασμό με κάποιες φυσικές δραστηριότητες 
στην αυλή του σχολείου. Έτσι, στην πρώτη 
περίπτωση ζητείται από τα παιδιά να αναζητήσουν 
τη συγκεκριμένη λέξη στο ΛΚΝ και στη συνέχεια 
γίνεται συζήτηση μαζί τους με ερωτήσεις του τύπου 
"Ποια από τις σημασίες που βλέπετε, θα μπορούσε 
να έχει σχέση με αυτά που κάνουμε την ώρα της 
γυμναστικής;". Στη συνέχεια, τους υποδεικνύουμε 
να επιλέξουν το "Αποστολή στα σώματα" και, 
όταν εμφανιστούν τα δεδομένα τους ωθούμε να 
επιλέξουν κάποια από τα αυτά και να σχολιάσουν 
τη χρήση της έννοιας κοινωνικότητα σε σχέση 
με τι ευρύτερο κειμενικό πλαίσιο. Έτσι, τα παιδιά 
βλέπουν, π.χ. στο κείμενο με κωδικό ΣΝΕΚ Ν133 
την κοινωνικότητα να συνδέεται με έννοιες όπως 
η αγάπη ή η εξωστρέφεια και μάλιστα στα πλαίσια 
μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Θα πρέπει 
σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι και στα 
πλαίσια του ΠΣΦΑ επιδιώκεται η καλλιέργεια της 
κοινωνικότητας όχι μεμονωμένα σε κάθε μαθητή 
αλλά στα πλαίσια της κοινωνικής συναναστροφής 
και των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται 
όταν οι μαθητές ασκούνται ή συνεργάζονται ως 
ομάδα ατόμων. Επιπλέον, επιλέγοντας το κείμενο 

1Βλ. και Eteokleous-Grigoriou, Anagnostou & Tsolakidis (2011) σχετικά με τις απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών όσον αφορά την 
αξιοποίηση αυτών των εργαλείων στο μάθημα της ΦΑ.
2έτσι όπως τουλάχιστον αντιμετωπίζεται η διαθεματικότητα τόσο στο ελλαδικό ΔΕΠΠΣ (βλ. Αλαχιώτης 2002) όσο και στο κυπριακό 
Πρόγραμμα σπουδών φυσικής αγωγής (2010). Γενικότερα για τη διαθεματικότητα στη φυσική αγωγή βλ. Μυλώσης (2006).
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με κωδικό ΣΝΕΚ Μ0636 μπορούν να δουν ότι 
σε άλλα κείμενα η κοινωνικότητα σχετίζεται με 
το να εκφραζόμαστε προς τους άλλους και να 
μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Στα πλαίσια 
μιας κειμενοκεντρικής προσέγγισης το τελικό 
στάδιο της δοκιμής θα ήταν να ζητήσουμε από 
τα παιδιά, αξιοποιώντας και τα δεδομένα του 
ΣΝΕΚ να γράψουν ένα μικρό κείμενο με θέμα 
την αξία της κοινωνικότητας τόσο γενικά όσο 
και στα πλαίσια του μαθήματος της ΦΑ και στη 
συνέχεια στην αυλή του σχολείου μέσω κινητικών 
δραστηριοτήτων (π.χ. αναπάρασταση αγώνων 
στίβου4) να τους δείξουμε τη σχέση μεταξύ ΦΑ και 
κοινωνικότητας.

2.2 Θέληση
Η συγκεκριμένη έννοια εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, 
στις σελ. 662 και 663 του ελλαδικού ΔΕΠΠΣΦΑ 
ως μια από τις κοινωνικές και ψυχικές αρετές 
που θα πρέπει να αναπτυχθούν στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου μαθήματος. Ακολουθώντας μια 
διαδικασία παρόμοια με αυτήν της παραγράφου 
2.1 μπορούμε να αξιοποιήσουμε κείμενα όπως 
το κείμενο με κωδικό ΣΝΕΚ Μ0679, όπου γίνεται 
λόγος γενικά για τη θέληση στη ζωή, συγκριτικά με 
πληθώρα κειμένων όπου τονίζεται η σημασία της 
θέλησης για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων 
σε αθλητικές αναμετρήσεις, π.χ. στα κείμενα με 
κωδικούς ΣΝΕΚ Μ4401 και Μ5359. Πάλι μετά 
την επιλογή και τον σχολιασμό των διαφόρων 
κειμένων, μπορούμε να αναθέσουμε στα παιδιά 
την παραγωγή κειμένου όπου, αξιοποιώντας και 
τα δεδομένα του ΣΝΕΚ να μιλήσουν για την αξία 
της θέλησης και γενικά στη ζωή και ειδικότερα 
στον αθλητισμό.

Επιλογικά

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε διάφορα 
πλεονεκτήματα του παραπάνω τρόπου 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο μάθημα της ΦΑ: 1) 
εξασφαλίζεται και ποσοτικά και ποιοτικά περαιτέρω 
ενασχόληση των μαθητών με έννοιες με τις οποίες 
προβλέπεται να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί 
(και) στη ΦΑ, χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται ο 
χρόνος πρακτικής άσκησης των μαθητών και 2) 
λειτουργούμε διαθεματικότερα και μειώνουμε, σε 
όχι μεγάλο αλλά και μη αμελητέο βαθμό, την ισχύ 
του (με όρους Bernstein) ορίου μεταξύ της ΦΑ και 
του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας ή της 
τεχνολογίας, δείχνοντας έτσι ότι η ΦΑ προσφέρει 

ευκαιρίες για αξιοποίηση ενός παιδαγωγικού 
διερευνητικού περιβάλλοντος5 μάθησης όπως 
το ΣΝΕΚ, με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η 
κριτική σκέψη και η ενασχόληση των παιδιών με 
διάφορα στοιχεία με τα οποία κρίνεται αναγκαίο 
να εξοικειωθούν στα πλαίσια της ΦΑ και γενικότερα 
της σχολικής πράξης.
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Εισαγωγή

Η δημιουργία ενός σχολείου που σέβεται και 
ανταποκρίνεται ισότιμα στη διαφορετικότητα όλου 
του μαθητικού πληθυσμού, αποτελεί μια από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενός  σύγχρονου 
σχολείου. Σε όλο τον κόσμο, μέσω της δημιουργίας 
πολλών επίσημων πολιτικών εγγράφων και 
δηλώσεων, παρατηρείται μια αυξανόμενη 
προσπάθεια για την ισότιμη αντιμετώπιση των 
δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών όλων των 
μαθητών και των μαθητριών. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι  “Η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα και 
το πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή» (UNESCO, 
1994). Η Διακήρυξη της Σαλαμάνκας προτείνει  τη 
στροφή προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
σχολείων, τα οποία εξασφαλίζουν την εκπαίδευση 
για όλους (Booth & Ainscow, 1998). Επιπλέον, 
στις ΗΠΑ από το 1997 έχει τροχοδρομηθεί η 
προώθηση μιας προσέγγισης για τη συμπερίληψη 
όλων των μαθητών (Evans & Lunt, 2002), ενώ 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από  πιο σημαντικές 
πρωτοβουλίες, μπορεί να θεωρηθεί η διανομή 
του Index for Inclusion (πλαισίου συμπερίληψης) 
το 2000  σε όλα τα σχολεία, σε μια προσπάθεια 
για την ενίσχυση της συμπερίληψης σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας. Το Index for Inclusion (Booth 

& Ainscow, 2011), παρέχει ένα πλαίσιο για τον 
έλεγχο των σχολείων και την ανάπτυξή τους σε 
τρεις διαστάσεις: την κουλτούρα, τις πολιτικές και 
τις πρακτικές. Πιο κάτω παρουσιάζεται η στάση 
της Κυπριακής εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση 
με τη συμπερίληψη.

Κύπρος και συμπεριληπτική 
εκπαίδευση

Η Κύπρος που ήταν ανέκαθεν άρρηκτα δεμένη 
με την Ευρώπη και είχε πάντα ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό (Angelides & Leigh, 2004) δε 
θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη μπροστά 
στις διεθνείς εξελίξεις για τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση. Ως πρώτη προσπάθεια προς αυτή 
την κατεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί ο κυπριακός 
Νόμος 113 (1) / 1999 για την “Κατάρτιση και 
Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες”, ο οποίος 
αποσκοπεί στην ένταξη των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία. 
Επίσης, ως μια δεύτερη προσπάθεια της Κύπρου 
μπορεί να θεωρηθεί  η σειρά μέτρων για την 
ομαλή ένταξη των παιδιών που προέρχονται από 
εθνικές μειονότητες (MOEC, 2010). 
Από τη στάση του Υπουργείου Παιδείας και 

