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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ                                                                   

ΑΓΝΗ  Λ .ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                                                                                                                 

‘Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να μεταχειρίζεσαι ίσα τους άνισους’ και ‘δεν 
υπάρχει τίποτα πιο άνισο από ένα σχολείο  ίσο για άνισα παιδιά’ . 

Το παραπάνω οξύμωρο λεκτικό σχήμα πιστοποιεί ότι η εκπαιδευτική ανισότητα 
φαίνεται να έχει θεμελιώδη  κοινωνική λειτουργία και- κατ’ επέκταση-  ότι η σχολική 
επιτυχία ή αποτυχία δεν γίνεται κατανοητή παρά μόνο εάν τη θεωρήσουμε ως ένα 
φαινόμενο κοινωνικά προσδιορισμένο.(Σ.Μπουζάκης-Π.Γεωργογιάννης,1992).Η 
διεθνής  βιβλιογραφία σε θεωρητικό επίπεδο και η έρευνα σε πρακτικό έχει δείξει ότι 
η σχολική επίδοση των μαθητών βρίσκεται σε ευθεία αναλογική θέση με τα 
κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, - όσο πιο αρνητικά αξιολογούνται αυτά 
,τόσο πιο χαμηλά παρουσιάζεται εκείνη-.(Α.Κυρίδης,1994).Παράλληλα, η 
διαπίστωση ότι ,όταν οι μαθητές αισθάνονται πως ο εκπαιδευτικός τούς εκτιμά και 
τους συμπεριφέρεται δίκαια, υπάρχουν πολλές πιθανότητες  και αυτοί να δείξουν 
παρόμοια συμπεριφορά,(Dreikurs, 1979) ενδυναμώνει την παιδαγωγική αντίληψη ότι 
όλα τα παιδιά μπορούν να σκέφτονται δημιουργικά αρκεί να βρεθούν στο κατάλληλο 
περιβάλλον και να ασκηθούν σε δημιουργικές καταστάσεις με την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού.(Μ.Καπετανίδου,2005).Γνωρίζοντας από τη θεωρία  αυτή τη σχέση 
αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-περιβάλλοντος-μαθητή,  καθώς και το φαινόμενο της  
σχολικής αποτυχίας και των αιτιών, που την προκαλούν, θα προσπαθήσουμε  να 
προσεγγίσουμε τις παιδαγωγικές μεθόδους, που μπορούν να εφαρμοστούν στα 
πλαίσια της  Π.Δ.Σ ,η οποία ως μέτρο της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης επιδιώκει 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και την άρση των πολιτισμικών και 
κοινωνικών εμποδίων για μαθητές, που προέρχονται από μη προνομοιούχα κοινωνικά 
στρώματα. 

 Για να αποδεχτούμε  την αναγκαιότητα άσκησης εκπαιδευτικής στρατηγικής  στην  
Π.Δ.Σ  θα πρέπει να γίνουν  απόλυτα κατανοητά  τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Οι ‘αδύνατοι μαθητές’, που αποτελούν το βασικό μαθητικό πληθυσμό της 
φροντιστηριακής υποστήριξης στο Λύκειο(Π.Δ.Σ),  διαμορφώνουν αρνητικά κίνητρα  
για τη μάθηση, τα οποία μπορεί να συνδέονται με αρνητικές σχολικές εμπειρίες, 
ψυχολογικούς παράγοντες ή πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στο σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να  άρει τα αρνητικά 
παρωθητικά στοιχεία κατά τη  μαθησιακή διαδικασία και  να στηρίξει την 
παιδαγωγική αρχή της ενεργούς μάθησης, της αυτορύθμισης και της 
ανατροφοδότησης. 

β) Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Π.Δ.Σ  και την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, εκτός των  επίσημων ερωτηματολογίων- που θέτει το ίδιο το 
Υ.Π.Ε.Π.Θ-,σε δικτυακό τόπο (www.ratemyteacher.gr) το 82%  των μαθητών 
δηλώνουν την ανάγκη φροντιστηριακής υποστήριξης, αλλά μόλις το 16,5% 
παρακολουθεί Π.Δ.Σ και αξιολογεί κοντά στη βάση  την επάρκεια της προετοιμασίας. 
Επομένως, η Π.Δ.Σ ‘χρήζει’ ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να 
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προσανατολίζει την μαθησιακή  διαδικασία στις ανάγκες του μαθητή,  να 
αντιμετωπίζει εξατομικευμένα τα προβλήματά του και  να διδάσκει 
αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης, οργάνωσης  και επεξεργασίας της σχολικής 
εργασίας για να  μπορέσει να περιορίσει τη σχολική αποτυχία  και να εμπλέξει το 
μαθητή ως υποκείμενο στη διαδικασία της μάθησης.(Γ.Μπώρας,2000). 

   Για αυτό το λόγο, στη συγκεκριμένη εισήγηση  η παιδαγωγική θεώρηση της Π.Δ.Σ  
στο πλαίσιο της διαχείρισης των ανισοτήτων θα γίνει μέσα από την προσέγγιση δύο 
βασικών παραμέτρων: τα κίνητρα μάθησης και τη διευθέτηση των δυσκολιών, που 
παράγει το ίδιο το περιβάλλον για την σχολική πρόοδο. 

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η σύγχρονη παιδαγωγική ενστερνίζεται την άποψη ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 
καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες, που θεωρούν χρήσιμες για την 
πραγματική ζωή και έχουν σχέση με την κουλτούρα τους.(Α.Φραγκουδάκη,1985:56) 
Για αυτό το λόγο προσπαθούμε να δώσουμε νόημα στις σχολικές δραστηριότητες και 
να τις ενσωματώσουμε σε ένα πραγματικό περιβάλλον της καθημερινής ζωής, με 
στόχο την κατανόηση, και όχι την απομνημόνευση, ώστε οι μαθητές να εμπεδώνουν  
την ύλη των μαθημάτων βιωματικά, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές, 
δημιουργώντας αναλογίες.(Α.Παπάς,2005).Για παράδειγμα, ως εκπαιδευτικοί-
καθοδηγητές διευκρινίζουμε ότι η ικανότητα του καθενός στον προφορικό και γραπτό 
λόγο  είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί  μία εποικοδομητική επικοινωνία ή ότι   
είναι έμπρακτα χρήσιμη  η σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος(το οποίο  
αποτελεί διδακτέα ύλη στη έκθεση-έκφραση της Β΄ Λυκείου),χωρίς  να προβάλλεται 
βαθμοθηρικά αυτή   η γνώση  . Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός αφήνει τον 
μαθητή να κάνει τις επιλογές του για το τί πρέπει να μάθει και πώς να το μάθει, να 
αντιληφθεί τις αμοιβαίες σχέσεις των γνωστικών αντικειμένων και να διδαχτεί τις 
μεθόδους οργάνωσης του υλικού του, καθώς η μαθησιακή διαδικασία απαιτεί την 
ανάληψη της ευθύνης των  μαθητών για την ίδια τους τη μάθηση.(Ι.Σαλδαράς,1997) 

