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Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος των κατ'

οίκον εργασιών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Η προσοχή μας επικεντρώνεται

στις κατ' οίκον εργασίες και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίζονται στα

πλαίσια του ολοημέρου σχολείου.

Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας εξετάζεται η έwοια του

ολοήμερου σχολείου, ο σκοπός και η λειτουργία του. Παρέχοντας ένα θεωρητικό

πλαίσιο, μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη συλλσΥή εμπειρικών δεδομένων, την

παρατήρηση και την καταγραφή της σχολικής πραγματικότητας μιας crύyKρισης. Η

crύyKριση αυτή αφορά από τη μια τις θεωρητικές αρχές λειτουργίας των ολοήμερων

σχολείων και από την άλ/η την πραγματικότητα ιδωμένη μέσα από την καθημερινή

προσπάθεια που καταβάλλεται από εκπαιδευτικούς και μαθητές εντός της σχολικής

τάξης.

Πρωταρχικής σημασίας στόχος είναι η διερεύνηση του πολυσύνθετου

ζητήματος των κατ' οίκον εργασιών. Σε ένα πρώτο επίπεδο επιχειρείται μία

θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους πλευρών που συνιστούν το υπό μελέτη ζήτημα,

καθώς και των προβλημάτων που αφορούν σε αυτό. Στη συνέχεια, θίγονται ορισμένα

ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους φορείς στο θέμα των κατ'

οίκον εργασιών. Αφού εξασφαλιστεί η διασαφήνιση των ζητημάτων αυτών,

διατυπώνονται τα ερωτήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας στο πρακτικό

μέρος της εργασίας.

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, το θεωρητικό μέρος θα αποτελέσει τη βάση

στην οποία θα στηριχθεί η έρευνα και η παρατήρηση που θα υλοποιηθεί στο

πρακτικό μέρος. Όσον αφορά στο τελευταίο, αυτό θα περιλαμβάνει φύλ/α

παρατήρησης, συνεντεύξεις. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις διδασκαλίες των

διδακτικών αντικειμένων της γλώσσας και των μαθηματικών στην πρωινή και τη

μεταμεσημβρινή ζώνη. Οι διδασκαλίες των μαθημάτων αυτών θα μας απασχολήσουν

αναφορικά με τη σχέση τους με τις κατ' οίκον εργασίες.
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Ι. Ολοήμερο Σχολείο: ορισμός και τύποι ολοημέρου

Με τον όρο ((Ολοήμερο σχoλείω~ ορίζεται το σχολείο που χωρίζεται σε τρεις

ζώνες, την πρωινή, τη μεσημβρινή και τη μεταμεσημβρινή, και του οποίου το

ωρολόγιο πρόγραμμα ξεκινά στις 8 (ή και σης 7) το πρωί και ολοκληρώνεται σης 4

το απόγευμα.

Η θεσμοθέτηση του Ολοήμερου σχολείου πραγματοποιήθηκε με τον νόμο

2525/1997 επί υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη. Η θέσπιση του Ολοήμερου σχολείου

-=-
συνοδεύτηκεαπό τη συγκρότηση μιας επιστημονικήςεmτροπής, το έργο της οποίας

συνέβαλε στην ίδρυση αρχικά 2 Ι και στη συνέχεια 28 πιλοηκών ολοήμερων

σχολείων, τα οποία πλέον ονομάζονται πειραματικά ολοήμερα σχολεία. Πρόκειται

για σχολεία κλειστού τύπου των οποίων το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες. Πεποίθηση και επιδίωξη της επιστημονικής

επιτροπής ήταν η δημιουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων τα οποία θα

επέτρεπαν τη ριζική εσωτερική μεταρρύθμιση τους με την αναδιοργάνωση του

προγράμματός τους και την αναθεώρηση της διδασκαλίας και της μάθησης με την

εφαρμογή νέων μορφών και μεθόδων εργασίας (Πυργιωτάκης, 2004).

Ειδικότερα τη χρονιά 1999 - 2000 λειτούργησαν τα 28 πιλοτικά ολοήμερα

σχολεία και η εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής

πραγματοποιήθηκε με την επιχορήγηση του 20υ Κοινοηκού Πλαισίου Στήριξης

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ολοήμερο σχολείο). Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην

παιδαγωγική δυναμική των σχολείων αυτών.

Παράλληλα ιδρύθηκαν Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου

με σκοπό αυτό το πρόγραμμα να επεκταθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευρύτερα,

υπήρχε πρόβλεψη για κοινωνικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς, αJJ..ά τα σχολεία

αυτά δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν από την αντίληψη που χαρακτήριζε τα

Τμήματα Διευρυμένης Απασχόλησης και τα Προγράμματα Δημιουργικής

Απασχόλησης, τα οποία προηγήθηκαν χρονικά αυτών. Τα Τμήματα Δημιουργικής

Απασχόλησης δημιουργήθηκαν από τους γονείς και στόχευαν στην εκπλήρωση

κοινωνικών σκοπών όπως η φύλαξη των παιδιών. Από την άλλη η εφαρμογή των

ΠΡοΥραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης -έπειτα από απόφαση του Υπουργείου

Παιδ~ίας- αφορά στην επέκταση των Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και στη

διαμόρφωση ενός προγράμματος mo ολοκληρωμένου το οποίο θα εξυπηρετούσε και

παιδαγωγικές σκοπούς.
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Με αυτό τον τρόπο, από το έτος 1998 έως και το 2004 δημιουργήθηκαν 3538

Ολοήμερα σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Διεύθυνση Σπουδών, 2004).

Ειδικότερα το 2002 - 2003 τα συγκεκριμένα σχολεία λειτούργησαν με συγκροτημένο

πρόγραμμα και στα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται πλέον ως

Ολοήμερα Σχολεία. Έτσι η διάκριση του ολοήμερου σχολείου αφορά σε «πιλοτικά ή

πειραματικά) και σε «προαιρετικά ή διευρυμένου ωραρίοω) ολοήμερα σχολεία.

1.1 Πειραματικά (Πιλοτικά) Δημοτικά Ολοήμερα Σχολεία

Τα πιλοτικά ολοήμερα ονομάστηκαν έτσι καθώς επρόκειτο για ένα πιλοτικό,

δοκιμαστικό πρόγραμμα που το σχολικό έτος 1999- 2000 εφαρμόζεται σε 28

Δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Ο όρος «πιλοτικό)) ενέχει τη δοκιμή και υπονοεί τη

δοκιμαστική εφαρμογή ενός υποχρεωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος στα

σχολεία. Ο/η δάσκαλος/α ως πιλότος οδηγεί το σχολείο και εκπληρώνει τους στόχους

ακολουθώντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών που αποπνέει μία διαφορετική

παιδαγωγική ιδεολογία. Η ονομασία αυτή διήρκεσε για περίπου τρία χρόνια, όποτε τα

σχολεία αυτά μετονομάστηκαν σε «πειραματικά ολοήμερα σχολείω) και έτσι

αποκαλούνται έως σήμερα.

Ο σκοπός δημιουργίας των Πειραματικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

έΥκειται στη «βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου σε σχολεία της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με την αναδιοργάνωση του σχολικού χώρου,,
τον εμπλου\ισμό του προγράμματος σπουδών και τη διεύρυνση του ωρολογίου

προγράμματος, του κοινωνικού, μορφωτικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου

και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνίω) (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι, 1999). Ειδικότερα,

το ενδιαφέρον της εmστημονικής επιτροπής που συστάθηκε και αρχικά είχε την

ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του Πιλοτικού Ολοήμερου σχολείου

εστιάστηκε στην παιδαγωγική αποστολή του. Ως σημαντικότεροι παιΟΟγωγικοί

στόχοι θεωρούνται η αναθεώρηση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και η

γενικότερη ανανέωση των παραδοσιακών τρόπων διοο.σκαλίας, η πλήρης

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας, η ανέξοδη εξασφάλιση της

συμμετοχής των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού

χαρακτήρα, τις οποίες οι μαθητές «προμηθεύονται» από την ελεύθερη αγορά. Ως εκ

τούτου, συνάγεται και ένας κοινωνικός στόχος του προγράμματος αυτός του

περιορισμού της παραπαιδείας καθώς και της παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών
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σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου

(Λουκέρης, 2005, σ. 94).

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων προέβλεπε την επέκταση του μέχρι τότε

υφιστάμενου ημερήσιου προγράμματος καθώς και τον εμπλουτισμό του

προγράμματος σπουδών . Το ημερήσιο πρόγραμμα του Πεφαματικών ολοήμερων

Σχολείων χωρίζεται σε τρεις βασικές ζώνες: την πρωινή ζώνη εργασίας, τη

μεσημβρινή ζώνη ανάπαυσης και τη μεταμεσημβρινή ζώνη εργασίας. Όπως

προαναφέρθηκε, η διάρκειά του είναι από τις 8 ή 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Η

παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και

όλες τις μαθήτριες του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ζώνης διατίθεται

στα παιδιά ζεστό φαγητό με χρηματική επιβάρυνση των γονέων. Προκειμένου το

πρόγραμμα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επιτύχει τους στόχους του

καταβλήθηκε προσπάθεια βελτίωσης της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των

σχολείων, ώστε να εξασφαλιστούν ξεχωριστές αίθουσες για τα διάφορα ειδικά

μαθήματα (εργαστήρια Φυσικής - Χημείας, αίθουσες WY, καλλιτεχνικών, μουσικής,

θεάτρου κλπ.) (Λουκέρης, 2005, σ. 94).

Το πρόγραμμα του κύριου κορμού του Πεφαματικού Ολοήμερου

περιλαμβάνει αφενός τα διδακτικά αντικείμενα του επίσημου κοινού προγράμματος

όλων των δημοτικών σχολείων, αφετέρου, όμως, επεκτείνεται σε επιπρόσθετα

διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες όπως: Πληροφορική, Αθλητισμός,

Μουσική, Χορός, Θεατρική Παιδεία, Εικαστικά, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Αγωγή

Υγείας, δεύτερη ξένη γλώσσα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Διάσταση

στην Εκπαίδευση, Αγωγή του Καταναλωτή, το πρόγραμμα Μελίνα (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Π.Ι, 1999).

Ορισμένα από αυτά είναι προαφετικά και επιλέγονται κάθε χρόνο από τη

σχολική μονάδα, ώστε να υπάρχει μεν ένας ενιαίος προγραμματισμός, αλλά

ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του

προγράμματος στις τοπικές συνθήκες και στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του

σχολείου.

Όσον αφορά στην προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας,

επισημαίνεται ότι θα είναι χρόνος ενισχυτικής διδασκαλίας σε ασθενέστερους

μαθητές και διεξαγωγής δραστηριοτήτων εμπέδωσης, εμβάθυνσης και διεί>ρυνσης

των γνώσεων του κάθε αντικειμένου για τους υπόλοιπους μαθητές. Επίσης, μία

διευκρίνιση αφορά στη διαδικασία κατανόησης του μαθήματος η οποία
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πραγματοποιείται κατά τη διδασκαλία και όχι κατά την προετοιμασία των μαθημάτων

της επόμενης μέρας (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π. Ι, 1999).

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι η ευελιξία του ενιαίου και

υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών, το οποίο και παρέχει τη δυνατότητα

αναδιάταξης των αντικειμένων στην πρωινή και μεταμεσημβρινή ζώνη σύμφωνα με

τους βιορυθμούς των μαθητών/τριών. Λόγου χάρη, η γυμναστική ή οι αθλητικές

δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σε χρονικό διάστημα, το

οποίο δεν είναι κοντά στην ώρα του γεύματος.

Επιπλέον, οι εναλλαγές των δραστηριοτήτων και των μαθημάτων έχουν ως

αποτέλεσμα το σχολικό πρόγραμμα να μην καταντά ανιαρό και μονότονο. Κατά

συνέπεια, το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελεί μία συνάθροιση των επιμέρους

τμημάτων του, αλλά ένα βαθύτερο αναδιαρθρωμένο, εμπλουτισμένο και ενιαίο

πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο, όπου έχει

πραγματοποιηθεί ουσιαστική αναδιάταξη του χώρου, ουσιαστική ανανέωση των

μεθόδων διδασκαλίας και συνεπώς αλλαγή και δημιουργία θετικού παιδαγωγικού

κλίματος και επικοινωνιακών σχέσεων ( Πυργιωτάκης, 200]).

Στο νομό Μαγνησίας, το μοναδικό πειραματικό ολοήμερο σχολείο είναι αυτό

της Πορταριάς. Σε επίσκεψη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Eιcπαίδεuσης

Θεσσαλίας στο συγκεκριμένο σχολείο, μας αποκαλύφθηκανχρήσιμα στοιχεία για τον

τρόπο λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του πειραματικού ολοήμερου σχολείου,

οι μαθητές/τριες παρακολουθούν στο σύνολό τους τα τμήματα του ολοήμερου

σχολείου και υποχρεωτικά αποχωρούν από το σχολείο στις 4 το απόγευμα. Οι κατ'

οίκον εργασίες ολοκληρώνονται στο ολοήμερο σχολείο και οι μαθητές επιστρέφουν

στο σχολείο έχοντας αφήσει την τσάντα στο σχολείο. Μόνο το Σαββατοκύριακο

παίρνουν την τσάντα στο σπίτι, μαζί με ένα επαναληπnKό φυλλάδιο για όλη την

εβδομάδα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές κάνουν επανάληψη των διδακτικών

αντικειμένων της εβδομάδας με σκοπό την εμβάθυνση και καλύτερη εμπέδωση. Από

την άλλη, προσφέρεται η δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν για την πρόοδο

των παιδιών τους και την εργασία τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Προκειμένου το πρόγραμμα του πειραματικού ολοήμερου να έχει

αποτελεσματικότητα, απαιτείται η συχνή συνεργασία μεταξύ των δασκάλων του

πρωινού και του μεταμεσημβρινού προγράμματος. Επιπλέον, οι διδακτικές ενέργειες,

τα προγράμματα και τα σχέδια εργασίας, όπως και οι ποιιάλες εΙCΠαιδΕUΤΙΙCΈς
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δραστηριότητες υπάγονται σε ένα βασικό πρόγραμμα λειτουργίας του πειραματικού

ολοημέρου που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις επιδιώξεις και τους στόχους

του. Ενδεικτικά. μία Παρασκευή το μήνα δεν πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα

μαθήματα και τα παιδιά ασχολούνται διεξοδικά με ένα θέμα. με ένα σχέδιο εργασίας,

όλη την ημέρα. Γενικά στο συγκεκριμένο σχολείο εφαρμόζονται στην πράξη

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. ο/η μαθητής/τρια γίνεται το επίκεντρο της

μαθησιακής διαδικασίας και προωθείται η βιωματική μάθηση. Το μεταμεσημβρινό

πρόγραμμα δεν είναι αποκομμένο από το πρωινό ή το μεσημβρινό και όλα μαζί

συνθέτουν το υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο Πορταριάς που λειτουργεί από τις

οκτώ το πρωί έως τις τέσσερις το απόγευμα υΠΟ'χΡεωτικά για όλα τα παιδιά.

1.2 Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία

Όπως προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Παιδείας με το νόμο 2525/1997 ανέλαβε

εξ ολοκλήρου τη λειτουργία των προγραμμάτων ολοήμερης εκπαίδευσης. Η διάκριση

αφορούσε σε δύο τύπους ολοήμερων σχολείων, τα σχολεία κλειστού τύπου (mλοτικά

ή πειραματικά) και τα σχολεία ανοιχτού τύπου (τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου).

Η δεύτερη κατηγορία ολοήμερων έλαβε αυτή την ονομασία λόγω των

κοινωνικών -πέραν των παιδαγωγικών- σκοπών που εξυπηρετούσε. Τα σχολεία αυτά

λειτουργούσαν μόνο για παιδιά με εργαζόμενους γονείς και η παρακολούθησή τους

ήταν προαιρετική.

Αργότερα, όμως, το Υπουργείο Παιδείας σε μια προσπάθειά του να

καλυτερεύσει και να εκσυγχρονίσει τα σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου προέβει σε

οργανωτικές αλλαγές και σε εισαγωγή νέων ειδικοτήτων. Για την

αποτελεσματικότερη λειτουργία, έκρινε πως οι μαθητές/τριες οφείλουν να

παρακολουθούν το πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του - στις 4 το απόγευμα- και δεν

επιτρέπει την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/τριών ακόμα και έπειτα από αίτηση

των γονέων. Τα σχολεία αυτά το έτος 2002 - 2003 μεταβαπτίστηκαν σε Προαιρετικά

Ολοήμερα Σχολεία και έτσι αποκαλούνται έως και τις μέρες μας (Δεμίρογλου. 2005,

σ.87).

Οι σημαντικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν στα Προαιρετικά Ολοήμερα

σχολεία συνοψίζονται στην αποδοχή των αντικειμένων - δραστηριοτήτων που

εμπεριείχαν τα προγράμματα των Πειραματικών Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων.

στη θεσμοθέτηση προγράμματος και στην εκχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής
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στο πρόγραμμα σε όλους/ες τoυς!nς μαθητές/τριες ανεξάρτητα με το αν οι γονείς

τους εργάζονται ή όχι (ΔεμίΡογλου, 2005, σ.87).

1.2.1 Η παιδαγωγική λειτουργία του ολοήμερου

Πέραν των KOινωVΙKών σκοπών που εξυπηρετεί το Προαιρετικό Ολοήμερο,

μια και παρέχει ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον στους/στις μαθητές/τριες,

εξυπηρετεί και παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο απογευματινός χρόνος των μαθητών/τριών

αξιοποιείται παιδαγωγικά μέσα από τη δυνατότητα που προσφέρεται στους/στις

μαθητές/τριες να ασχοληθούν με δραστηριότητες και αντικείμενα όπως μια δεύτερη

ξένη γλώσσα, Πληροφορική, Αισθητική Αγωγή. Τα προαναφερθέντα αντικείμενα

προσδιορίζουν nς βασικές δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία της γνώσης και

διαμορφώνουν συνθήκες ανOιχrrOύ εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και πιο ελκυστικής

μάθησης (Δεμίρογλου, 2005, σ.87).

Επιπροσθέτως, ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου τύπου

ολοημέρου γίνεται εμφανής μέσα από την προσπάθεια που καταβάλλεται για παροχή

υποστηρικτικής βοήθειας σε ορισμένους/ες μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν

μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός χρόνος αξιοποιείται

ορθολογικά μέσα από την παροχή ευκαιριών για υπό καθοδήγηση μελέτη και

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται

η συσσώρευση μαθησιακών κενών και η σχολική διαρροή (Εγκύκλιος Φ.

Ι3.Ι/885/88609/ΓΙ/3-9-2002, και Εγκύκλιος Φ. 50/57/26650/ΓΙ/Ι7-3-2003).

Το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο αποβλέπει στην υποστήριξη του έργου που

έχουν να διεκπεραιώσουν οι μαθητές κατά την προετοιμασία των μαθημάτων της

επόμενης ημέρας. Οι αδύναμούες μαθητές/τριες διευκολύνονται και υποβοηθούνται

σε μεγάλο βαθμό και έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν τη σχολική τους

επίδοση. Από την άλλη οι πιο δυνατοί/ές σε επιδόσεις μαθητές/τριες έχουν τη

δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ποικίλα αντικείμενα και να ασχοληθούν με ευχάριστες

και δημιουργικές δραστηριότητες παιδαγωγικού κυρίως χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει,

βέβαια να αμελο"με το ρόλο που διαδραματίζει το ολοήμερο σχολείο στην

καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που τα παιδιά πρέπει να έχουν κατά την

ενήλικη ζωή τους. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η διευκόλυνση και η μηδενική

οικονομική επιβάρυνση που παρέχεται στους γονείς των μαθητών/τριών μέσα από τη

φύλαξη των παιδιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Πρόταγμα, τέλος, του ολοήμερου
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σχολείου είναι η άμεση συνεργασία και επικοινωνία των γονέων με τη σχολική

κοινότητα καθώς και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Οι ανωτέρω παιδαγωγικοί και κοινωνικοί σκοποί που θέτει το Προαιρετικό

ολοήμερο προϋποθέτουν την αναδιάρθρωση της υλικοτεχνικής υποδομής των

σχολείων ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι χώροι. Η εξασφάλιση του

απαραίτητου εξοπλισμού πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία των σχολικών

επιτροπών με το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

1.2.2 Το πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Ολοήμερου σχολείου καθορίζεται από τις

διατάξεις της Υ. Α. Φ. 50176/121 1531Γ1/13·1 1·2002 (ΦΕΚ 1471, τομ, Β'), όπως έχει

τροποποιηθεί από την Εγκύκλιο Φ. 501132/90416IΓΙΙ28·8·2003, αφού το Υπουργείο

έλαβε υπόψη τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και την εμπειρία που

αποκτήθηκε από την εφαρμογή του προγράμματος. Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει

την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας καθώς και ενισχι>τική

διδασκαλία στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα προβλέπονται διδακτικά αντικείμενα όπως η

Αγγλική Γλώσσα, οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, η Θεατρική

Αγωγή, τα Εικαστικά και ο Χορός.

Εάν επιθυμούσαμε να εμβαθύνουμε στην κάθε δραστηριότητα θα

επισημαίναμε ως πρωταρχικής σημασίας την προετοιμασία των μαθημάτων για την

επόμενη ημέρα και την εμπεδωτική διδασκαλία στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι

εργασίες που ανατίθενται στους/στις μαθητές/τριες για το σπίτι (οι κατ' οίκον

εργασίες) από την πρωινή ζώνη εργασίας διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια της

μεταμεσημβρινής. Αυτό που προωθείται μέσα από διακριτική και υποστηρικτική

παρέμβαση των διδασκόντων/ουσών είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών

και η αυτόνομη, ανεξάρτητη προσπάθεια επίλυσης και εκπόνησης των κατ' οίκον

εργασιών. Δεν παρέχονται έτοιμες λύσεις στους/στις μαθητές/τριες, αλλά αντιθέτως

καταβάλλεται προσπάθεια οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο

μαθαίνουν εξατομικευμένα, ώστε να λειτουργήσουν αυτόνομα ακόμα και όταν δεν θα

έχουν τον επιβλέποντα διδάσκοντα να τους καθοδηγεί. Δραστηριότητες εμπεδωτικού

χαρακτήρα στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου της

Γλώσσας και των Μαθηματικών.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται ακόμη η δυνατότητα

εξατομικευμένης υποστήριξης, αλ/ά και σχεδιασμού προγράμματος για

μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι ώρες που προβλέπονται για

προετοιμασία και μελέτη είναι Ι Ο ώρες για τους/τις μαθητές/τριες της Α' και Β' και

7-8 για τους/τις μαθητές/τριες των υπόλοιπων τάξεων. Εκτός από την έμφαση και τη

βαρύτητα που δίνεται στην προπαρασκευή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και

στις εμπεδωτικές δραστηριότητες στα λεγόμενα βασικά μαθήματα του προγράμματος

σπουδών, υπσχρεωτικό χαρακτήρα έχει και η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσα από

τον εκπαιδευτικό ειδικότητας. Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας αποβλέπει τόσο

στην ομαλή συνεργατική όσο και στην εξατομικευμένη μάθηση. Οι μαθητές έχουν τη

δυνατότητα να αποκτήσουν τη γλωσσική παιδεία και να αναπτύξουν την

επικοινωνιακή τους ικανότητα. Το μόνο που απαιτείται είναι σωστός

προγραμματισμός ).Jyyro ύπαρξης διαφορετικών εmπέδων προόδου των μαθητών κάθε

τάξης στην Αγγλική Γλώσσα. Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία συνδιδασκόμενων

τμημάτων (συνήθως Γ- Δ' και Ε' - ΣΤ) και η εβδομαδιαία διδασκαλία είναι 2 ή 3

ώρες (Δεμίρογλου, 2005, σ. 92).

Απαραίτητη είναι και η ενασχόληση των μαθητών/τριών όλων των τάξεων με

τις νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Στόχος είναι η εξοικείωση των

μαθητών/τριών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και το να έρθουν οι

μαθητές/τρως σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου

διδασκαλίας, ως γνωστικού- διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας

και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών

δραστηριοτήτων.

Ένα ακόμη υποχρεωτικό μάθημα ~ τουλάχιστον για τις τάξεις Α', Β' και Γ

είναι ο Αθλητισμός. Για τις μεγαλύτερες τάξεις είναι μάθημα κατ' επιλογή. Πέραν

της άσκησης και της καλλιέργειας του πνεύματος, δίνεται έμφαση και στη σωματική

άσκηση του/της μαθητή/τριας. Η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, η ανάπτυξη

κοινωνικών, ψυχικών και ηθικών αρετών είναι ορισμένοι από τους στόχους που

τίθενται και επιδιώκονται με τον Αθλητισμό. Τα προγράμματα Φυσικής Αγωγής

διδάσκονται υποχρεωτικά τέσσερις ώρες την εβδομάδα στις μικρές τάξεις και δύο

προαιρετικά στις μεγαλύτερες (Δεμίρογλου, 2005, σ. 93).

Κατ' επιλογή μαθήματα είναι η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική, τα Εικαστικά, ο

Χορός και για τη συγκρότηση τμημάτων όπου θα διδάσκονται κάποια από αυτά
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σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα μαζευτούν

(ΔεμίΡοΥλου, 2005, σ. 94-95).

2. Το πρόβλημα των κατ' οίκων εργασιών στο σύγχρονο σχολείο

Με τον όρο κατ' οίκον εργασίες ονομάζουμε τις εργασίες που ο/η

εκπαιδευτικός αναθέτει στους εκπαιδευόμενους για το σπίτι. Η εργασία στο σπίτι

διαδραματίζει ένα συμπληρωματικό και ταυτόχρονα ενισχυτικό ρόλο στην εργασία

που λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Οι θετικά διακείμενες προς τις κατ' οίκον εργασίες

απόψεις υπαγορεύουν τη σημασία που έχουν και το σημαίνοντα ρόλο που

διαδραματίζουν στη διασφάλιση του επιθυμητού μαθησιακού αποτελέσματος. Η

ανάθεση τους από το/τη δάσκαλο/α στους/στις μαθητές/τριες πραγματοποιείται

πολλές φορές μέσω φωτοroπιών και φύλλων εργασίας.

Ο ρόλος τους στις παραδοσιακές διδακτικές προσεΥγίσεις ήταν περισσότερο

ελεγκτικός δίχως να έχει γίνει λόγος για την αποτελεσματικότητά τους. Η εξέλιξη και

η πρόοδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση αρχών και

ιδεών που εγείρουν την αμφισβήτηση και τον προβληματισμό σε κάθε πτυχή της

διδακτικής πράξης. Επομένως, το ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών έχει τεθεί προς

συζήτηση, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους καθώς και

οι επιπτώσεις τους στην ακαδημαϊκή πρόοδο και την ευρύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων

των μαθητών/τριών.

Στο πέρασμα των δεκαετιών του 20°\) αιώνα, οι απόψεις που διατυπώθηκαν

σχετικά με τις κατ' οίκον εργασίες ήταν άλλοτε θετικές και ενθαρρυντικές για τη

διατήρησή τους στη διδακτική πράξη και άλλοτε αρνητικές και εmκριτικές του ρόλου

και της αποτελεσματικότητάς τους. Ενδεικτικά ερωτήματα που απασχολούν την

εmστημονική κοινότητα και αφορούν στην προβληματική του ολοήμερου σχολείου

είναι τα ακόλουθα:

SO Οι κατ' οίκον εργασίες θα είναι μία προσπάθεια να διατηρηθεί η

επαφή του μαθητή με το σχολείο ή θα είναι ανεξέλεγκτες και θα

δημιουργήσουν αδ1έξοδα σε μαθητές και γονείς;

$Ο Ποιους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς εξυπηρετούν με

την ανάθεση εργασιών για το σπίτι;
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SQ Βοηθάνε οι κατ' οίκον εργασίες τους/τις μαθητές!τριες να βελτιώσουν

την επίδοσή τους;

SQ Το περιεχόμενο των κατ' οίκον εργασιών δίνει έμφαση μόνο στις

ακαδημαϊκές γνώσεις των παιδιών;

SQ Προωθείται μέσα από τις εργασίες η διαθεματικότητα;

SQ Κατά πόσο η ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών εmτρέπει στα παιδιά

την ενασχόληση με άλλου είδους δραστηριότητες;

p.r Για ποιο λόγο δίνονται και χρειάζεται να δίνονται κάθε μέρα; Είναι

άσκοπη η ανάθεση κατ' οίκον εργασιών σε καθημερινή βάση;

SQ Πώς αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός το γεγονός ότι οι μαθητές!τριες

έχουν πολύ φορτωμένο εξωσχολικό - απογευματινό πρόγραμμα;

2.1 Οι βασικές διαστάσεις των κατ' οΙκον εργασιών

Μπορούμε να αναλύσουμε τις κατ' οίκον εργασίες με βάση τις ακόλουθες

παραμέτρους. Αρχικά μία πρώτη παράμετρος είναι η ποσότητα των εργασιών, η

οποία και αφορά αφενός στη συχνότητα ανάθεσης εργασιών από το δάσκαλο

στους/στις μαθητές/τριες και αφετέρου στο χρόνο που απαιτείται για την

διεκπεραίωσή τους. Δεύτερη παράμετρο αποτελεί ο βαθμός δυσκολίας τους, ο οποίος

όπως γίνεται αντιληπτό ποικίλλει. Μερικές από τις εργασίες θεωρούνται εύκολες από

τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α αναμένει την ανταπόκριση του συνόλου των

μαθητών/τριών, και μερικές συνιστούν πραγματικές προκλήσεις 'λiYγω του υψηλού

βαθμού δυσκολίας τους. Τρίτος στην κατάταξη των παραμέτρων είναι ο σκοπός για

τον οποίο ανατίθενται οι κατ' οίκον εργασίες. Συνήθως, οι εργασίες για το σπίτι

έχουν σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές!τριες να εξασκηθούν και να

κάνουν μία επανάληψη στο διδαιcrΙKό αντικείμενο που τους διδάσκεται στο σχολείο.