Συμπερίληψη και σχολική κουλτούρα:
ο πυρήνας για τη δημιουργία του

 «Σχολείου για όλους»
Ελίνα Γεροσίμου

dr.gerosimou@teachers.org

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι οι προσπάθειες για ίση ανταπόκριση στη διαφορετικότητα με στόχο τη 
δημιουργία του “Σχολείου για όλους”, πρέπει να στοχεύουν στη σχολική κουλτούρα και πιο συγκεκριμένα 
στην ανάπτυξη συμπεριληπτικής κουλτούρας. Οι λόγοι είναι οι εξής: α. Η σχολική κουλτούρα έχει τη 
δυνατότητα να καθοδηγεί τις πολιτικές και τις πρακτικές ενός σχολείου. Έτσι, η αλλαγή της σχολικής 
κουλτούρας ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτική, είναι απαραίτητη για την ισότιμη ανταπόκριση στη 
διαφορετικότητα τόσο στις πολιτικές όσο και στις πρακτικές ενός σχολείου. β. Οι ισχυρές κοινωνικές αξίες 
και νόρμες που επικρατούν στην ελληνοκυπριακή κοινωνία τείνουν να είναι περιοριστικές. Για αυτό το λόγο, 
πολλές φορές αντιστέκονται στις προσπάθειες για τη δημιουργία του σχολείου που μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες και δυνατότητες όλων των μαθητών. Τέλος, όπως επισημαίνεται από διεθνείς και κυπριακές 
έρευνες η δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας μπορεί να αποτελέσει την απαρχή στις οποιεσδήποτε 
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός “Σχολείου για όλους”.
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Πολιτισμού στην Κύπρο, φαίνεται να συντελείται 
μια προσπάθεια προκειμένου το εκπαιδευτικό 
σύστημα να ανταποκριθεί στην ποικιλομορφία 
του μαθητικού πληθυσμού (Gerosimou, 2010). 
Παρόλα αυτά, το εκπαιδευτικό σύστημα και, 
κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, τείνουν να 
χωρίζουν τις προσπάθειες ανταπόκρισης στη 
διαφορετικότητα σε κατηγορίες, όπως για 
παράδειγμα προσπάθειες ανταπόκρισης για τα 
παιδιά των εθνικών μειονοτήτων, για τα παιδιά 
με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, για τους 
αλλόγλωσσους, για τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες ή και για τα παιδιά με προβλήματα 
συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες 
είναι συχνά αποσπασματικές και συμβάλλουν, εν 
τέλει, στην ίδια την κατηγοριοποίηση των μαθητών 
(Gerosimou, 2011). Αυτό, περισσότερο δυσχεραίνει 
παρά βοηθά στην ίση ανταπόκριση στη 
διαφορετικότητα, μιας και θεωρείται σαν δεδομένο 
ότι οι εκπαιδευτικές δυσκολίες ξεκινούν από τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών και το κοινωνικο-
οικονομικό τους υπόβαθρο, παρά από τον τρόπο 
που λειτουργεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό 
σύστημα γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, η 
συμπερίληψη σύμφωνα με τον Ainscow (1995), 
δεν είναι οι επιπλέον ρυθμίσεις που γίνονται στα 
εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου “κάποιοι” 
μαθητές να ενταχθούν μέσα σε ένα σχολικό 
σύστημα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητο. Συμπερίληψη, σημαίνει την εισαγωγή 
μιας ριζοσπαστικής σειράς αλλαγών, μέσω των 
οποίων τα ίδια τα σχολεία αναδιαρθρώνονται, 
προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση 
και στη συμμετοχή, όλων των μαθητών. Άρα η 
συμπερίληψη ασχολείται με την αντιμετώπιση και 
την ανταπόκριση στην ποικιλομορφία όλων των 
παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά μόνον τους 
μαθητές με “προβλήματα/δυσκολίες”, αλλά όλους 
τους μαθητές. Σε αυτό το άρθρο υποστηρίζεται 
ότι οι προσπάθειες για συμπεριληπτική εκπαίδευση 
και γενικότερα για την ίση ανταπόκριση στη 
διαφορετικότητα με στόχο τη δημιουργία του 
“Σχολείου για όλους”, πρέπει να στοχεύουν στη 
σχολική κουλτούρα και πιο συγκεκριμένα στην 
ανάπτυξη συμπεριληπτικής κουλτούρας στα 
σχολεία όπως αυτή παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Συμπεριληπτική Κουλτούρα: ο 
πυρήνας για τη δημιουργία 
ενός «Σχολείου για όλους»

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι είναι η 
συμπεριληπτική κουλτούρα είναι σημαντικό να 

αναφερθούμε στη σχολική κουλτούρα γενικότερα 
και στην αξία της. Η σχολική κουλτούρα δύσκολα 
μπορεί να προσδιοριστεί, με δεδομένη την 
προβληματική φύση της έννοιας της κουλτούρας 
(Berger, 1995). Ωστόσο, τα κύρια χαρακτηριστικά 
της μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το 
μοντέλο των Sergiovanni και Starratt (1988), οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι το κεντρικό στοιχείο 
της κουλτούρας είναι το σύστημα πεποιθήσεων. 
Το σύστημα πεποιθήσεων αποτελεί το βαθύτερο 
επίπεδο της κουλτούρας και χαρακτηρίζεται από 
τις υποθέσεις και αντιλήψεις των ανθρώπων. 
Γύρω από το σύστημα πεποιθήσεων βρίσκεται το 
σύστημα των αξιών, της νόρμας και των προτύπων 
και στο επιφανειακό επίπεδό της βρίσκεται η 
συμπεριφορά (Segriovanni & Starratt, 1988). 
Τα συστήματα αξιών, όπως αυτοί δηλώνουν, 
επηρεάζονται από τα συστήματα πεποιθήσεων και, 
ομοίως, τα συστήματα πεποιθήσεων επηρεάζουν 
άμεσα τις αξίες τους κανόνες και τα πρότυπα, 
που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα πρότυπα της 
συμπεριφοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με το Lawton 
(1997), η σχολική κουλτούρα μπορεί να αναλυθεί 
σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Ο Lawton (1997) 
θέτει τη συμπεριφορά ως το επιφανειακό μέρος 
της κουλτούρας, τις πεποιθήσεις τη βαθιά δομή 
της κουλτούρας και τις υφιστάμενες στάσεις και 
αξίες κάπου στη μέση της συμπεριφοράς και των 
πεποιθήσεων (Lawton, 1997). Ο ορισμός αυτός 
προσθέτει την έννοια της στάσης στην έννοια της 
σχολικής κουλτούρας. 
Η συμπεριληπτική κουλτούρα όπως έχει 
προσδιοριστεί από το Index for Ιnclusion 
(Booth & Ainsow, 2011) αποτελείται από δυο 
παραμέτρους: α) τη δημιουργία μιας κοινότητας 
και β) την καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών. Κάθε 
παράμετρος περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι την 
προσδιορίζουν. Η πρώτη παράμετρος αναφέρεται 
στη δημιουργία μιας κοινότητας και χαρακτηρίζεται 
από την ασφάλεια, την αποδοχή, τη συνεργασία 
και τη δημιουργία μιας κοινότητας μέσα στην 
οποία ο καθένας αποτιμάται ως το θεμέλιο για 
τα υψηλότερα επιτεύγματα όλων. Οι δείκτες που 
προσδιορίζουν μια τέτοια κοινότητα αναφέρονται 
στα εξής σημεία: “Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το 
προσωπικό συνεργάζεται. Τα παιδιά βοηθούν το 
ένα το άλλο. Το προσωπικό και τα παιδιά σέβονται 
ο ένας τον άλλο. Το προσωπικό και οι  γονείς / 
κηδεμόνες συνεργάζονται. Το προσωπικό και η 
διεύθυνση συνεργάζονται. Το σχολείο αποτελεί 
πρότυπο της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη. 
Το σχολείο ενθαρρύνει την κατανόηση της 
διασύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο. Το σχολείο και οι τοπικές κοινότητες 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Το προσωπικό 
συνδέει τι συμβαίνει στο σχολείο με τη ζωή των 
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παιδιών στο σπίτι” (Booth & Ainscow, 2011, σ.70).
Η δεύτερη παράμετρος της συμπεριληπτικής 
κουλτούρας αναφέρεται στην καθιέρωση 
συμπεριληπτικών αξιών όπου καθιστά απαραίτητη 
τη δημιουργία κοινών αξιών χωρίς αποκλεισμούς 
που μεταφέρονται σε όλο το νέο προσωπικό, 
τους μαθητές, τις τοπικές αρχές και τους γονείς 
/ κηδεμόνες. Οι δείκτες που προσδιορίζουν 
αυτές τις αξίες είναι: “Το σχολείο αναπτύσσει 
κοινές αξίες για τη συμπερίληψη όλων των 
μαθητών. Το σχολείο ενθαρρύνει το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σχολείο ενθαρρύνει 
το σεβασμό της ακεραιότητας του περιβάλλοντος. 
Η συμπερίληψη αντιμετωπίζεται ως αύξηση 
της συμμετοχής για όλους τους μαθητές. Οι 
προσδοκίες είναι υψηλές για όλα τα παιδιά. Τα 
παιδιά εκτιμούνται εξίσου. Το σχολείο αντιμετωπίζει 
όλες τις μορφές διακρίσεων. Το σχολείο προωθεί 
τις μη βίαιες αλληλεπιδράσεις και επιλύσεις των 
διαφορών. Το σχολείο ενθαρρύνει τα παιδιά 
να αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. Το 
σχολείο συμβάλλει στην υγεία των παιδιών” (Βooth 
& Ainscow, 2011, σ. 70). Πιο κάτω αναφέρονται 
οι λόγοι που υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες 
για ίση ανταπόκριση στη διαφορετικότητα πρέπει 
να στοχεύουν στην ανάπτυξη συμπεριληπτικής 
κουλτούρας. 

Η σχολική κουλτούρα έχει τη 
δυνατότητα να καθοδηγεί τις 
πολιτικές και τις πρακτικές 
ενός σχολείου

Ο πρώτος λόγος που συνιστά ότι η αρχή των 
προσπαθειών σε σχέση με τη δημιουργία του 
σχολείου για όλους πρέπει να στοχεύει στην 
κουλτούρα, είναι το γεγονός ότι η σχολική 
κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ο πυρήνας ή η 
βάση η οποία επηρεάζει τόσο την πολιτική, όσο και 
τις πρακτικές ενός σχολείου. Ο ρόλος της σε σχέση 
με τις διαστάσεις των πολιτικών και των πρακτικών, 
συνδέονται με το μοντέλο του Bronfenbrenner 
(1979; 1992) αναφορικά στην “Οικολογική Θεωρία 
Συστημάτων”, μοντέλο που είναι χρήσιμο για την 
εξέταση θεμάτων συμπερίληψης, δεδομένου ότι 
λαμβάνει υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντός 
τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερων 
κοινωνικών και πολιτιστικών πλαισίων. Το μοντέλο 
αυτό αποτελείται από τέσσερα επίπεδα του 
περιβάλλοντος και αυτά είναι το μακροσύστημα 
(κυρίαρχος πολιτισμός), το εξωσύστημα (οι εθνικές 
και τοπικές πολιτικές, το πρόγραμμα σπουδών των 