Συχνά, το αδιέξοδο στην Π.Δ.Σ αποδίδεται στην απουσία κινήτρων  και στις χαμηλές 
προσδοκίες, που τα ίδια τα  παιδιά είχαν αναπτύξει μέσα από την εμπειρία τους από 
το σχολείο.  Η εξωτερική παρότρυνση και η εσωτερική παρώθηση -με την έννοια της 
ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης –είναι απαραίτητα εργαλεία του εκπαιδευτικού, που 
λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν  του τις βασικές αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές του 
μαθησιακού πληθυσμού (Howard Cardner,1988 :78).Μέσα από αυτό το πρίσμα, στην 
Π.Δ.Σ  εντοπίζουμε από την πρώτη επαφή με τους μαθητές τις ιδιαίτερες ικανότητές 
τους, όσα τους εμπνέουν αυτοπεποίθηση και προκαλούν το ενδιαφέρον και τα 
αξιοποιούμε για να βελτιώσουμε την σχολική τους επίδοση. Παράλληλα, 
αποφεύγουμε τις κατηγοριοποιήσεις  των μαθητών, που έχουν ήδη χαρακτηριστεί από 
το σχολικό περιβάλλον ως ‘αδύνατοι’  με βάση την  σχολική τους αποτυχία, και   
βοηθούμε  τους εφήβους να  αναπτύξουν ρεαλιστική γνώση για τον εαυτό τους 
(E.Durkheim, 1973),χωρίς να υιοθετούμε τον  ‘αποκαλυψιακό  διδακτισμό’ 
(Θ.Ανθογαλίδου,1998). 

Η διαλεκτική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή  διαφαίνεται ξεκάθαρα στην καθοριστική 
επίδραση των προσδοκιών του πρώτου στις επιδόσεις του δεύτερου. Συχνά η 
προσδοκία του εκπαιδευτικού παίρνει τη μορφή μιας σιωπηλής αποδοχής των 
καλύτερων μαθητών, οι οποίοι γίνονται οι προνομιούχοι συνεργάτες του, ενώ οι 
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υπόλοιποι αποθαρρύνονται και απομονώνονται. (J-M.de Queiroz,2000:110-112) . Για 
αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει διδασκαλία στα πλαίσια της Π.Δ.Σ 
οφείλει να αποσαφηνίσει το εύθραυστο όριο, που χωρίζει την αρχική κρίση από την 
προκατάληψη, να περιορίσει τη λειτουργία του ψυχολογικού μηχανισμού της 
‘αυτοεκπληρούμενης προφητείας’ για τη μαθησιακή πορεία των αδύνατων μαθητών 
και να κατανοήσει ότι τίποτα δεν είναι παγιωμένο.(Π.Ξωχέλλης,2000:129). Αρκούν 
ελάχιστα πράγματα ούτως ώστε το σχολείο  να εμφυσήσει στους μαθητές την 
ικανότητα τους να επιτυγχάνουν ,χωρίς καμία διάκριση μεταξύ μέτριων ή άριστων 
μαθητών. Σύμφωνα με τον Coleman(1998),  ο παιδαγωγός οφείλει να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ενθάρρυνση, στη χρήση θετικής γλώσσας. Χρειάζεται ο έπαινος 
λεκτικά και μη. Το χαμόγελο και η θετική ενίσχυση με δηλωτικές και όχι 
θαυμαστικές προτάσεις ,η επισήμανση της συγκεκριμένης δραστηριότητας του 
μαθητή-όχι γενικότητες και αόριστοι έπαινοι της μαθητικής προσπάθειας- θέτουν 
προκλητικούς και πραγματοποιήσιμους μαθησιακούς στόχους . 

Στα πλαίσια αυτής της αμφίδρομης σχέσης σχολικής επιτυχίας και συναισθηματικής 
νοημοσύνης, γίνεται κατανοητό ότι στη πρώτη επαφή με τους μαθητές της Π.Δ.Σ 
είναι απαραίτητο να δώσουμε προσοχή τόσο στο νοηματικό όσο και στο 
συναισθηματικό περιεχόμενο των απόψεων των μαθητών για τη δυσκολία, που 
αντιμετωπίζουν. Συχνά είναι χρήσιμη η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου-σε άλλες 
περιπτώσεις μία ολιγόλεπτη προσωπική συζήτηση με κάθε μαθητή ξεχωριστά-για να 
γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τους 
προβληματισμούς, αλλά και το βιολογικό, ψυχικό, οικογενειακό, 
κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο  του μαθητικού πληθυσμού και να 
‘αφουγκραστούμε’  την ικανότητα των παιδιών να κατανοήσουν τον εαυτό τους και 
το περιβάλλον τους.(T.Parsons,1959,4:297) 

 ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σήμερα δεχόμαστε ότι η κληρονομικότητα καθορίζει τις δυνατότητες, αλλά το 
περιβάλλον τις μορφοποιεί ανάλογα, με τεράστια περιθώρια 
παρέμβασης.(Μ.Τζανή,1992),ώστε οι διαφορετικές γνώσεις και γενικότερα 
‘ικανότητες’ ,που έχουν διαφορετικά παιδιά να μην  είναι προϊόν κάποιων ατομικών 
τους χαρακτηριστικών ,αλλά  αποτέλεσμα της συνολικής ως τότε διαμόρφωσης της 
προσωπικότητάς τους μέσα σε διαφοροποιημένα,- δηλαδή κοινωνικά 
προσδιορισμένα- οικογενειακά περιβάλλοντα. (Γ.Κουζέλης,1998).Αυτή η διαπίστωση 
οδηγεί σε διερευνήσεις σχετικά με τη σχέση σχολικής επίδοσης και περιβάλλοντος ,το 
οποίο  συχνά παράγει και στηρίζει τις ανισότητες στη σχολική επίδοση: το 
οικογενειακό εισόδημα, τα επιστημονικά ή μη  επαγγέλματα των γονέων, οι υψηλές ή 
χαμηλές προσδοκίες αυτών, οικογένειες με χαλαρούς συναισθηματικά δεσμούς, 
πολυμελείς και οικονομικά ανίσχυρες οικογένειες, η διαβίωση σε περιοχές με 
συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που συχνά ωθούν στην 
γεωγραφική εγκατάλειψη του σχολείου (σύμφωνα με έρευνα του Ο.Ε.Ε.Κ-
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου(Αθήνα 1997) ,η  κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση, το 
επίπεδο και το είδος της οικονομίας-όπως είναι ο τουρισμός ή οι αγροτικές ασχολίες-
,σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας ωθούν στη μαθητική διαρροή ). Για αυτό το λόγο, 
οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς οφείλουν  να καταστήσουν  τους μαθητές ικανούς να 
υλοποιήσουν την κοινωνικοοικονομική τους  ανεξαρτησία και να ‘αξιοποιήσουν 
ανάλογα το μορφωτικό κεφάλαιο ’(Σ.Ιωσήφ,1998),αναλαμβάνοντας την ευθύνη της 
μάθησης τους.   
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Αγγίζοντας ακροθιγώς το θέμα της επίδρασης του οικογενειακού-κοινωνικού 
υπόβαθρου του εφήβου στις σχολικές του προσδοκίες, πρέπει να επισημάνουμε ότι η 
καλλιέργεια ενός μαθητή από τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα είναι κατά 
βάση παράλληλη με τη   σχολική παιδεία και τον επίσημο  ‘γλωσσικό  κώδικα αυτής 
‘,σε αντίθεση με το παιδί, που προέρχεται από λαϊκά στρώματα  και δυσκολεύεται να 
κατανοήσει τη  ‘ γλώσσα του εκπαιδευτικού και των βιβλίων’. Ο αδύνατος μαθητής 
εμπλέκεται σε μία διαδικασία αλλαγής του γλωσσικού κώδικα και –όχι σπάνια- οι 
παραλλαγές(γεωγραφικές και λαϊκές κοινωνικές διάλεκτοι) υποβιβάζονται στην 
κατηγορία του ‘λάθους’, σε σημείο  που ο καθηγητής  συχνά να  αντιλαμβάνεται αυτή  
τη δυσκολία των μαθητών να επικοινωνήσουν και να προσαρμοστούν στο γλωσσικό 
περιβάλλον του σχολείου ως ανικανότητα (Χ.Κάτσικας-Γ.Κ.Καββαδίας,2000,57)  και 
ως αίτιο σχολικής αποτυχίας. Ο εκπαιδευτικός στην Π.Δ.Σ καλείται να μειώσει   
αυτές τις διαφοροποιήσεις και να δώσει τις εναλλακτικές προτάσεις μέσα από το 
‘παιχνίδι’ των κατάλληλα διαμορφωμένων ασκήσεων με βάση την 
ομαδοσυνεργατική. Για να συγκεκριμενοποιήσουμε την εκπαιδευτική πρόταση στα 
φιλολογικά μαθήματα του Λυκείου, πολύτιμο εργαλείο αποτελεί το βιβλίο των 
γλωσσικών ασκήσεων, αλλά και αντίστοιχες εκπαιδευτικές πύλες στο 
διαδίκτυο(www,asprilexi.gr). Ειδικά στους σημερινούς εφήβους η γνώση πρέπει να  
συσχετίζεται  -ώστε να τους προκαλεί το ενδιαφέρον- με πηγές πληροφοριών εκτός 
σχολείου: διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, Μ.Μ.Ε-,που αναπτύσσουν  τις 
νοητικές δεξιότητες στο σχεδιασμό και στη διάκριση εννοιών.(Θ.Τριλιανός,1998) ,  
όπως επίσης και παιχνίδια με ακροστιχίδες λέξεων της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας, μία εκπαιδευτική πρόταση του ερευνητικού προγράμματος ‘Ηγεσία για τη 
μάθηση’. Επίσης, η δραματοποίηση αποσπάσματος αρχαίου ελληνικού δράματος στη 
Β΄ Λυκείου ή λυρικής ποίησης και ρητορικών κειμένων στα πλαίσια της Π.Δ.Σ 
ενεργοποιεί τη δύναμη της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που αποδεικνύεται 
‘ζωντανή’ και παύει να είναι μία δυσνόητη σειρά γραμματικών και συντακτικών 
φαινομένων, ενώ παράλληλα γίνεται χειρισμός του άγχους των ‘αδύνατων μαθητών’ 
για τη μετάφραση από το πρωτότυπο. Επίσης, η πρόσκληση μαθητών να διδάξουν μια 
θεματική ενότητα ενεργοποιεί τις απορίες των μαθητών, οι οποίοι ανατρέχουν σε 
παλαιότερη και προαπαιτούμενη ύλη και μπορούν να κάνουν την ανάλογη 
προκαταρκτική προετοιμασία και εργασία.(Ε.Μουτζούρη-Α.Πρόσκολλη) 