Η κατανόηση του περιεχομένου μιας διδακτικής ενότητας πραγματοποιείται στο

σχολείο και έπειτα ο/η μαθητής/τρια στο σπίτι - μέσω των ασκήσεων - εμπεδώνει και

εμβαθύνει στη γνώση. Οι κατ' οίκον εργασίες παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα για

περεταίρω επέιcrαση, καθώς οι μαθητές/τριες αξιοποιούν προηγούμενες μαθησιακές

ικανότητες και γνώσεις τις οποίες και εφαρμόζουν σε νέες καταστάσεις.

Εmπροσθέτως, προωθείται η επικοινωνία μεταξύ παιδιού και γονέων, καθώς και η

ενημέρωση των τελευταίων για την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο. Τέλος,

στους σκοπούς των κατ' οίκον εργασιών συγκαταλέγεται η ανάθεση τους υπό την
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ΈWoια της τιμωρίας και των κυρώσεων, με στόχο τη συμμόρφωση και τη βελτίωση

της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.

Ως τέταρτη παράμετρος θεωρείται ο βαθμός επιλογής των κατ' οίκον

εργασιών. Στην πράξη οι εργασίες συνήθως έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, χωρίς να

αποκλείονται βέβαια εκείνες που είναι προαιρετικές. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός για

κάθε εργασία καθορίζει αν η παράδοσή της θα γίνει βραχυπρόθεσμα ή

μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση ομιλούμε για την παράμετρο του

χρόνου. Ακόμη, οι εργασίες δύνανται να διεκπεραιωθούν σε ατομικό ή ομαδικό

επίπεδο, παράμετρος που διευκρινίζεται από το/τη δάσκαλο/α και που καθορίζει το

ύφος, το μέγεθος και τη θεματική τους. Τέλος, ο βαθμός διαφοροποίησής τους

αναφέρεται στο αν οι εργασίες που αναθέτει ο/η δάσκαλος/α δημιουργούνται με βάση

το επίπεδο του/της μέσου/ης μαθητή/τριας - ο/η οποίος/α φυσικά δεν υπάρχει! - και

απευθύνονται στο σύνολο της τάξης ή αν έχουν δωμορφωθεί με γνώμονα τις

ανάγκες και το επίπεδο κάθε μαθητή/τριας εξατομικευμένα (Cooper, 2007).

2.2 Ιστορικά στοιχεία

Σήμερα, οι κατ' οίκον εργασίες θεωρούνται δεδομένες και αποτελούν βασικό

και αναπόσπαστο στοιχείο της σχολικής ζωής, αλλά δεν κατείχαν πάντα σημαίνουσα

θέση σε αυτή. Περίπου έναν αιώνα πριν, δάσκαλοι και γονείς ήταν προβληματισμένοι

σχετικά με τις εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι. Πολλοί, επίσης, γιατροί

υποστήριζαν πως οι εργασίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν σωματικά τραύματα στη

σπονδυλική στήλη (λόγω του φορτίου βιβλίων και φυλλαδίων), καθώς και νοητικές

και νευρικές δωταραχές (Shuster, 2008, σ. 4 - 7). Στις αρχές του 2000 αιώνα,

παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες και υπήρξε το αίτημα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,

καθώς πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι η μελέτη στο σπίτι έχει αρνητικές

σωματικές και πνευματικές δωταραχές στα παιδιά και είναι μη φυσιολογικές, ακόμη

και επικίνδυνες (Shuster, 2008, σ. 4 -7). Μετά τον Β' ΠαγκόσμιοΠόλεμο, ορισμένοι

γιατροί υποστήριζαν ότι οι κατ' οίκον εργασίες προκαλούν προβλήματα όρασης,

δωταραχές ύπνου καθώς και καρδωκές και νευρικές διαταραχές. Οι κριτικές

συνέκλιναν στο ότι η εργασία που προβλέπεται για το σπίτι απομακρύνειτα παιδιά

από την ενασχόληση με τα παιχνίδια, τη σωματική άσκηση, τη μουσική καθώς και

την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με τους οικείους τους. Εν ολίγοις, θεωρούνταν

χάσιμο χρόνου και ενέργειας(Shuster, 2008, σ. 4 - 7).
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Οι απόψεις αυτές δεν διατηρήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και από το 1957

άρχισαν να ανατρέπονται. Εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκε ένα ευνοϊκό και θετικό

κλίμα προς την ανάθεση των κατ' οίκον εργασιών. Η μεταστροφή των απόψεων

έγκειται σε ιστορικά αίτια και συγκεκριμένα στη διαμά'Χ11 μεταξύ των υπερδυνάμεων

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης τα χρόνια του

Ψυχρού Πολέμου. Μολονότι ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της παρούσας εργασίας δεν

επιτρέπει ιστορικές προσεγγίσεις και επεκτάσεις, στο σημείο αυτό αξίζει να

επισημάνουμε το 'λiηo που οδήγησε στη θετική σκοπιά με την οποία έβλεπαν τις κατ'

οίκον εργασίες.

Η απογείωση του διαστημοπλοίου Sputnik που πραγματοποίησε η Σοβιετική

Ένωση αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεδομένου

του ανταγωνισμού και της υφιστάμενης αντιπαλότητας, και έστρεψε τις τελευταίες σε

σημαντικές εκπαιδευτικές αλλαγές. Μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλαγών που

δρομολογήθηκαν εκείνη την περίοδο, εντοπίζεται η υποστήριξη και ενίσχυση του

ρόλου των κατ' οίκον εργασιών. Η ιδέα ήταν πως μία καλύτερα δομημένη και

οργανωμένη εκπαίδευση θα ανεδείκνυε τους επιστήμονες που θα οδηγούσαν τη χώρα

σε υψηλά επιστημονικά επιτεύγματα και κατ' αυτόν τον τρόπο η χώρα θα

ανταπεξέρχονταν στον ανταγωνισμό. Η γενικότερη ιδέα καταδεικνύεται μέσω της

φράσης: «Καλύτερα σχολεία, καλύτεροι επιστήμονες" (Shuster, 2008 σ. 14- 15).

Γενικότερα, το κλίμα ήταν διαρκώς μεταβαλλόμενο και διατυπώθηκαν πολλές

απόψεις σχετικά με την χρησιμότητα ή μη του θεσμού. Είναι γεγονός πως η

εκπαίδευση αποτελεί κύριο τομέα της ζωής των πολιτών κάθε χώρας, ο οποίος

επηρεάζεται από τις υφιστάμενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές

συνθήκες. Συμπληρωμαπκά, η εξέλιξη τ/ς Παιδαγωγικής επιστήμης, όπως και

επιστ/μονικών τομέων που βρΙσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτ/ση

με αυτή - όπως η Ψυχολογία -, δεν επιτρέπει την παγίωση κάποιων θέσεων γύρω από

το συγκριμένο ζήτημα. Αντιθέτως, οι θέσεις της επιστημονικής κοινότητας, όπως και

των ίδιων των γονέων, αλλάζουν, βελτιώνονται, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της

κάθε εποχής έχοντας ως απόρροια ~ πολλές φορές - την ύπαρξη δύο κυρίαρχων,

αντιμαχόμενων παρατάξεων, η μια που τάσσεται υπέρ και η άλλη που τάσσεται κατά

των εργασιών για το σπίτι.

Στη σύγχρονη εποχή, υφίστανται δύο διακριτά 'στρατόπεδα', από τη μια των

υπέρμαχων του σκοπού και του ρόλου των εργασιών για το σπίτι και από την άλλη

των επικριτών αυτού του παγιωμένου στη σχολική ζωή θεσμού. Αυτό που αξίζει να
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τονιστεί είναι πως η ύπαρξη αντικρουόμενων απόψεων είναι φυσιολογική και ωφελεί

την πρόοδο των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών προς όφελος των

μαθητών.

Οι κατ' οίκον εργασίες αποτελούν ζήτημα αντιπαράθεσης και διχογνωμίας

στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο. Η αύξηση της ποσότητας και της συχνότητας των

Jα/Τ' οίκον εργασιών έχει δημιουργήσει ανησυχίες και έντονο προβληματισμό στην

επιστημονική κοινότητα. Από μέρους τους, οι δάσκαλοι παραδίδουν πληθώρα

εργασιών Jα/Ι φωτοτυπιών με τις οποίες οι μαθητές θα εργαστούν στο σπίτι. Από την

άλλη, οι γονείς αρέσκονται στις πολλές κατ' οίκον εργασίες, αισθάνονται

ικανοποίηση και αξιολογούν θετικά το έργο του εκπαιδευτικού, όταν παρατηρούν

πολλές ασκήσεις προς επίλυση στο σπίτι. Οι μαθητές!τριες τείνουν σήμερα να

Jα/τασΤOύν οι πιο σκληρά εργαζόμενοι ακόμη και σε σχέση με τους ενήλικες. Και το

ερώτημα που τίθεται είναι το ακόλουθο: Είναι η ανάθεση κατ' οίκον εργασιών

ωφέλιμη για το ακαδημαϊκό παρόν και μέλλον των μαθητών/τριών, καθώς Jα/Ι για την

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αρετών; Όπως γίνεται αντιληπτό, η απάντηση

στο ζήτημα αυτό δεν είναι μονολεκτική Jα/Ι μονόπλευρη. Πρόκειται για ένα θέμα που

απασχολεί και εμπλέκει πολλούς φορείς - μαθητές!τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς,

παιδαγωγούς. πολιτεία - και η διευθέτηση του συνεπάγεται τη συνεκτίμηση πολλών

παραγόντων.

/ Η ανωτέρω σύντομη αναφορά σε μία έκφανση του πολύπλοκου ζητήματος

των κατ' οίκον εργασιών, η οποία απασχολεί εντόνως όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς σήμερα, αποσκοπεί στην κατάδειξη της σοβαρότητας του εξεταζόμενου - σε

αυτή την εργασία - θέματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παράθεση ορισμένων

σύγχρονων παραδοχών για τις κατ' οίκον εργασίες, οι οποίες θα μας εισάγουν

περισσότερο στην προβληματική του ζητήματος.

Σε όλο τον κόσμο οι μαθητές/τριες ασχολούνται κάθε βράδυ με εργασίες που

Jα/θημερινά τους ανατίθενται. Μερικές φορές είναι τόσες πολλές που οι μαθητές/τριες

δεν έχουν χρόνο να ξεκουραστούν, να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ωγια την

ηλικία τους- ώρες ύπνου και να ασχοληθούν με αθλητικές ή άλλες δημιουργικές

δραστηριότητες. Και το ερώτημα που απασχολεί βαθύτατα όσους εμπλέκονται άμεσα

ή έμμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το εξής: Αξίζουν πραγματικά οι κατ'

οίκον εργασίες όλα αυτά; Όλο αυτόν τον κόπο Jα/Ι τις «θυσίες»; Ή είναι χάσιμο

χρόνου (Shuster, 2008, σ. 4-7);
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Οι νέοι άνθρωποι ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο από τη μέρα τους στο

σχολείο. Είναι δίκαιο ή απαραίτητο να ζηπΊσουμε από τους/τις μαθητές!τριες να

ξοδεύουν χρόνο μετά το σχολείο δουλεύοντας και απασχολώντας τους με επιπλέον

σχολικές εργασίες; Στις μέρες μας, ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει πως ο φόρτος

εργασίας, όπως προκύπτει από την ανάθεση των εργασιών στο σπίτι, είναι

μεγαλύτερος από ποτέ (Shuster, 2008, σ. 4 - 7). Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν σε

αισθήματα φόβου και ανησυχίας για την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών, η

σημασία της οποίας μοιάζει να αγνοείται στο πλαίσιο των απαιτητικών καθημερινών

προγραμμάτων των μαθητών/τριών.

2.3 Απόψεις εκπαιδευτικών για τις κατ' οίκον εργασίες

Πρωταρχικής σημασίας mι.::oπoί των κατ' οίκον εργασιών είναι η εξάσκτισn

των μαθητών/τριών στα όσα διδάχθηκαν στο σχολείο. η προετοιμασία τους για τα

μαθήματα της επόμενης ημέρας και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στη

διαδικασία της μάθησης (Brock, C. Η., Lapp, Ο., Flood, J., Fisher, D. & Tao Han, Κ.,

2007). Οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να έρθουν ξανά σε επαφή με την

πρnσφερθείσα γνώση, να τη μελεπΊσουν, να δουλέψουν πάνω σε αυτή εκτενώς και

κατ' αυτό τον τρόπο να την κατανοήσουν σε βάθος. Παράλληλα, μέσω αυτών των

εργασιών, ασκούνται και αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες - πέραν των

ακαδημαϊκών - και ειδικότερα δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η αυτονομία, η

υπευθυνότητα και η ευσυνειδησία απέναντι στις υποχρεώσεις τους καθώς και η

συνεπΊ διαχείριση του χρόνου και των διοριών που τους δίνονται έως την παράδοση

του έργου τους.

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί που φαίνεται να εξυπηρετούνται μέσω των εργασιών

βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις πεποιθήσεις των δαmι.::άλων αναφορικά με τη

σκοπιμότητα της ανάθεσής τους. Έρευνες με συνεντεύξεις έχουν δείξει ότι η

πλειοψηφία των δασκάλων αντιλαμβάνονται τις κατ' οίκον εργασίες ως -ένα μέσο

πρακτικής εξάσκησης των όσων έχουν διδαχθεί οι μαθητές!τριες στο σχολείο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας εκπαιδευτικού, η οποία θεωρεί -και

προφανώς αντιπροσωπεύει την τακτική και τις διδακτικές μεθόδους κι άλλων

συναδέλφων της - ότι οι εργασίες για το σπίτι συνιστούν ένα μέσο επανάJ.. n\II,.,r όσων

έχουν διατυπωθεί και εξεταστεί εντός της τάξης, καθώς και μια ευκαιρία για

εmπoόσθετπ εξάσκnσn για τους/τις μαθητές/τριες. Ακόμη, η άποψη και η
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παιδαγωγική της ιδεολογία δείχνουν ότι στις περιπτώσεις που κάποιοtfες

μαθητές/τριες φαίνονται να μην έχουν κατακτήσει κάποιες βασικές γνωστικές δομές,

είναι καλό να τους προσφέρονται επιπλέον φύλλα εργασίας για εξατομικευμένη

βοήθεια και στήριξη (Brock, C. Η., Lapp, D., Flood, J., Fisher, D. & Tao Han, Κ.,

2007).

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι δεν

προλαβαίνουν <<να βγάλουν την ύλη» στη διάρκεια της διδακτικής ώρας, με

αποτέλεσμα να αφήνουν για το σπίτι όσες ασκήσεις περισσεύουν. Αυτές οι ασκήσεις

σε συνδυασμό με εmπλέον εργασίες που ruχόν αναθέτουν οι δάσκαλοtfες συντελούν

στην πληρέστερη διερεύνηση ενός θέματος, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
,

στα πλαίσια του πεοιοοισι.ιένου διδακτικού 'ΧΡόνου Ένας ακόμη σκοπός για τον

οποίο οι δάσκαλοtfες ορίζουν εργασίες για το σπίτι, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση

συνάρτηση με το ύφος και το περιεχόμενο των εργασιών αυτών, αφορά στην

εκιιάθηση τη, Ύnήσnς πrrvών Π''''1οφοριώΥ, όπως οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, οι

σχολικές και δημοτικές βιβλιοθήκες, το διαδίκτυο (Κρασσάς, 2005).

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τη λειτουργία των εργασιών που

αναλαμβάνουν οι μαθητές/τριες, ως μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας του

σχολείου με το σπίτι. Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και

στηρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλει για μελέτη στο σπίτι προσφέροντάς του

την/απαραίτητη υλικοτεχνική, ψυχολογική και υποστηρικτική βοήθεια.

Σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, την κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν οι

εργασίες που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο των μαθηματικών. Στη

συνέχεια ακολουθεί το διάβασμα, η μελέτ/, η οποία ανατίθεται σε καθημερινή

σχεδόν βάση. Η ορθογραφία έπεται των δύο προηγούμενων διδακτικών αντικειμένων

στην κατάταξη των τύπων των κατ' οίκον εργασιών. Αξιοσημείωτο είναι το ότι η

ανάθεση εργασιών λογοτεχνικού ύφους και περιεχομένου δεν παρατ/ρήθηκε να

λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση ( Brock, C. Η., Lapp, D., Flood, J., Fisher, D. &

Tao Han, Κ., 2007).

Όσον αφορά στο διάβασμα, οι μαθητές/τριες έχουν τ/ν ευκαιρία τ/ς

ελεύθερης επιλογής και έτσι επιλέγουν να διαβάζουν κείμενα, βιβλία που εμπίπτουν

στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. MεΡΙKOίJές οοσκαλοtfες δήλωσαν όη

ζητούν από τους/τις μαθητές/τριές τους να διαβάζουν για μία χρονική περίοδο κάθε

βράδυ και να λαμβάνουν μία υπογραφή από τους γονείς τους ενδεικτική του ότι

ολοκλήρωσαν τη μελέτη τους ( Brock, οι al., 2007).
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Αναφορικά με τα προαναφερθέντα ερευνητικά δεδομένα, είναι ορθό

παιδαγωγικά να παρέχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και της αυτενέργειας

στους/στις μαθητές/τριες, όπως στο παράδειγμα με το διάβασμα κειμένων και

βιβλίων. Άλλωστε, σι αρχές της σύγχρσνης Παιδαγωγικής υπσδειιcνύσυν πως η

εκπαίδευση δεν πραγματώνεται με διαδικασίες εξωτερικής επιβολής, αλλά μέσα από

διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων

(ΜατσαΥΥσύρας, 2007, σ. 283-284). Είναι σημαντικό σι μαθητές/τριες να μην είναι

παθητικοί δέκτες της γνώσης, αλλά να εμπλέκονται στις διαδικασίες μάθησης και

έτσι να αναπτύσσουν το αίσθημα της εμmστοσυνης στις δυνατότητές τους και τον

εαυτό τους.

Έρευνες που εστιάζουν στο κατά πόσο οι κατ' οίκον εργασίες οδηγούν σε

καλύτερες ακαδημαϊκές εmδόσεις, λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των δασκάλων

εξετάζοντας, παράλληλα, την επιβεβαίωση των όσων πιστεύουν μέσα από τη

διδακτική τους συμπεριφορά απέναντι στο ζήτημα αυτό. Οι δάσκαλοι/ες στην

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υποστηρικτές του σημαίνοντα ρόλου που

διαδραματίζουν οι κατ' οίκον εργασίες στη διδακτική πράξη και στα επιθυμητά

εκπαιδευτικά αποτελέσματα στα οποία μπορούν να οδηγήσουν. Εμφορούμενοι,

λοιπόν, τέτοιων απόψεων αναθέτουν εργασίες για το σπίτι σχεδόν σε καθημερινή

βάση και ενθαρρύνουν μαθητές/τριες, αλλά και γονείς, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή

στην επιμελή και συνεπή στα χρονικά πλαίσια διεκπεραίωσή τους. Η ποσότητα των

εργασιών ποικίλει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, αν και παρατηρείται η τάση ο

αριθμός των εργασιών να αυξάνεται όσο αυξάνονται και οι τάξεις (Trautwein, υ.,

Niggli, Α., Schnyder, Ι. & Ludtke, Ο., 2009).

Παρόλα αυτά, η συχνότητα και η ποσότητα των εργασιών δεν διασφαλίζουν

την ακαδημαϊκή πρόοδο. Οι εργασίες θα πρέπει να εξυπηρετούν συγκεκριμένους

εκπαιδευτικούς σκοπούς και η ανάθεσή τους να μην αποτελεί αυτοσκοπό. Σύμφωνα

με ερευνητικά πορίσματα, οι υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις συνδέονται

περισσότερο με την ανάπτυξη κινήτρων στα πλαίσια της ανάθεσης των εργασιών τα

οποία ωθούν τους/τις μαθητές/τριες σε μια πιο ενεργή συμμετοχή και προσπάθεια και

λιγότερο με τις εργασίες που βασίζονται αποκλειστικά στην πρακτική και την

εξάσκηση (Trautwein et. al, 2009).

Αντιθέτως, ο αυστηρός έλΕγχος της διεκπεραίωσης των κατ' οίκον εργασιών

και οι αναμενόμενες κυρώσεις από το/τη δάσκαλο/α σε περίπτωση μη ολοκλήρωσής

τους είναι συνδεδεμένα με αρνητικά συναισθήματα των μαθητών/τριών γύρω από τις
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εργασίες που αναλαμβάνουν για το σπίτι. Η βαθμολόγηση των εργασιών ή ο

αυστηρός έλεγχος τους από το/τη δάσκαλο/α, ο/η οποίος/α δεν επιτρέπει την ύπαρξη

άλυτων ασκήσεων στην τάξη, ίσως θέσουν τouς!τις μαθητές/τριες υπό τον πεφασμό

να αντιγράψουν από τους/τις πιο δυνατούς/ές - σε εmδόσεις - μαθητές/τριες.

προκειμένου να διαφύγουν των δυσάρεστων, αρνητικών συνεπειών (Trautwein et. aI.

2009).

Αυτό δεν σημαίνει πως ο έλΖΥχος των εργασιών είναι κάτι κακό. Αυτό που

τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι η ,ποιότητα του ελέΥΥου. Λόγου χάρη, μία

πληροφοριακή ανατροφοδότηση κατά πάσα mθανότητα θα έχει θετικά αποτελέσματα

και τις επιθυμητές επιδράσεις στο μαθητικό πληθυσμό. Με τον όρο πληροφοριακή

εννοούμε την ανατροφοδότηση που παρέχεται στα πλαίσια της εξέτασης των κατ'

οίκον εργασιών όπου ο/η δάσκαλος!α σχολιάζει τα λάθη των μαθητών/τριών

κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση και κάλυψη των υφιστάμενων

μαθησιακών κενών ( EIawar & Como, 1985). Παράλληλα, ο/η δάσκαλος/α

ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να εστιάζουν την προσοχή τους στην

εργασία που αναλαμβάνουν, να ασχολούνται ολοκληρωτικά με αυτή και να μην

περιορίζονται απλά στο να δώσουν τη σωστή απάντηση.

Επιπροσθέτως, οι συνέπειες της ανάθεσης κατ' οίκον εργασιών είναι θετικές

στην περίπτωση της αυτόνομης ενασχόλησης των μαθητών/τριών με αυτές, ενώ

αρνηπκές όταν οι γονείς εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Η πλειοψηφία των

εκπαιδευπκών αναφέρει πως δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία

που επιδεικνύει ο/η μαθητής/τρια απέναντι στις κατ' οίκον εργασίες του (Trautwein

οl. aI, 2009).

2.4 Η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος στις κατ' οίκον εργασίες

Στο περίπλοκο θέμα των κατ' οίκον εργασιών δεν θα μπορούσαν να μείνουν

αμέτοχοι και απαθείς οι γονείς. Η άποψή τους για το αν θεωρούν τις εργασίες για το

σπίτι ωφέλιμες και απαραίτητες είναι θεπκή και οι ίδιοι τάσσονται υπέρ της

διατήρησης και της ενίσχυσης του ρόλου τους στη διδακ<ική πράξη. Πέραν όμως της

γνώμης που έχουν διαμορφώσει - και η οποία στην πλειοψηφία των γονέων είναι

θετική - αξιοσημείωτη είναι η εμπλοκή τους στο ζήτημα αυτό.

Μια εύπορη οικογένεια είναι ικανή να παρέχει στο παιδί της δικό του

δωμάπο, ησυχία και υλικά αγαθά που απαιτούνται για μια εmτυχημένη μελέτη.
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Εντούτοις, η ίδια οικογένεια ίσως είναι 'φτωχή' και υστερεί όσον αφορά στο χρόνο

που μπορεί να διαθέσει για στήριξη και σχολική υποβοήθηση. Αυτό οφείλεται στα

απαιτητικά ωράρια και στις πολλές ώρες εργασίας - συνήθως και των δύο γονέων 

σε καθημερινή βάση. Από την άλλη μεριά, μία όχι και τόσο ευκατάστατη οικογένεια

ίσως να μην έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υλικές υποδομές, ωστόσο οι γονείς

αφιερώνουν ζωτικό χρόνο από το καθημερινό τους πρόγραμμα, προκειμένου να

εμπλακούν στη σχολική ζωή των παιδιών τους και να τους προσφέρουν οποιουδήποτε

είδους βοήθεια χρειαστούν (Cooper, 2007, σ. 58). Επιπλέον, δεν θα πρέπει να

παραλείψουμε την αναφορά στο μορφωτικό επίπεδο των γονέων το οποίο

αδιαμφισβήτητα επηρεάζει την ποιότητα βοήθειας που αυτοί προσφέρουν στα παιδιά

τους.

Όπως γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς ασχολούνται

με τις κατ' οίκον εργασίες των παιδιών τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το

κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, από το εργασιακό τους ωράριο, από τη

μόρφωση που έχουν λάβει. Πρωταρχικής, εντούτοις, σημασίας αποτελεί η διάθεση

και η προσπάθεια τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τον καταλληλότερο και πιο

αποτελεσματικό για αυτά τρόπο.

Στο σημείο αυτό θίγεται και το ζήτημα της συνεργασίας του οικογενειακού

περιβάλλοντος με το σχολικό. Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται, να

συμβουλεύονται τον εκπαιδευτικό για τις παιδαγωγικά ορθότερες προσεγγίσεις των

εργασιών που οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν για το σπίτι. Η συχνή επικοινωνία

δασκάλου/ας γονέων για ένα τέτοιο μείζον ζήτημα, το οποίο απασχολεί τους/τις

μαθητές/τριες καθημερινά, είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί μια

ενδεχόμενη σόΎχυση του τρόπου με τον οποίο πρέπει οι μαθητές/τριες να

προσεΥΥίζουν τις κατ' οίκον εργασίες τους.

Η γονεϊκή εμπλοκή στις κατ' οίκον εργασίες παρουσιάζει διαφοροποιήσεις

καθώς ο τρόπος αντιμετώmσης του συγκεκριμένου ζητήματος αποτελεί προσωmκή

επιλογή και απόφαση της κάθε οικογένειας. Οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε διάφορους

τύπους γονεϊκής εμπλοκής, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται συνδυαστικά, ο κάθε

ένας χωριστά από τον άλλο, ή να εναλλάσσονται μεταξύ τους βάσει των εκάστοτε

αναγκών και συνθηκών (Cooper, 2007).

Πολλοί είναι οι γονείς που περιορίζονται στην επίβλεψη και τον iliyxo των

εργασιών των παιδιών τους, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αυτά έχουν

προετοιμαστείεπαρκώςγια την επόμενη ημέρα. Μία μερίδαγονέων θέτει κανόνεςγια
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τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους θα προσεγγίζουν τις εργασίες τους, ώστε να

αποδίδουν το μέγιστο έργο σε χρονικά διαστήματα που θα τους επιτρέπουν να έχουν

ελεύθερο χρόνο στη διάρκεια της ημέρας και να ασχολούνται και με άλλους είδους

δραστηριότητες. Εmπροσθέτως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις γονέων οι οποίοι

βοηθούν τα παιδιά τους στη διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν για το σπίτι.

Όσον αφορά στην παροχή βοήθειας, υπάρχει μία διαβάθμιση η οποία ιcυμαίνεται από

μία ενθαρρυντικού και υποστηρικτικού τύπου βοήθεια που επιτρέπει στα παιδιά τ/ν

ανεξάρτ/τ/ ενασχόληση με τις κατ' οίκον εργασίες τους, έως τ/ν βοήθεια που οδηγεί

σε επίλυση εργασιών από τους ίδιους τους γονείς με απότοκο τ/ δημιουργία ενός

αισθήματος ανικανότητας από μέρους των παιδιών (Cooper, 2007).

Σε μία προσπάθεια κριτικής προσέγγισης των προαναφερθέντων τύπων

γονεϊκής παρέμβασης, καθώς και ελέγχου της συσχέτισής τους με την ακαδημαϊκή

επιτυχία, θεωρούμε πως η προσέγγιση που περιλαμβάνει τ/ν παροχή των σωστών

κατευθύνσεων και ενδεικτικών κανόνων αναφορικά με τον ορθότερο και

αποτελεσματικότερο τρόπο εργασίας είναι αυτή που δύναται να φέρει τα καλύτερα

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είναι γεγονός πως οι μαθητές/τριες έχουν ανάγκη να

αισθάνονται ότι οι γονείς τους ενδιαφέρονται για τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Ειδικά οι μαθητές των μικρότερων τάξεων χρειάζονται αρκετά συχνά τη βοήθεια και

τις παραινέσεις των γονιών τους.

Ευθύνη των γονέων είναι να ενθαρρύνουν και να δίνουν οδηγίες στα παιδιά

τους, ώστε σταδιακά να καταστούν ικανά να οργανώνουν το χρόνο τους, να παίρνουν

αποφάσεις για τις καθημερινές υποχρεώσεις και ασχολίες τους καθώς και να

προσπαθούν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν μεθοδικά και όσο το

δυνατόν πιο αυτόνομα. Η παροχή βοήθειας θα πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα

και χωρίς να παρακωλύει την ενεργό δράση και εμπλοκή των μαθητών/τριών στις

δικές τους εργασίες.

Όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα εμπλέκονται οι

γονείς στις κατ' οίκον εργασίες των παιδιών τους είναι υποκειμενική. Οι γονείς

συνεκτιμούν διάφορους παράγοντες και αποφασίζουν για την παρέμβασή τους στα

καθήκοντα των παιδιών τους. Παράγοντας μείζονος σημασίας είναι η ακαδημαϊκή

επίδοσή τους. Συγκεκριμένα, εάν τα παιδιά τους έχουν καλή και ικανοποιητική

σχολική επίδοση, τα πηγαίνουν καλά, όπως συνηθίζεται να λέμε ,τότε η εμπλοκή τους

στις κατ' οίκον εργασίες είναι υποστηρικτική και προωθεί την αυτόνομη δράση τους.
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Στην περίπτωση που η επωOσTj των παιδιών δεν είναι καλή τότε οι γονείς επιβλέπουν

πιο στενά την εργασία των παιδιών τους και βοηθούν στη διεκπεραίωσή τους.

Όσον αφορά στην ανάμειξη των γονέων στις κατ' οίκον εργασίες, η

πλειοψηφία των δασκάλων υποστηρίζει την αυτονομία του μαθητή στην επίλυσTj και

εκπόνησή τους. Ταυτόχρονα, όπως διαπιστώθηκε ερευνητικά, οι δάσκαλοι/ες

αμφιταλαντεύονται για το αν θα πρέπει να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τον έλεγχο

και την παρέμβασTj των γονέων στις εργασίες που ανατίθενται για του σπίτι

(Trautwein, υ., Niggli, Α., Schnyder, Ι. & Ludtke, Ο. 2009). Ωστόσο, δεν Οα πρέπει

να απορρίπτουμε την ικανότητα των γονέων να παρεμβαίνουν με παιδαγωγικά ορθό

τρόπο που να συμφωνεί με τις διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις του

εκπαιδευτικού και να συμβάλλουν στη βελτίωσTj της απόδOσTjς των παιδιών τους σης

κατ' οίκον εργασίες.

2.5 Το μοντέλο των Trautweio και Koller

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί προέκυψε το μοντέλο των κατ'

οίκον εργασιών (Trautwein & Koller, 2006). Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, όταν

εξετάζουμε το ζήτημα της επίλυσTjς και διεκπεραίωσTjς των κατ' οίκον εργασιών θα

πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες που διαδραματίζουν σTjμαίνoντα ρόλο

στο/θέμα αυτό. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι μαθητές!τριες, οι εκπαιδευτικοί, οι

γονείς και το μαθησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται.

Εάν επιθυμούσαμε να κάνουμε μία αδρομερή αναφορά σε κάθε έναν από τους

ανωτέρω παράγοντες και το ρόλο τους στις κατ' οίκον εργασίες, θα ξεκινούσαμε

διευκρινίζοντας σε ποια τάξη του δημοτικού αναφερόμαστε και ειδικότερα σε ποιο

μάθημα. Κάθε τάξη και κάθε διδακτικό αντικείμενο έχει διαφορετικές απαιτήσεις και

αξιώσεις από το/τη μαθητή/τρια. Το επίπεδο κάθε μαθητή/τριας είναι διαφορετικό και

όλοtlες οι μαθητές/τριες μαζί συνθέτουν την εικόνα της τάξης και διαμορφώνουν το

συνολικό της επίπεδο. Παρατηρείται μία αμφίδρομη σχέσTj καθώς οι απαιτήσεις που

διαμορφώνονται σε κάθε τάξη εξαρτώνται από το επίπεδο των μαθητών/τριών

συνολικά αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

Το επίπεδο κάθε μαθητή/τριας προσδιορίζεται από τα κληρονομικά

χαρακτηριστικά, τις -Υνωστικές ικανότητες και την ευσυνειδησία του απέναντι στο

μαθητικό του καθήκον. Η συμπεριφορά που δείχνει ο/η κάθε μαθητής/τριας απέναντι

στις κατ' οίκον εργασίες του, η προσπάθεια που καταβάλλει προσδιορίζονται από τα

23



εξής τη συμμόρφωση, τη συγκέντρωση, τον αριθμό των εργασιών που ολοκληρώνει.

Επίσης, ο χρόνος που αφιερώνει για την εκπόνηση των εργασιών και οι μαθησιακές

στρατηγικές (γνωστικές και μεταγνωστικές) συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός

μαθησιακού περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο

αντιμετωπίζει ο/η μαθητής/τριας τις εργασίες και την επίδοσή του σε αυτές.

Ειδικότερα, η επίδοσή του προσδιορίζεται από τους βαθμούς του σε κάθε μάθημα και

από την επίδοσή του στα διάφορα διαγωνίσματα.

Δεν θα πρέπει να αμελούμε το ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στις

εργασίες που έχουν να διεκπεραιώσουν τα παιδιά τους. Αρχικά κάθε γονέας το

αντιμετωπίζει διαφορετικά καθώς είναι άλλες οι ακαδημαϊκές προσδοκίες και άλλο το

ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το σχολείο. Σημαντικό στοιχείο είναι η επικοινωνία

μεταξύ γονέα - παιδιού για τα σχολικά ζητήματα και αυτό το στοιχείο είναι

καθοριστικό για την στάση που θα έχει ο γονέας αναφορικά με τις εργασίες.

Η συμπεριφορά που θα εmδείξουν οι γονείς συνίσταται στη συχνότητα, το

πόσο δηλαδή συχνά, βοηθούν τα παιδιά τους, το πόσο συχνά ελέγχουν το αν αυτά

έχουν διεκπεραιώσει τις εργασίες τους καθώς επίσης και το χρόνο που ξοδεύουν για

να ασχοληθούν με αυτή την παράμετρο της μαθητικής ζωής των παιδιών τους. Τα

ποιοτικά στοιχεία αφορούν στις προοπτικές της βοήθειας, τη μη ηθελημένη βοήθεια,

την παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες, το επίπεδο της τάξης, του μαθητή, τα

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας και ο ρόλος των γονέων,

αλληλοσχετίζονται και διαμορφώνουν το πλαίσιο που αφορά στις κατ' οίκον

εργασίες.

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως μαθητές!τριες με υψηλές γνωσπκές

ικανότητες έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις ικανότητές τους να

συμπληρώσουν τις εργασίες τους.

Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι υψηλής ποιότητας εργασίες έχουν

συνολικά θετική επίδραση στην δημιουργία κινήτρων για μεγαλύτερη προσπάθεια.

Όταν αναφερόμαστε σε υψηλής ποιότητας εργασίες εννοούμε αυτές που είναι καλά

προετοιμασμένες, περtλαμβάνoυν σημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας και προσεκτική

συζήτηση στην τάξη σχετική με τις εργασίες των μαθητών/τριών, ώστε να υπάρξει

ανατροφοδότηση. Κλείνοντας θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε περαιτέρω ότι οι

εξατομικευμένες εργασίες μπορούν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στο να
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αναπτύξουν ευχάριστα αισθήματα και προσδοκίες ειδικά όταν προσφάτως έχουν

βιώσει μια ακαδημα"ίκή αποτυχία.

2.6 Η εξατομίκευση των κατ' οίκον εΡΎασιών

Όπως γίνεται αντιληπτό, το επίπεδο μια τάξης αποτελεί συνάρτηση του

ατομικού εmπέδου κάθε μαθητή/τριας. Κάθε μαθητής/τρια είναι μια ξεχωριστή

προσωπικότητα, με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες. Κατά πόσο

οι κατ' οίκον εργασίες που ανατίθενται από τους/τις δασκάλους/ες - σχεδόν σε

καθημερινή βάση - δύνανται να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις ατομικές

ανάγκες των μαθητών; Το ζήτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας και θα πρέπει να

απασχολεί και να προβληματίζει κάθε εκπαιδευτικό που σπεύδει να αναθέσει

εργασίες για περεταίρω εξάσκηση και κατανόηση.

Ενδεικτικές διδακτικές προσεΥΥίσεις της εξατομικευμένης ανάθεσης εργασιών

για το σπίτι αποτελούν η μείωση της ποσότητας των εργασιών για τους/τις

μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν σημαντικές ακαδημαϊκές δυσκολίες, η ποικιλία

στο ύφος και το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων που προσφέρονται για μελέτη

δεδομένων των διαφορετικών αναγνωστικών εmπέδων, οι διαφοροποιημένες λίστες

λέξεων ορθογραφίας και οι διαφορετικές ασκήσεις μαθηματικών που εξυπηρετούν τις

μοναδικές δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών/τριών.

Οι εργασίες που λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο κάθε μαθητή!τριας επιφέρουν

σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, καθώς βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις

ικανότητες του/της καθενός/μιάς στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παρόλα αυτά, οι

περισσότεροι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της ανάθεσης των ίδιων εργασιών - ως

προς την ποσότητα και το περιεχόμενο - στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού,

καθότι αυτό είναι mo βολικό και εύκολο για αυτούς.

Επιπλέον, αισθάνονται πως αν ακολουθήσουν τις διδακτικές αρχές μιας

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και προσφέρουν στους/στις μαθητές/τριες ασκήσεις

ανάλογες του επιπέδου τους, θα αδικήσουν τους/τις αδύναμους/ες μαθητές/τριες και

θα τους στιγματίσουν με την ταμπέλα του/της «κακού/ής μαθητή/τρια9~. Δεδομένου,

όμως, ότι όλοι/ες οι μαθητές/τριες έχουν - ως ένα βαθμό - συνείδηση του επιπέδου

και των δυνατοτήτων τόσο των δικών τους όσο και των συμμαθητών/τριών τους, οι

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους και στις ατομικές ανάΎΚες

των μαθητών. Αδικία δεν αποτελεί να διαφοροποιείς τις εργασίες που παραδίδεις στα
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παιδιά, αλλά το να δίνεις σε όλα το ίδιο υλικό προς επεξεργασία αγνοώντας το

δικαίωμά τους να προσπαθήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες

τους.

2.7 Ο ρόλος της ανατροφοδότησης στις κατ' οίκον εργασίες

Οι κατ' οίκον εργασίες, οι οποίες δίνονται όχ:ι απλά για εξάσκηση και

περεταίρω εμπέδωση, αλλά και για να διαπιστώσει ο δάσκαλος nς αδυναμίες και τα

εκπαιδευτικά κενά των μαθητών του, καλούνται πληροφοριακές. Ο δάσκαλος

προσφέρει εργασίες που το ύφος και το περιεχόμενο τους του επιτρέπει τη

διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει και

κατακτήσει τη γνώση, ώστε στη συνέχεια να σχεδιάσει τις κατάλληλες διδακτικές

ενέργειες που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου της τάξης του.

Μολονότι η ποιότητα των κατ' οίκον εργασιών είναι ένας σημαντικός

παράγοντας που επιδρά στην επίδοση των μαθητών/τριών, εντούτοις η ανάθεση και ο

έλΖΥχος τους θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα αναπόσπαστο μέρος της

διδασκαλίας, την ανατροφοδότηση. Μέσα από τη διδακτική φάση της

ανατροφοδότησης, ο/η εκπαιδευτικός σχολιάζει τα λάθη των μαθητών/τριών του/της,

προβαίνει σε συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση και τους ενθαρρύνει να

εστιάζουν την προσοχή τους και να αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στις εργασίες τους

χωρίς η μόνη τους έγνοια να είναι το να δώσουν τη σωστή απάντηση. Μέσα από τη

διδακτική φάση της ανατροφοδότησης ο/η εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί την

απήχηση των διδακτικών του μεθόδων και διαπιστώνει τις αJJ...αγές που πρέπει να

κάνει ώστε να βελτιώσει τις διδακτικές του/της προσεγγίσεις προς όφελος των

μαθητών/τριών του/της.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο/η δάσκαλoςlα μπορεί να

προσφέρει ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριές του/της. Οι μαθητές/τριες

αποκτούν πληροφορίες σχετικά με το σημεία που κατανοούν, αλλά και για αυτά στα

οποία συναντούν δυσκολίες ως προς την κατανόησή τους. Επιπλέον, δέχονται

παραινέσεις, οδηγίες και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να βελτιωθούν και

επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που κατά καφούς τίθενται στα πλαίσια του

προγράμματος σπουδών. Για τoυς/nς εκπαιδευτικούς, η ανατροφοδότηση σημαίνει

πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, ώστε να γνωρίζουν
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ποια τι πρέπει να κάνουν και πως θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τη συμπεριφορά

τους στο εξής (Hattie, J. & TimperIey, Η. 2007). Η διδακπκή φάση της

ανατροφοδότησης είναι εξίσου σημαντική και για τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως και

για τους/τις μαθητές/τριες. Όταν από αυτή μαθαίνουν αμφότεροι οι παράγοντες της

διδακτικής πράξης, τότε αποκτά αξία και ουσία.

Πέραν της ανατροφοδότησης που προέρχεται από τους/τις δασκάλους/ες, οι

ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαίνοντα ρόλο μέσω της

εκτίμησης της απόδοσής τους στις κατ' οίκον εργασίες τους. Γνωρίζοντας και

έχοντας κατανοήσει το μαθησιακό αντικείμενο καθώς και τα κριτ/ρια με τα οποία θα

ελεγχθεί η εργασία τους, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναστοχαστούν πάνω στην

προσπάθειά τους και να βελτιωθούν.

Οι κατ' οίκον εργασίες είναι αναγκαίο να ελέγχονται και να εξετάζονται με

συνέπεια και σε διαρκή βάση. Πέραν της πληροφόρησης που δέχονται οι

μαθητές/τριες για τα τυχόν αδύναμα σημεία τους, η ουσία της ανατροφοδότησης

έγκειται στην προσοχή και τη σημασία που επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός στη δουλειά

και στην προσπάθειά τους. Η αδιαφορία ή η αμέλεια του/της εκπαιδευτικού απέναντι

στις εργασίες που ο/η ίδιος/α έχει παραδώσει στους/στις μαθητές/τριες είναι πιθανό

να οδηγήσει σε αδιάφορη μελλοντική αντιμετώπισή τους από μέρους των

μαθητών/τριών. Όταν οι μαθητές/τριες παρατηρούν ότι ο κόπος τους όχι μόνο δεν

ανταμείβεται αλλά ούτε καν μνεία σε αυτόν δε γίνεται. τότε μειώνεται ο ζήλος και η

επιθυμία τους να καταβάλλουν τα μέγιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Κατά

συνέπεια, είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να αναθέτουν εργασίες έχοντας

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς κατά νου, την πρόθεση να αφιερώσουν

χρόνο στο να παρέχουν σχετικές εξηγήσεις και οδηγίες καθώς και τη διάθεση να

ελέγξουν και να εξετάσοw επιμελώς τα αποτελέσματα τις προσπάθειας των

μαθητών/τριών τους.
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3. Οι κατ' οίκον εργασίες στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

Όπως έχει προαναφερθεί στην παρούσα εργασία, η προετοιμασία για τα

μαθήματα της επόμενης μέρας αποτελεί μία από τις βασικότερες λειτουργίες του

ολοήμερου δημοηκού σχολείου. Οι δάσκαλοι/ες της μεταμεσημβρινής ζώνης

καταβάλλουν μεγάλη και φΙλότιμη προσπάθεια, ώστε οι μαθητές/τριες να αποχωρούν

από το ολοήμερο έχοντας διεκπεραιώσει το σύνολο των εργασιών που τους ανέθεσε

ο/η δάσκαλος/α της πρωινής ζώνης στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας και των

Μαθημαηκών (Παππάς, 2006).

Ο χρόνος που διαήθεται για την προετοιμασία των μαθημάτων στο ολοήμερο

πολλές φορές θεωρείται ανεπαρκής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ολοήμερου

δημοτικού σχολείου, για τις τάξεις Α' και Β' προβλέπονται 10 ώρες την εβδομάδα,

ενώ για ης υπόλοιπες τάξεις (Γ', Δ', Ε' και ΣΓ) 7-8 ώρες. Εάν, μάλιστα,

αναλογιστούμε ότι η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 35 λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τον

περιορισμένο χρόνο που παραχωρείται στα πλαίσια του ολοήμερου για την

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας, ειδικά όσον αφορά τις

μεγαλύτερες τάξεις (Παππάς, 2006).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των

μαθητών/τριών καθώς και των γονέων σχετικά με το χρόνο που αφιερώνεται στις

κατΊ οίκον εργασίες. Στη συνέχεια, παραθέτουμε τα πορίσματα ορισμένων ερευνών

τα οποία θα μας διαφωτίσουν επί του θέματος και θα μας πληροφορήσουν για την

επικρατούσα εκπαιδευτική κατάσταση στο ολοήμερο.

Προτού όμως επικεντρωθούμε στα ερευνητικά αποτελέσματα, οφείλουμε να

συλλογιστούμε τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχεήζονται με το διαθέσιμο χρόνο

για τις κατ' οίκον εργασίες και αντιμετωπίζει - κατά κύριο 'λόγο - ο/η δάΣΙCαλoς/α

που εργάζεται στο ολοήμερο.

Αρχικά, ο/η δάσκαλος!α της πρωινής ζώνης πολλές φορές αδυνατεί να

αξιοποιήσει κατάλληλα το διδακτικό χρόνο, ώστε η μαθησιακή διαδικασία και οι

εργασίες να ολοκληρώνονται εντός της σχολικής τάξης. Η αδυναμία αυτή οφείλεται

ενδεχομένως σε έλλειψη προγραμματισμού και οργανωμένου σχεδιασμού της

διδασκαλίας, σε λανθασμένη διδακτική προσέγγιση του νέου διδακτικού

αντικειμένου ή σε έλλειψη της απαιτούμενης πείρας (Παππάς, 2006). Ακόμη, η

απουσία ενός συνεργατικού κλίματος μεταξύ των δασκάλων του πρωινού και του

μεσημβρινού προγράμματος αποτελεί μείζον πρόβλημα σε πολλά ολοήμερα σχολεία.
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Είναι αναγκαίο οι δάσκαλοι του κανονικού προγράμματος να συνειδητοποιήσουν τη

συμπληρωματική λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και τη σημασία της

εmκοινωνίας με τους/τις συναδέλφους τους προς όφελος μιας κοινής γραμμής

πλεύσης στο ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών.

Σε αυτό το σημείο αξίζει μία σύντομη μνεία στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης

συνεργατικού κλίματος μεταξύ των δασκάλων της πρωινής και της μεταμεσημβρινής

ζώνης. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος με τους

εκπαιδευτικούς του ολοήμερου προγράμματος είναι μείζονος σημασίας στη διδακτική

πράξη. Η απουσία συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των δασκάλων αποβαίνει εις

βάρος των μαθητών/τριών και των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων. Ειδικότερα,

στερεί από τους/τις δασκάλους/ες τη δυνατότητα μιας συντονισμένης παρέμβασης, η

οποία οδηγεί σε αποτελεσματικότερη προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων και

σε καλύτερη κατανόηση της ύλης από τον μαθητικό πληθυσμό. Εmπροσθέτως, μέσω

της συνεργασίας δύνανται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ενδέχεται να

προκύψουν είτε σε μαθησιακό, οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την

εγκύκλιο του Ολοήμερου Δημοπκού σχολείου (Εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ,

Φ.12/725/66545/ΓΙ/9-6-2009), οι δάσKαλoιJες της πρωινής ζώνης συνεργάζονται

στενά με τουqτις δασκάλουqες της μεταμεσημβρινής ζώνης, ανταλλάσσουν απόψεις

και επανασχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, όπου κριθεί απαραίτητο. ,Οι συναντήσεις

αυτές πραγματοποιούνται σε καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας - τουλάχιστον μία

την εβδομάδα, η οποία ορίζεται στην αρχή του σχολικού έτους με απόφαση του

Συλλόγου Διδασκόντων (Εγκύκλιος Ολοημέρου Δημοπκού Σχολείου 2009).

Επιπροσθέτως, πρόβλημα συνιστά ο αριθμός των μαθητών/τριών που

στελεχώνουν τα τμήματα του ολοημέρου, ο οποίος σύμφωνα με τις εγκυκλίους του

ΥΠΕΠΘ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 παιδιά (Εγκύκλιος Ολοήμερου σχολείου,

Φ.121 773177094ΙΓ Ι 128-7-2006). Σε αντίθετη περίπτωση, οι λειτουργίες του

ολοημέρου δεν επιτελούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και τοιουτοτρόπως μειώνεται η

αποτελεσματικότητά του. Εάν συνυπολογιστεί και το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο

που υφίσταται σε κάθε τμήμα, τότε αντιλαμβανόμαστε πως ο/η εκπαιδευτικός έχει να

ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών/τριών υψηλών και χαμηλών

επιδόσεων απαντώντας στις ανάγκες έκαστου/ης μαθητή/τριας στο δεδομένο

διδακτικό χρόνο (Παππάς, 2006). Τέλος, ο όγκος των κατ' οίκον εργασιών συνιστά

πρόβλημα που για να επιλυθεί θα πρέπει ο/η κάθε εκπαιδευτικός να στοχαστεί τους

βαθύτερους λόγους ανάθεσης κατ' οίκον εργασιών, τις εmδιώξεις και τους
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εκπαιδευτικούς στόχους καθώς και την αποτελεσματικότητα του πλήθους των

εργασιών που προσφέρουν στις σχολικές εmδόσεις των μαθητών/τριών.

Αυτό που αξίζει να εmσημάνουμε είναι ότι η κάθε παράμετρος που σχετίζεται

με τις κατ' οίκον εργασίες θα πρέπει να συνεξετάζεται με τις υπόλοιπες παραμέτρους,

καθότι ένα πολύπλοκο ζήτημα, όπως αυτό των κατ' οίκον εργασιών, δεν είναι

απόρροια ενός μόνο προβληματικού παράγοντα, αλλά συνιστά αποτέλεσμα της

αλληλεπίδρασης των διαφορετικών παραμέτρων που το συνθέτουν.

3.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση: οι κατ' οίκον εργασίες στο ολοήμερο σχολείο

Η αναγκαιότητα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στη σύγχρονη

εκπαιδευτική πραγματικότητα υποδεικνύεται από γνωστικούς, παιδαγωγικούς αλ/.ά

και κοινωνικούς λόγους (Δεμίρογλου, 2005, σ. 29 -56). Το πρόγραμμα σπουδών του

Ολοημέρου παρέχει την ευκαφία στους μαθητές και τις μαθήτριες να καλυτερεύσουν

τις επιδόσεις τους βάσει των ατομικών αναγκών και δεξιοτήτων τους, να

αναβαθμίσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με συμμαθητές/τριες και

εκπαιδευτικούς, καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες υπευθυνότητας και

ευσυνειδησίας απέναντι στις υποχρεώσεις τους.

Ανάμεσα στους σκοπούς λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

εντοπίζεται η προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Ειδικότερα

επισημαίνουμε την διεκπεραίωση των κατ' οίκον εργασιών, τις οποίες ο/η

δάσκαλος/α της πρωινής ζώνης αναθέτει στους/στις μαθητές/τριες στα διδαιcrΙKά

αντικείμενα - κυρίως - της Γλώσσας και των Μαθηματικών, στα πλαίσια της

μεταμεσημβρινής ζώνης. Πρόκειται για ένα αδιαμφισβήτητα σημαντικό σκοπό, ο

οποίος αποτελεί σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων

φορέων (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, πολιτείας).

Η εξέταση και η διαπίστωση των απόψεων και των αντιλήψεων των ανωτέρω

φορέων θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω έρευνας σε αντιπροσωπευτικά δείγματα

κάθε πληθυσμού. Στο παρόν κεφάλαιο, επιδιώκεται μία σύντομη επισκόπηση των

ερευνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις απόψεις των δασκάλων, των

μαθητών/τριών και των γονέων γύρω από το θέμα των κατ' οίκον εργασιών στο

ολοήμερο σχολείο.
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3.1.1 Απόψεις εκπαιδευτικών

Αρχικά, παραθέτουμε την οπτική των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στην

πλεωψηφία τους τάσσονται υπέρ της χρησιμότητας και της ωφελιμότητας των κατ'

οίκον εργασιών στη διδαΙCΤΙκή πράξη και για το λ/γο αυτό αναθέτουν συχνά, αν ό'Χ!

καθημερινά, εργασίες για το σπίτι. Σε έρευνα των Θωίδη και XανιωτάΙCΗ,

διαπιστώθηκε ότι περίπου οι ισοί από του, ε ω θέντες εκπαιδευτικούς που

εργάζονται στο ολοήμερο συγκλίνουν προ<: τ/ν αναγκαιότητα των κατ' οίκον

εργασιών εστιάζοντ!Κ. στους....::ριωστικού!;.-στόχο που επιδιώκονται μέσω αυτών. Η

επιδίωξη παιδαγωγικών στόχων - όπως η αυτόνομη μάθηση - δεν υποστηρίχτηκε σε

μεγάλο ποσοστό από τους/τις εκπαιδευτικούς (ούτε από το 1/5 αυτών).

Όσον αφορά στο χαρακτήρα των κατ' οίκον εργασιών, η συντριπτική

πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί ότι η διεκπεραίωση των εργασιών για το σπίτι

πρέπει να είναι υποχρεω.ηκή..-Αναφορικά με το ζήτημα της βαθμολόγησης, τα

ποσοστά όσων εmκροτούν την ανελλιπή βαθμολόγηση των εργασιών με αυτών που')

απορρίπτουν εντελώς αυτή την τακτική κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 25%. Ι

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημάνουμε πως ο λόγος για τον οποίο τίθενται υπό

συζήτηση ο υποχρεωτικός χαρακτήρας και η βαθμολόγηση των εργασιών για το σπίτι

έγκειται στην αντίληψη ότι οι κατ' οίκον εργασίες αποτελούν φορέα εκπαιδευτικών

και: κοινωνικών ανισοτήτων. Ο/η δάσκαλος/α μοιράζει κοινές και χωρίς καμία

διαφοροποίηση ως προς τις ατομικές μαθητικές ανάγκες εργασίες, οι οποίες

βελτιώνουν τις επιδόσεις των δυνατών μαθητών και επιδεινώνουν τις δυσκολίες των

αδυνάμων.

Σε μία προσπάθεια συσχετισμού δύο ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως του

φύλου και της πεποίθησης ότι οι κατ' οίκον εργασίες πρέπει να βαθμολογούνται,

διαmστώθηκε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι αυτές που εmδοκιμάζουν τη

βαθμολόγηση σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Επιπλέον, η

μεταβλητή 'ηλικία' διαδραματίζει, όπως αποδεικνύεται ερευνητικά, σημαίνοντα ρόλο ,
στις επικρατούσες αΥηλήψεις για τις κατ' οίκον εργασίες. Μεγαλύτερης ηλικίας Ί

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εργασίες αυτές βελτιώνουν τη σχολική επίδοση, ενώ }

μικρότερης ηλικίας συνάδελφοί τους πιστεύουν στη συμπληρωματική στο έργο του/

σχολείου λειτουργία τους. Προφανώς, οι νέες γενιές εκπαιδευτικών έχουν 'J
προβληματιστεί περισσότερο επί των κατ' οίκον εργασιών και έχουν φτάσει σε

σημεία αμφισβήτησης του ρόλου και της αποτελεσματικότητάς τους στη διδακτική;
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πράξη. Για το λόγο αυτό, ίσως, να πιστεύουν στο συμπληρωματικό τους ρόλο στην

ουσιαστική δουλειά που πραγματοποιείται εντός της τάξης.

Στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο χώρο και το χρόνο πραγματοποίησης

των κατ' οίκον εργασιών, σι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν αντιλήψεις που

υποδεικνύουν τον κύριο στόχο του ολοήμερου σχολείου, τη μετατροπή δηλαδή των

κατ' οίκον εργασιών σε σχολικές. Αν επιθυμούσαμε να μιλήσουμε με αριθμούς και

ειδικότερα με ποσοστά, θα επισημαίναμε πως το 70% περίπου των δασκάλων θεωρεί

ότι ο πιο κατάλληλος χώρος και χρόνος για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών

είναι το ολοήμερο σχολείο. Αμέσως μετά, το 25% των εκπαιδευτικών θεωρεί ως

παιδαγωγικά ενδεδειγμένο χώρο και χρόνο το πρόγραμμα μαθημάτων της πρωινής

ζώνης. Πολύ μικρό το ποσοστό των δασκάλων (μόλις 5%) που προτιμούν το σπίτι ως

καταλληλότερο χώρο και χρόνο για nς εργασίες που αναθέτουν στους/στις

μαθητές/τριές τους.

Κατά συνέπεια, παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί επικροτούν το ρόλο και

τους στόχους του ολοήμερου σχολείου στο ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών. Στη

διάρκεια του ολοημέρου, οι μαθητές/τριες θα προετοιμάζονται για τα μαθήματα της

επόμενης μέρας, θα κατανοούν εις βάθος όσα διδάχθηκαν από το/τη δάσκαλο/α της

πρωινής ζώνης και θα επιλύουν κάθε απορία και προβληματισμό τους βελτιώνοντας

έτσι το μαθησιακό τους επίπεδο.