σχολείων), το μεσοσύστημα (σχέσεις μεταξύ των 
μικροσυστημάτων) και τέλος τα μικροσυστήματα 
(π.χ. το σχολείο, η οικογένεια). Η θέση και ο ρόλος 
που διαδραμτατίζει το μακροσύστημα, δηλαδή 
η κουλτούρα, είναι καταλυτικός στη θεωρία 
του Bronfenbrenner, επειδή το μακροσύστημα 
αποτελείται από πολιτιστικές ή κοινωνικές αξίες 
και πεποιθήσεις, τα οποία είναι ενσωματωμένα 
άμεσα ή έμμεσα στην ευρύτερη κοινωνία                         
και επηρεάζει το εξωσύστημα το μεσοσύστημα και 
τα μικροσυστήματα. 
Αντίστοιχα, το Ιndex for Ιnclusion (Booth & 
Ainscow, 2011) συνδέει τις τρεις διαστάσεις 
(κουλτούρα, πολιτική και πρακτικές) με ένα 
τρίγωνο στη βάση του οποίου τοποθετεί την 
κουλτούρα, θέλοντας να υπογραμμίσει την αξία 
της, επειδή η κουλτούρα μπορεί να υποστηρίξει 
ή να υπονομεύσει τις εξελίξεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια η κουλτούρα αποτελεί 
τον κυρίαρχο πολιτισμό του σχολείου και την 
ευρύτερη κοινότητα και αποτελεί το πλαίσιο που 
επηρεάζει τις πολιτικές και τις πρακτικές, είτε θετικά 
είτε αρνητικά. Άρα, κατανοούμε ότι η σχολική 
κουλτούρα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι προσπάθειες 
για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

Η σχέση μεταξύ 
ελληνοκυπριακής κουλτούρας 
και διαφορετικότητας

Ακόμη ένας λόγος που συνιστά ότι η αρχή 
των προσπαθειών σε σχέση με τη δημιουργία 
ενός σχολείου που μπορεί να αποδεχτεί τις 
δυνατότητες και τις ανάγκες όλων των μαθητών, 
πρέπει να στοχεύει στην κουλτούρα, είναι η 
σχέση μεταξύ ελληνοκυπριακής κουλτούρας 
και διαφορετικότητας. Στην προαναφερόμενη 
παρατήρηση καταλήγει και η Symeonidou (2002) 
στην έρευνά της που περιγράφει τις κυπριακές 
αξίες που χαρακτηρίζουν την κοινωνία, σε σχέση 
με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες. 
Αν και η μελέτη δεν είναι εμπειρική και εστιάζει 
ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί με 
ειδικές ανάγκες, μπορεί να προσφέρει μια γενική 
εικόνα για τις αξίες που επικρατούν στην κυπριακή 
κοινωνία. Σύμφωνα με τη Symeonidou (2002), η 
κυπριακή κοινωνία χαρακτηρίζεται από συμπάθεια 
και επιφύλαξη, δηλαδή εκφράζει τη συμπάθεια 
προς τα παιδιά με αναπηρίες υπό τη μορφή 
φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία εξακολουθεί να 
προωθείται από διάφορες οργανώσεις, το κράτος 
και την Εκκλησία (Symeonidou, 2009). Ωστόσο, οι 
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φιλανθρωπίες που συχνά λαμβάνουν χώρα στην 
Κύπρο προωθούν μια αξιολύπητη εικόνα αυτών 
των παιδιών στην προσπάθειά τους να κάνουν 
τους ανθρώπους να εκφράσουν τη συμπάθεια 
προς το μέρος τους. 
Επιπλέον, όπως εξηγεί η Symeonidou (2002), 
η επιφύλαξη προς ορισμένα παιδιά απορρέει 
από την άγνοια τους που οδηγεί στο φόβο. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά των αξιών της Κύπρου, 
ενδεχομένως να σχετίζονται με ένα πρότυπο 
το οποίο θεωρείται ότι είναι η νόρμα και το 
οποίο προσπαθεί να ταιριάξει ένα άτομο σε ένα 
συγκεκριμένο μοτίβο. Σύμφωνα με τη μελέτη της 
Messiou (2008) που διερεύνησε τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 
κατασκευάζουν νοήματα για τα άλλα παιδιά και 
κυρίως τα παιδιά που περιθωριοποιούνται, η νόρμα 
αυτή βρέθηκε να είναι ο λευκός Ελληνοκύπριος, 
που έχει την ελληνική σαν τη μητρική του γλώσσα 
του. Κάθε εξαίρεση από το παραπάνω πρότυπο, 
όπως υποστήριξε η Messiou (2008), θεωρείται ότι 
διαφέρει από τη νόρμα και ως εκ τούτου, αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης ή / και αμφισβήτησης από 
τα άλλα παιδιά. Επιπλέον, η νόρμα αυτή βρέθηκε 
να σχετίζεται με την επίδοση στο σχολείο, την  
εθνικότητα, τη γλώσσα που ομιλείται από το 
παιδί, και το χαρακτηρισμό ενός μαθητή ως 
παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ίδια 
μελέτη υποστηρίζει ότι η νόρμα που επικρατεί 
στο ευρύτερο πλαίσιο της Κύπρου, προσομοιάζει 
στη νόρμα που περιγράφεται από τα παιδιά, 
δεδομένου ότι η ευρύτερη κοινωνία ήταν ένας από 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία 
νόρμας για τα παιδιά. Παρόμοια χαρακτηριστικά 
για την κυπριακή νόρμα διαπιστώθηκαν από τη 
μελέτη των Angelides et al. (2004), οι οποίοι 
αναφέρθηκαν επιπλέον στο χαρακτηριστικό της 
ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας ως μια άλλη 
πτυχή της νόρμας αυτής. 
Επίσης, σύμφωνα με τη Theodorou (2008), 
οι οικογένειες μεταναστών στην Κύπρο 
περιθωριοποιούνται κοινωνικά, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις οικογένειες 
αυτές ως αδιάφορες σε σχέση με την εκπαίδευση 
των παιδιών τους, γεγονός το οποίοι ενισχύει 
περαιτέρω την περιθωριοποίησή τους. Όπως 
εξηγεί η ίδια, παρά τις καλές προθέσεις για 
να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αυτές οι 
οικογένειες αντιμετωπίζουν, οι εκπαιδευτικοί 
αδυνατούν να ξεφύγουν από το ελλειμματικό 
μοντέλο επεξήγησης των πολιτισμικών διαφορών. 
Ως εκ τούτου, οι έρευνες των ερευνητών που 
αναφέρονται στην ελληνοκυπριακή κουλτούρα, 
συμμαρτυρούν ότι ενυπάρχουν μοναδικές αξίες 
στην ελληνοκυπριακή κοινωνία που τείνουν να 
αντιστέκονται στη συμπερίληψη.  Συνεπώς, οι 

προσπάθειες για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 
και τη δημιουργία του σχολείου για όλα τα παιδιά 
πρέπει να ξεκινούν ή να λαμβάνουν υπόψη τη 
σχολική κουλτούρα.
Τέλος, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζει η κουλτούρα των σχολείων στην 
ανάπτυξη της συμπερίληψης, ένας αυξανόμενος 
αριθμός διεθνών μελετών προβάλλουν την 
ανάγκη μετατροπής της σχολικής κουλτούρας 
σε συμπεριληπτική. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τη Carrington (1999), η συμπερίληψη όλων 
των μαθητών απαιτεί αλλαγή στην κουλτούρα, 
προκειμένου να είναι αποτελεσματική, δεδομένου 
ότι ο τρόπος που λειτουργεί δεν ικανοποιεί τις 
μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον, 
οι Howes et al. (2009), αναφέρουν στη μελέτη τους 
ότι η συμπερίληψη απαιτεί αλλαγή στην κουλτούρα, 
δεδομένου ότι δεν είναι μια γρήγορη λύση, 
αλλά μια εκπαιδευτική αποστολή που τα σχολεία 
θα πρέπει να υιοθετήσουν. Επίσης, τονίστηκε 
από τη Corbett (1999), ότι η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν 
αναπτυχθεί μια κουλτούρα που περιλαμβάνει 
συμπεριληπτικές αξίες, ενώ οι Carrington & 
Robinson (2004) δείχνουν ότι οι παραδοσιακές 
σχολικές κουλτούρες, δε λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλία των μαθησιακών αναγκών. Με βάση τα 
συμπεράσματα των πιο πάνω μελετών και των 
συσχετισμό τους με την ανάγκη δημιουργίας 
ενός σχολείου που αποδέχεται και ανταποκρίνεται 
ισότιμα στο μαθητικό πληθυσμό, θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας 
συμπεριληπτικής κουλτούρας.

Επίλογος

Σε αυτό το άρθρο έχει υποστηριχθεί ότι οι 
προσπάθειες για τη δημιουργία του “Σχολείου για 
όλους” και γενικότερα για την ίση ανταπόκριση στη 
διαφορετικότητα, πρέπει να στοχεύουν στη σχολική 
κουλτούρα και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη 
συμπεριληπτικής κουλτούρας. Οι αποσπασματικές 
προσπάθειες που συμβάλλουν στην ίδια την 
κατηγοριοποίηση των μαθητών δυσχεραίνει 
την ίση ανταπόκριση στη διαφορετικότητα. 
Η δυνατότητα της σχολικής κουλτούρας να 
καθοδηγεί τις πολιτικές και πρακτικές του σχολείου 
αποτελεί σημαντικό λόγο για αλλαγή της σχολικής 
κουλτούρας, έτσι ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτική. 
Επιπλέον, στην Κύπρο με τις ισχυρές κοινωνικές 
αξίες και νόρμες, όπως έχουν αναφερθεί πιο 
πάνω, αλλά και η σχέση μεταξύ ελληνοκυπριακής 
κουλτούρας και διαφορετικότητας επιβάλλουν την 
αλλαγή της κουλτούρας έτσι ώστε να αποτελέσει 
την απαρχή στις οποιεσδήποτε προσπάθειες για 
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τη δημιουργία ενός “Σχολείου για όλους”.
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Εισαγωγή

Μια εκπαιδευτική αλλαγή γίνεται για βελτίωση του 
σχολείου και των αποτελεσμάτων μάθησης και 
αναφέρεται συνήθως στην αλλαγή του Αναλυτικού 
Προγράμματος ή στην εισαγωγή μιας καινούριας 
πρακτικής διδασκαλίας. Οι περισσότερες από 
αυτές τις αλλαγές είναι ad hoc και περιλαμβάνουν 
καινοτομίες τις οποίες μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών 
καλείται να εφαρμόσει (Hopkins, Ainscow & West, 
1994). Κατά κανόνα, κάθε αλλαγή συνεπάγεται 