     Ολοκληρώνοντας, ως παιδαγωγοί οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία 
μας έχοντας υπ’ όψιν μας την ψυχολογία των  παιδιών με χαμηλό ‘δυναμικό’- όπως 
και αν ορίζεται αυτό-: Λίγες προβλέψεις, λίγα μακρόπνοα σχέδια, αποτέλεσμα της 
καλλιέργειας από το περιβάλλον ότι οι γνώσεις και  οι ικανότητες,  που παρουσιάζει 
το ευνοημένο παιδί στο σχολείο, συνδέονται με τη «φυσική» του υπεροχή.     Αν 
αποδεχτούμε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν και ότι ‘η επιτυχία των 
προσδοκιών’ εξασφαλίζεται με την κατάλληλη εκπαιδευτική διαδικασία(Murphy, 
1992),τότε η διδασκαλία μπορεί να γίνει μάθηση. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται 
στρατηγική: όσο πιο συνεπής είναι η διδασκαλία, τόσο περισσότερο αποτελεσματική 
είναι, και όσο πιο έντονη είναι η ομαδοποίηση με βάση τις ‘ικανότητες’, τόσο πιο 
αποθαρρυντικό είναι για τον ‘αδύνατο μαθητή’   το μήνυμα  ότι οι ‘ικανότητες’  
έχουν μεγαλύτερη αξία από την προσπάθεια…    
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