Ένα ενδιαφέρον σημείο που εξετάστηκε στην έρευνα αποτελεί η

ανατροφοδότηση που ο/η δάσκαλος/α παρέχει όταν έρθει η ώρα του ελέγχου της

διεκπεραίωσης των κατ' οίκον εργασιών. Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων\

του ολοημέρου αναφέρει πως βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να \\
Ι

ολοκληρώσουν nς εργασίες τους και δεν αρκείται σε μία απλή επίβλεψη. Συχνά, οι Ι
•

εργασίες συζητιούνται στον πίνακα και πολλές φορές ο/η δάσκαλος/α χωρίζει τουqτις

μαθητές/τριες σε ομάδες προκειμένου το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού να φέρει

εις πέρας τις υποχρεώσεις του. Αρκετά ευοίωνο κρίνεται το ποσοστό των δασκάλων\

του ολοημέρου (36%) που απευθύνεται στον/στην κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά και Ι

του προσφέρει την ευκαιρία να λύσει τις προσωπικές του απορίες και να οδηγηθεί Ι

στη συμπλήρωση των εργασιών του μέσα από την κατανόηση και την εμπέδωση καιl

όχι μέσα από την παθητική τακτική της αντιγραφής από τoυς/nς συμμαθητές/τριές

του/της ή τον/την δάσκαλο/α.

Εντούτοις, η προσοχή των εκπαιδευτικών εστιάζεται στα μαθήματα της

Γλώσσας και των Μαθηματικών και οι περισσότεροι από αυτούς ασχολούνται με τιt
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υπόλοιπα μαθήματα μόνο όταν τους περισσέψει χρόνος. Άλλωστε και οι οδηγίες του

Υπουργείου επικεντρώνονται στην προετοιμασία των συγκεκριμένων διδακτικών

αντικειμένων για την επόμενη ημέρα.

(
Το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών προωθείται σε

ικανοποιητικό βαθμό λαμβανομένων υπόψη των απαντήσεων που έδωσαν οι

εκπαιδευτικοί σε σχετική ερώτηση. Εντούτοις, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι οι

μαΟητές/τριες δεν διαθέτουν τετράδιο στο οποίο να σημειώνουν τις υποχρεώσεις τους

για το σπίτι μέσω του οποίου να μπoρoύ~ να ενημερώνονται σχετικώς αφενός οι

εκπαιδευτικοί του ολοημέρου και αφετέρου οι γονείς.

Αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες στο ολοήμερο, οι δάσκαλοι/ες στην

πλεωνότητά τους υποστηρίζουν πως δεν ισχύει η άποψη ότι εmKρατεί θόρυβος και

φασαρία που δεν επιτρέπει στα παιδιά να συγκεντρωθούν. Επιπλέον, διαφωνούν και

με την άποψη ότι στο ολοήμερο σχολείο διεκπεραιώνονται μόνο οι εύκολες ασκήσεις

που επιλύονται μηχανικά, καθώς αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερη σκέψη και

συγκέντρωση. Συνεπώς, οι συνθήκες της μεταμεσημβρινής ζώνης του ολοήμερου

σχολείου, όπως παρουσιάζονται μέσα από τις απαντήσεις των δασκάλων που

εργάζονται σε αυτό, επιτρέπουν την ενασχόληση με κάθε λ<ΥΥής δραστηριότητα είτε

αυτή απαιτεί πολλή ή λιγότερη συγκέντρωση.

Ακόμη, ο διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία και μελέτη θεωρείται

ικανοποιητικός από τους/τις εκπαιδευτικούς σε ένα αρκετά υψηλό βαθμό. Το σημείο

στο οποίο οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται και ανθίστανται είναι ο αριθμός των

μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα του ολοημέρου. Συνεπώς, σε περιπτώσεις τμημάτων

με μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών, αν και ο χρόνος επαρκεί, ο/η δάσκαλος/α δεν

προλαβαίνει να ασχοληθεί εκτενώς με κάθε μαθητή/τρια. Η λύση, λοιπόν, δεν

έγκειται στην αύξηση του χρονικού διαστήματος στο οποίο οι μαθητές/τριες μελετούν

και προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα καθότι μία τέτοια ρύθμιση θα απέβαινε

εις βάρος των άλλων διδακτικών αντικειμένων και του γενικότερου παιδαγωγικού

χαρακτήρα του μεσημβρινού προγράμματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί

στον αριθμό των τμημάτων του ολοημέρου, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15

παιδιά.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι

μαθητές/τριες επιστρέφουν στο σπίτι τους έχοντας ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Οι

δάσκαλοι/ες υποστήριξαν τη συγκεκριμένη άποψη σε ποσοστό 62%. Πρόκειται για

ένα ποσοστό που μολονότι είναι θετικό, εντούτοις εγείρει ανησυχίες αναφορικά με τη
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δουλειά που πραγματοποιείται στο ολοήμερο σχολείο και το αν οι μαθητές/τριες

φεύγοντας στις τέσσερις το απόγευμα από το σχολείο έχουν ακόμη υποχρεώσεις που

πρέπει να φέρουν εις πέρας στο σπίτι. Εάν ληφθούν υπόψη και οι εξωσχολικές

δραστηριότητες που καταλαμβάνουν σημαίνουσα θέση στο καθημερινό πρόγραμμα

των παιδιών, τότε αντιλαμβανόμαστε το λόγο για τον οποίο θα ήταν αδιανόητο

ένας/μία μαθητής/τρια να παρακολουθεί τα μαθήματα της μεταμεσημβρινής ζώνης

από τη στιγμή που επιστρέφοντας στο σπίτι θα είχε περισσότερη από μία ώρα

μελέτης.

Κλείνοντας τη σύντομη επισκόπηση στα δεδομένα της έρευνας, αξίζει μία

αναφορά στο ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών και στις συζητήσεις που

πραγματοποιούνται σχετικά με αυτό. Το αν οι κατ' οίκον εργασίες αποτελούν κύριο

θέμα συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε σε ένα ποσοστό 70% του

συνόλου των ερωτηθέντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ενημερωθεί και

έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η μερίδα

των δασκάλων που δήλωσε ότι δεν έχει λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση συνήθως

δεν συζητά πολύ για το θέμα των εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι.

3.1.2 Απόψεις μαθητών

ι Πέραν των ανnλήψεων των εκπαιδευτικών, αξίζει να παραθέσουμε τις

απόψεις των μαθητών/τριών που φοιτούν στο ολοήμερο σχολείο σχετικά με τις κατ'

οίκον εργασίες, ώστε η ερευνητική μας επισκόπηση να μην είναι μονομερής.

Άλλωστε οι έρευνες που κατά καιρούς διεξάγονται και έχουν ως θέμα τις κατ' οίκον

εργασίες θέτουν στο επίκεντρο τους/τις μαθητές/τριες, καθ' ότι αυτοί είναι οι άμεσα

ενδιαφερόμεν01/ες και εμπλεκόμενοι/ες στο ζήτημα αυτό. Πραγματικά, είναι

παιδαγωγικά ορθό και συνετό να ζητούμε τη γνώμη των παιδιών για θέματα που τους

αφορούν και κατ' αυτό τον τρόπο να τα εμπλέκουμε στη διδακτι.κή πράξη.

Σε έρευνα των Χαν1ωτάκη και Θωίδη (2007) διερευνήθηκαν οι απόψεις

μαθητών/τριών του ολοήμερου σχολείου για τις κατ' οίκον εργασίες. Αρχικά, οι

μαθητές/τριες στη συντριπτική πλειονότητά τους θεωρούν ότι θα πρέπε1 υποχρεωηκά

ο δάσκαλος να τους αναθέτει εργασίες γ1α το σπίτι. Την άποψή τους αυτή τη

στηρίζουν στην πεποίθησή τους ότι οι κατ' οίκον εργασίες τους βοηθούν πρωτίστως

στο να βελτιώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις και δευτερευόντως στο να

εμπεδώνουν τα όσα έχουν δ1δαχθεΙ Ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών/τριών
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υποστήριξε την ιδέα της αυτόνομης μάθησης, όπως αυτή προωθείται μέσω της

προσφοράς εργασιών για το σπίτι.

Μολονότι οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα και τη

χρησιμότητα των κατ' οίκον εργασιών, εντούτοις φαίνεται ότι η ενασχόληση με τις

κατ' οίκον εργασίες τους δεν τους είναι τόσο ευχάριστη και την αντψετωπίζουν ως

ένα «αναγκαίο KαKό~~. Ι-Ι μερίδα του μαθητικού πληθυσμού που ισχυρίστηκε ότι η

συμπλήρωση των κατ' οίκον εργασιών είναι μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη

ασχολία αγγίζει μόλις το ποσοστό 10%. Το ποσοστό αυτό εγείρει ανησυχίες όσον

αφορά στο περιεχόμενο και το ύφος των εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να

παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να μην είναι μονότονες και κοινότυπες.

Μία παράμετρος που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι και η ποσότητα των κατ'

οίκον εργασιών. Οι μαθητές!τριες σε ποσοστό 60% δήλωσαν πως είναι

ικανοποιητικός ο αριθμός των εργασιών που τους αναθέτει ο/η δάσκαλος/α.

Εντύπωση προκαλεί πως σε ποσοστό περίπου 30%, οι μαθητές!τριες θεωρούν ότι οι

εργασίες είναι λίγες ή πολύ λίγες, ενώ μόλις το Ι 0% υποστήριξε ότι είναι πολλές ή

πάρα πολλές. Κατά συνέπεια, οι μαθητές/τριες δεν διαφωνούν με την ποσότητα της

δουλειάς που τους προσφέρεταιγια το σπίτι και ένα αξιόλογο ποσοστό από αυτούς θα

εmθυμούσελίγη περισσότερηδουλειά.

Ικανοποιημένοιφάνηκαν στην πλειοψηφία τους οι μαθητές/τριες, όπως και οι

εκπαιδευτικοί (σε αντίστοιχη έρευνα), με το χρόνο που αφιερώνεται στο ολοήμερο

για την ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών. Οι υπόλοιποι μαθητές!τριες,

προφανώς, έδειξαν να μη συμφωνούν με το χρόνο που διατίθεται στο ολοήμερο για

τις εργασίες και να χρειάζονταιλίγο περισσότερο. Από αυτή τη μερίδα του μαθητικού

πληθυσμού υπήρξε ένα άξιο λόγου ποσοστό το οποίο δήλωσε ότι δεν ολοκληρώνει

την προετοιμασία του για την επόμενη μέρα στο ολοήμερο και επιστρέφοντας στο

σπίτι χρειάζεται επιπλέον χρόνο προκειμένουνα αποπερατώσειτις υποχρεώσειςτου.

Πέραν του χρόνου, σημαίνοντα ρόλο φάνηκε να διαδραματίζει και η τάξη,

όσον αφορά την ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο ολοήμερο σχολείο.

Μαθητ,;qΤΡιΖς που φοιτούν στις μεΥαλύτερες τάξεις (ιcυρίως πέμπτη και έκτη, αΊ:λ.ά

και ως ένα βαθμό τετάρτη και τρίτη) και δεδομένων των αυξημένων υποχρεώσεων

τους εν συΎΚρίσει με μικρότερες τάξεις, δηλώνουν ότι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν

τις εργασίες τους στη διάρκεια της μεταμεσημβρινήςζώνης.

Επομένως, πολλοί είναι οι μαθητές!τριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα

σπουδών του ολοήμερου σχολείου και εmστρέφοντας στο σπίτι δαπανούν χρόνο,
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προκειμένου να είναι καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Οι περισσότεροι

μαθητές!τριες ξοδεύουν λιγότερη από μία ώρα στο σπίτι, ενώ το 40% των

ερωτηθέντων/εισών μαθητών/τριών χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα. Μάλιστα,

όσο πιο μεγάλη είναι η τάξη στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια, τόσο περισσότερο

χρόνο δαπανά στο σπίτι επιστρέφοντας από το ολοήμερο.

Οι μαθητές/τριες σε ποσοστό 73% δήλωσαν πως φεύγοντας από το σχολείο

έχουν κατανοήσει ακριβώς αυτό που τους ζητείται να κάνουν στις εργασίες τους.

Όμως, αρκετοί/ές είναι αυτοί/ές που συναντούν δυσκολίες στη διεκπεραίωσή τους

στο ολοήμερο σχολείο. Συνήθως, οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη

συμπλήρωση των εργασιών τους είναι αυτοί που δεν έχουν κατανοήσει αυτό που τους

ζητείται να κάνουν. Και εδώ έγκειται η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των

εκπαιδευτικών της πρωινής και της μεταμεσημβρινής ζώνης. Η συνεννόηση και η

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών παρέχει τη δυνατότητα στους/στις

δασκάλους/ες του ολοημέρου να μπορούν να δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις και

οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες.

Στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες συναντήσουν κάποια δυσκολία

απευθύνονται στους γονείς τους για βοήθεια σε ποσοστό περίπου 40%. Ένα πολύ

μικρό ποσοστό δήλωσε ότι απευθύνεται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Το αξιοσημείωτο

είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες επιλύουν τις κατ' οίκον εργασίες μόνοι/ες

τους. Πάντως σε ερώτηση για τον χώρο και το χρόνο που επιθυμούν οι μαθητές/τριες

να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους, η απάντηση των περισσότερων αφορούσε στο

σχολικό χώρο και ειδικότερα στη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου. Μάλιστα οι

μαθητές δήλωσαν πως συνεργάζονται σε ποσοστό 30% με τους/τις συμμαθητές/τριές

τους και έτσι διευκολύνονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι

μαθητές/τριες υποστήριξαν ότι στο ολοήμερο επικρατεί ένα κλίμα ανησυχίας και

φασαρίας και ότι οι εργασίες που εκτελούν στη διάρκειά του είναι εργασίες

μηχανικού τύπου που δεν απαιτούν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης. Η συγκεκριμένη

μερίδα του μαθητικού πληθυσμού είναι αυτή που ασπάζεται την άποψη ότι οι κατ'

οίκον εργασίες πρέπει να υλοποιούνται στο σπίτι και όχι στο χώρο του σχολείου.

Σε μία προσπάθεια αντιπαράθεσης των απαιτήσεων των μαθητών/τριών του

ολοημέρου και των μαθητών/τριών του ημιημερήσιου σχετικά με τις λειτουργίες, τη

χρονική διάρκεια, το χώρο και το χρόνο διεκπεραίωσής των κατ' οίκον εΡΎασιών,

διαπιστώνουμε πως υπάρχει σύγκλιση αJJ..ά και διάσταση απόψεων. Οι μαθητές!τριες
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που παρακολουθούν το ολοήμερο και το ημιημερήσιο συμφωνούν ότι οι κατ' οίκον

εργασίες τούς βοηθούν στην εμπέδωση των διδακτικών αντικειμένων καθώς και στη

βελτίωση των επιδόσεών τους. Το σημείο στο οποίο διαφέρουν είναι ο χρόνος που

χρειάζονται στο σπίτι για να επιλύσουν τις εργασίες τους, οι μεν μαθητές!τριες του

ολοημέρου που ήδη στο ολοήμερο έχουν ξεκινήσει τη διεκπεραίωσή τους και οι δε

μαθητές!τριες του ημιημερήσιου οι οποίούες ολοκληρώνουν τις εργασίες τους εξ

ολοκλήρου στο σπίτι.

3.1.3 Απόψεις γονέων

Η επισκόπηση των ερευνών που αφορούν στις αντιλήψεις των εμπλεκόμενων

φορέων θα ήταν πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη αν σε αυπΊ συμπεριληφθούν οι

αντιλήψεις των γονέων για τις κατ' οίκον εργασίες. Μία σύντομη αναφορά στα

ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύει πως οι γονείς συμφωνούν στην αναγκαιότητα και

τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κατ' οίκον εργασιών. Οι στόχοι που πιστεύουν ότι

επιτελούνται μέσω αυτών των εργασιών είναι κυρίως γνωστικοί και σχετίζονται με τη

βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών τους. Όπως προκύπτει από τις

απανπΊσεις τους, η μόνη τους παρέμβαση θα μπορούσε να σχετίζεται με την αύξηση

του αριθμού των κατ' οίκον εργασιών. Άλλωστε είναι γνωσπΊ και διαδεδομένη η

αντίληψη των γονέων, η οποία τάσσεται υπέρ της ανάθεσης πολλών εργασιών για το

σπίτι και η οποία αποτυπώνεται μέσα από τη φράση: «όσο περισσότερες, τόσο

καλύτερα~~.

Όσον αφορά στο ρόλο που επιλέγουν να διαδραματίσουν στο θέμα των κατ'

οίκον εργασιών, η πλειονότητα των διερωτηθέντων γονέων δήλωσε ότι εμπλέκονται

με έμμεσο τρόπο στις εργασίες των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, όταν τα παιδιά τους

δυσκολεύονται τους προσφέρουν βοήθεια, ενώ σε καθημερινή βάση ελέΥχουν την

σωσπΊ ολοκλήρωση των εργασιών από τα ίδια. Βέβαια, σε περιπτώσεις

μαθητών/τριών με συγκεκριμένες δυσκολίες οι γονείς επιλύουν τις εργασίες μαζί με

τα παιδιά τους. Είναι λογικό η εμπλοκή των γονέων στο ζήτημα των εργασιών να

διαφοροποιείται ανάλογα το μαθησιακό επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των

παιδιών τους. Επιπλέον, η εμπλοκή τους καθορίζεται αρχικά από το κατά πόσο ο/η

εκπαιδευτικός έχει δώσει τις σωστές εξηγήσεις και κατευθυνπΊριες γραμμές

στους/στις μαθητές!τριες και εν συνεχεία από το κατά πόσο οι μαθητές/τριες έχουν

κατανοήσει αυτό που τους ζητείται να κάνουν.
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Οι απαντήσεις των γονέων αποκαλύπτουν πως οι δάσκαλΟVες ενημερώνουν

και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τρu:ς σχετικά με τις εργασίες. Το Ι 13 των

ερωτηθέντων, όμως, δηλώνει ότι τα παιδιά τους δυσκολεύονται σης κατ' οίκον

εργασίες και πολλές φορές δεν κατανοούν αυτό που τους ζητείται να κάνουν (Θωίδης

& Χανιωτάκης, 2008). Εάν ληφθεί υπόψη και η δυσκολία των ίδιων να βοηθήσουν τα

παιδιά τους με ης εργασίες τους, θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την προτίμηση

των γονέων οι κατ' οίκον εργασίες να εκτελούνται στο σχολείο και όχι στο σπίτι. Η

επίδραση που οι κατ' οίκον εργασίες έχουν στα παιδιά είναι άγχος, κούραση και

πολλές φορές αισθήματα αδυναμίας αποπεράτωσής τους.

Σε γενικές γραμμές, η αντίληψη των γονέων για το ολοήμερο σχολείο είναι

θετική, όσον αφορά τις κατ' οίκον εργασίες. Το σημείο που δεν τους ικανοποιεί τόσο

είναι ο χρόνος που διατίθεται για την ολοκλήρωσή τους, ο οποίος θα επιθυμούσαν να

είναι περισσότερος.

Σε έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Εργασίας (!Ν.Ε.) στο νομό

Θεσσαλονίκης και σχετίζεται με τις απόψεις των γονέων για τη λειτουργία του

θεσμού του ολοήμερου σχολείου, διαπιστώθηκε η θετική εικόνα που η συντριπτική

πλειονότητα έ-χει διαμορφώσει για το συγκεκριμένο θεσμό. Παρόλη, όμως, τ/ θετική

τους αντίληψη, το Ι /3 περίπου των γονέων δήλωσε ότι η λειτουργία του ολοήμερου

δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Μάλιστα, οι ίδιοι αναγνώρισαν το ρόλο που οφείλει

να διαδραματίσει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων στη βελτίωση της οργάνωσης

και της λειτουργίας του.

Σε μία προσπάθεια να εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα των κατ' οίκον

εργασιών, οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία των μαθημάτων

της επόμενης ημέρας υποστηρίζοντας σε ποσοστό 80% ότι θα πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη λειτουργία του ολοήμερου. Επιπλέον, οι απαντήσεις των

γονέων στη συγκεκριμένη έρευνα ενισχύουν την αντίληψη ότι οι περισσότεροι

μαθητές χρειάζονται μία έως δύο ώρες μελέτης επιστρέφοντας στο σπίτι από το

ολοήμερο.
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3.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εmσκόπηση του ζητήματος των κατ' οίκον εργασιών οδηγεί σε

επιστημονικά ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα. Μερικά από τα

ερωτήματα που έχουν ανακύψει και τα οποία αφορούν τους σκοπούς και τις

επιδιώξεις της παρούσας εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Πρωινή ζώνη σχολικού προγράμματος:

Χ:' Ποια η ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών;

s:1 Πώς αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός τις κατ' οίκον εργασίες;

.2J Πραγματοποιείται έλεγχος και εξέταση των κατ' οίκον εργασιών από

τον/την δάσκαλο/α;

.2J Παρέχει ανατροφοδότηση στους/στις μαθητές/τριες;

.2J Αξιολογεί τις κατ' οίκον εργασίες; Τις βαθμολογεί;

!:...J Ποιο το περιεχόμενο των κατ' οίκον εργασιών;

s:1 Ανατίθενται ομαδικές εργασίες για το σπίτι;

.2J Διαφοροποιεί ο/η δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες ανάλογα με το

μαθησιακό επίπεδο των παιδιών;

.2J Σε ποια χρονική στιγμή της διδακτικής ώρας αναθέτει τις κατ' οίκον

εργασίες;

.S2J Με ποιο τρόπο αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός τις κατ' οίκον εργασίες;

.2J Οι μαθητές/τριες σημειώνουν τις εργασίες που έχουν για το σπίτι σε

τετράδιο υποχρεώσεων;

.2J Ποια είναι η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στις κατ' οίκον

εργασίες που τους/τις ανατίθενται;

s:1 Πόσο χρόνο ξοδεύουν οι μαθητές στις κατ' οίκον εργασίες;

Μεταμεσημβρινή ζώνη (Ολοήμερο):

Cl Πώς αντιμετωπίζει τις κατ' οίκον εργασίες ο/η εκπαιδευτικός της

μεταμεσημβρινής ζώνης;

"<5l Πόσο χρόνο αφιερώνει για την προετοιμασία κάθε μαθήματος

(γλώσσα - μαθηματικά);
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C'51 Πόσο χρόνο αφιερώνουν οι μαθητές στις κατ' οίκον εργασίες;

~ Πώς είναι η συνεργασία των μαθητών/τριών με τον/την δάσκαλο/α;

οι Συνεργάζεται ο/η δάσκαλoςJα της πρωινής ζώνης με τον/την

δάσκαλο/α της μεταμεσημβρινής ζώνης;

1Si Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις κατ' οίκον εργασίες;

151 Αναθέτει ο/η ίδιος/α εργασίες που πρέπει τα παιδιά να ολοκληρώσουν

στην τάξη ή αργότερα στο σπίτι;

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και με βάση την επισκόπηση της

σχετικής βιβλιογραφίας διατυπώσαμε τα ανωτέρω ερωτήματα, τα οποία εν συνεχεία

θα εmχειρήσουμε να διαπραγματευτούμε και να απαντήσουμε μέσω των

αποτελεσμάτων των ερευνητικών παρατηρήσεων του πρωινού και του

μεταμεσημβρινού προγράμματος του δημοτικού σχολείου. Οι παρατηρήσεις

αναφορικά με το πρωινό πρόγραμμα καταγράφηκαν σε φύλλο παρατήρησης

δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εστιάζει στο ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών

για τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και των μαθηματικών και να αποτυπώνει

τη σχολική πραγματικότητα. Η παρακολούθηση του μεταμεσημβρινού προγράμματος

ενισχύεται με συνέντευξη προς τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α θα μας διαφωτίσει

γύρω από το ζήτημα απαντώντας στα ερωτήματα που έχουμε θέσει προς

πραγμάτευση.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4. Η έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε προαιρετικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία του

Βόλου, α').)jj και της επαρχίας. Η παρακολούθηση εστιαζόταν στα διδακτικά

αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών της πρωινής ζώνης καθώς και την

προετοιμασία των αντίστοιχων διδακτικών αντικειμένων κατά τη μεταμεσημβρινή

ζώνη. Η παρακολούθηση της πρωινής ζώνης οδήγησε στη συμπλήρωση ενός φύλλου

παρατήρησης που αφορά ειδικά το θέμα των κατ' οίκον εργασιών. Η καταγραφή της

σχολικής πραγματικότητας στα τμήματα του ολοημέρου δεν βασίζεται σε κάποιο

φύλλο παρατήρησης αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα της παρακολούθησης και της

προσωπικής συνέντευξης με τον/την εκπαιδευτικό. Οι τάξεις που συμμετείχαν στην
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έρευνα ήταν κατά κύριο )..Jηo μικρές ( Α', Β'). Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε

μικρότερες τάξεις του Δημοτικού παρακολουθούν σε μεγαλύτερο ποσοστό το

ολοήμερο σχολείο, απ' ότι μαθητές/τριες μεγαλύτερων τάξεων

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της σχολικής πραγματικότητας

αναφορικά με τη διαχείριση του ζητήματος των κατ' οίκον εργασιών από τους/τις

εκπαιδευτικούς του πρωινού και του μεταμεσημβρινού προγράμματος και με την

αντίδραση και συμπεριφορά του μαθητικού πληθυσμού απέναντι στο ζήτημα αυτό. Η

συλλογή εμπειρικών δεδομένων συνετέλεσε στην προσέγγιση ενδεικτικών

απαντήσεων στα επιστημονικά ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως και

συνακόλουθα στην -όσο το δυνατόν καλύτερη - αποσαφήνιση του πολύπλοκου

αυτού υπό εξέταση θέματος.

4.1 Μέθοδος

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι συλλογής

δεδομένων: η παρατήρηση και η συνέντευξη.

Η παρατήρηση είναι μία διαδικασία συλλογής πληροφοριών από πρώτο χέρι

και αφορά ανθρώπους, χώρους και καταστάσεις σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο

(Σαραφίδου, 2008). Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι παρατήρησης ανάλογα με α) τον

τρόπο καταγραφής της πληροφορίας και β) το βαθμό εμπλοκής του παρατηρητή.

Στην μικρής έκτασης έρευνα αξιοποιήσαμε την μέθοδο της παρατήρησης σε μη

ελεγχόμενες συνθήκες. Η παρατήρηση αυτή είναι πιο άμεση και νατουραλιστική,

καθώς ο παρατηρητής δεν παρεμβαίνεΙ, καταγράφει τις συμπεριφορές όπως

εκδηλώνονται φυσικά και είναι κατά το δυνατόν αόρατος (Σαραφίδου, 2008).

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου αφορούν στην φυσικότητα

που χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές των παρατηρούμενων προσώπων και την

καταγραφή της αληθινής, πραγματικής συμπεριφοράς. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για

περιπτώσεις παιδιών μια και παρέχει τη δυνατότητα μελέτης ατόμων χωρίς την

παρεμβολή του )..Jηoυ. Ένα από τα μειονεκτήματά της σχετίζεται με τις ειδικές

δεξιότητες που πρέπει να έχει ο/η ερευνητής/τρια, προκειμένου να μην παρακωλύει

με τη στάση του τη φυσική και πηγαία συμπεριφορά των παρατηρούμενων

πρασώπων (Σαραφίδου, 2008).

Η ερευνητική μέθοδος της παρατήρησης ακολουθεί μία διαδικασία η οποία

πρέπει να διέπεται από τη διακριτικότητα και το σεβασμό του/της ερευνητήΙτριας
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προς τα πρόσωπα και τον χώρο (Σαραφίδου, 2008). Αρχικά, επιλέγεται το πεδίο

παρατήρησης και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό. Ακολούθως, ο παρατηρητής

προβαίνει σε μία σύντομη καταγραφή του χώρου προκειμένου να εξοικειωθεί με το

πεδίο και να καταλήξει αναφορικά με το τι, πότε και για πόσο πρέπει να παρατηρηθεί.

Οφείλει, επιπλέον, να προσδιορίσει το ρόλο του κατά τη διάρκεια της παρατήρησης

και να σχεδιάσει των τρόπο καταγραφής των σημειώσεων και το είδος της

πληΡαΡορίας που τον ενδιαφέρει (Σαραφίδου, 2008) .

Στην παρούσα έρευνα και όσον αφορά στον βαθμό εμπλοκής του

παρατηρητή, η ερευνηπκή μας μέθοδος είναι συστημαπκή ή αλλιώς δομημένη.

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις συλλέγονται με βάση προσχεδιασμένο σύστημα

καταγραφής και υφίσταται έλεγχος για την αξιοmστία και την εγκυρότητα. Το

σύστημα καταγραφής είναι απόρροια του θεωρητικού πλαισίου το οποίο προηγήθηκε

και οδήγησε σε υποθέσεις και ερωτήματα. Η συστηματική παρατήρηση είναι

χρονικής δειγματοληψίας, καθώς οι παρατηρήσεις προγραμματίζονται για το πρώτο

διδακτικό δίωρο και την τρίτη ώρα, δηλαδή στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας

και των Μαθηματικών. Επίσης, η παρατήρηση του μεταμεσημβρινού ΠΡΟΎράμματος

αφορά τη διδακτική ώρα κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες προετοιμάζουν

τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Σε μερικές επισκέψεις στο ολοήμερο η παρατήρηση έλαβε το χαρακτήρα

συμμετοχικής παρακολούθησης κατά την οποία η ερευνήτρια πήρε μέρος στη

δραστηριότητα του πλαισίου που παρατηρούσε. Προσωmκά, ενεπλάκη στην

προετοιμασία της Γλώσσας, αλληλεπίδρασα με τα παιδιά, τα ενθάρρυνα να

εργαστούν εmμελώς για να παραγάγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατ' αυτό

τον τρόπο, μείωσα την απόσταση μεταξύ μιας άγνωστης φοιτήτριας που εmσκέφθηκε

το ολοήμερο και παρέμεινε σε όλη τη διδακτική ώρα και των παιδιών και περίπου

στα μισά της ώρας είχα στο μυαλό τους μετατραπεί σε μία μελλοντική δασκάλα που

μπορεί να υποστηρίξει και να προσφέρει βοήθεια στην διεκπεραίωση των κατ' οίκον

εργασιών τους. Αναζητώντας την πιο αποτελεσματική μέθοδο παρατήρησης του

ολοήμερου, θεώρησα ότι η συμμετοχική παρατήρηση προσφέρει αμεσότητα στην

επαφή της ερευνήτριας με τα παρατηρούμενα πρόσωπα και τη δυνατότητα να

συγκεντρώσει πλούσια δεδομένα.