διαφοροποίηση του έργου των εκπαιδευτικών 
και απαιτεί παρεκκλίσεις από την προσέγγιση 
διδασκαλίας που οι περισσότεροι ακολουθούν. 
ενσυνείδητη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 
εφαρμογή της και την ικανότητα των εκπαιδευτικών 
να υλοποιήσουν τις βασικές της συνιστώσες (Amit 
& Fried, 2002∙ Hall & Hord, 2010∙ Sztajn, 2003). 
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που 
επηρεάζονται περισσότερο από μια αλλαγή, 
αλλά και αυτοί που διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή της. Έρευνα της 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
στην εφαρμογή

εκπαιδευτικών αλλαγών

Παναγιώτα Κουρέα
pkourea@yahoo.com

Περίληψη

Κατά την εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής αλλαγής ο εκπαιδευτικός θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για 
την επιτυχία της. Ο τρόπος με τον οποίο θα κατανοήσει το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της και θα την 
εφαρμόσει στην πράξη επηρεάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της. Παράλληλα, η ίδια η αλλαγή 
επηρεάζει τον εκπαιδευτικό τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο αφού καλείται να 
εγκαταλείψει τις γνωστές και εφαρμοσμένες μεθόδους και να εφαρμόσει κάτι το καινούριο και το άγνωστο. 
Οι ανησυχίες που του δημιουργούνται περνούν από διάφορα στάδια και φάσεις, ανάλογα με τον τρόπο 
εισαγωγής της αλλαγής, την προσωπικότητα ή την επαγγελματική του επάρκεια. Για να ξεπεραστούν οι 
ανησυχίες αυτές και να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική αλλαγή με κάθε επιτυχία απαιτείται η δημιουργία 
κουλτούρας συνέργειας που να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη μέσα στη σχολική μονάδα.

“Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αρχίζει ως σχέδιο. Γίνεται όμως πραγματικότητα μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί το εφαρμόζουν με πραγματικούς 
μαθητές, σε μια πραγματική τάξη. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξή του είναι φανερά σημαντικά, αλλά τίποτα δε μετρά 
εκτός και αν οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι για το προϊόν και έχουν τις ικανότητες να εφαρμόσουν το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
στις τάξεις τους” (Marsh, 1997, σ.156).
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Howard (2007) καταλήγει σε συμπεράσμαστα που 
δείχνουν ότι τα αποτελέσματα που βιώνουν οι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία εφαρμογής μιας 
αλλαγής εξαρτώνται τόσο από τις πεποιθήσεις των 
ατόμων, αλλά και τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
κουλτούρας. Έτσι ανάλογα με το συγκείμενο που 
επικρατεί προκαλείται αντίσταση ή θετική στάση 
προς την αλλαγή και επομένως οι προϋποθέσεις 
επιτυχίας ή αποτυχίας εφαρμογής της.  

Η ανθρώπινη πλευρά της 
αλλαγής

Μέσα από τη διαδικασία της αλλαγής προκύπτει και 
η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής. Είναι σημαντικό 
να εκτιμηθεί το αντίκτυπο που έχει τόσο στις 
διαδικασίες, στις καινοτομικές πρακτικές, στους 
ρόλους και τις ευθύνες, όσο και στις συνήθειες 
των εκπαιδευτικών, τα κίνητρα, τα συναισθήματα 
και τις στάσεις τους. Η εισαγωγή μιας αλλαγής 
εξαρτάται από το τι και πώς σκέφτονται και 
κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Όπως αναφέρει ο Fullan 
(2007), το κλειδί για την επιτυχία της υιοθέτησης 
μιας αλλαγής είναι η κατανόηση του κόσμου των 
εκπαιδευτικών που καλούνται να εφαρμόσουν την 
αλλαγή. Κι αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχουν 
πολύ καλές ιδέες που εφαρμόζονται όμως σε 
μη ρεαλιστικές συνθήκες κι έτσι είναι εκ των 
προτέρων καταδικασμένες να αποτύχουν. Άλλες 
προσπάθειες αλλαγής αποτυγχάνουν γιατί δεν 
υπολογίστηκε το προσωπικό κόστος, το νόημα 
της αλλαγής για τους εκπαιδευτικούς, οι συνθήκες 
και ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν 
οι καινούριες πρακτικές. 

Η αντίσταση στην αλλαγή

Κατά την εισαγωγή μιας οποιασδήποτε αλλαγής 
η εμφάνιση των αντιδράσεων από τα άτομα που 
επηρεάζονται από αυτή είναι συνηθισμένη. Όταν 
οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν καινούριες πρακτικές 
βιώνουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό 
συμβαίνει γιατί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 
τις ήδη δοκιμασμένες μεθόδους και μαθαίνουν 
από την αρχή να χρησιμοποιούν καινούριες 
μεθόδους, εργαλεία και στρατηγικές μέσα στην 
τάξη (Fullan & Miles, 1992 ∙ Howard, 2007).
Σύμφωνα με το Smit (2003), η μεγαλύτερη 
αντίσταση στην αλλαγή εκδηλώνεται από τους 
εκπαιδευτικούς εκείνους στους οποίους η αλλαγή 
έχει περισσότερη επίδραση, αφού η αλλαγή σημαίνει 
κάτι το διαφορετικό για τον καθένα. Η ασφάλεια 
που παρέχει το γνωστό και η “δοκιμασμένη” 

πρακτική του παρελθόντος κάνουν πιο δύσκολη 
τη μετάβαση προς το νέο και το άγνωστο. 
Επισπρόσθετα, η άσκηση πίεσης για υιοθέτηση 
της αλλαγής, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό 
τους για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την 
αλλαγή, η περιορισμένη συμμετοχή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων είναι δυνατό να προκαλέσουν 
κάποια μορφή αντίδρασης. Εμπειρικά δεδομένα 
της Sikes (1992) έδειξαν ότι ακόμα και οι πιο 
έμπειροι εκπαιδευτικοί αντιδρούν απέναντι στην 
αλλαγή γιατί πολλοί από αυτούς διδάσκουν για 
πολλά χρόνια, έχουν αναπτύξει τους δικούς 
τους τρόπους που ταιριάζουν στις δικές τους 
καταστάσεις και αμφιβάλλουν για την ικανότητά 
τους να μάθουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό 
σε μικρό χρονικό διάστημα. Άλλες αιτίες που 
προκαλούν την πιο πάνω αντίδραση είναι ο 
φόβος για το άγνωστο, ο φόβος της αποτυχίας, 
ο φόβος για απώλεια προνομίων και δικαιωμάτων, 
η προτίμηση της προηγούμενης κατάστασης, η 
έλλειψη αυτοπεποίθησης ή ο κακός συγχρονισμός 
της εισαγωγής της αλλαγής.
Οι Hall & Hord (2010) ονομάζουν αυτά τα 
άτομα εχθρικούς μη χρήστες της αλλαγής και 
παρουσιάζουν μερικές από τις χαρακτηριστικές 
τους δηλώσεις ως προς την αλλαγή: “Πού 
βρίσκεται η έρευνα για να αποδείξει ότι αυτό είναι 
καλύτερο;”, “Πάντα το κάνουμε έτσι. Απλώς θα 
βάλουμε νέο όνομα”, “Α! Αυτό είναι το ίδιο παλιό 
κρασί σε νέα μπουκάλια” (σ. 152)

Οι ανησυχίες των 
εκπαιδευτικών

Μελετώντας τις ανησυχίες που εκφράζουν 
οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή μιας 
εκπαιδευτικής αλλαγής οι Hall και Hord (2010) 
προτείνουν ένα μοντέλο που περιλαμβάνει επτά 
στάδια ανησυχιών. Σύμφωνα με το μοντέλο 
αυτό κατά την εισαγωγή της αλλαγής υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί που συνήθως για λόγους 
αδιαφορίας και άρνησης δε γνωρίζουν τίποτε για 
την επικείμενη αλλαγή, δεν εκδηλώνουν κανένα 
ενδιαφέρον γι΄ αυτή και βασικά δεν ανησυχούν για 
τίποτε. Άλλοι εκπαιδευτικοί επιζητούν περισσότερη 
πληροφόρηση, γιατί νιώθουν ότι αγνοούν 
βασικές πτυχές της αλλαγής και αναγνωρίζουν 
την αδυναμία τους αυτή. Κάποιοι από αυτούς, 
αφού πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την αλλαγή, αρχίζουν να ανησυχούν για 
τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η αλλαγή σε 
προσωπικό επίπεδο. Νιώθουν αβεβαιότητα και 
αμφιβολία για την επαγγελματική τους ικανότητα 
να επιτύχουν αυτό που η αλλαγή ορίζει, νιώθουν 
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θλίψη για την απώλεια πραγμάτων που έκαναν 
μέχρι πρόσφατα με επιτυχία και ανησυχούν για το 
κόστος που θα έχει η δική τους προσπάθεια σε 
χρόνο και ενέργεια.  
Καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν 
την αλλαγή, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο 
είναι το πώς θα διαχειριστούν την αλλαγή στην 
πράξη και πώς θα ενσωματώσουν τις νέες 
πρακτικές στην καθημερινή τους διδασκαλία. 
Παράλληλα, ανησυχούν για τις συνέπειες και για 
τα αποτελέσματα που έχει η καινούρια πρακτική 
στη μάθηση των μαθητών. Αναζητούν δεδομένα 
και κάνουν καθημερινή αξιολόγηση της προόδου 
των ιδίων, αλλά και των μαθητών τους όσον 
αφορά την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της 
αλλαγής. Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν επίσης 
τρόπους συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς 
για να επιλύσουν προβλήματα που εμφανίζονται, 
αλλά και για ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο 
εφαρμογής της αλλαγής. 
Στο τελευταίο στάδιο ανησυχιών οι εκπαιδευτικοί, 
αφού περάσουν διαδοχικά από όλα ή σχεδόν 
όλα τα προηγούμενα, εντοπίζουν μέσα από 
την εμπειρία που είχαν με την εφαρμογή της 
αλλαγής συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
που θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν, ώστε 
αυτή να καταστεί πιο λειτουργική. Αυτό, κάνει 
τους εκπαιδευτικούς να ανησυχούν και να 
αναζητούν τρόπους για να βελτιωθεί η καινοτομία 
προσαρμόζοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά 
της στις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες 
του σχολείου τους.  
Τα πιο πάνω στάδια διαδέχονται το ένα το άλλο 
με ένα συστηματικό τρόπο καθώς μειώνεται η 
αντίσταση στην αλλαγή και καθώς αυτή υιοθετείται 
και θεσμοθετείται μέσα στη σχολική μονάδα (Hall 
& Hord, 2010). Οι ανησυχίες κάθε εκπαιδευτικού 
σε μια διαδικασία αλλαγής περνά από τα πιο 
πάνω στάδια με διαφορετικό βαθμό έντασης για 
το καθένα ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής της 
αλλαγής από τους αρμόδιους και την ενημέρωση 
που παρέχουν, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού και την ετοιμότητά του για αλλαγή. 

Υποστηρίζοντας την αλλαγή

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 
αλλαγής δεν έχει να κάνει μόνο με τις στάσεις 
και τις πεποιθήσεις τους απέναντι σε αυτή. Όπως 
αναφέρει ο Fullan (2007), η αλλαγή απαιτεί 
συστηματική και ατομική προσπάθεια από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, για να ξεπεράσουν 
τις αρνητικές συνέπειες που βιώνουν από την 
εφαρμογή της αλλαγής, αλλά και να συμβάλουν 
στην επιτυχία της. Η ύπαρξη ενός κλίματος 

συνέργειας και η προώθηση της επαγγελματικής 
ανάπτυξης θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες 
για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 

Κουλτούρα Συνέργειας

Ο Fullan (1993) αναφέρει ότι σε επίπεδο 
εκπαιδευτικών, η υιοθέτηση μιας αλλαγής είναι 
στενά συνδεδεμένη και με το βαθμό στον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Όπως εξηγεί, οι σχέσεις συνεργασίας 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, η ανοικτή 
επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η στήριξη, η μάθηση 
μέσα από την εμπειρία είναι στοιχεία που 
μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή αποτυχία 
μιας αλλαγής. Όσον αφορά τη διαδικασία 
της αλλαγής, για να επιτευχθεί η δημιουργία 
κουλτούρας συνέργειας απαιτείται να επιτευχθεί 
η κατανόηση της αλλαγής, της μετάβασης και των 
επιδράσεων που έχει στους διαφορετικούς τομείς 
της σχολικής ζωής. 
Μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί μέσα στο 
πιο πάνω συγκείμενο, με κοινούς σκοπούς και 
στόχους, δημιουργεί μια κοινότητα μάθησης 
κι όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα 
υποστηρίξουν την εισαγωγή, εφαρμογή και 
θεμελίωση μιας εκπαιδευτικής αλλαγής. Το 
σχολείο ως μια τέτοια κοινότητα ενώνει τους 
εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας όχι μόνο 
ως συναδέλφους ή φίλους, αλλά και απέναντι 
σε ηθικές δεσμεύσεις και κοινούς σκοπούς 
(Sergiovanni, 2001). Δημιουργεί επίσης τις 
συνθήκες εκείνες για αμοιβαιότητα στη δράση, 
κοινό όραμα και κοινή πορεία (Hargreaves, 2003).  
Η ανάπτυξη μιας τέτοιας σχολικής κουλτούρας 
ενισχύει μιας διαδικασία αλλαγής, αφού αποβλέπει 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 
αυτοπεποίθησης και στην ταύτιση των ατομικών 
στόχων με τους στόχους του οργανισμού (Brady 
& Kennedy, 2003). 

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Όταν εφαρμόζεται μια αλλαγή ή καινοτομία, 
πέρα από τις αυτόνομες επεμβάσεις (οι οποίες 
είναι αρκετά μειωμένες όταν ο εκπαιδευτικός 
διδάσκει για πρώτη φορά ένα αντικείμενο ή 
αισθάνεται απειρία και ανασφάλεια να εφαρμόσει 
κάτι καινούριο), ο εκπαιδευτικός πολλές φορές 
βρίσκεται στη θέση να ζητήσει βοήθεια. Η 
επαγγελματική ανάπτυξη ως μια συνεχής και 
δυναμική διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα 
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στους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στους 
καινούριους ρόλους τους που η αλλαγή 
απαιτεί από αυτούς να διαδραματίσουν για να 
γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία που 
έχουν διδαχτεί και στην πράξη. Όπως αναφέρουν 
οι Hopkins και άλλοι (1994), η επαγγελματική 
ανάπτυξη του προσωπικού έχει σκοπό να αυξήσει 
τις γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών για 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της αλλαγής. Αποβλέπει τόσο στην ανάπτυξη της 
εργασίας του προσωπικού ως ομάδα, αλλά και 
στην ανάπτυξη της ατομικής σκέψης και πρακτικής 
κάθε μεμονωμένου εκπαιδευτικού. 
Η επιθυμία του εκπαιδευτικού να κάνει καλύτερα 
και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του τον οδηγεί 
σταδιακά στην εξέλιξή του ως άνθρωπο και 
επαγγελματία. Ο Day (2003), ανταποκρινόμενος 
στα πιο πάνω, επισημαίνει την πολυπλοκότητα 
της διαδικασίας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί 
επανεξετάζουν, ανανεώνουν και επεκτείνουν 
τη δέσμευσή τους ως φορείς αλλαγής. Θεωρεί 
ότι μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη οι 
εκπαιδευτικοί: 
...αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, 
τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη 
που είναι απαραίτητα για το σωστό τρόπο 
επαγγελματικής σκέψης, το σχεδιασμό και την 
πρακτική άσκηση με τα παιδιά, τους νέους 
ανθρώπους και τους συναδέλφους σε κάθε 
στάδιο της επαγγελματικής ζωής (σελ. 29).
Στο όραμα του Fullan (1990, 1992, 1993), οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να να δουλεύουν σε μικρές 
ομάδες για να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν νέες 
ιδέες, να επιλύουν προβλήματα και να αξιολογούν 
την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας, αλλά 
και της δικής τους δράσης. Η αλλαγή στη 
διδακτική πρακτική περιλαμβάνει και απαιτεί 
επίλυση προβλημάτων στην πράξη μέσα από 
τη συνεργασία με άλλους συναδέλφους αλλά 
και ειδικούς, παρακολουθήσεις διδασκαλιών και 
ενσωμάτωση των νέων πρακτικών στις συνθήκες 
της τάξης, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα 
στη σχολική μονάδα, εξωτερικές επιμορφώσεις που 
συμπληρώσουν τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις και 
συστηματική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση 
(Fullan, 2001∙ Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005). 

Συζήτηση

Η εκπαιδευτική αλλαγή επηρεάζει και επηρεάζεται 
από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να 
την εφαρμόσουν. Η αλλαγή δημιουργεί στους 
εκπαιδευτικούς προσωπικές και επαγγελματικές 
ανησυχίες και αντιδράσεις. Οι περισσότερες 

από αυτές είναι συνήθως φυσιολογικές 
και αναμενόμενες. Συχνά οι εκπαιδευτικοί 
προβληματίζονται με ένα σωρό ερωτήματα που 
αφορούν την αναγκαιότητα της αλλαγής, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 
της, τον καινούριο ρόλο που καλούνται να 
διαδραματίσουν, το κόστος ως προς την ενέργεια 
και το χρόνο που θα αφιερώσουν (Inos & Quigley, 
1995). Οι ικανοποιητικές ή μη απαντήσεις που 
παίρνουν για τα πιο πάνω ερωτήματα καθορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό τη στάση που θα τηρήσουν 
απέναντι στην αλλαγή.
Η δύναμη όμως που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
μπορεί να καθορίσει την επιτυχία μιας αλλαγής 
ή καινοτομίας που εισάγεται στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Σύμφωνα με τους Hopkins και άλλους 
(1994), για να πετύχει η αλλαγή χρειάζεται ο κάθε 
εκπαιδευτικός μέσα στο σχολείο του να γίνει 
κατά κάπoιο τρόπο εκπρόσωπος της αλλαγής. 
Αντί, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν ότι η 
αλλαγή είναι κάτι που συμβαίνει σε αυτούς και 
να νιώθουν πως αυτό τους δεσμεύει, πρέπει να 
κατανοήσουν τη διαδικασία της αλλαγής και μέσα 
από την κατανόηση να πάρουν τον έλεγχο στα 
χέρια τους και να γίνουν περισσότερο επιδέξιοι 
στη χρήση της.
Η επιτυχής αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και τη 
συμμετοχή των ατόμων που επηρεάζονται από 
αυτή. Σύμφωνα με τους Fullan και Miles (1992) 
θα ήταν προτιμότερο η αλλαγή να καλωσορίζεται 
από τους εκπαιδευτικούς ως ευκαιρία και ως 
αφορμή για να βρεθούν δημιουργικές λύσεις στα 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από την 
εφαρμογή της αλλαγής, παρά να αντιμετωπίζεται 
ως η αιτία για περισσότερο φόρτο εργασίας.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει οι εκπαιδευτικοί 
να νιώσουν μέρος της αλλαγής, να έχουν τον 
έλεγχο της διαδικασίας, να έχουν λόγο για το 
πώς αλλάζει το σχολείο τους (Eisner, 2000). 
Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν λόγο στην αλλαγή, 
νιώθουν περισσότερο σεβασμό απέναντι σε αυτή 
και πιο επαγγελματίες στην καθημερινή τους 
πρακτική χωρίς να διστάζουν να αφιερώσουν και 
περισσότερο χρόνο και επιπρόσθετες ευθύνες 
(Weiss, 1993). 
Η αλλαγή είναι μια προσωπική εμπειρία για κάθε 
εκπαιδευτικό κι αυτό γιατί κάθε εκπαιδευτικός 
που επηρεάζεται από μια εκπαιδευτική αλλαγή 
πρέπει να έχει την ευκαιρία να δουλεύει μέσα 
στην εμπειρία της αλλαγής έτσι ώστε το κέρδος 
που αποκομίζει να είναι τουλάχιστον όσο και 
το κόστος που υφίσταται. Γι΄αυτό όταν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί ενεργούν μαζί μέσα στο σύστημα με 
πρωταρχικό τους σκοπό να βελτιώσουν τη μάθηση 
των μαθητών ενώ, παράλληλα, ενισχύονται από τη 
διεύθυνση του σχολείου, την κοινότητα και την 



ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ 17

X-Ray@εκπαίδευση Τεύχος 4

πολιτεία, τότε τα αποτελέσματα από την αλλαγή 
είναι και θετικά και επιτεύξιμα. 
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Παραδοχή 1η: Απόκτηση της 
πυρηνικής γνώσης από όλα  
τα παιδιά

Αδιαπραγμάτευτος στόχος των νέων ΑΠ είναι η 
δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού 
σχολείου, στο οποίο όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 
οποιωνδήποτε διαφορών (γλώσσας, θρησκείας, 
ικανοτήτων κλπ.), θα μπορούν όχι μόνο να 
συμμετέχουν αλλά, κυρίως, να αποκτούν όλες 
εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και 
δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τον μορφωμένο 
άνθρωπο του 21ου αιώνα. 