Ενώ η μέθοδος της παρατήρησης ακολουθήθηκε κοι στην πρωινή και στη

μεταμεσημβρινή ζώνη, εντούτοις φύλλο παρατήρησης συμπληρώθηκε μόνο με τα

δεδομένα που συλλέχτηκαν από την πρωινή ζώνη. Προκειμένου να σχηματίσουμε μία
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πιο σφαιρική άποψη για τη λειτουργία του ολοήμερου, τα αποτελέσματα της

παρατήρησης ενισχύθηκαν από την προσωπική συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτικό

και τις πληροφορίες που αποκομίσαμε από αυτή.

Η συνέντευξη αποτελεί τεχνική που στοχεύει στην οργάνωση μιας σχέσης

προφορικής εmκοινωνίας μεταξύ του συνεντευκτή και του ερωτώμενου για συλλογή

στοιχείων μέσω της άμεσης λειmκής αλληλεπίδρασης ερευνητήΙτριας και

συμμετέχοντος στην έρευνα. Αναφορικά με το βαθμό δόμησής της, διακρίνεται σε

δομημένη, ημιδομημένη και μη δομημένη ή «σε βάθος» συνέντευξη (Σαραφίδου,

2008). Οι τύποι των συνεντεύξεων είναι τέσσερις, οι ατομικές, οι ομαδικές, οι

τηλεφωνικές και οι ηλεκτρονικές (Σσραφίδου, 2008).

Στην έρευνά μας αξιοποιήθηκε σε ένα βαθμό η μη δομημένη ή σε βάθος

συνέντευξη, καθώς τα προς διερεύνηση θέματα ήταν προκαθορισμένα, αλλά το

περιεχόμενο, η διατύπωση και η αλληλουχία των ερωτήσεων επαφίονταν στην

ερευνήτρια. Η συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτικό του ολοήμερου σε ορισμένα

σημεία άγγιξε τη δομή μη κατευθυνόμενης ελεύθερης συνέντευξης, όπου οι

ερωτήσεις αναδύονται κατά τη διάρκεια της φυσική ραής της συζήτησης. Moλoνότ~

τα υπό μελέτη θέματα είχαν προσδιοριστεί, η προσωmκή συνέντευξη έλαβε στις

περισσότερες περιπτώσεις τη μορφή μιας φιλικής συζήτησης, στην οποία ο/η

εκπαιδευτικός μάς αποκάλυψε τις αντιλήψεις του για το ολοήμερο και τις εμπειρίες

που. έχει αποκομίσει από τη διδασκαλία σε αυτό. Παράλ/ηλα με τις απαντήσεις που

έδινε στις ερωτήσεις μας μάς πρόσφερε χρήσιμες συμβουλές που απέρρεαν από την

πείρα του/της και την πίστη του/της στο θεσμό του ολοημέρου.

Στην έρευνα η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό επίπεδο και ήταν

ατομική. Η ατομική συνέντευξη αποτελεί τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τρόπο

συνεντεύξεων αλλά ταυτόχρονα τον πιο χρονοβόρο (Σαραφίδου, 2008). Ειδικά στην

περίπτωση μιας έρευνας με μικρή σχετικά έκταση υπάρχει η δυνατότητα για ατομική

συνέντευξη και εμβάθυνση στις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν την ερευνήτρια.

4.2 Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αφορά σε πέντε Δημοτικά Σχολεία της πόλης του

Βόλου αλλά και της επαρχίας, σε χωριά του Πηλίου. Συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί της

πρωινής ζώνης και 3 της μεταμεσημβρινής. Τα τμήματα στην πρωινή ζώνη

αποτελούνταν από μαθητές και μαθήτριες της ίδιας ηλιιάας και τάξης, ενώ αυτά της

43



μεταμεσημβρινής συγκέντρωναν είτε παιδιά δύο τάξεων (την Α και Β, τη Γ και Δ, την

Ε και ΣΤ), είτε παιδιά από όλες τις τάξεις, στην περίπτωση των ολιγάριθμων

τμημάτων της επαρχίας.

4.3 Αποτελέσματα παρακολούθησης στο πρωινό πρόγραμμα

Όπως διαmστώθηκε 6 στους 7 εκπαιδευτικούς φρόντιζαν να εξετάζουν και να

ε')..f;yχoυν τις κατ' οίκον εργασίες, τις οποίες ορισμένοι/ες αναθέτουν σε καθημερινή

βάση και μερικουές ορισμένες φορές την εβδομάδα. Δεν παρατηρήθηκαν

περιπτώσεις εκπαιδευτικών που να είναι τελείως αρνητικοί στην ανάθεση κατ' οίκον

εργασιών. Στις περιπτώσεις που οι μοναδικές εργασίες προς εξέταση είναι η

ορθογραφία και η αντιγραφή - κυρίως στις μικρές τάξεις έως την Δ' Δημοτικού - ,

ο/η εκπαιδευτικός τις ήλεγχε, μάζευε τα τετράδια των παιδιών και τα επέστρεφε

αργότερα διορθωμένα. Η διόρθωση της ορθογραφίας και της αντιγραφής μαζί με τους

μαθητές και τις μαθήτριες θα απέβαινε εις βάρος της διδασκαλίας, λόγω του ότι

πρόκειται για μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Για το λό'Υο αυτό οι εκπαιδευτικοί

προτιμούσαν να διορθώνουν τα τετράδια στην έδρα τους και να διατυπώνουν σχόλια,

είτε τη στιγμή που τα διόρθωναν είτε όταν τα επέστρεφαν στα παιδιά. Τα σχόλια που

αφορούσαν στην ορθογραφία αλ'λά και την αντιγραφή των μαθητών και των

μαθητριών απευθύνονταν αφενός σε προσωπικό επίπεδο και αφετέρου σε επίπεδο

τάξης όταν επρόκειτο για ένα 'λάθος, μία επισήμανση, μία επιβράβευση που

απαντούσε σε πολ'λά γραπτά.

Η ορθογραφία και η αντιγραφή χαρακτηρίζονται ως «παραδοσιακές και

κλασικές)) εργασίες από τους/τις εκπαιδευτικούς και ανατίθενται καθημερινά. Ένας

εκπαιδευτικός είχε αντιρρήσεις επί της καθημερινής ανάθεσης των συγκεκριμένων

εργασιών και διαφωνούσε, επίσης, με την προτεινόμενη σε κάθε διδακτική ενότητα

ορθογραφία. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες κατά την ανάθεση της αντιγραφής και της

ορθογραφίας συμβουλεύονται το σχολικό εγχειρίδιο ή το τετράδιο εργασιών της

Γλώσσας ή εmλέγουν λέξεις, φράσεις δικές τους που θεωρούν απαραίτητο να τις

μάθουν τα παιδιά. Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημάνουμε πως η εξέταση της

ορθογραφίας λαμβάνει τις διατάσεις μιας αυστηρής εξέτασης, κατά την οποία ο

καθένας/μια γράφει μόνοqη του/της, χωρίς να δέχεται βοήθεια από το/τη δάσκαλο/α

και συνεπώς το κάθε παιδί οφείλει να έχει μελετήσει μόνο του για να αποδώσει το

καλύτερο που μπορεί. Όπως φάνηκε, ο αυστηρότερος έλr:-(XOς των κατ' οίκον
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εργασιών και ειδικότερα της ορθογραφίας, πολλές φορές ωθεί τους/τις μαθητές/τριες

στο να απευθυνθούν σε κάποιο/α συμμαθητήΙτρια για βοήθεια, προκειμένου να

ολοκληρώσουν με επιτυχία το γραπτό τους. Τα δεδομένα, επομένως, της έρευνας που

διενεργήθηκε επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές διαπιστώσεις των Trautwein, Niggli,

Schnyder & Ludtke (2009) αναφορικά με τα αποτελέσματα του αυστηρού rλέyχoυ

των κατ' οίκον εργασιών, όπως αυτές παρατέθηκαν στο θεωρητικό μέρος της

παρούσας εργασίας.

Τρεις στους/στις επτά εκπαιδευτικούς κατά την εξέταση της ορθογραφίας,

ανέθεταν δύο ή τρεις γραμματικές ή λεξιλογικές ασκήσεις τις οποίες οι μαθητές/τριες

επέλυαν στο τετράδιο της ορθογραφίας μόνοι/ες τους. Οι εργασίες αυτές προωθούν

την αυτόνομη εργασία των παιδιών και ενημερώνουν το/τη δάσκαλο/α για το βαθμό

κατανόησης του προηγούμενου διδακτικού αντικειμένου, την ύπαρξη τυχόν

μαθησιακών κενών, το κατά πόσο τα παιδιά εργάζονται μόνα τους κατά την

διεκπεραίωση των κατ' οίκον εργασιών. Μάλιστα, η τακτική της ανάθεσης των

συγκεκριμένων εργασιών ακολουθείται συνήθως από εκπαιδευτικούς που τις κατ'

οίκον εργασίες τις διορθώνουν μόνουες τους στην έδρα και τις εmστρέφουν αργότερα

στα παιδιά και δεν τις εξετάζουν με την ολομέλεια της τάξης.

Στις περιπτώσεις όπου στο προηγούμενο μάθημα ο/η εκπαιδευτικός είχε

αναθέσει κατ' οίκον εργασίες, διαmστώθηκανδιάφοροι τρόποι αντιμετώπισηςαυτών.

Οι περισσότεροι έδιναν έμφαση στην ανακοίνωση των απαντήσεων που έδωσαν οι

μαθητές και οι μαθήτριες στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να διαmστωθούν τα λάθη,

να προσφερθούν οι κατάλληλες επεξηγήσεις, να λυθούν οι απορίες και να

ολοκληρωθούν με εmroχία όλες οι εργασίες. Η διαδικασία αυτή θεωρείται

απαραίτητη και αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που επιδιώκονται με

την ανάθεση των κατ' οίκον εργασιών. Ο χρόνος που αφιέρωναν για τον έλΕγχο των

κατ' οίκον εργασιών ήταν ανάλογος του αριθμού και του βαθμού δυσκολίας τους.

Στις προκείμενες περιπτώσεις δεν απαιτούνταν πολύς χρόνος μιας και ο αριθμός των

εργασιών για το σπίτι δεν ξεπερνούσε τις δύο. Συζητήσεις με εκπαιδευτικούς

αποκάλυψαν τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις κατ' οίκον εργασίες, οι οποίες

υποδεικνύουν πως η ποσότητα των εργασιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο με

τρεις εργασίες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορέσουν να ανταποκριθούν

και να τις επtλύσoυν χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. Πέραν αυτού, όσο

περισσότερες είναι οι κατ' οίκον εργασίες, τόσο mo πολύ χρόνο θα πρέπει να
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αφιερώσει ο/η δάσκαλος/α για τον tuno τους και την παροχή της κατάλληλης και

αναγκαίαςανατροφοδότησης.

Εντούτοις, υπήρξε το παράδειγμα ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος ανέθετε

καθημερινάμία τουλάχιστονφωτοτυπίαμε ασκήσεις στους μαθητές και τα μαθήτριες

της πρώτης δημοπκού. Μάλιστα την ημέρα της παρακολούθησης ανέθεσε δύο

φωτοτυπίεςαπό nς οποίες η μία είχε αΣΙCΉσεις και σnς δύο όψεις της. Ο έλεγχος και

η ανατροφοδότηση των κατ' οίκον εργασιών δεν έλαβε χώρα εντός της τάξης. Ο

εκπαιδευτικόςαρκέστηκεστο να μοιράσει τις φωτοτυπίεςδιορθωμένεςκαι να αφήσει

τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίσουν μόνοι/ες τους τα σημεία όπου

έκαναν λάθος. Μία ενδεχόμενη προσπάθεια να ελkyξει με την ολομέλεια της τάξης

τις ερ-γασίεςπου επεξεργάστηκανοι μαθητές και οι μαθήτριες στο σπίη, αλλά και να

προσφέρει τις αναγκαίες επισημάνσεις, θα απαιτούσε πάνω από είκοσι διδακτικά

Uπτά, δεδομένουτου όγκου των ερ-γασιών και του ρυθμού εργασίας των παιδιών της

πρώτης. Αξιοσημείωτοείναι, τέλος, ότι απέφυγενα κάνει οποιοδήποτεσχόλιογια την

απόδοση των παιδιών στις ασκήσειςπου του έδωσαν να διορθώσει. Κοινό σημείο της

αντιμετώπισηςτων κατ' οίκον ερ-γασιών αποτελεί ο €λr:yχός της υλοποίησήςτους από

τον/την εκπαιδευτικό.Σε κάθε περίπτωση ελi:yχoντανκαι διορθώνοντανοι κατ' οίκον

εργασίες, είτε με τη σύμπραξητων μαθητών/τριώνείτε χωρίς αυτή.

Η ανταπόκρισητων μαθητών/τριών

ι Η ανταπόκριση των μαθητών και των μαθητριών στις κατ' οίκον εργασίες

φάνηκε να εξαρτάται από το μαθησιακό τους επίπεδο, την ποσότητα και τον βαθμό

δυσκολίας των ερ-γασιών, αλλά και από τις καθημερινέςεξωσχολικέςτους ασχολίες.

Μαθητές ή μαθήτριες με ανολοκλήρωτες τις κατ' οίκον εργασίες δικαιολογηθήκαν

στο δάσκαλο ή τη δασκάλα προβάλλοντας το επιχείρημα του απαιτητικού

απογευματινού τους προγράμματος και των αυξημένων υποχρεώσεών τους. Οι

περισσότεροι/εςανέφεραν ότι παρακολουθούνένα ή δύο τμήματα ξένων γλωσσών,

ασχολούνται με διαφόρων ειδών αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και

επιστρέφουν σπίτι αρ-γά το απόγευμα, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να

εκπληρώσουνόUς τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Τρεις ήταν οι εκπαιδευτικοίπου,

όπως μας αποκάλυψαν, άκουγαν αρκετά συχνά αυτή τη δικαιολογία από τoυς!nς

μαθητές/τριές τους. Ένας εξ αυτών, μολονότι στην αρχή έδειξε κατανόηση απέναντι

στο καθημερινόπρόγραμμα των παιδιών - όπως και οι υπόλοιποι -, εν συνεχεία τους

τόνισε πως πρέπει να είναι συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις και να μην τις

παραμελούν. Επιπλέον, υπήρχαν μαθητές και μαθήτριες - 2 ή 3 στο σύνολο του
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μαθητικού πληθυσμού που - είτε δεν κατανόησαν κάποιες ασκήσεις ή δεν είχαν

διάθεση και όρεξη να τις κάνουν. Και αυτοί δέχτηκαν τις παραινέσεις και

επισημάνσεις του/της δασκάλου/ας, ώστε να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη

σοβαρότητα τη διεκπεραίωση των κατ' οίκον εργασιών τους.

Ανατροφοδότηση

Η ανατροφοδότηση που πρόσφεραν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του

εJ.f:yχoυ των κατ' οίκον εργασιών διαφοροποιούταν ανάλογα με τον τρόπο με τον

οποίο πραγματοποιούνταν ο έλεγχος και η εξέτασή τους. Όταν ο έλεγχος

πραγματοποιούταν εντός της τάξης με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τα ίδια

τα παιδιά η ανατροφοδότηση αφορούσε σε σχόλια και επισημάνσεις που

προορίζονταν για τον/την κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά, αΧλ.ά και για το σύνολο της

τάξης. Πέντε στους επτά δασκάλους/ες περιφέρονταν από θρανίο σε θρανίο την ώρα

της εξέτασης και πρόσφεραν εξατομικευμένη βοήθεια δίνοντας μία ακόμη ευκαιρία

στους/στις μαθητές/τριες να συμπληρώσουν, να διορθώσουν και να ολοκληρώσουν

με επιτυχία τις κατ' οίκον εργασίες τους. Με αυτό τον τρόπο διαπίστωναν τα λάθη,

τις παραλείψεις και τα σημεία που δυσκόλευαν τα παιδιά και είχαν τη δυνατότητα να

προσαρμόσουν τη διδασκαλία του/της στις διδακτικές ανάγκες που προέκυπταν.

Αναφορικά με την διόρθωση των εργασιών από την/τον εκπαιδευτικό χωρίς

τη σύμπραξη των μαθητών/τριών, η ανατροφοδότηση πραγματοποιούταν με

διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν της διόρθωσης. Δύο εκ των

επτά εκπαιδευτικών έχοντας διορθώσει όλες τις κατ' οίκον εργασίες και έχοντας κατά

νου μία γενική εικόνα της τάξης, αλλά και για το κάθε παιδί χωριστά, επέστρεψαν τις

εργασίες στα παιδιά για να τα ενημερώσουν για την απόδοσή τους. Καθώς τις

επέστρεφαν επεσήμαιναν τα λάθη που παρατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό του

μαθητικού πληθυσμού, λάθη που κάποιοι/ες μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν συνεχώς

καθώς και κάποια σημαντικά - κατά την άποψή του - λάθη, παραλείψεις και

ασάφειες. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα σχόλια που διατύπωσαν ήταν γενικά και

συνήθως απευθύνονταν στο σύνολο της τάξης. Οι εργασίες επεστράφησαν

διορθωμένες, χωρίς την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας για βελτιώσεις από τα ίδια

τα παιδιά. Ένα αδύναμο σημείο της συγκεκριμένης διδακτικής τακτικής εντοπίζεται

στο γεγονός ότι οι μαθητές/τριες ίσως να μην δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο άμεσο

μέλλον στα λάθη που έκαναν και ίσως να μην τα κοιτάξουν καθόλου. Εξαρτάται,

λοιπόν, από το διδακτικό χρόνο που αφιερώνει ο/η δάσκαλος/α στην

ανατροφοδότηση μετά την επιστροφή των εργασιών, ώστε ο ίδιος να προτρέψει τα
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παιδιά να αναγνωρίσουν και να επιμείνουν στα λάθη τους, να τα μελετήσουν και να

προσπαθήσουν να τα αποφ6γουν σε επόμενες εργασίες.

Συνεπώς, η ανατροφοδότηση δεν εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τρόπο

με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να ελέγξουν και να εξετάσουν τις κατ' οίκον

εργασίες, αλλά από το είδος της και τον διδακτικό χρόνο που Οα αφιερώσουν στη

συγκεκριμένη διδακτική φάση, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις απαντήσεις 

σωστές και λανθασμένες - δημιουργικά και προς όφελος του ατομικού συμφέροντος

των παιδιών.

Ένα σημείο που δεν παρατηρήθηκε σε καμία τάξη είναι αυτό της

βαθμολόγησης των τετραδίων εργασιών με κάποιο βαθμό, όπως «Ι Φ>, «9», «S». Σε

μερικές τάξεις, ειδικά στις δύο μικρές, ακολουθήθηκε η τακτική του να επικολλώνται

αυτοκόλλητα στο τετράδιο ως επιβράβευση. Πέντε στους επτά εκπαιδευτικούς έδιναν

και προφορική επιβράβευση ή βαθμολογούσαν τα γραπτά των παιδιών με «Άριστα»,

«Πολύ Καλά», «Καλά». Οι ανωτέρω φράσεις επιβράβευσης συνοδεύονταν στις δύο

από τις πέντε περιπτώσεις με σύντομες ενθαρρυντικές προτάσεις όπως «είσαι

τέλειος/ω>, «τα πήγες τέλεια», «είσαι εξαιρετικός/ή», «τα πήγες περίφημα»,

«συνέχισε έτσι». Κάθε παιδί που είχε ασχοληθεί με τις εργασίες του, είχε

προσπαθήσει να τις επεξεργαστεί και να τις ολοκληρώσει με επιτυχία και δεν τις

αντιμετώπισε με αδιαφορία ή περιφρόνηση δεχόταν σχόλια επιβράβευσης και

ενθάρρυνσης από τον/την εκπαιδευτικό για να συνεχίσει να εργάζεται και να

παρουσιάζει μία βελτιωτική πορεία στη σχολική του επίδοση.

Διδακτικό' Υρόνο,

Όπως μας γνωστοποιήθηκε από τα δεδομένα των ατομικών συνεντεύξεων με

τους/τις εκπαιδευτικούς το ζήτημα του διδακτικού χρόνου απασχολεί το σύνολο των

ερωτηθέντων/θεισών για κάθε διδακτική φάση της διδασκαλίας τους. Ο διδακτικός

χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο και την εξέταση των κατ' οίκον εργασιών δεν

μπορεί υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από τις ελλείψεις, απορίες και τα

λάθη των παιδιών και τη σημασία που θα επιδείξει ο/η εκπαιδευτικός σε αυτά. Οι

παρακολουθήσεις μάς αποκάλυψαν πως 3 στους 7 δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο σε

αυτή τη διδακτική φάση διότι τους περιορίζει η ύλη που θέλουν να καλύψουν στο

δεδομένο διδακτικό δίωρο της γλώσσας ή το διδακτικό μονόωρο των μαθηματικών.

Επιπλέον, τα παιδιά δεν φάνηκε να έχουν ανάγκη από μία διεξοδική ανάλυση των

αποτελεσμάτων των κατ' οίκον εργασιών μια και η πλειοψηφία τις είχε ολοκληρώσει

με επιτυχία. Όσοι και όσες μαθητές και μαθήτριες δυσκολεύτηκαν (2 ή 3 σε κάθε
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τάξη) δέχθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις την προφορική βοήθεια από τον/την

εκπαιδευτικό, ώστε να κατανοήσουν το σημείο στο οποίο έκαναν λάθος και να το

διορθώσουν. Ο διδακτικός χρόνος που αφιερώθηκε κυμάνθηκε από πέντε έως

δεκαπέντε λεπτά. Ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κατ' οίκον εργασίες

επεστράφησαν διορθωμένες στα παιδιά χωρίς σχολιασμό από τον/την εκπαιδευτικό,

αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα της ώρας!

ΑξlOποΙηση κατ' οίκον εργασιών για εισαγωγή σε νέα διδακτική ενότητα

Οι κατ' οίκον εργασίες στηρίζονται στις διδακτικές ενότητες που τα παιδιά

έχουν επεξεργαστεί στο προηγούμενο μάθημα και βασίζονται στα δεδομένα που

αυτές προσφέρουν. Οι στόχοι που εξυπηρετούν είναι κυρίως εμπέδωσης και

περεταίρω κατανόησης, ενώ δεν αποκλείονται και οι επαναληπτικές εργασίες που

αναφέρονται στο περιεχόμενο προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων. Ο έ'λεΥχός τους

πληροφορεί τον/την εκπαιδευτικό για τον βαθμό κατανόησης του διδακτικού

αντικειμένου για να γνωρίζει αν χρειάζεται να επιμείνει στην ίδια ενότητα ή να

προχωρήσει στην επόμενη. Στις περιπτώσεις όπου οι κατ' οίκον εργασίες ελέγχονται

και εξετάζονται στην ολομέλεια της σχολικής τάξης, αποτελούν και το συνδετικό

κρίκο της προηγούμενης με τη νέα ενότητα. Είναι εύλογο πως η σύνδεση της παλαιάς

διδακτικής ενότητας με τη νέα μέσω των κατ' οίκον εργασιών βοηθά τα παιδιά στην

οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης γνώσης με συνοχή και συνέχεια καθώς και στην

ενίσχυση και ισχυροποίηση των γνώσεων που αποκτούν.

Νέα ενότητα: ανάθεση εργασιών

Οι εργασίες που ανατέθηκαν με αφορμή τη νέα ενότητα ήταν προφορικές και

γραπτές και πάντα ατομικές. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προορίζονταν για το

σπίτι ήταν κατά κύριο λόγο γραπτές, ενώ αυτές που υλοποιούνταν εντός της τάξης

ήταν είτε προφορικές είτε γραπτές. Οι προφορικές αφορούσαν σε ερωτήσεις

κατανόησης του κειμένου του σχολικού εγχειριδίου, στην ανάγνωση και στην

προεργασία για την διεκπεραίωση κάποιας γραπτής εργασίας. Συγκεκριμένα, μία

εκπαιδευτικός προέτρεψε τα παιδιά να εντοπίσουν στο κείμενο, του οποίου το

περιεχόμενο είχαν επεξεργαστεί σε προηγούμενο μάθημα, τις προτάσεις κάθε

παραγράφου που δηλώνουν την κεντρική της ιδέα και να τις ανακοινώσουν στην

τάξη. Η διαδικασία αυτή έγινε σταδιακά και αποτέλεσε την προεργασία για την

υλοποίηση της περίληψης του κειμένου από τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σπίτι.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια προφορική εργασία που αποτέλεσε την προεργασία για

την γραπτή εργασία που τα παιδιά θα έκαναν στο σπίτι και η οποία αν δεν
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πραγματοποιούταν τα παιδιά θα συναντούσαν δυσκολίες στη δημιουργία της

περίληψης. Οι γραπτές εΡΎασίες περιελάμβαναν ασκήσεις επανάληψης και ελi:yχoυ

κατανόησης από το σχολικό εΎΧειρίδιο και το τετράδιο εργασιών ή ήταν

εμπνευσμένες από το/τη δάσκαλο/α.

Πέραν των εργασιών εμπέδωσης και επανάληψης που κατέχουν κυρίαρχη

θέση στην καθημερινή διδακτική πράξη, ανατέθηκαν κατ' οίκον εργασίες παραγω-Υής

λόγου, όπως περίληψη, «σκέφτομαι και γράφα/}), σε όλες nς τάξεις που συμμετείχαν

στην έρευνα.

Διαφοροποίηση/εξατομίκευση

Το περιεχόμενο των κατ' οίκον εΡΎασιών διαμορφώνεται με βάση τους

στόχους και nς επιδιώξεις του/της εκπαιδευτικού και συνήθως είναι μέτριας

δυσκολίας, ώστε η πλειοψηφία των μαθητών/τριών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί

σε αυτό. Στη συντριπτική πλειοψηφία των τάξεων δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση

του περιεχομένου και του βαθμού δυσκολίας των εργασιών αναλόγως των

μαθησιακών επιπέδων και των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών. Εντούτοις, 4 στους 7

δασκάλους/ες διατύπωναν κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης σχόλια και

επισημάνσεις που βοηθούσαν τον/ην κάθε μαθητή/τρια να βελτιωθεί, να καλύψει τα

μαθησιακά του κενά και να ολοκληρώσει επιτυχώς nς εΡΎασίες του/της. Κατά

συνέπεια, η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση αφορούσε στη διδακτική φάση

του, ελέγχου και της ανατροφοδήτησης, κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός

προσπαθούσε να απαντήσει στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Άξια επισήμανσης είναι η μοναδική περίπτωση μίας εκπαιδευτικού -σχετικά

μικρής σε ηλικία - η οποία ακολουθούσε σε καθημερινή σχεδόν βάση μία

διαφοροποιημένη διδακτική προσέΎΎιση. Ο τρόπος εΡΎασίας της δεν υποδείκνυε ότι

είχε χωρίσει την τάξη σε μαθησιακά επίπεδα και ότι βάσει αυτών διεξήγαγε τη

διδασκαλία της. Το σύνολο της τάξης δεχόταν τις ίδιες εργασίες και συμμετείχε στις

ίδιες δραστηριότητες, με εξαίρεση, όμως, ένα παιδί υπερκινητικό με διάσπαση

προσοχής, διαγνωσμένη από τη δασκάλα και αρκετά προφανής από την πρώτη ώρα

παρακολούθησης στην τάξη. Το συγκεκριμένο παιδί παρακολουθούσε την τρίτη τάξη

του δημοτικού, αλλά το μαθησιακό του επίπεδο ήταν ανάλογο παιδιού μικρότερης

τάξης. Παρόλα αυτά, η δασκάλα τού επιδείκνυε την πρέπουσα προσοχή, του

επεσήμανε διαρκώς - άλλοτε με ήπιο και άλλοτε με πιο αυστηρό τόνο - πώς πρέπει

να συμπεριφέρεται και οι προσδοκίες και απαιτήσεις που έτρεφε γι' αυτό ήταν σαφώς

διαφορετικές και λιγότερες εν συγκρίσει με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της για
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τα υπόλοιπα παιδιά. Οι εργασίες που του ανέθετε να πραγματοποιήσει στο σπίτι,

αλ/ά και στην τάξη ήταν εξατομικευμένες και διέφεραν από των συμμαθητών/τριών

του. Λιγότερες λέξεις για ορθογραφία, μικρότερο απόσπασμα του κειμένου για

αντιγραφή και ανάγνωση, απλοϊκές εργασίες προς επίλυση για το σπίτι. Κατά τη

διάρκεια του μαθήματος η εργασία που του ανέθεσε προς επεξεργασία την ώρα που

οι συμμαθητές/τριές του ασχολούνταν με μία εργασία ήταν να γράψει τα χρώματα της

ίριδας. Η ελλειμματική του προσοχή δεν του επέτρεψε να αφοσιωθεί στο γραπτό του

και χρειάστηκε αρκετές φορές η παρέμβαση της εκπαιδευτικού, ώστε να καταφέρει

να ολοκληρώσει την άσκηση, η οποία είχε ορισμένα σημαντικά λάθη που

αποκάλυπταν βασικά κενά του μαθητή από την πρώτη τάξη του δημοτικού.