Αν και η επιτυχία των στόχων του ΑΠ επιδιώκεται 
μέσα από το σύνολο του διδακτικού χρόνου, η 
ζώνη της Εμπέδωσης συνιστά την     “ασφαλιστική 
δικλείδα” για την υλοποίηση του πιο πάνω 
οράματος.

Παραδοχή 2η: Το ζητούμενο 
δεν είναι η ποσότητα αλλά η 
ποιότητα διδασκαλίας

Είναι αλήθεια πως ο χρόνος της Εμπέδωσης 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη μείωση 

του χρόνου διδασκαλίας των Ελληνικών και των 
Μαθηματικών. Πίσω από τη συγκεκριμένη ρύθμιση 
κρύβεται η βασική παραδοχή των νέων ΑΠ, πως 
η ποσότητα διδασκαλίας ενός αντικειμένου δεν 
εξασφαλίζει εκ προοιμίου την αποτελεσματικότητά 
του. Για του λόγου το αληθές, ενώ το κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα εξασφάλιζε μια από τις 
πρώτες θέσεις διεθνώς στο χρόνο διδασκαλίας 
της Γλώσσας και των Μαθηματικών, κατέγραφε 
μέτρια έως και απαράδεκτα αποτελέσματα σε όλες 
τις συγκριτικές ευρωπαϊκές και διεθνείς έρευνες. 
Ως εκ τούτου, με την εισαγωγή της ζώνης της 
Εμπέδωσης, επιδιώκεται ο σχετικός περιορισμός 
της ποσότητας διδασκαλίας και η συνεπακόλουθη 
αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας. Ο/Η 
εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει εντός του 
χρόνου της Εμπέδωσης σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις (π.χ. σταθμοί διδασκαλίας, 
ημερήσιες διατάξεις, τροχιακές μελέτες), ώστε να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των παιδιών. 

Παραδοχή 3η: Στοχευμένη, 
συστηματική και μεθοδική 
παροχή Εμπέδωσης

Η Εμπέδωση ως διδακτική πράξη, δεν είναι κάτι 
νέο για τους εκπαιδευτικούς. Η εξατομικευμένη 

Η Εμπέδωση στα νέα Ωρολόγια 
Δημοτικής Εκπαίδευσης:

Η «καρδιά» των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων
Λάμπρος Στεφάνου

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η εισαγωγή της ζώνης της Εμπέδωσης, στο αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΩΠ) των Δημοτικών 
Σχολείων, συνιστά ίσως την πλέον θεμελιώδη καινοτομία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης (ΕΜ). Η Εμπέδωση 
δεν αποτελεί νέο γνωστικό αντικείμενο, αλλά μια νέα ευέλικτη ζώνη, που βασικό σκοπό έχει την επιτυχία 
όλων των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ), με έμφαση στην ανάπτυξη της γλωσσικής και 
μαθηματικής ικανότητας. Με άλλα λόγια, κατά το χρόνο της Εμπέδωσης (4-5 διδακτικές περιόδους την 
εβδομάδα ανάλογα με την τάξη), ο/η εκπαιδευτικός δεν καλύπτει νέα διδακτέα ύλη, αλλά παρέχει στα παιδιά 
ευκαιρίες ενίσχυσης και εμβάθυνσης.

Γιατί όμως κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία του θεσμού της Εμπέδωσης; Ποιες βασικές παραδοχές 
κρύβονται πίσω από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης καινοτομίας;
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διδασκαλία καθώς και η ενίσχυση, ήταν και 
εξακολουθούν να είναι αναπόσπαστα στοιχεία 
της καθημερινής διδακτικής πράξης. Εντούτοις, η 
εξασφάλιση ξεχωριστού χρόνου στο ΩΠ, προσδίδει 
τη δυνατότητα για στοχευμένη, συστηματική και 
μεθοδική παροχή εμπεδωτικής διδασκαλίας, 
χωρίς την πίεση για κάλυψη νέας διδακτέας 
ύλης. Ο χρόνος της Εμπέδωσης λειτουργεί ως 
ένα φανταστικό “καμπανάκι κινδύνου”, το οποίο 
υπενθυμίζει καθημερινά στον/στην εκπαιδευτικό 
να φροντίσει για την επίτευξη των ημερήσιων ή 
και προηγούμενων μαθησιακών στόχων από όλα 
τα παιδιά.  

Παραδοχή 4η: Το σχολείο 
από χώρος διαχωρισμού 
και απόρριψης γίνεται 
χώρος διαφοροποίησης και 
εναλλακτικής παιδείας

Η μέχρι τώρα στήριξη των παιδιών, που 
παρουσίαζαν δυσκολίες ως προς την απόκτηση 
της πυρηνικής γνώσης, γινόταν μακριά από την 
τάξη σε συνθήκες “απομόνωσης” (θεσμός της 
ενισχυτικής διδασκαλίας). Χωρίς να μηδενίζουμε 
τη συνεισφορά του θεσμού αυτού, η διεθνής 
και εγχώρια έρευνα καταδεικνύει πως το 
όποιο ακαδημαϊκό όφελος προέρχεται από 
εξατομικευμένη στήριξη των παιδιών εκτός της 
τάξης, δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει το 
συναισθηματικό κόστος, που προέρχεται από την 
ίδια τη διαδικασία επιλογής και απομάκρυνσης 
από την τάξη.  

Με την εισαγωγή της ζώνης της Εμπέδωσης, το 
σχολείο, από χώρος διαχωρισμού και απόρριψης, 
μετατρέπεται σε χώρο διαφοροποίησης και 
εναλλακτικής παιδείας, αφού στα παιδιά που 
παρουσιάζουν δυσκολίες παρέχονται ευκαιρίες 
ενισχυτικής και θεραπευτικής διδασκαλίας εντός 
της τάξης. 

Παραδοχή 5η: Παροχή 
ευκαιριών εμβάθυνσης/
επέκτασης για τα παιδιά που 
πετυχαίνουν 

Είναι γενικά παραδεκτό, πως η μέχρι πρότινος 
εκπαιδευτική διαδικασία, δεν ευνοούσε την 
παροχή ευκαιριών εμβάθυνσης και επέκτασης 
στα παιδιά που πετύχαιναν τους στόχους 

γρηγορότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά 
παιδιά να “καταδικάζονται” σε βαρετές γι’ αυτά 
δραστηριότητες, οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τις 
δικές τους ικανότητες. Στα πλαίσια του χρόνου 
της Εμπέδωσης τα παιδιά που πετυχαίνουν 
ευκολότερα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα έχουν 
την ευκαιρία να ασχοληθούν συστηματικά με 
ποικιλία δραστηριοτήτων εμβάθυνσης/επέκτασης 
(π.χ. δραστηριότητες διερεύνησης εννοιών, 
δραστηριότητες διασύνδεσης εννοιών με την 
καθημερινότητα, δραστηριότητες προαγωγής της 
κριτικής σκέψης, δραστηριότητες σύνθεσης και 
διεκπεραίωσης μικρο-ερευνών).   

Παραδοχή 6η: Κατάργηση της 
κατ' οίκον διδασκαλίας από 
τους γονείς

Τέλος, με την εισαγωγή της ζώνης της Εμπέδωσης 
στα νέα ΩΠ, επιδιώκεται η απάλειψη της 
υποχρέωσης των γονέων να αναλαμβάνουν 
ρόλο εκπαιδευτικού στο σπίτι για να διδάξουν 
ή να καλύψουν ελλείψεις στις σχολικές γνώσεις 
των παιδιών τους. Το μέρος εκείνο της κατ’ οίκον 
εργασίας που απαιτούσε κατ’ οίκον διδασκαλία 
από τους γονείς, μεταφέρεται και κατ’ επέκταση 
διεκπεραιώνεται εντός του χρόνου της Εμπέδωσης. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, χαρακτηρίζεται η 
Εμπέδωση ως η “καρδιά των νέων ΩΠ”. Ο 
χρόνος αυτός συνιστά ένα νέο “πολυεργαλείο 
αποτελεσματικότητας” στα χέρια των εκπαιδευτικών, 
μέγιστο παιδαγωγικό καθήκον των οποίων είναι η 
ουσιαστική αξιοποίηση της εν λόγω θεμελιώδους 
καινοτομίας.  
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ΑΡΧΗ 1η: Οι μαθηματικές 
έννοιες διερευνούνται 
με τρόπο που υποκινεί 
το ενδιαφέρον και την 
περιέργεια των μαθητών

Οι δείκτες επιτυχίας του νέου αναλυτικού 
προγράμματος έχουν ως στόχο να 
υποβοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν, 
να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις 
μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες στη διερεύνηση 
μαθηματικών εννοιών. Για το σκοπό αυτό, 
δίνονται δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές 
συμμετέχουν σε διερευνήσεις και συζητούν 
τις μαθηματικές ιδέες, όπως προκύπτουν από 
καταστάσεις που τους ενδιαφέρουν. 

ΑΡΧΗ 2η: Το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα δίνει έμφαση στη 
λύση προβλήματος

Η λύση προβλήματος αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των αποτελεσματικών αναλυτικών 
προγραμμάτων. Η επίλυση προβλημάτων 

αναπτύσσει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα 
καθώς και την ικανότητα κατανόησης και 
αξιοποίησης της δομής και των δεδομένων μιας 
προβληματικής κατάστασης. 

ΑΡΧΗ 3η: Η τεχνολογία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της μαθηματικής εκπαίδευσης

Η τεχνολογία εμπλουτίζει το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα των μαθηματικών με πολλούς 
τρόπους. Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης 
οργάνων μέτρησης, εποπτικών μέσων και 
υλικών (κύβοι Dienes, κύκλοι κλασμάτων, κτλ.) 
και υπολογιστικών μηχανών. Η αξιοποίηση 
της πληθώρας των λογισμικών που υπάρχουν 
συμβάλλει στην εννοιολογική κατανόηση 
των μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση 
προβλημάτων που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν 
με  χαρτί και μολύβι. Παράλληλα, η τεχνολογία 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητα των 
μαθητών να επικοινωνούν τις ιδέες τους και να 
αναζητούν ιδέες και πληροφορίες μέσω του 
διαδικτύου. Τέλος, η τεχνολογία βοηθά τους 
μαθητές που έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν 
με το δικό τους ρυθμό τις μαθηματικές έννοιες 
τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι τους.

Βασικές αρχές Νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος Μαθηματικών

Λάμπρος Στεφάνου
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η 
συγγραφή του νέου αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών. Βασικός στόχος της όλης προσπάθειας 
ήταν η συγγραφή ενός προγράμματος που να προωθεί την αγάπη για τα μαθηματικά και να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον για συστηματική ενασχόληση με αυτά. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και στον εκσυγχρονισμό 
του περιεχομένου των μαθηματικών, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και με τα 
αναλυτικά προγράμματα των πλείστων χωρών της Ευρώπης. 
Την ανάπτυξη του νέου αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών διέπουν οι ακόλουθες αρχές:
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ΑΡΧΗ 4η: Όλοι οι μαθητές 
πρέπει να αποκτήσουν 
εμπειρίες μέσα από ένα 
ποιοτικό πρόγραμμα 
μαθηματικών

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών 
προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να κατανοήσουν έννοιες και να αποκτήσουν 
δεξιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες τους. Βασική αφετηριακή παραδοχή 
του αναλυτικού προγράμματος είναι ότι όλοι 
οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
με μαθηματικά προβλήματα και έννοιες που 
αποτελούν πρόκληση γι’ αυτούς. 

ΑΡΧΗ 5η: Η αξιολόγηση 
είναι ουσιαστικό μέρος της 
διδασκαλίας

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αναδεικνύει την 
αξιολόγηση σε ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας. 
Κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν 
σε βάθος αυτά που γνωρίζουν οι μαθητές, 
ώστε να είναι σε θέση να πάρουν παιδαγωγικές 
αποφάσεις. Για την πλήρη και ακριβή καταγραφή 
των μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων των 
μαθητών, ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται 
πολλαπλά μέσα και σχέδια μέτρησης καθώς 
και σύγχρονες μορφές αξιολόγησης, όπως το 
πορτφόλιο και η αξιολόγηση δραστηριοτήτων. 
Πηγή: Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Integrating paper-based and web-based 
portfolios into the Cyprus primary 

school curriculum

Iolie Nicolaidou, PhD
Researcher in Educational Technology

Educator in primary education 
iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

Introduction

To what extent can process portfolios support essay writing and peer feedback in primary education? 
This paper presents the findings of a yearlong study conducted in three 4th grade primary classes in 
Cyprus where e-portfolios (n1=20) and paper-based portfolios (n2=23, n3=20) were implemented to help 
students document their progress and send feedback to peers. A generic, open source weblog tool 
localized into Greek was used as an e-portfolio tool.  Data sources included 514 student-essays, 2822 
instances of peer feedback, students’ writing performance pre- and post-tests, and videotaped teacher 
and students interviews. Results showed that students’ writing performance increased over time and 
they became gradually more capable of providing corrective feedback. The study demonstrated that 
process portfolios can support the development of students’ writing performance and peer feedback 
skills in primary school Instructional implications are also discussed.
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The promise of student - 
created portfolios

For at least the past two decades teachers 
have been trying to find ways to help students 
become better and more motivated writers, 
proactive in their efforts to learn, aware of 
their strengths and limitations and capable 
of incorporating feedback to improve their 
writing. Can process portfolios be a solution for 
helping students engage in writing activities 
and critically review their peers’ writing? A 
process portfolio is defined as a systematic and 
organized collection of work that a learner has 
reflected upon, selected, and presented to show 
growth and change over time (Barrett, 2007). 
Enthusiasm around portfolios can be attributed 
to their affordances: promoting active learning, 
supporting an environment of goal-setting, 
feedback, reflection and self-evaluation, and 
focusing on students’ progress. As compared with 
traditional paper-based portfolios, e-portfolios 
have several added advantages, such as an 
easier, even instant, access to students’ work by 
a wider audience, which encourages feedback 
from people they are shared with (Butler, 2006), 
students’ increased motivation through the use 
of technology, promoting both content learning 
and technological expertise, easier maintenance, 
storage and cost, easier modification, update, 
search, retrieval, manipulation, refinement and 
reorganization of students’ work and a low cost 
for reproduction (Barrett, 2008).
Anecdotal evidence shows that having students 
create portfolios, either in paper-based or digital 
format, as a way for them to communicate and 
share their work with a wider audience and 
receive feedback is a pedagogical way that 
may have the potential to motivate students 
to write and support peer communication 
and feedback in primary education. Research 
studies showed the value of portfolios for 
writing performance in primary school. Using a 
case-study design, Reidel et al. (2003) found an 
increase in the writing skills of approximately 90 
fifth grade elementary school students who used 
process portfolios. Using a non-equivalent pre-
test/post-test design and a standardized literacy 
measure, Meyer et al. (2010) compared grade 
4-6 students who used e-portfolios with control 
group students who did not. Their results showed 
significant improvements in students’ writing 
skills, specifically content management (word 
choice, sentence structure and conventions 

of print), compared to controls, which were 
attributed to e-portfolio use. Empirical studies 
on peer feedback as an instructional strategy 
showed that it can be valuable for increasing 
primary students’ writing performance (Gennip et 
al., 2009; Olson, 1990).With regard to research 
examining e-portfolios and peer feedback, 
Barrett (2007) found that secondary schools 
where the level of portfolio implementation 
was high demonstrated relatively high levels 
of interactive feedback, including student to 
student feedback. No empirical studies on 
portfolios and peer feedback in elementary 
education were found. This study attempted to 
fill this gap and examine the extent to which 
portfolios can support writing performance and 
constructive peer feedback in the context of 
essay writing in Cyprus primary education.  . 

Methodology

The present study used a multiple case study, 
an in-depth exploration of a bounded process 
based on extensive data collection (Creswell, 
2005) to explore the process of implementing 
paper-based and e-portfolios in Cyprus’ upper 
elementary education, as a way for students to 
share their work and exchange peer feedback 
on their essay-writing. 
Research questions: 
a) How does primary students’ writing
   performance as evidenced in paper-based
   and e-portfolios change over time? 
b) To what extent can paper-based portfolios
   and e-portfolios, in particular, support primary
   students’ peer feedback skills?
The participants were 63 fourth-grade students 
of three intact classes (n1=20, n2=23, n3=20) and 
their three Language Arts teachers. Sources of 
data were: students’ writing performance pre-
tests and post-tests, portfolio artifacts including 
514 student-essays and 2822 instances of peer 
feedback, and nine students’ and three teachers’ 
semi-structured, videotaped interviews.

Portfolio tool and 
implementation

From a technological perspective, the challenge 
of the lack of availability of a portfolio tool in the 
Greek language was faced. There are different 
categories of individual digital portfolio tools, 
such as: a) authoring tools to create portfolios 
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offline that can be published on 
CDs or DVDs (e.g. Adobe Acrobat, 
MSOffice), b) static web services 
that can be used to create and 
publish a presentation portfolio 
(e.g. eFolio Minnesota) and c) 
interactive web services (e.g. 
GoogleSites, WordPress) that also 
allow for interactivity (Barrett, 
2007). 
In this study a generic, open 
source weblog tool (WordPress) 
was repurposed by localization 
and translation into Greek, to 
be used as a digital portfolio 
tool (Strobel & Nicolaidou, 2006; 
Nicolaidou, 2010).  A weblog was 
set up through WordPress for Class 
1 students. It included all students in the class 
as registered users and the teacher as the 
administrator. Each student had an individual 
password-protected account and a personal 
space, which will henceforth referred to as the 
student’s portfolio. A student could access his/
her portfolio by clicking on his/her name on 
the class’ weblog. Therefore the class’ weblog 
consisted of a collection of students’ individual 
portfolios (Figure 1). Figure 1 shows a screen 
capture of a student’s portfolio. The latest essay 
Andreas uploaded was an essay titled: “Our 
friendship” that he wrote in English on May 7th 
2008. When Andreas was logged in his portfolio, 

he had access to an “Edit” feature at the end of 
his posting, with which he could make changes 

to his work using a text-editor, and either “save 
and continue” or “save” his work. He could also 
upload a file, for example an image, to his 
piece (Figure 2).
When another student or the teacher was 
logged in he/she could click on “Comments” at 
the end of the posting (Figure 1), to post a 
comment to Andreas’ work (Figure 3).
The students of one fourth grade class created 
e-portfolios (n1=20) while the students of the 
other two fourth grade classes (n2=23, n3=20) 
created paper-based portfolios to document 
their progress and send feedback to peers 
on their essays over one-academic-year 
(September 2007 to June 2008). As the same 
thinking about purpose and pedagogy lies 
behind paper-based portfolios and e-portfolios 
(Butler, 2006), the three classes were treated 

Figure 1. Screen Capture of Digital Portfolio Tool

Figure 2. Screen Capture of Editing a Piece in the Digital
           Portfolio Tool

Figure 3. Screen Capture of Posting a Comment 
to a Student’s Portfolio Work
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as one sample. Students input their writing 
pieces in their portfolios, shared their work with 

their peers and their teacher to receive their 
feedback and incorporated that feedback to 
revise their artifact in a second draft. Students 
provided corrective feedback based on a 
feedback code sheet (Figure 4) for nine essays 
included in their portfolios 
throughout the year.