Η χρονική στιγμή ανάθεσης των κατ' οίκον εργασιών

Αυτό που παρατηρείται συνήθως στις περισσότερες τάξεις, είναι η ανάθεση

των κατ' οίκον εργασιών στο τέλος του μαθήματος. Πέντε στους επτά εκπαιδευτικούς

είχαν ολοκληρώσει την προσφορά του νέου διδακτικού αντικειμένου και την

επεξεργασία του με τους μαθητές και τις μαθήτριες και παρέδωσαν εργασίες εl..έγχoυ

κατανόησης και εμπέδωσης για το σπίτι. Οι κατ' οίκον εργασίες είχαν

προαποφασιστεί και ο/η εκπαιδευτικός - όπως μας εκμυστηρεύτηκε κατά τη διάρκεια

της συνέντευξης - είχε προγραμματίσει το χρόνο που θα χρειαζόταν για την ανάθεσή

τους. Επιπλέον, εργασίες που ανατέθηκαν για το σπίτι ήταν εκείνες η επεξεργασία

τωψοποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός της τάξης - λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου 

και τα παιδιά αναλάμβαναν να τελειοποιήσουν στο σπίτι. Σnς περιπτώσεις όπου

λάβαινε χώρα μία προεργασία για μία κατ' οίκον εργασία, η ανάθεση της τελευταίας

έγινε στα μέσα της διδακτικής ώρας. Οι «παραδοσιακές) κατ' οίκον εργασίες της

αντιγραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας ανατίθενται συνήθως στα μέσα της

διδακτικής ώρας, αν και παρατηρήθηκε η ανάθεσή τους να λαμβάνει χώρα στο τέλος

του μαθήματος ή και σε κάποιο άλλο μάθημα.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία ανατίθενται οι κατ' οίκον εργασίες δεν

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αντιθέτως, ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάθεση

είναι σημαντικό να είναι αρκετός, ώστε να διασφαλιστεί η κατανόηση του σκοπού

και του περιεχομένου κάθε εργασίας από το σύνολο των μαθητών/τριών. Για το λόγο

αυτό, δεν θα πρέπει να ανακοινώνονται στο τελευταίο πεντάλεπτο, διότι το

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν επαρκεί και δεν είναι παιδαγωγικά και

ψυχολογικά ορθό να στερούμε από τα παιδιά μέρος του διαλείμματος τους αφενός

γιατί όποια υπόδειξη, συμβουλή, οδηγία τους δώσουμε ενδέχεται να την αγνοήσουν
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καθώς θα έχουν κατά νου να βγούνε διάλειμμα και αφετέρου γιατί πρέπει να

σεβόμαστε το δικαίωμα του παιδιού για χαλάρωση και ξεκούραση. Παρατηρήθηκαν

δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμερίστηκαν τις ανάγκες των παιδιών και λόγω του ότι

δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν την ανάθεση των εργασιών εντός της διδακτικής

ώρας αφιέρωσαν λίγο από το διδακτικό χρόνο του επόμενου μαθήματος. Όσοι/ες

κρατούσαν τους/τις μαθητές/τριες στην τάξη και στο διάλειμμα γίνονταν αποδέκτες

αρνητικών σχολίων και αντιδράσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ανάθεσης.

Ο χαρακτήρας των κατ' οίκον εργασιών

Όλες οι κατ' οίκον εργασίες ήταν υποχρεωτικές και έπρεπε να υλοποιηθούν

από το σύνολο των παιδιών. Εργασίες προαιρετικού χαρακτήρα είναι συνήθως

εκείνες που αφορούν στην αναζήτηση πληροφοριών σε εγκυκλοπαίδειες, στο

διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές πληροφόρησης και προσφέρουν συμπληρωματικές στο

περιεχόμενο του βιβλίου -Υνώσεις. Η ανάθεση τέτοιου είδους εργασιών δεν

παρατηρήθηκε σε καμία από τις συμμετέχουσες στην έρευνα τάξεις, οπότε μπορούμε

να συνάγουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κατ' οίκον εργασιών. Όλοι οι

εκπαιδευτικοί επέμεναν στη συνέπεια που έπρεπε να εmδεικνύουν οι μαθητές/τριες

απέναντι στα καθήκοντά τους και ειδικά στη διεκπεραίωση των εργασιών που

αναλάμβαναν για το σπίτι.

Τρόπο, ανάθεσης των κατ' οίκον εργασιών

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε με ανακοίνωση των ασκήσεων του σχολικού

εγχειριδίου και του τετραδίου εργασιών, με διανομή φωτοτυmών με εργασίες ή με

καταγραφή των κατ' οίκον εργασιών στον πίνακα (όπως η ορθογραφία, πράξεις στα

μαθηματικά). Τις περισσότερες φορές η ανάθεση ακολουθούταν από οδηγίες και

εξηγήσεις από μέρους του/της εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, δάσκαλος/α και παιδιά

διάβαζαν την εκφώνηση και απαντούσαν στην πρώτη ερώτηση, στο πρώτο

ζητούμενο. Στις τρεις από τις επτά περιπτώσεις πραγματοποιούταν και προφορική

απάντηση περισσότερων του ενός ερωτήσεων/ζητούμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η

κατανόηση των απαιτήσεων κάθε άσκησης από το σύνολο των μαθητών/τριών. Όπως

γίνεται αντιληπτό, η ανάθεση εργασιών απαιτούσε αρκετό διδακτικό χρόνο, ο οποίος

έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον/την δάσκαλο/α κατά το σχεδιασμό και

προγραμματισμό της διδασκαλίας, ώστε να μην χρειαστεί ο/η τελε"υταίος!α να

στερήσει από τους μαθητές και τις μαθήτριές του το διάλειμμα. Επιπροσθέτως, δύο

από τους επτά εκπαιδευτικούς ανακοίνωσαν τις κατ' οίκον εργασίες ή μοίρασαν τις

φωτοτυπίες χωρίς να προβούν σε υποβοηθητικά και διευκρινιστικά σχόλια.,

52



αφήνοντας τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν μόνοι/ες τους τι ζητούσε η κάθε

άσκηση. Απόρροια αυτής της τακτικής είναι πολλές φορές τα παιδιά να ζητούν τη

βοήθεια ενός ενήλικα για την επίλυσή των εργασιών τους. Σε τέτοιου είδους

περιστάσεις, εκτός από τα παιδιά - και τους γονείς - πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο/η

δάσκαλος/α του ολοήμερου, ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει τις επιδιώξεις του/της

συναδέλφου του/της για να χειριστεί διαχειριστεί ανάλογα το ζήτημα των κατ' οίκον

εργασιών.

Αντίδραση μαθητών/τριών στην ανάθεση των κατ' οίκον εργασιών

Οι αντιδράσεις των παιδιών εξαρτιόνταν από την ποσότητα και το βαθμό

δυσκολίας των εργασιών. Στις περιπτώσεις που οι εργασίες ξεπερνούσαν τις δύο,

ξεκινούσαν τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες. Μία μερίδα του μαθητικού πληθυσμού

(4 - 5 μαθητές!τριες) που φοιτούσαν ιcυρίως στην Γ' και Δ' Δημοτικού προέβαλαν ως

επιχείρημα τα φροντιστηριακά μαθήματα, τις αθλητικές και πολιτιστικές

δραστηριότητες που έχουν κάθε μέρα και οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του

απογεύματός τους και ζητούσαν από τον/την δάσκαλο/α να μην τους αναθέτει πολλές

εργασίες. Το αίτημα των παιδιών δεν γινόταν αποδεκτό, καθώς ο/η δάσκαλος/α

θεωρούσε μείζονος εκπαιδευτικής σημασίας την ενασχόληση των μαθητών/τριών με

εργασίες που προωθούν την αυτόνομη εργασία και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.

Αρκετουες μαθητές/τριες φάνηκε να θεωρούν χρήσιμες τις κατ' οίκον εργασίες,

υποστήριζαν πως τους/τις βοηθούν στο να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα και να

ισχυροποιείται η γνώση που έχουν κατακτήσει. Οπότε την ώρα της ανάθεσης

σημείωναν με προθυμία τις εργασίες και ενδιαφέρονταν να γνωρίζουν κάθε

λεπτομέρεια και εmσήμανση του/της δασκάλου/ας προκειμένου να ολοκληρώσουν

επιτυχώς τις εργασίες τους. Συνήθως αυτουές οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν υψηλές

σχολικές εmδόσεις.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μαθητών/τριών για τις κατ' οίκον εργασίες

Σε περίπτωση που οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις του/της εκπαιδευτικού δεν

ήταν σαφείς και επαρκείς, οι μαθητές/τριες έθεταν ερωτήματα προς τον/την

εκπαιδευτικό μέχρι να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαζόντουσαν

τις ασκήσεις. Στις δύο από τις επτά φορές, ο/η εκπαιδευτικός δεν άφησε περιθώρια

για διευκρινιστικές ερωτήσεις, καθώς ανακοίνωσε τις εργασίες ή μοίρασε τη σχετική

φωτοτυπία και αμέσως μετά ασχολήθηκε με κάτι άλλο ή χτύπησε κουδούνι για

διάλειμμα.
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χ; όνο που ειά(ετω διεκπε αίω των κατ' οίκον ε ασιών

Ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερώσει ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια

στις κατ' οίκον εργασίες σχετίζεται με τις προσωπικές του/της ικανότητες και

δεξιότητες και εξαρτάται, φυσικά, από την ποσότητα και το βαθμό δυσκολίας των

εργασιών. Κατά την εκτίμησή μου, σι πολλές εργασίες σε κάθε διδακτικό αντικείμενο

και οι οποίες επεξεργάζονται διαφορετική θεματική ενότητα επιβαρύνουν κατά πολύ

τον ελεύΟερο χρόνο των μαθητών/τριών και απαιτούν περισσότερη της μίας ώρα για

να διεκπεραιωθούν. Ειδικά στις περιπτώσεις, όπου ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει δώσει

οδηγίες και επεξηγήσεις, η κατάσταση των μαθητών/τριών επιδεινώνεται και

χρειάζονται πολλή ώρα για να επtλύσoυν τις ασκήσεις τους με αποτέλεσμα να

προκαλείται σύγχοοη στο μυαλό τους και να απευθύνονται σε γονείς ή σε κάποιο

τρίτο πρόσωπο για βοήθεια. Οι εκπαιδευΤΙKO~ από μέρους τους υποστηρίζουν τις

διδακτικές τους προσεγγίσεις, καθώς εmσημαίνουν τη σημασία της εξάσκησης των

μαθητών/τριών στα γραμματικά φαινόμενα ή στις πράξεις της αριθμητικής και

θεωρούν ότι η ποσότητα τέτοιου είδους εργασιών επιφέρει τα καλύτερα μαθησιακά

αποτελέσματα, ειδικά στις μικρές τάξεις του δημοτικού. Στις τρεις από τις επτά

περιπτώσεις δεν συνυπολογίζουν τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών σε όλα τα

μαθήματα αλλά και στις εξωσχολικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να αναθέτουν

πολλές εργασίες. σε κάθε μάθημα ακόμη και καθημερινά.

Η άποψη του/της δασκάλου/ας του ολοήμερου για τον χρόνο που απαιτούν οι κατ'

οίκον εογασίες

Το ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών αφορά σε μεγάλο βαθμό τους/τις

εκπαιδευτικούς του ολοήμερου. Η πρώτη διδακτική ώρα περιλαμβάνει την

προετοιμασία των μαθητών/τριών για την επόμενη ημέρα και ειδικότερα την επίλυση

των κατ' οίκον εργασιών στα διδακτικά αντικείμενα της γλώσσας και των

μαθηματικών. Όταν ο όγκος των εργασιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά είναι

μεγάλος, τα παιδιά έχουν απορίες λόγω του ότι δεν τους δόθηκαν εξηγήσεις και

οδηΥίες και δεν υπάρχει συνεργασία και συνεwόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών του

πρωινού και του μεταμεσημβρινού προγράμματος, ο δεύτερος αντιμετωπίζει σοβαρά

προβλήματα. Η προβλεπόμενη διδακτική ώρα για την προετοιμασία των μαθημάτων

δεν γίνεται να επεκταθεί γιατί μια τέτοια απόφαση και ενέργεια θα απέβαινε εις

βάρος της παιδαγωγικής λειτουργίας του ολοήμερου. Είναι απαραίτητο οι

μαθητές/τριες εmστρέφοντας στο σπίτι έχοντας παρακολουθήσει το μεταμεσημβρινό

πρόγραμμα να έχουν ολοκληρώσει τις κατ' οίκον εργασίες τους.
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Σnς περιπτώσεις όπου οι εργασίες είναι πολλές ο/η δάσκαλος/α του

ολοήμερου αναγνωρίζει πως οι μαθητές/τριες χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο

για την επίλυσή τους από αυτόν που εκτίμησε ο/η δάσκαλος/α του πρωινού, ο/η

οποίος/α nς ανάθεσε κιόλας. Και οι τρεις εκπαιδευτικοί του ολοήμερου, οι οποίοι/ες

έχουν διατελέσει δάσκαλοι/ες των πρωινών ζωνών υποστήριξαν πως οι κατ' οίκον

εργασίες δεν πρέπει να ανατίθενται σε μεγάλες ποσότητες και καθημερινώς, αλλά 

αναλόγως της ηλικίας και της τάξης των παιδιών- να προσφέρονται εργασίες όταν

είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Βιώνοντας την

καθημερινή εμπειρία και πραγματικότητα του ολοήμερου και λαμβάνοντας υπόψη nς

σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές αλλά και τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα, έθεσαν

mθανώς υπό αμφισβήτηση και υπό συζήτηση παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις

και εγκατέλειψαν τη νοοτροπία που θέλει το/τη δάσκαλο/α να δίνει πολλές εργασίες

για το σπίτι.

4.4 Αποτwσματα παρακολούθησης στο μεταμεσημβρινό πρόγραμμα

α) Προετοιμασία μαθημάτων επόμενης ημέρας

Αναφορικά με την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, οι

εκπαιδευτικοί των τριών ολοήμερων που συμμετείχαν στην έρευνα επεσήμαναν ότι οι

ανάγκες των μαθητών/τριών είναι ανάλογες της τάξης και της ηλικίας τους και

καθορίζουν τις εκάστοτε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους. Ειδικότερα,

σύμφωνα με τα λεγόμενά μιας δασκάλας, οι μαθητές/τριες της Α Δημοτικού

χρειάζονται περισσότερη προσοχή και βοήθεια, ειδικά κατά την περίοδο από την

έναρξη της σχολικής χρονιάς έως και τα Χριστούγεννα. Η περίοδος αυτή συνιστά τη

μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και αποτελεί περίοδο προσαρμογής και

επαφής με νέα αντικείμενα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η δασκάλα του ολοημέρου

ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή όλων στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους για

την επόμενη μέρα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Ο ρόλος της

αφορούσε μεν στην επίβλεψη και υποβοήθηση του έργου των μαθητών/τριών, αλλά

ήταν δε και κατευθυντικός μια και τα παιδιά αυτής της ηλικίας πρέπει να πάρουν

βάσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα μελετούν και θα εργάζονται. Έδειξε αρκετά

ικανοποιημένη από την απόδοση των μαθητών/ριών της Α τάξης. Αναφορικά με

του/τις μαθητές/τριες της Β δημοτικού, η εκπαιδευτικός μας υπογράμμισε τον mo

ανεξάρτητο τρόπο εργασίας τους εν συγκρίσει με εκείνους/ες της Α. Αυτό, βέβαια, δε
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σημαίνει πως τους/τις άφηνε ελεύθερους/ες να εργαστούν μόνοι/ες τους. Γνωρίζοντας

τις ανάγκες κάθε παιδιού, φρόντιζε να παρέχει την ανάλογη προφορική βοήθεια.

Κάθε φορά που κάποιο παιδί ολοκλήρωνε την εργασία του ή μέρος της αυτής, το

ήλεγχε και του παρείχε την κατάλληλη ανατροφοδότηση.

Παρόμοια αντιμετώπιση των κατ' οίκον εργασιών επέδειξαν και σι άλλοι δύο

εκπαιδευτικοί των τμημάτων της μεταμεσημβρινής ζώνης. Η προετοιμασία των

μαθημάτων της επόμενης μέρας ακολουθεί μία 'καθιερωμένη διαδικασία', η οποία

ακολουθείται σχεδόν καθημερινά. Δάσκαλος που είχε αναλάβει το τμήμα της Α' και

Β' Δημοτικού απευθυνόμενος στην πρώτη τάξη, ρώτησε για τις υποχρεώσεις που

είχαν οι μαθητές/τριες στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας και των

Μαθηματικών. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανακοίνωση των κατ' οίκον εργασιών

των μαθητών/τριών της δευτέρας δημοτικού, ώστε ο δάσκαλος να είναι πλήρως

ενημερωμένος και να μπορεί να σχεδιάσει τον τρόπο δράσης και παρέμβασής του στα

δεδομένα χρονικά πλαίσια. Μετά την ενημέρωση του δασκάλου, τα παιδιά

ενθαρρύνθηκαν να ασχοληθούν με τις εργασίες τους ξεκινώντας από τη βασική

εργασία της αντιγραφής στο μάθημα της Γλώσσας. Λόγω του ότι επρόκειτο για τις

δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ο εκπαιδευτικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα

γράμματα των παιδιών και με εύθυμο και χιουμοριστικό ύφος - χωρίς να τα

προσβάλλει - τα παρότρυνε να προσπαθούν να γράφουν όλο και καλυτέρα γράμματα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές/τριες μιλούσαν για τη

βαθμολσΥία που έλαβαν στην αντιγραφή και την ορθσΥραφία και δέχονταν τις

επευφημίες και τις παραινέσεις όχι μόνο του δασκάλου αλλά και των

συμμαθητών/τριών τους. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο το γΕΎονός ότι ο δάσκαλος

συζητούσε με την ολομέλεια της τάξης τις ελ/είψεις, τα αδύναμα αλλά και τα δυνατά

σημεία κάθε μαθητή/τριας, ώστε σύσσωμη η μαθητική κοινότητα να συναισθάνεται

τις μαθητικές ανάγκες που υπάρχουν μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος υπολόγιζε στο

συνεργατικό και αλληλοβοηθητικό κλίμα μέσα στην τάξη γι' αυτό και ενέπλεκε τους

μαθητές/τριες με κάθε τρόπο στη διδακτική διαδικασία. Το κλίμα συνεργασίας και

αλληλοβοήθειας που επικρατούσε οφειλόταν, πέρα από τον χαρακτήρα και τις

παιδαγωγικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού, στο μικρό αριθμό μαθητών του

συγκεκριμένου τμήματος.

Η τρίτη εκπαιδευτικός δίδασκε σε ένα τμήμα ενός επαρχιακού ολοήμερου

σχολείου, το οποίο περιελάμβανε μαθητές/τριες από όλες τις τάξεις του δημοτικού,

δεκαπέντε στο σύνολο. Όσον αφορά στην προετοιμασία των μαθημάτων της
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επόμενης ημέρας, η δασκάλα ακολουθούσε μία τακτική σε όλες τις τάξεις, χωρίς

αυτό να σημαίνει πως οι παρεμβάσεις της ήταν κοινές προς όλες τις τάξεις και όλα τα

μαθησιακά επίπεδα. Αρχικά, ρώτησε τα παιδιά για τις υποχρεώσεις που είχαν, ώστε

να γνωρίζει πως θα διαχειριστεί το δεδομένο φόρτο εργασίας τους εντός των

προβλεπόμενων από το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδακτικών ωρών. Στην Α'

Δημοτικού, άφηνε τα παιδιά να εργαστούν πάνω στις εργασίες μόνα τους και σε

περίπτωση που είχαν απορίες τα προσέγγιζε, ώστε να τα καθοδηγήσει προς τη σωστή

κατεύθυνση. Όταν οι μαθητές/τριες τελείωναν τις εργασίες τους, τις έδειχναν στη

δασκάλα, συζητούσαν μαζί της τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν και αν υπήρχε

λάθος τα παρακινούσε για διορθώσεις, ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και

να μην αφήσουν κενά ή ασάφειες. Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζε και τις κατ'

οίκον εργασίες των μαθητών/τριών της Β' Δημοτικού. Στις δύο αυτές μικρές τάξεις,

παρατηρήθηκε η ενθάρρυνση και η επιμονή της δασκάλας για πολλαπλή ανάγνωση

του κειμένου, έτσι ώστε όλοι και όλες να καταστούν πολύ ικανουές

αναγνώστες!στριες. Πράγματ\, οι μαθητέςlτριες δέχονταν τις παραινέσεις της

δασκάλας τους και αντιμετώπιζαν τις υποχρεώσεις του με αρκετή συνέπεια και

επιμέλεια.

Η παρέμβαση της δασκάλας στην προετοιμασία των μεγαλύτερων τάξεων

ήταν πιο περιορισμένη, καθώς - όπως δήλωσε η ίδια - επιδιώκεται οι μαθητές/τριες

αυτών των τάξεων να εργάζονται όσο το δυνατόν αυτόνομα και να μην αναζητούν

γρήγορες και έτοιμες λύσεις. Επιπλέον, επιδίωξη της εκπαιδευτικού αποτελούσε να

αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία τις εργασίες που τους είχαν

ανατεθεί και να αισθάνονται πιο σίγουροιΙες για τον εαυτό τους, να έχουν

εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Τα παιδιά από μέρους τους

έδειξαν να είναι πολύ ικανοποιημένα από τη συνεργασία τους με τη δασκάλα. Η

σύντομη εμπειρία μου στη συγκεκριμένη τάξη του ολοήμερου μού φανέρωσε μία

άψογη σχέση επικοινωνίας, όπου τα παιδιά άκουγαν τη δασκάλα τους, τη σέβονταν,

ζητούσαν τη συμβουλή της αλλά και τη συμβολή της και κατ' αυτόν τον τρόπο

προωθούταν επιτυχώς η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Η

δασκάλα φάνηκε να δείχνει κατανόηση σε τυχόν προβλήματα των μαθητών/τριών και

έδινε άμεσες λύσεις με διάθεση πολλές φορές χιουμοριστική και ευχάριστη.

Η προσέγγιση της διδασκαλίας της εκπαιδευτικού αφορούσε στην υποστήριξη

και υποβοήθηση της εργασίας των μαθητών με συνεχείς ανατροφοδοτήσεις. Οι

μαθητές/τριες κατά τη μεταμεσημβρινή περίοδο διεκπεραίωναν όλες τις εργασίες που
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τους/τις είχαν ανατεθεί για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα η δασκάλα του ολοημέρου

ανέθετε - όποτε το έκρινε απαραίτητο - ερ-Υασίες που τα παιδιά επεξεργάζονταν και

ολοκλήρωναν εκείνη την ώρα και όχι στο σπίτι. Τις εργασίες αυτές ης χαρακτήρισε

εργασίες εμπέδωσης των όσων έμαθαν και κατανόησαν μέσα από τη διδασκαλία του

πρωινού προγράμματος και μέσα από την ενασχόληση τους με τις κατ' οίκον

εργασίες τους. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι εργασίες αυτές δεν

παραδίδονται σε καθημερινή βάση, αλλά όταν η εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι το

διδακτικό αντικείμενο δεν έχει κατακτηθεί πλήρως από τους μαθητές/τριες.

β) Οι αvτιλήψεις των εκπαιδευτικών του ολοήμερου

Οι αντιλήψεις των τριών εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα του

ολοημέρου δεν ήταν ξεκάΟαρες, μια και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του Οεσμού

δεν είναι άμεσα ορατά και ο ίδιος ο θεσμός για πολλά σχολεία και πολλούς

εκπαιδευτικούς θεωρείται καινούρως. Παρόλα αυτά, η στάση τους απέναντι στους

σκοπούς και τη λειτουργία του ολοημέρου είναι θετική. Όπως μας υπογράμμισαν, οι

επιδόσεις των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το μεταμεσημβρινό έχουν

σημειώσει σημαντική βελτίωση. Η μερίδα του μαθητικού πληθυσμού που

παρακολουθεί το ολοήμερο περιλαμβάνει μαθητές και μαθήτριες με χαμηλό έως

μέτριο μαθησιακό επίπεδο. Θεωρείται πιο σπάνιο το φαινόμενο παιδιά υψηλής

μαθησιακής δυναμικότητας να παραμένουν στο ολοήμερο μετά το πέρας του

προμεσημβρινού προγράμματος.

Μία δασκάλα απέδωσε στο ολοήμερο σχολείο τον χαρακτηρισμό της

ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως προβλέπεται και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο

χαρακτηρισμός αυτός αφορά μόνο την προετοιμασία των μαθημάτων της επομένης

και όχι τις ειδικότητες και τις δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτό που μπορούμε να

συνάγουμε από τα λεγόμενα της εκπαιδευτικού είναι ότι το ολοήμερο σχολείο

αποτελεί σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για τους πω αδύναμους μαθητές και τις πω

αδύναμες μαθήτριες. Οι τελευταίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν

εξατομικευμένη διδακτική παρέμβαση στις ανάγκες τους, να καλύψουν τα κενά τους

και να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο για αυτούς/ές.

Οι αντιλήψεις των άλλων δύο εκπαιδευτικών μάς αποκαλύφθηκαν στη

διάρκεια της ατομικής συνέντευξης και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η

δασκάλα που δίδασκε στο ολοήμερο σχολείο της επαρχίας υποστήριξε πως η ύπαρξη

ενός τμήματος που φtλoξενεί όλες τις τάξεις του Δημοτικού δεν είναι απαραίτητα

αρνητικό, υπάρχουν πολλά θετικά σημεία. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες μελετώντας
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στον ίδιο χώρο έρχονται σε επαφή με διδακτικά αντικείμενα μεγαλύτερων τάξεων,

πλην αυτών της Στ' Δημοτικού. Τοιουτοτρόπως, δέχονται πληροφορίες οι οποίες

μπορούν να αποτυπωθούν στο μυαλό τους και αυτό είναι προς όφελος τους. Λόγου

χάρη, ένας μαθητής της Β' Δημοτικού ρώτησε για να μάθει τι είναι κόλπος και η

δασκάλα του υπέδειξε κόλπους στον χάρτη της Ελλάδος εξηγώντας του ταυτόχρονα

τον ορισμό. Οι μαθητές/τριες της Α' παρακολούθησαν τα όσα διαδραματίστηκαν και

ήρθαν σε επαφή με τον συγκεκριμένο γεωγραφικό όρο. Υποστηρικτής αυτής της

άποψης ήταν και ο δάσκαλος του τρίτου ολοημέρου, ο οποίος επεσήμανε ότι σε ένα

ολιγάριθμο τμήμα τα παιδιά είναι πιο δεμένα μεταξύ τους. Η άποψη του δασκάλου

ήταν θετικά διακείμενη προς τα ολιγάριθμα τμήματα στα οποία να συνυπάρχουν

μαθητές/τριες από δύο ή και τρεις τάξεις. θεωρεί ότι είναι καλό τα παιδιά. λόγου

χάρη, της Α' Δημοτικού να έρχονται σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα που

απευθύνονται σε μεγαλύτερες τάξεις, να «ξυπνούν», όπως χαρακτηριστικά μας

δήλωσε.

Μία εκ των τριών δασκάλων υπογράμμισε το ρόλο που διαδραματίζει το

ολοήμερο σχολείο ως χώρος κοινωνικοποίησης. Η δασκάλα επεσήμανε πως τα παιδιά

που παρακολουθούν το ολοήμερο μιλούν, παίζουν, επικοινωνούν μεταξύ τους

ανεξάρτητα από την ηλικία και την τάξη τους. Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται

συχνά στην πρωινή ζώνη, καθώς τα παιδιά προτιμούν να συναναστρέφονται παιδιά

συνομήλικα που ανήκουν στην τάξη τους, ή μόνο στο τμήμα τους. Η συνύπαρξη στον

ίδιο χώρο την ώρα της μελέτης, της χαλάρωσης, του παιχνιδιού, του φαγητού ενισχύει

τις σχέσεις των παιδιών, προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία και, σε ατομικό

επίπεδο, προάγει την κοινωνικοποίηση κάθε παιδιού.

γ)Το περιβόλλον του ολοήμερου

Ο χώρος του ολοήμερου σχολείου είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί κατά τέτοιο

τρόπο ώστε να αποτελεί έναν ευχάριστο χώρο εργασίας, χαλάρωσης και διασκέδασης

για τα παιδιά.

Άξιος αναφοράς είναι ο χώρος του ολοημέρου, τον οποίο έχει επιμεληθεί

προσωπικά μία δασκάλα με έξοδα του δήμου, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

αλλά και δικά της. Ένας πολύ ωραία διαμορφωμένος χώρος, με δύο μικρές αίθουσες,

η μία για εργασία και η άλλη για χαλάρωση, παιχνίδι, ξεκούραση και φαγητό. Καμία,

όμως, από τις δύο αίθουσες δεν θυμίζει την εικόνα μιας ψυχρής και αυστηρής

αίθουσας. Περισσότερο θυμίζει τον χώρο του σπιτιού τους και όχι χώρο σχολείου.