4. Results and 
Discussion

4.1. Quantitative analysis 
of students' writing 
performance

4.1.1. Learning gains in writing 
performance pre- and post-
portfolio implementation.

All 63 students were pre-tested and post-tested 
with regard to their writing performance, defined 
as students’ ability to write a structured, well-
organized essay (descriptive, narrative, letter 
or article) by developing their ideas in distinct 
paragraphs using correct grammar, spelling, 
punctuation and accentuation. 
Group equivalence was first established. There 
were no statistically significant differences among 
the three classes (F=1.99, p>.05, df=2) based on 
the pre-test on students’ writing performance 
(Class 1 M=62.6, SD=9.82; Class 2 M=69.35, 
SD=12.45; Class 3 M=66.2, SD=10.45). Establishing 

group-equivalence allowed for conducting a 
paired-samples t-test, in which the three classes 
were examined as one group. This t-test showed 
that there was a statistically significant difference 
between students’ pre-test (M=66.20, SD=11.22, 
N=63) and post-test (M=80.39, SD=11.36, N=63) 
on writing performance (t (62)= -14.19, p<.05, 
d=3.60). Eta-squared was calculated to measure 
the effect size (η2=0.77). It showed that 77% of 
the variance was accounted for. 

4.1.2. Learning gains in writing performance 
over time through portfolios.

The students’ writing performance score in their 
portfolios (Figure 5) was analyzed in an analysis 
of variance with time of measurement (Essay 1 
in September, Essay 2 in October...Essay 8 in May) 
as a within-subjects factor. The assumptions of 
normality and homogeneity of variance were 
met. The sphericity assumption was not met so 
the Huynh-Feldt correction was applied. The main 
effect of time of measurement was significant, 
F (5.25, 325.69) = 103.22, p<.01, η2=0.63. Eta-
squared is the effect size. It shows that 63% of 
the variance is accounted for. 

4.2. Quantitative and qualitative 
analysis of peer feedback

4.2.1. Descriptive statistics of peer feedback.

Figure 6 shows the average number of peer 
comments received by students in each class, 
for each essay by their peers. Students provided 
feedback to peers using the “feedback code 
sheet” for nine essays in Class 1 (n=20), four 
essays in Class 2 (n=23) and three essays in Class 
3 (n=20). 

Figure 4. The “Feedback code sheet” Used for
           Peer Feedback

Figure 5. Students’ Writing Performance Scores per
           Type of Essay
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The descriptive statistics of students’ peer 
feedback as this was reflected in the number of 
their comments showed that students (with the 
exception of Class 3) became gradually more 
capable of providing corrective feedback.

4.2.2. Qualitative analysis of peer feedback 
provided in the form of general comments.

The general comments received by peers in 
students’ e-portfolios were analyzed qualitatively. 
Peer feedback comments were assessed with 
a score from 1 to 5 and classified in three 
categories: simple, average and constructive 
feedback as shown in Figure 7. 

Figure 8 shows the total 
number of comments 
Class 1 students received 
from their peers in their 
e-portfolios month-by-
month and the distribution 
of the comments as simple, 
average and constructive 
feedback.

Figure 9 shows the percentage of 
comments received in students’ 
e-portfolios by month and by 
rating. A qualitative content 
analysis of the comments Class 
1 students received in their 
e-portfolios showed a gradual 
improvement, particularly 
evident in the first four months 
of portfolio implementation. 
During the first month, 90% 

of the comments students submitted were 
classified as “simple feedback”. Over four months 
this percentage dropped to 33%. Moreover, 
64% of the students’ comments consisted 
of “constructive feedback”. This showed that 
students were better able to provide their peers 
with constructive feedback and suggestions 
for improvement over time. However, this 
improvement was not maintained during the last 
four months of portfolio implementation.
Over time, peer feedback from specific 

students, mostly girls, became very detailed. 
Students spent time identifying mistakes and 
communicating them to their peers. They also 
paid attention to the way those comments 
were communicated. An example demonstrating 
constructive feedback is provided in Figure7.

Figure 6. Descriptive statistics for peer feedback

Figure 7. Classification of Peer
           Feedback Comments

Figure 8. Qualitative analysis of peer feedback in e-portfolios for
           Class 1(n=20)

Figure 9. Qualitative Analysis of Peer Comments
           in Class 1
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4.3. Findings from 
students'  interviews

Findings from the qualitative 
analysis of students’ interviews 
showed that even though 
students valued feedback in their 
portfolios they identified that 
feedback received from peers 
was not always correct. They also 
complained that peer feedback 
was sometimes repetitive (two 
students identifying the same 
mistake). When asked if peer 
feedback was important or 
useful, students had strong ideas in its favor: 

4.4. Findings from teachers' interviews

Findings from the qualitative analysis of teachers’ 
interviews revealed that, with respect to 
providing or incorporating peer feedback:  low-
ability students faced difficulties, some students 
became competitive or perfectionists and using 
e-portfolios facilitated the feedback process.

4.4.1. Students' difficulties 
with respect to providing or 
incorporating peer feedback.

Students, especially low-ability 
students, faced difficulties in 
taking their teacher’s or peers’ 
corrections into consideration 
when they wrote a second draft 

of their work and they tended to 
repeat the same mistakes from 
the first to the second draft. They 
also had diffculty in identifying 
mistakes when they were asked 
to evaluate their peers’ work.
Teacher 2 commented on the 
difficulties students had in learning 
how to use the feedback code 
sheet: 

4.4.2. Students' competitiveness in providing 
peer feedback.

The amount of feedback that low performers 
were receiving from their peers was one of 
teachers’ concerns. Teacher 2 reported that she 
was not sure if peer feedback was beneficial 
for her low-ability students, because of students’ 
competitiveness in providing it. 

4.4.3. Students became perfectionists with 
regard to using peer feedback. 

Teachers commented on students’ 
peer feedback skills, praising 
them both when they could 
identify mistakes to help their 
peers improve and when they 
took their peers’ and teacher’s 
feedback into consideration to 
correct their own mistakes. As a 

Figure 10. Excerpt from a student’s interview

Figure 11. Excerpt from Teacher 2 interview on students’
             difficulties to provide peer feedback

Figure 12. Excerpt from Teacher 2 interview on students’
             competitiveness in providing peer feedback

Figure 13. Excerpt from Teacher 3 interview
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result, students became perfectionists when it 
came to using their peers’ feedback to improve 
their essay. Below is an illustrative quote from 
Teacher 3.

4.4.4. Peer feedback was facilitated using 
e-portfolios.

Teacher 1 commented on the ease of use of 
the e-portfolio tool and the advantages of 
e-portfolios compared to paper-based portfolios. 

5. Conclusion

This study provided systematic evidence that 
e-portfolios and paper-based portfolios can 
support the development of primary students’ 
writing performance and peer feedback skills in 
essay writing and furthermore demonstrated the 
feasibility and effectiveness of an open-source 
and customizable e-portfolio tool (WordPress) in 
primary education. The analysis of students’ pre-
test and post-test writing scores and the analysis 
of students’ portfolios showed that there were 
learning gains with respect to students’ writing 
performance. The analysis of students’ portfolios 
also showed that there were learning gains with 
respect to students’ peer feedback skills. The 
data from Classes 1 and 2 seem to indicate that 
students became gradually more capable of 
identifying their peers’ mistakes over time and of 
providing corrective feedback. This is important, 
as previous research (Althauser & Darnall, 2001) 
has shown that students who receive high-
quality peer feedback derive more learning 
benefits from peer assessment than those who 
receive low-quality feedback (as cited in Gennip 
et al., 2009).
As teacher interviews showed, some students, 
especially low-ability ones, faced difficulties in 
taking their teacher’s or peers’ corrections into 
consideration when they wrote a second draft 

of their work and they tended to repeat the 
same mistakes from the first to the second 
draft. In addition to this, in Class 2 there were 
problems with peer feedback competitiveness. 
This observation agrees with Barron’s (2003) 
multiple case-studies of sixth-grade triads 
where she found that relational issues, such 
as competitiveness hindered students’ progress 
in the less successful groups that she studied 
(as cited in Gennip et al., 2009). The amount 
of feedback that low performers were 

receiving from their peers was 
one of teachers’ concerns. 
Teacher 2 observed that low-
ability students received an 
overwhelming number of 
corrections and they were 
unmotivated to make all those 
corrections. It seemed average 
and high-ability students, were 
better able to incorporate the 
feedback they received in their 
work to produce an improved 
second draft, compared to low-

performers. A problem that students identified 
was that peers’ feedback was not always 
correct and sometimes it was repetitive. This 
finding agrees with Gennip et al. (2009) who 
referred to the lack of trust in others as assessors 
in peer assessment.
Lastly, the study revealed some unique 
affordances of e-portfolios compared to paper-
based portfolios, which included easier access 
to students’ work which, in turn, facilitated peer 
feedback, interactivity and communication, 
easier making of editorial changes by students 
on multiple drafts, students’ increased motivation 
through the use of technology and the potential 
of parental involvement.

5.1. Instructional implications for portfolio 
implementation

The use of a weblog as a portfolio tool was 
successful in this study, as fourth grade students 
learned how to use the tool easily and effortlessly. 
As there are no portfolio tools available in the 
Greek language, a generic, open source weblog 
tool was transformed, localized into Greek and 
used effectively as a digital portfolio tool. This 
study indicated that e-portfolios as compared 
to paper-based portfolios are more accessible 
and have a much stronger social feedback role 
as they allow for sharing with peers and parents 
more easily. This finding agrees with Barrett 
(2007), who explained that Web2.0 technology 

Figure 14. Excerpt from Teacher 1 interview
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is changing the portfolio pedagogy by making 
interaction and feedback easier for teachers and 
more motivating for students. Therefore, teachers 
who are interested in promoting peer feedback 
may chose to invest time on technology and 
implement e-portfolios with their students.
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