Καναπέδες, μαξιλάρες, μοκέτα, χαμηλά τραπεζάκια, επιτραπέζια παιχνίδια, θήκες
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ξεχωριστές για τα ρούχα και ης παντόφλες κάθε παιδιού, τραπεζαρία για να

γευματίζουν, φουρνάκι, ψυγείο, φρουτιέρα γεμάτη με φρέσκα φρούτα, ραδιόφωνο,

DVD, τηλεόραση, πίνακας, θρανία τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, χώροι για

να τοποθετούν οι μαθητές προσωπικά τους αντικείμενα, τοίχοι διακοσμημένοι με ης

καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών/τριών.

Αναφορικά με το ραδιόφωνο, η δασκάλα μάς εξομολογήθηκε πως ακόμη και

όταν εργαζόταν στην πρωινή ζώνη επέλεγε να ακούγεται μουσική, σε χαμηλή ένταση,

κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Μάλιστα είχε δοκιμάσει διάφορα είδη

μουσικής, προκειμένου να εντοπίσει αυτό που δημιουργεί ένα ΕUνO'ίKό κλίμα για

εργασία εντός της τάξης. Την ίδια τακτική ακολουθεί και στο ολοήμερο σχολείο και

υποστηρίζει πως η μουσική δεν αποσπά την προσοχή των μαθητών/τριών ,αλλά

αντιθέτως τους/ης χαλαρώνει και υποστηρίζει την εργασία τους. Ο λόγος για τον

οποίο γίνεται η αναφορά στο χώρο και την εmκρατούσα ατμόσφαφα έγκειται στον

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το κλίμα της τάξης το οποίο πρέπει να προσκαλεί

τους/ης μαθητές!τριες και να τους/τις δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα.

Και στις άλλες δύο αίθουσες των ολοήμερων τμημάτων, το περιβάλλον και η

επικρατούσα ατμόσφαφα διαφοροποιούνταν από τα αντίστοιχα των αιθουσών της

πρωινής ζώνης. Αίθουσες με υπολογιστές, εmτραπtζια παιχνίδια, βιβλιοθήκες και

θρανία διατεταγμένα σε ομάδες. Οι τοίχοι σε ζωηρά και χαρούμενα χρώματα ήταν

διακοσμημένοι από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών. Οι μαθητές!τριες

φάνηκε να αισθάνονται άνετα σε ένα τέτοιο χώρο και εργάζονταν με περισσότερη

προθυμία και ευχαρίστηση, σαν να βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Το συμπέρασμα που θα μπορούσε να προκύψει είναι ότι ο/η εκπαιδευτικός

του ολοημέρου οφείλει να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και

χαλάρωσης που να μην θυμίζει σε τίποτα την τάξη του πρωινού προγράμματος. Οι

μαθητές μπαίνοντας στην τάξη του ολοημέρου θα πρέπει να αισθάνονται οικεία και

ότι βρίσκονται σε ένα χώρο όπου μπορούν να μελετήσουν και ταυτόχρονα να

χαλαρώσουν, να συνεργαστούν, να εmκοινωνήσουν με τους/τις συμμαθητές!τριές

τους και να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις. r ι' αυτό και κάθε δάσκαλος/α

ολοημέρου είναι εmφορτισμένος με έναν επιπρόσθετο ρόλο, αυτόν της διαμόρφωσης

του κατάλληλου κλίματος και της ιδανικότερης ατμόσφαφας η οποία θα αποβάλλει

από τους μαθητές το αίσθημα της καταναγκαστικής εργασίας.
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δ) Συνεργασία εκπαιδευτικων πρωινής και μεταμεσημβρινής ζώνης

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και

συνεργασία μεταξύ δασκάλου/ας και μαθητών/τριών για το καλύτερο εκπαιδευτικό

και παιδαγωγικό αποτέλεσμα, εντούτοις δεν τέθηκε ζήτημα συνεργασίας μεταξύ των

δασκάλων των δύο προγραμμάτων. Ούτε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της

διδασκαλία συνηγορούσαν σε κάτι τέτοιο. Η συνεργασία επικεντρωνόταν μεταξύ

δασκάλου/ας και παιδιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί του ολοημέρου

μαθαίνουν τον τρόπο δουλειάς και τις προσεγγίσεις της διδακτικής πράξης των

εκπαιδευτικών του πρωινού προγράμματος μέσα από τις εργασίες που αναθέτουν για

το σπίτι. Δεν επεμβαίνουν στο έργο τους και αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις των

μαθητών/τριών με προσεγγίσεις που συνάδουν με το προσωπικό τους εκπαιδευτικό

στυλ και τις προσωπικές τους παιδαγωγικές αντιλήψεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης συνεργασίας και επικοινωνίας

διαπιστώθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωινής και της μεταμεσημβρινής

ζώνης σε ένα ολοήμερο σχολείο. Η γραμμή πλεύσης δεν ήταν κοινή, καθείς/καθεμία

σεβόταν τη διδακτική επάρκεια, αποδεχόταν τις παιδαγωγικές μεθόδους του/της

άλλου/ης και δεν επενέβαινε στο έργο του/της ακόμα και όταν είχε αντιρρήσεις και

ενστάσεις. Αυτό από τη μια είναι κατανοητό να υφίστανται πολλές και διαφορετικές

παιδαγωγικές αντιλήψεις και διδακτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, η συνεwόηση των

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση στον τρόπο εργασίας

και μελέτης των μαθητών/τριών.

Στο συγκεκριμένο σχολείο, η ένσταση της δασκάλας αφορούσε στην τακτική

του δασκάλου της Α' Δημοτικού να αναθέτει πολλές εργασίες ~ σε φωτοτυπίες.

Εκείνη την ημέρα οι μαθητές/τριες είχαν τρεις φωτοτυπίες, εκ των οποίων οι δύο

ήταν μπρος - πίσω με ασκήσεις. Η αντίδραση της σε αυτό το καθημερινό φαινόμενο

ήταν να προτρέπει τα παιδιά να επεξεργάζονται όσες εργασίες μπορούν, χωρίς να

καταπιέζονται και να κουράζονται. Όντως, η συμπεριφορά του δασκάλου ήταν κάπως

υπερβολική μια καθώς η ανάθεση μεγάλου όγκου εργασιών παρατηρούταν σε

καθημερινή βάση. Επίσης, τα αποτελέσματά της είναι αμφίβολο και σε καμία

περίmωση δεν εξασφαλίζεται η θετική της επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.

Άλλωστε, ερευνητικά δεδομένα έχουν καταδείξει πως όταν η ποσότητα των κατ'

οίκον εργασιών είναι μεγάλη και υπερβολική, κάποιοι άλλοι παράγοντες (γονείς,

φροντιστήριο) συμβάλλουν στην υλοποίησή τους. Άξιο αναφοράς σε αυτό το σημείο

είναι ότι οι γονείς των μαθητών της Β τάξης ίσως να ενέκριναν την τακτική του
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δασκάλου, καθώς εμφορούνται της άποψης πως οι περισσότερες ασκήσεις, φέρνουν

τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε συνομιλία με μία ιcuρία που έχει

γιο στην Α Δημοτικού, αντιληφθήκαμε ότι δεν την ενοχλεί η τακnκή αυτή του

δασκάλου, Χαρακτηριστικά, δήλωσε με ικανοποίηση: «ευτυχώς τους βάζει πολλά για

το σπίτι)). Χαίρεται, δηλαδή, που το παιδί της εmστρέφοντας στο σπίτι έχει να

ασχοληθεί με αντιγραφή και τουλάχιστον μία φωτοτυπία καθημερινά, γιατί θεωρεί

πως έτσι το παιδί της μαθαίνει περισσότερα και η γνώση που αποκτά έχει μεγαλύτερη

διάρκεια.

Ευρύτερα, η επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι μείζονος

σημασίας και πρέπει να διέπεται από τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση

του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου κάθε εκπαιδευτικού, είτε του πρωινού

είτε του μεταμεσημβρινού προγράμματος. Τα δύο προγράμματα συνιστούν το

ολοήμερο σχολείο το οποίο λειτουργώντας ως ενιαίο πρόγραμμα δύναται να επιφέρει

τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο στην μαθησιακά επίδοση των μαθητών/τριών όσο

και στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

ε) Η ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών

Οσον αφορά στην ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών, μαθητές!τριες της Α'

Δημοτικού, πέραν της καθιερωμένης αντιγραφής, είχαν δύο εργασίες για το σπίτι.

Από τα λεγόμενα των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των

υποχρεώσεών τους, oJ.λά και από την ικανότητα της αυτόνομης διεκπεραίωσης των

εργασιών, καταλαβαίνουμε πως ο/η εκπαιδευτικός του πρωινού προγράμματος

πρόσφερε τις απαιτούμενες οδηγίες και επισημάνσεις για κάθε εργασία, Οι

μαθητές/τριες φάνηκε να έχουν κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις κάθε εργασίας και

τις εκτέλεσαν μόνοι/ες τους, Ορισμένες φορές συνεργάστηκαν με τους/τις

συμμαθητές/τριές τους ή ζήτησαν διευκρινίσεις από το/τη δάσκαλο. ΟΙη τελευταίο"'α

επέβλεπε το έργο των μαθητών/τριών, παρενέβαινε όποτε το έκρινε απαραίτητο και

όποτε του το ζητούσαν τα παιδιά και συντόνιζε την εργασία των παιδιών με

προτρεπτικό ύφος.

Οι υποχρεώσεις μαθητών/τριών της Β' Δημοτικού περιελάμβαναν την

αντιγραφή και μία φωτοτυπία, η οποία είχε ασκήσεις δύο σελίδες ασκήσεων. Η

φωτοτυπία απαιτούσε την προσήλωσή τους για αρκετή ώρα, μια και περιελάμβανε

αρκετές εργασίες προς επεξεργασία σε συνδυασμό με θεωρία. Πάντως, τα παιδιά δεν

έδειξαν να δυσκολεύονται στην εκτέλεση των ασκήσεων και δεν αποκάλυψαν μια

ενδεχόμενη δυσαρέσκειά τους για την ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών. Στις
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περιπτώσεις όπου ο φόρτος εργασίας των παιδιών για το σπίτι είναι αρκετά μεγάλος,

το ολοήμερο αποτελεί την καλύτερη παιδαγωγικά λύση, καθώς δέχονται τις

συμβουλές ενός ειδικού και έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τους/τις

συμμαθητές/τριές τους.

Αναφορικά με την ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών στις μεγαλύτερες

τάξεις, παρατηρήθηκε πιο μειωμένος αριθμός εργασιών εν συγκρίσει με τις δύο

μικρότερες τάξεις. Οι μαθητές/τριες είχαν να διεκπεραιώσουν μέχρι τρεις εργασίες,

ενώ σε ένα ολοήμερο σχολείο μαθητές/τΡιες τ/ς Δ' τάξης δεν είχαν ασκήσεις για το

σπίτι. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, τα παιδιά ολοκλήρωναν την προετοιμασία

των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πιο

δημιουργικές δραστηριότητες καλλιτεχνικού περιεχομένου.

5. Συμπεράσματα - διαπιστώσεις για το σύΥχρονο δημοτικό σχολείο

Ο λόγος για τον οποίο οι κατ' οίκον εργασίες αποτελούν φλέγον ζήτημα

έγκειται στο γf:'(ονός ότι δεν έχει διαmστωθεί εμπράκτως η θετική επίδρασή τους στη

σχολική επίδοση. θετικό είναι το ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτονομούνται και

διεκπεραιώνουν εργασίες χωρίς την επίβλεψη κάποιου μf:'(αλύτερου αξιοποιώντας τις

δυνατότητές τους και στηριζόμενοι/ες στις δυνάμεις τους. Παράλληλα.

συνειδητοποιούν τις ελλείψεις και τα μαθησιακά τους κενά και φροντίζουν να τα

καλύψουν σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό. Εmπροσθέτως, βελτιώνουν και

κατοχυρώνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα διάφορα διδακτικά αντικείμενα

επιλύοντας ασκήσεις εμπέδωσης και επανάληψης. Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα

που φέρουν οι κατ' οίκον εργασίες, υπάρχουν ορισμένες πλευρές του ζητήματος που

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και διερεύνησης. Συγκεκριμένα, μία παράμετρος του

θέματος των κατ' οίκον εργασιών είναι η ποσότητά τους. Το ερώτημα που ανακύπτει

είναι αν οι περισσότερες κατ' οίκον εργασίες οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά και

παιδαγωγικά αποτελέσματα ή μήπως υπάρχει κάποιο όριο στην ποσότητά τους που

αν ξεπεραστεί τότε αυτές επιδρούν αρνητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που έχει αποτελέσει θέμα εκπαιδευτικών και

παιδαγωγικών συζητήσεων και ερευνών και το οποίο προσεγγίζεται διαφορετικά από

κάθε εκπαιδευτικό αναλόγως των παιδαγωγικών αρχών που υποστηρίζει και

πρεσβεύει.
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Η παρακολούθηση των τάξεων του δημοτικού, η καταγραφή της σχολικής

πραγματικότητας, οι συζητήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς, οι συμπεριφορές και

αντιδράσεις των παιδιών συνεισέφεραν στη διαμόρφωση μίας αρκετά

ολοκληρωμένης αντίληψης για την αντιμετώπιση των κατ' οίκον εργασιών στο

σημερινό δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι εξοικειωμένοι/ες με

την ιδέα των κατ' οίκον εργασιών και καθημερινώς περιμένουν τη στιγμή για να

σημειώσουν τις εργασίες που θα έχουν για το σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί μοιάζει να τους

έχουν συνηθίσει σε μία τέτοια τακτική και στα παιδιά φαίνεται παράξενο - και

ταυτόχρονα ευχάριστο - όταν δεν έχουν ασκήσεις για το σπίτι. Ακόμα και στο σπίτι

τους όταν επιστρέφουν μετά το σχολείο, οι γονείς τους τούς ρωτούν τι έχουν να

κάνουν για την επόμενη ημέρα, υπονοώντας και τις κατ' οίκον εργασίες. Οι κατ'

οίκον, λοιπόν, εργασίες παραδοσιακά θεωρούνται ένα αναπόσπαστο μέρος της

εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο δεν θα πρέπει να ελλείπει από την καθημερινή

διδακτική πράξη. Οι δάσκαλοι/ες αναθέτουν καθημερινά κατ' οίκον εργασίες

καθιερώνοντας το ρόλο και τη σημασία τους στη διδακτική πράξη και

αΠOΤUπώνOντάς τα στο υποσυνείδητο όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική

διαδικασία φορέων.

Σήμερα, εΥείρονται συζητήσεις γύρω από την αποτελεσματικότητα των κατ'

οίκον εργασιών και πολλουες είναι οι εκπαιδευτικοί που αναθέτουν εργασίες για το

σπίτι όχι σε καθημερινή βάση, αλλά όταν κρίνουν απαραίτητη την ανάθεσή τους για

την επίτευξη των εκάστοτε διδαΚUKών στόχων. Πράγματι, σε πolliς τάξεις από

αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα οι δάσκαλοtfες δεν ανέθεταν καθημερινά κατ'

οίκον εργασίες, αλλά ορισμένες φορές. Προφανείς αποδέκτες της ανάθεσης των κατ'

οίκον εργασιών είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες οι οποίοι/ες θα αναλάβουν να τις

φέρουν εις πέρας. Η αντίδραση των μαθητών/τριών στην ανάθεση των κατ' οίκον

εργασιών καθορίζεται από την ποσότητα και το βαθμό δυσκολίας. Όσο περισσότερες

και πιο δύσκολες είναι οι εργασίες τόσο πιο έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των

παιδιών γι' αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπερφορτωμένο με εξωσχολικές δραστηριότητες

πρόγραμμα των παιδιών, οι οποίες αφορούν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών,

φροντιστήρια υπολογιστών, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,

αντιλαμβανόμαστε πως οι αντιδράσεις τους είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένες.

Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να καταργήσουμε τις κατ' οίκον εργασίες, α'λJ.JJ. μία

παιδαγωγικά ορθή απόφαση υποδεικνύει η ανάθεσή τους να εξυπηρετεί τους
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διδακτικούς στόχους και να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή έτσι συνηθίζεται, να

μην αποτελέσουν, δηλαδή, οι κατ' οίκον εργασίες αυτοσκοπό. Εξάλλου, ο μεγάλος

φόρτος εργασίας για το σπίτι επιβαρύνει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών κατά τον

οποίο μπορούν να ασχοληθούν με δημωυργικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πέραν

αυτού, οι πολλές εργασίες δυσκολεύουν τον/την εκπαιδευτικό του ολοημέρου,

παρακωλύουν το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό έργο και μειώνουν το ενδιαφέρον

των παιδιών για ενασχόληση με τα σχολικά τους καθήκοντα.

Η ποσότητα των κατ' οίκον εργασιών δεν διασφαλίζει τη βελτίωση της

επίδοσης των μαθητών/τριών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του

ενδιαφέροντός τους. Η ανάθεση μεγάλου όγκου εργασιών περιορίζει τον ελεύθερο

χρόνο των παιδιών και δεν τους επιτρέπει την ενασχόληση με άλλου είδους

εξωσχολικές δραστηριότητες. Καλό θα ήταν οι ειcπαιδευΤΙKoί να αποβάλλουν την

ασυνείδητη τακτική που υποδεικνύει την καθημερινή ανάθεση κατ' οίκον εργασιών,

ακόμα και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Όπως κάθε εκπαιδευτικό ζήτημα, έτσι και το

ζήτημα των κατ' οίκον εργασιών απαιτεί κριτική αντιμετώπιση. Κάθε άσκηση που

δίνεται για το σπίτι εξυπηρετεί κάποιο γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό

στόχο και δεν πρέπει να δίνεται άσκοπα, μόνο και μόνο για να δοθεί. Ο/η δασκάλα

θέτει έναν στόχο, βάσει του οποίου σχεδιάζει κάθε εργασία και τον οποίο

αποκαλύπτει στους μαθητές!τριες ώστε οι τελευταίουες να βρουν νόημα στη

συγκεκριμένη εργασία και να την αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αφιερώνοντας τον

απαιτούμενο χρόνο για να ασχοληθούν μαζί της.

Η επίτευξη των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων του/της

ειcπαιδευΤΙKoύ προωθείται με την ανάθεση πρωτότυπων και προσεγμένων εργασιών

που δεν θα φαίνονται κοινότυπες και ανιαρές στα παιδιά . Για το λόγο αυτό, το

περιεχόμενό τους, η δομή τους, η μορφή τους, ο τρόπος ανάθεσής τους θα πρέπει να

διαφοροποιείται εντός της σχολικής χρονιάς προκειμένου να προσελκύουν την

προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. Ένα ευφυές και παιγνιώδες σενάριο, κοντά

στα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των παιδιών, μία παιγνιώδης δομή και

παρουσίαση της κατ' οίκον εργασίας ενισχύει την επιθυμία των μαθητών/τριών να

ασχοληθούν με αυτή και να την φέρουν εις πέρας.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των κατ' οίκον εργασιών, αξίζει να

υπογραμμίσουμε τη σημασία των διαθεματικών εργασιών οι οποίες πέραν των

γνωστικών στόχων, εκπληρώνουν συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Οι

μαθητές/τριες ασχολούνται με εναλλακτικού είδους δραστηριότητες, εργάζονται σε
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ομάδες, συνεργάζονται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τους/τις

συμμαθητέςfτριές τους και τον/την εκπαιδευτικό και συμμετέχουν ενεργά και πολλές

φορές βιωματικά στη διεκπεραίωσή τους. Οι εργασίες που προωθούν τη

διαθεματικότητα μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας εντός της τάξης αΑλά

και στο σπίτι.

Ένα σημείο που πρέπει να προσέχουν οι δάσκαλοι/ες αφορά στην εξέταση και

τον έλεγχο των κατ' οίκον εργασιών. Οι τελευταίες θα πρέπει να ελέγχονται

απαρέγκλιτα και να παρέχεται η κατάλληλη εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στον

κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια. Όταν οι κατ' οίκον εργασίες δεν ελέγχονται και

οι λύσεις ή απαντήσεις των παιδιών δεν γίνονται αντικείμενο απαιτούμενης προσοχής

και συζήτησης στην τάξη, τότε οι μαθητές!τριες τις αντιμετωπίζουν με λιγότερη

σοβαρότητα με αποτέλεσμα να μην προσπαθούν για την καλύτερη δυνατή απόδοση

σε αυτές. Για τον λόγο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να αφιερώνει χρόνο και να

εξετάζει όσες κατ' οίκον εργασίες αναθέτει προκειμένου να πείσει τους/τις

μαθητές/τριες για τη σπουδαιότητά τους και να τους δώσει ώθηση να ασχολούνται

επιμελώς με αυτές. Μέρος του διδακτικού χρόνου είναι απαραίτητο να αφιερώνεται

και κατά τη διάρκεια της ανάθεσης, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για παροχή

επεξηγήσεων και των κατάλληλων κατευθύνσεων για την διεκπεραίωσή τους.

Οι κατ' οίκον εργασίες απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες όλων

των/μαθησιακών επιπέδων. Κατά συνέπεια, αν ο/η εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί μία

διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση, θα πρέπει να δίνει τις κατάλληλες

κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να καθιστά όλους και όλες τους μαθητές και τις

μαθήτριες ικανούς και ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργασιών.

Ειδικά, οι πιο αδύναμοι/ες μαθητές/τριες χρειάζονται μία ώθηση και βοήθεια για να

αντιληφθούν τα ζητούμενα κάθε εργασίας και να πεισθούν ότι μπορούν να τα

καταφέρουν επιτυχώς σε αυτές. Όταν αποκαλύπτουμε τους στόχους που θέλουμε να

επιτύχουμε με κάθε κατ' οίκον εργασία και εισάγουμε τα παιδιά στη λογική και τις

απαιτήσεις της, τους εμπλέκουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους καλούμε να

συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή. Επιπλέον, καθιστώντας τα παιδιά ικανά να

επεξεργαστούν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους δεν τους ωθούμε στο να

αναζητήσοuν τη βοήθεια και τη ΣUμβoλή ενός ενήλικα.

Είναι σημαντικό να συναισθανόμαστε τις ανάγκες και τις διαθέσεις των

παιδιών και να λαμβάνουμε υπόψη τα ενδιαφέροντά τους κατά τον σχεδιασμό των

κατ' οίκον εργασιών. Η διαφοροποίηση των εργασιών με βάση τα μαθησιακά επίπεδα
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μαθητών/τριών που υφίστανται σε κάθε τάξη είναι απαραίτητη προκειμένου να

ενθαρρυνθούν όλοι και όλες να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ενεργό συμμετοχή.

Μέσω της διαφοροποίησης, οι μαθητές/τριες χαμηλού μαθησιακού επιπέδου έχουν

την ευκαιρία να επεξεργαστούν ασκήσεις που ανταποκρίνονται στις θεωρητικά

δεδομένες δυνατότητές τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, κάτι που θα

συμβεί με τους/τις μαθητές/τριες όλων των επιπέδων. Δεν τίθεται θέμα διακρίσεων

όταν ανατίθενται διαφορετικές ασκήσεις ανάλογα με την σχολική επίδοση. Σε

περίπτωση που επικρέμεται ένα τέτοιο ζήτημα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να

διαμορφώσει τις κατ' οίκον εργασίες ώστε να παρουσιάζουν κλιμακούμενου βαθμού

δυσκολία. Έτσι όλα τα παιδιά θα αναλαμβάνουν τις ίδιες εργασίες, οι οποίες στην

αρχή είναι πιο απλές και προσιτές, για να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές/τριες, αλλά

τα τελευταία ζητούμενα είναι κάπως πιο απαιτητικά και απευθύνονται στους πιο

δυνατούς μαθητές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η προσέλκυση της

προσοχής των πιο αδύναμων μαθητών/τριών και ταυτόχρονα η ώθηση στους/στις πιο

δυνατούς/ές να εξελίξουν τις δυνατότητές τους.

Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης διδακτικής

προσΈΥΥισης εντός της τάξης διαδραματίζει η ψυχολογική προετοιμασία των

μαθητών/τριών από τον/την δάσκαλο/α ώστε να μην αισθανθούν μειονεκτικά οι πιο

αδύναμούες μαθητές/τριες αλλά και όλοι/ες να μην νιώσουν ότι υφίστανται

διακρίσεις μέσα στην τάξη. Ο/η δάσκαλος/α οφείλει να συζητήσει με τα παιδιά, να

τους θίξει το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες, η ικανοποίηση

των οποίων απαιτεί μία διαφορετική μεταχείριση και να τους εμφυσήσει την ιδέα ότι

μέσα στην τάξη όλοι και όλες συμμετέχουν ο/η καθείς!εμία με τις δυνατότητές

του/της και δεχόμενοι/ες ανάλογη βοήθεια και υποστήριξη συμβάλλουν από κοινού

σε μια διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και προώθησης της μάθησης.

Ο/η δάσκαλος/α της μεταμεσημβρινής ζώνης του ολοήμερου σχολείου, είναι

αυτός/η που αναλαμβάνει να ενισχύσει την προετοιμασία των μαθητών/τριών στα

μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, η οποία περιλαμβάνει την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών. Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε έναν ζεστό

και χαρούμενο χώρο, δέχονται πς συμβουλές και την υποστηρικτική βοήθεια του/της

δασκάλου/ας, έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με

τους συμμαθητές/τριές τους με αποτέλεσμα να διευκολύνονται στην εκπλήρωση των

σχολικών τους καθηκόντων και να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις με παιδιά της ίδιας

τάξης ή και διαφορετικής. Τα τμήματα του ολοημέρου προωθούν την
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κοινωνικοποίηση των παιδιών ιcαι την δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ παιδιών

διαφορετικών τάξεων και ηλιιcιών.

Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην

καλυτέρευση των επιδόσεων των μαθητών/τριών, αρκεί να υποστηρίζεται από την

απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, να στελεχώνεται από τον αναγκαίο αριθμό

εκπαιδευτικών και να προωθείται μέσα από τη συνεργασία δασκάλου/ας, γονέων και

τοπικών φορέων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να πιστεύσουν στο θεσμό

και από μέρους τους να μεριμνήσουν για τη συνεχή βελτίωσή του προς όφελος των

μαθητών/τριών. έτσι ώστε ολοένα και περισσότερα παιδιά να παρακολουθούν τα

τμήματα του ολοημέρου και να μειωθεί η διαρκώς αυξανόμενη παραπαιδεία.

Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως μαθητές/τριες μετρίου προς χαμηλού

μαθησιακού επιπέδου παρακολουθούν τμήματα του ολοήμερου σχολείου. Αυτό

οφείλεται ενδεχομένως στις ΠΡOΙCΑταλήψεις που περικλείουν τον θεσμό ΙCΑι αφορούν

σε σύγχρονες αντιλήψεις αμφισβήτησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού του

ρόλου σε συνδυασμό με την θετική στάση - ιcυρίως των γονέων - προς τα

εξασφαλισμένα αποτελέσματα της ιδιωτικής και επί πληρωμής εκπαίδευσης. Οι

προκαταλήψεις αυτές απορρέουν ΙCΑι από το γεγονός ότι ο μαθητικός πληθυσμός των

τμημάτων της μεταμεσημβρινής ζώνης αποτελείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από

παιδιά μεταναστών και μειονοτήτων. Ο συγκεκριμένος, όμως, θεσμός απευθύνεται σε

όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις μαθητές/τριες και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των

συλλογικών και ατομικών τους αναγκών και συμφερόντων.

Ένας θεσμός που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, σε

όλα τα μαθησιακά επίπεδα, σε όλους/ες τους/τις μαθήτριες θα πρέπει να υποστηριχθεί

ένθερμα και να ενισχυθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε κάποια στιγμή

όλα τα δημοτικά σχολεία να είναι ολοήμερα δημοτικά σχολεία καταλλήλως

στελεχωμένα και εξοπλισμένα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των

παιδιών ΙCΑι στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Το δημοτικό σχολείο δεν είναι

μόνον χώρος ακαδημαϊκής ΙCΑτάρτισης, αλλά ΙCΑι παιδαγωγικής διάπλασης και

κοινωνικοποίησης. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να περνούν ευχάριστα και

δημιουργικά στους χώρους του σχολείου, να μαθαίνουν με εναλλακτικές και

προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και την παιδική τους φύση διδακτικές μεθόδους,

να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν με τους/τις συμμαθητές!τριές τους ΙCΑι

τους/τις εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας παράλληλα με το επίπεδο μάθησής τους

ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις.
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ΦΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. ΠροηΥούμεΥιι ενότητα

1. Ο δάσκαλος/α ε'λf:yxr-ι τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογΡ,αφία, ανάγνωση, ασκήσεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

Ι'αι ~ Όχι Ο r
.t~.'_~~ .. ~;:.~~ .n~1.).~ ·1. 'CW:.~'t'!~fι~ :,\0) k'.~. .O,Y.Q fD~ J~O.\"'~ .. , .
... ~ι.\o~ί:\..... ()"Q~.1D:-J :>.... U7\t'. .cι ~11.'11.~~.\A .. ~':". ~'...O{l !J·."':'~kv.-..ι~. μ~~!;: .

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; ...:?.:::':\ .. μο..Ε1..ΖΚ7. 1,'f ι v'>
Πιί)ι: αντέδοασαν οι uαθnτέc!το1F.C rιntni: () διίm('(Ιλ.Ωc/α:

:\l Ρ"~ ~';\α,Γ "" d\\~.(Οί\Ω'6\ρ,.:. :u.I,:,,1t~)M>.iιv}':. .11'.,1.:'.. .~. M1>ί'\.L~I:ιε.ι.~ μΗ "':
.j<ΡQΥ.\λΙ,!1w.~\..q.,...~ ..μ>. ...Μ"Ι.ι-<' .. Ι.Ρ.Q.. Ο· ...I.o&<..nt!>..Ιcι&ί\Iλ'ΙJ μ.~ ..(O..( .1\οΛ\V6J~U<'λ
ο, oooIl">rtbί 1<Μ U'Ι'ι"Ψ"" .1<'- .7-,0) ~vv υ' €PΧCΙf>! Η. ")Cλ/<'. CJ "'~ Uι~'"

3
10π'·' "δoνlθ6~ "u".,P .....ιA ~o. vvcu eINWΊU~ Wp'L<.·, ύV<, Gi(ο;\1tΙ:S'1""_~. ως ιορ ωνει ο ό .....σΊcαλ.Oςια τις εργασιες; v f\v, ry...:-6 EλS. .

α) μαζεύει τις εργασίες για να τις διορθώσει; Ναι ~ / Όχι Ο
/

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι ΙΒ" Όχι Ο /

γ) διορθώνει: μερικές μόνοD όλες ~

δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι ::J Όχι Ο

Κάτι ά'λJ..ι:J ....•..•.•. ............................•.................•...........

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζη.ιl'ά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;,
Ναί Ιό Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτ~ς .!'ΡΎασίες;

Ναι Ο Όχι ~

γ) τις δ,ι),ρθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;
•

Ναι ~ Όχι Ο

Rt.~.;;.~~ι;,": 'i,f;ϊb7Ρ>,j: ϊi' ~Vό-V-fa' '7 ϊ' 'V'if,iiΙ ίίΓ':;';':';'p~γί'ι,.~,~:ι 1'ί-ν?ο; ....... ,.
- ,~Ι"ί>.ς., GV-"),,,1λs ~7""(1\tι::I" ι=~)φ,()IY.> "Lts. ι-t't:?Ο~ΙJ npoJ;<Jplt:'~ ~6'1Qv'O)VOlr", 'μι--uι ....
5. - Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθήτες/τριες και δάσκαλος με τον έλεγχο ιcαι την 67ιο}JΙ-1U-"'.

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας; ι

)\."f.;.I\O,• ... ;'.'?.:: .;1,..Ω <Ι. ιxι~~ .

6. ΑξΙΟΠΡ-ιεί ο δάσκαλoςlα τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητέqστην νέα διδακτική ενότητα;

Ναι [Υ' Όχι Ο

Κάτι άλλο .
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Β. Νέα ενότ τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές, Ο

• r ραπτές '!t

• Ατομικές '"
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

α) Ασκήσεις ανάγνωσης .
β) Περίληψη .
γ) Σκέφτομαι και γράφω .
δ) Ασκήσεις απομνημόνευσης ..
ε) Oρθo~ραφία .
<tΠ}-=Κσκτισεις εμπέδωσης. επαvάληψ~ .
η) Αναζήτηση πληροφοριών .
θ) Άλλες ~lIΎασίες που. δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τtς): .

.~'!>~~ .1~ ~.?μ.H, CNQ.~.<Eι.. H~.i;+ινι:.'''' :7{),;, .. u:rμιJ':4>J.. f:f(p6.I.wI. rα' (ί~""'"
""00",,. fιw. ..®.J ιό\..)/ς:ο,. :v~...m~" I">?CMV ..ίαλ .. Υ.'Α :ω..Μι nY.ιΩι.ιl<. Έπυ1<'\"r- \ ..,.. ~ 10 - ,ο" .
.'1>>'6". ,,'Uy.y. ,. ι.<.>. .... ' .,.ΙΙ'>.. onOJ~. Δε•.CΙ6.A:~.yUY.Iα.( .. 1m"< "",
τα~""'~ tι:ιι οι orιυ,~ 1"\~bv6ιόλοvν @.J\Qto I!AJtι'Ιο.Ρηωv';;οοdcί6ω-1ι))ιι>

9 c"of#.tt, Χ1C.ξ "η δ.Ι'''"''· δ" αλος/ . . . θ'. Διαφορσποιεif ε, ατσμΙllευει ο ασκ α nς κατ οικον εργασιες που ανα ετει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. mo λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, mo απαΙ't]1τικές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι[Ql'

Ένα παράδειγμα; .

10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τtς εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ο /

β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι rn-'
γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

h. " ('1Μ>Κά;!,,~~~Q"J·;ιiiΆ.ϋJψut .. ·t«i' (jΓnrp; noq!j"" ''''ί(,':,J-ι:;" ,v·:π..nι-f'f Ε -6tι ()
~""ι.. I'l~M(νι.. ~P~\"QS α,..... cL't}Ηιι 't.Jc;. ctG JM6tL) {)UAv 'Ψ"νι 'W-3 hlo}-I.,,-,.-j J.,JP' • .1
J16(.1 '\(1)~ 11. υι ιwγασίες ειναι όλες υποχρεωτικές; (π. χ. προάιρετικές, δυνατότητα επιλογής),

NatllV Όχι Ο

......................................................................................................

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσίcαλoς/α εργασίες;

/
α) Τις ανακοινώνει πρoφoριΊCψ dιI
β) Τις γράφει στον πίνακα;υ

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο



ε) Σε ωτστυπία.
. ,

Από το ι λίο ασ

'ίι> λ~ \1;, ",Κ%~~ζ·n·~",j·"~iίθi':ί;,··~·;;Ρ~ίl:\···tJ<·'6r<\~\ bi"j·r,·,Vdl9l ",,"Ι ρ.
Θ-'-\.1.» !'C' ~ 'υ, ιλ'" ~ρo;ι.,,,, Ψ ο i-l-ψ:JrJ, ο ,(Ρ.,Mo~ ;p~...\J9' ι 3. Ο δάσκαλοςοίνέι επεςηγήσεις- όδηγιtς (Π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέπiι οι μαθητές να εργαστούν;- /

Ναι ~ Όχι Ο

Παράδειγμα; .
.......................... ,., .
14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (i(oto ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ ~/ λίγο Ο καθόλου Ο
,

Π · . δ . δ δ "θ . 'Ο ";\<m~οσο χρονο ιαρκει η ια ικασια ανα εσης εργασιων; , ..

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

.....07'>.1 .

18., Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; <λni d.~ .. ~..\.(.~, V.UJ6 .ιι.ι:n'~

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στοΙ συγκεκριμένο ~~θημα.,

..... j.5... :1.\')'):\-!'! ...••.efJ.ι4> ιι (f1.J Ο,. μ."!J~1κS γ/>5. dIν rμ. 7ιΥ"ι,ιμ",CΝV
{\ο/ιZJ ""χρονο 4:d~":' ο/ γpΊ\Cf"/β fJVaJ Ψ.ι/"t...-JιfJ& '(OU Ί:Ο,Ι;Κ;Iι'\σJ

20 Ρ/λ.Γ\Q.Ι",,",,1'δ'JI->αλ Ι λ
Ο

' •• 'λ .. ωτηστε τον ασκ ο α του ο οημερου ποσο χρονο ενασχο ησης απαιτουν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης .f;(.a.:ΑΟΟ.7..<j, .
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Μαθηματικά

Α. Π00 ού εν ενό'Π1τα

1. J2J δάσκαλος!α ελέγχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας;,
Ναι !]Ο Όχι Ο

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ο •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τσυς; ....~ .:~ .. μaΙλ\1.ί:;,}'.f'"
Πώς αν:ι:έδρασαν οι μαθητές/τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α; .......
ο ΟΙ €ι ΙΙ~~>! ι J.f>. .d.r.•. .'U.S.. '.~.&ν..(,;·oa.~v.116t.l .. η;..ι,;J7I'tι. ,. tJ~~o.\ .!ι..,... k.~J-p.o.~
'lQ~.\.. :w. ..~\,=-,oλό. )(\ς\ :ul<,...1)..R7Y.IU..•. .,aJωxwμq:« χ μ,-...J.G;).q;I,.rΕW.G{.ιιll~'4,
OOcoι,w'Ms aI~ι-eιμtvl~ <rυ 'θa ω cυ,ν't.ώ:.\, """ΗJμr-ι,J 10 ""7 ~'V,
3 Πώ <&\0, θ'Δ c,ι,~"ι,I.\!λo 9i} IJ ~υ"\tω!'6, "" 6νv /y)!J.g" C( nΙ:VΙ>vι.< 6," χα !CYVι

. ς ιορ ωνει ο ασκ ς τις ργα.> "lr),,> 670 "7\~ΙI'"

α) μαζεύειτις εργασίες11α να τις διορθώσει; Ναι Ο Όχι Ο

β) περιφέρεταιαπό θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο ι,
γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες ΙΙΥ

δ) εξετάζει προφορικά στον π:ίνακα; Nα~. Όχι D
Κάτι άλλο .... .0.1. \>Aθ.",.'\-!:~ J.'(').I;!, ... :<λ1l~.....'~.ΙΙ.I cVl. .... C. \>'" M\'1Mω~ι

('ι().; C:ό Wbt\IJ ι ιί.ΓU- W...\'tιι/wvtα.λ (;;1011 "ι-ια"-'τοι (..Q..Λ. 't.dVQt-v npt~tt{1>_

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζ'ry;tά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι IS' Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές ερίι'ασίες;

Ναι Ο Όχι W·

/'
γ) τις διορθώνεικαι τις εmστρέφtιαργότεραή την επόμενηημέρα;

Ναι Ο Όχι 0./

δ) Κάτι άλλο ..ο.\"!ιλ'\:ι )\;Q)I ... (..,11~.\ λ? ...J.ωl).~."':"'-ι.: >.ι'U!A ..ια7.d. ::1Μ dI αρ ψ-Ρ-
'V-, OIOat ",μ.5 "",,'ι,, ΙV" Ιλ- ο' ιJ'a6ιP:i<ι> ν,', εχ u. τ.ι., (.v ιa.ιpi C\ ιιc. I:J'Iv ίλ
"'.~ ,..YJ')16·ΨcJvc,f,1 ")J)J. α/' ."-.ι'ιροι;4> .....Ιλ .ΙC.. ·."vl:La G'ιo.Δαlιt·" (IιJo C<M'f~
5. ΙΙόσο χΡόνο- ασχΟλΟυνται μαι:1ητες!tριtς καΙ δασκαΛ.Ος με τον έλΕγχο ιcαι την c;}vι:.t:;.:Jι'ιιS

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης r.,;, t xόLΛ-'
ενότητας; ,C~ 11"Ρ 1 Υ">

.Ό6.Q ..7\μό.c ...11p.f.ι116;, ι::. .. X.lIλ ",,,,- .fΩ<1(Jv.".~ .. RΛc.l..l~s. ...0., .. fU/fJ.,,:u>. /2Ι'ιιΛ
10 J,J~"ϊ.ι"'" CV""~Ι'fJι.>! MJ ,'P~1ΙV<'Y"'" ύ, f)Oi)"&IJ1;>Ι>.Λ.
6. Αξιοποιεί ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθη.τ~g στην νέα διδαΙCΤΙKή ενότητα;

Ναι ~ Όχι Ο

Κάτι άλλο .
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Β. Νέα ενόττιτα

7. Τι εiδoυς εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικέ<;)[j/
• Γραπτές ~ /

• Ατομικές ιg/
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν σι εργασίες που αναθέτει;

9. Διαφοροποιεϋ εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανλ/,ογα με το επίπεδο των μgθητών!τριών; (π.χ. mo λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές. πιο α~α~J"iiικές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι ~

Ένα παράδειγμα; .t~V..~J.fί.\ ".. Jιιcιλ'f'.<J ΙΙΙn:ll~;v.. ...t.QU:J..V.<l4 a.~ .
-τ Ο "ill\)"J"."'':' ~""nl·Joc' ι:ό."""",-οο. ι '?'" ;οι;lΗ..I\"Ρ,~Q""""1.~,~>fι/:ιn()φι\lh;>.<

.} \01tu"LtJo~ Qι.ι'1"\~. :ιι::.PIθJ:.. f'ι:].I ι1 ιO ...." WIi'·''7..ι$n.οt')Jκ.ι.οι.",",~ '" __ "Ι'Ι<'_ι (IΙ'~
10. ΠOW. ΧΡOVΙKη στιγμητης διδασκαλιας crvαθετει ο δασκαλοςια τις εργασιες; ~;,.,;.~J

. "-T"FrU ...

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ο /
β) στο τέλ.ος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι ι.t-/
γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; .

11. Οι z~ασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής),
Ναι 1:1 Όχι Ο

......................................................................................................

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά:,.l]

β) Τις γράφει στον πίνακα; &f/
γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο

ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στl-Εi>L~.β"ς.πά..Ιο../}ιβλίο;

<::::ζ) Α"ό ΤΟ βιβλίο aσκiισε(oν~)
Κάτι άλλο; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις· οδηγίες (π.χ. άm<ηση στην τεχνική) για το Αώς θα

πρέπεrC;ι μαθητές να εργαστούν;,
Ναι D-' Όχι Ο



Παράδειγμα;).. .f.ιJ<Ί .. .~{. cR~,.,l.! !~ ... . f.ιΙΙ.o. <» ~.i€:~ .ει!... .6-" .ΊΩ. Ρ,,' !~'.ι ,ς~, 0,,-0
.(.9. W.\t. ;;,ι;~."'... )ί. 1>.. :.l.Q... J..,~~.(FJ.•..μ:t{. f:ν'<!.Ι1α.-fr .7a..ΩΨΟ.\ί:I.,.~. " . ..1

αl'ιnr.:,v,ι.ι-""·8υ~· 1)," '.f-'VII'F.I.ίCΓ- (',,~. ;'\0)(, J1..ι..., C I\\.f--? V ,
14. Επιμενει ο οα καλος ωστε να μεραιωθει ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΌΙ μαtιητε<;!τριες καταvοησαν n
θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (Κστο ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ l!ι/ λίγο Ο καθόλου Ο ,
Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; '" .~~ .. :~ ~:.~ .

15. Πώς αντιδρούν 0\ μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν;χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλο! κι

ά.Uo)); J' . .~ ,- Ι "
.Ο",ι,,-μ.ι,αbίι>.. ~Jι.W: μJaι,u." .ι.l::φιυ-.v .. 1.1 Ω n..ιΛιic.W; .. ΙI~.-:I.~ .'. Ι'.'>..Qiiνι.ν. I.GIj"Ν
Y!.!JJ.,\ . '4().)J... r.ι..ι;. . .ν,.\';\~....<Js:wxatw.ι;,υ. \... .~ίY.\:ι., ,ι Ι-5. ..,Χ..(;ι.φ D. <Jo,<•..~:ιλ,1 Ο h
M,60ιλJ 10 μJ;t '1A1Jt.e\ ι.d., θ-tΛp:", "q. w.vOιJ" ., ~!66OΙΙ"'''' ΥJ".'" ....ι·"
16π\~τ'tςtη~~ύν'ttη~~ις! ifπ'o'1J~~~ f,,;-;Υκ~fν~στψ$ ε8~~ιcε-ις; τΑ,' Ι--ΡΌ"" I~••

.. ,~\ '<>.\.1 U .. UJI QY.. {,1,1.\,;.!'. ).~ . .tI J .. " n.cι.1 ιό. .. Ο.. Ρ. Η.Ιο 1:;;0::]0-"
f ~<JH qMf_o.ιS ,

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι; J'
... Olί !..,.. Q. J..cιG .I:Mb tι.•...Μ.ο,:.. ο. .. CΙ.6.~(jcιS: ..'.'<)._.. .Q.·u!.~.?!':'. ...'νι"'. "Q....

6.ju Χ-eU+IΙΛcts. 'Ιι-$ hlf?J tιfvC1U>, ~α N:Ud.CI 'CIJ Ο~Ψ'fΙL_vι,~,rj
U '!ΚΙΑ'Α,Ι, ",-"",., ""'.

18. Πόσο χρόνο νuμu,t;;ίζ ότι \:;Itt ΧΡειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; .. :ϊI.I'fl ιηιι" 9..σ. λ!'f.\?~ .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο!α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

....:E\ltI. :υΩ.,Υ.-ι...:ι .

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης \I!o..μJ:.51. ~.. IlJ:r.i:Ίιι ..

... ..
Κριτική σύνοψη των παρατηρήσεων

....................................................................................................................................

.. .

.. ..

.. .

.. .

...... .

.. ..

.. ..

........ , .
, ..
.. .
.. .
.. ..
.. . .
. .
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τρως:

............................................................................................................................

Ι



ΦΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. Προηγούμενη ενότητα

1. Ο δάmcαλοΓjα ελ!:Υχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογρgφiα, ανάγνωση, ασκήσεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

Ναι ΙW _. Όχι Ο .
ί\.oX",ι.~ .. );.\,.. ~\~o·Ώ"".ν ...."<,;>. QbWιM. ..n"v..-t. ~O~. 6.~. .~μuιη\,,". -t-v.Jp. ." .•χΜ tJ 

.Ε.nυ.\<1'.•.. !-'.':'λι.'!-':". •uι..1.ί1ι:4 d'L' ..OfIu..'W.s.. χΙ' Q.Φo'-';,. ,ιμ.,~"(\tt ..Ιη.ί6,., S,. ;ζ.{-!.
WJ1o""n,',.., ~ ~ υ< GιΙ;Lι.ι6vς llCV ε;Λα~ οι ~u-;.f,p,,~ ;:'''' fλειν~"')

2 Πό 'VΊμl-Ρθn . ·~I δ " . f\ Ι;" C\, ε \ ι ΙΤ .J. σοι μα ητε."τριες εν ειχαν κανει τις εργασιες τους; . f.J ..'τ\.l •• ι::. χ,1.Ί/. '•. 04-:'~.;.ν ....~..; .
Πώς α1τέδρασαν οι μαθητέΓjτpιες αυτοί; Ο δάσKαλoΓjα; , U u

"Uιv.,. s.:ι~.Q..~Y~\\.~U...ω~Ι-Y..ιλ. .97\.ο4ια ... ~.ηι).. Ί....I .•~·. d.9':B. !'.Q..~.(I •.. 'Κ.'a. ~'"
Qιl.O.Oα~I.ι.. :ιω; ..μafuw..y./ΓoPJwy. ,.OM:t-<.. iJ."-t. j. "LJ)(,\J.ιi.....ι~\<w.v.. O:"JλJp.CΙbEι.g.
ιι.w "'-""M1ι.i. J Ι 1 ρ'U:- J • ,

3. Πώς διορθώνει ο MmcoλoΓjo. τις εργασίες; /
α) μαζεύει τις εργασίες rm να τις διορθώσει; Ναι 'Q" Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο ,
γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες~
δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι CJ Όχι Ο

Κάτι όλλο ..

4. Πώς επανατρσφσδστεί τσυς μαθητέΓjτριες;

α) συζητά με τους μαθητές/τρ1ιΕς τις κατ' οίκον εργασίες 'Και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι r\r'

β) βάζει βαθμό στις γραπτές ει'1ασίες;

Ναι Ο Όχι 1\,(.

γ) τις δι.6'ρθώνει 'Και τις εmστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;,
Ναι i1' Όχι Ο

δ) Κάτι άλλο , .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες 'Και δάσ'Καλος με τον έλεγχο ιcαι την

εξέταση των προφορι'Κών 'Και γραπτών 'Κατ' οί'Κον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας;. ..
λ';λ!.. ~!:=?<..L:V!.?'1!. r.aιa6.Λο~ ..21pi.ιvo.~ .. .6.Ιην.. ."~E?M.,(. «w. "~)ΙOI"'.' ...("{
,'1(' Q"(f~~tλI"", .'''t (-ρ,,~ 'ο i,άbCCl':\οs ""ί\ώ S jlQ; f '\j ι..ι (J ~ Cι64ό'-;5 --6''''.....'Qwn'··-

_ διΟ vu.o~ "t-t.
6. Αξιοποιεί ο δάσκα ος/α τις 'Κατ' οί'Κον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους
μαθητές στην νέα διδακτική ενότητα;,
Ναι Ο Όχι Ι\,(

Κάτι άλλο ......... ... . ...
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές Ο

• Γραπτές r;/

• Ατομικές ru.I'
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

α) Ασκήσεις ανάγνωσης .
β) Περίληψη .
γ) Σκέφτομαι και γράφω .
δ) Ασκήσεις απομνημόνευσης ..

~%:'σ~:ί~~~δ~~:~~~~όλ~!ili6:6~::~~';~~:~:;c'::(i:ιiι"\iί;;~:~~(')\3)
η) Αναζήτηση πληροφοριών ' ..
θ) Άλλες εpγ~σίες που δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τις):

.ε.ν"ο;,. ",y~ ...l,a\v., ...ayi:&.~~....dVJ.. tt!~C!6.! ι:s, 'f".ζlj.ψi!tJ./.!'<'?" r Lλ;;,.
,or.ιQ\~.~.,., ,Q. \ .. μαθ:.nΙ:>, Ι J,e).\~."" .Η1 ~5J.'fΛά b:!M'~Y." ,(aJ, ,w.f.?lv.6ax, ι ~

,61.Q..!.Ε'ψ,qULa .. .'?:Ο _'50 ..... ' ... ".'." ••.. ' .. " ... "' ... "." ..."'.'.' .. ' .. '."." ...

9. Διαφοροποιευ εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις καΤ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των uαθητών/τριώv; (π,χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πιο απαιτ/τικtς στους καλούς),
Ναι Ο Όχι!1

ι

Ένα παράδειγμα; , '"

1Ο, Σε ποια χρονική στιγμή της δωασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος ~
β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι Ο

γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; ,.. , , ..

11, Οι ΦΥασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π,χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής),
Ναι ~ Όχι Ο

, , - .

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; D
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο



Ι
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ε) Σε φωτοτυπία; ΟΙ
στ) Είναι εΡ'Υ"σίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλio ασκήσεων;

Κάτι άλλο;

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέπει 0\ μαθητέςνα εργασΖούν;,
Ναι Ο Οχι"(Υ

Παράδειγμα; .

14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/ΤΡ1Ες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερο) με εις εΡΎασίες; ι

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο Ο καθόλου IIJ/

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασio αηΙθεση'ϊ εΡΎασιών; .'{)f:ιR. λP"UQ ..'\.jl.uajι (α.λ
<J ~αιdΙvτιu>~ ""μ<"eο6ΙΙ ο> <fU;iduIl1ll-'>

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές (Ψιλο-Υκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άΛλοΙ κι

~λo.; , ;ς . , , 1
.i;)W.~....μJ~ ~ ....... 1:!<:!!!\Υ\ !b.:!'."~ ' ..., .Q\:1ί\Ω...?1. fλv:ι.kJpa6.~... .1C':-!ι.. ψΙ:ΙΧrΡιι.b r
.~ .. a.~bΙ;Ι Ρ. .I..-f).t.tid ..1.Q':<t.? .... \1.α.. :').0:"...1~~.~';.} ~!.:...: ..1~·.~'?~'_ ..~.~.·.C)!:s..~

~- . _. ~

16 Οι μαl)ητές ζητούν EξηγήOEU;, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

.:97\ !.,. ~EJι.10ιJ.>.. .Jrifu1H..~.p,Δ<~ ....~. f.lfow.· μι,a.μo L<fi 6lJ> lIι'f'd" ~
\JJ6U .- 6t:- (1 ~11\\1..:JIιIV. f\Ov dΙU ω.1σf\Ct€α......,v ...v ω.υ _ να )""'~Oι.N ι~ι\llιυ.}

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

.01<.' .



...... .

δ) Κάτι άλλο .

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;

Ναι Ο Όχι Ο

ενό ταΑ.Ποού

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έ4γχο και την

εξέταση των προφορικών ΊCαΙ γραπτών ΊCατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας'

(\,
ο ~ •• ~'oΙ α/

· ~ ...' Ρ. >( ••σu.. α ι. μιι.ςι.~"'-"/7ι:'H~ .. :u!'>.. " .. ~ p.CI'I'O.W. μ.t.~Eι>!1~.> .. ρ,,,.ο.ι!'>' ,-'~
'Υ1 (~ι-I σο." .'" ~ "!'&oXPo.φ,cι~ ,"-"&....~ -α>-< uu.., G\VQδ"'-'~;( .Ι, "';PU6H4'U7J,
6 ξ .~U δά"; 9- ~, ''''ς/*''' ο' • μέν .. Α ιοποιει ο σJCUMI α τις ίcαΤ οικον εργασιες πp0ίcει ου να εισαγει τους

μαθητές στην νέα δωακτική .!'Vότητα;

Ναι Ο Όχι Ι'Ί

Κάτι άλλο _ ..

γ) τις δι6ρθώνει και τ~ επιστρέφειαρΥότεραή την επόμενη ημέρα;. ,
Ναι !ίι' Όχι Ο

1. ,ο δάσκαλος/α ελέΥΧει τu; κατ' οίκον ερyαoiEς της προηγούμενης ημέρας;

Nαι..lt Όχι Ο
~..)\(\~~l .. J.M.'i ...!ψ~-όr~·.'.('\ .....ω.J. .. ,JJρ.otl PίλPb ..1W.S. μ.ο.&""1-i-)Ιψ ιΗ
·\!4..W:~y~ ...ι:w~;ιι: Ρ:"" .. ::>'0" ..<:\91i\~!Q,., ... tι:ιλ ..1α~ ..Υ. 1=011. ...ιυμ~1Ia..ι .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τρ".ι;;

α) συζητά με τους μαθητές!τριες τις κατ' οίκον ερΥασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι Ο

3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τu; ερΥασίες;

α) μαζεύει τu; ερΥασίες γιο να τu; διορθώσει; Ναι Ο Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο

γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ ό4ς Ο

δ) εξετόζει προφορικά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι Ο

Κάτι άλλο .

2. Πόσοι μαθητtς/τριες δεν είχαν κάνει τu; εργασίες τους; ..
Πώς αντέδρασαν οι μαθητtς!τριεςαυτοί; Ο δάσκαλος/α; .

·..:a.:lι:>.I. .. ε~ρ<ι.~ιι~ .. ύρ.θQ!Ψ'tAα.,. 'uH...m"..u:XQ.'i .J,ιΩ.€'ω:ιι ..fl.~j7.Q.( -' .
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσ1Cαλoς;

• Προφορικές f ]

• Γραπτές-.j'

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν σι εΡΎασίες που αναθέτει;

~:~~~ψtp~:J~~~:t>ι~::~~:~5::~~~~~I~:::~"':~:6~~:~~

9. Διαφοροποιεν εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις καΤ' οίκον εργασίες που αναθέτε~

ανάλογα με το επiπεδo των μαθητών/τριών; (π.χ. mo λίγες ή mo εύ1COλες στους

αδύνατουςμαθητές,mo απαιτφκέςστους καλούς)

Ναι Ο Όχι ΙΨ'

Ένα. παράδειγμα; .

10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος ~
β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι Ο

γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; .

11. Οι ερ>fάσίες είναι όλες υποχρεωnκές; (π.χ. προαιρεnκές, δυνατότητα επιλDγής)

Ναι [lV' Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; Ο

β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

Υ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο

ε) Σε ~τυπία; Ο

~, reggfEC gzώτ~~
6-Α,πό ΤΩ β1βλίο αmcήσεων:......>

Κάnάλλο; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρtπt1. σι μαθητές να εργαστούν;,
Ναι llV Όχι Ο



f
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Παράδειγμα; .... f:~.w.IJ.~ '" \.a1ωtJ.v..ι1#j'II:ό. .Αf(,μμ.t> Υ'. Ιι., ,11<.' V .
.. .\IΩ'iJ" :W.?ΙΙf.'.ι-:'... IWl... hlr: fltM'b<O.w....LI'5> ..• Y.x:cl<;.It:<. ..~:.... ωr,,'\\ι~: .. βι βο "J
14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μα"'θητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να 'Κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερ01 με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο 0;;/ καθόλου Ο
,

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; .:\t, c.;νV:-..·~.m:l91 .

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλο! κι

άλλο» .
.. '. t.~u... ιJn",p. ~"" .cψιΎ1?1 -ιi-.? ..α/Iι.ι.dra'6t(.5,. ,. !~E". ,>.. 'Ύ\ f1'\t-tH'~ci~tG\
.').UI•. a ~'1Μ (, w,.~...1Ω .....G7.J.L> /.\.I:W~ .. 1..f/.~φ .1.419.11. ... JI(?<l..'Q\.-ώI2Q!)Ω.Ι:Υ>&<U'

ts1a.Δι atDA

16 Οι μαθητές ζητούν.εξηγήσεις, υποβάλλουν δtευKρινιστικές ερωτήσεις;

...1.W ~-m.ι.\bι:l;j .. Δ,\..,X-f.\ u .i.\;).l", ..

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

;ι(ΠΟχΡεώσεις για το σπίτι;(),
...... :/Ι) .

18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

\\(\. υ> ~~~ς\:υ~; "~·~~,;';;;:"~ϊ;~>;;~\.;;;"8~~·~p"ψ~μ~wc ~,)"ι,οίdΙQ ,~Lv> U;ι.,
dul:ιu>λtιj.19. Ρωτήστε τον' δάσκαΜlα τTjς τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

:.<lu' εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την
~ (;\v t-t/' u ι-- ;

. ολοκληρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα..
(ψ"".:l (,,'

aΙ uJp ο .

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης .

.... . ....... .......... ................. ...... ............................... ...... .
Κριτική σύνοψη των παρατηρήσεων

......................................................................................................._.......•...................

.. .... . .. ... .. ....... ........... .. ..... ......... . .................. .............. .

.. ..... ..... .. .. ............ ...... ..... ... ........ .. .... ........ .................. .......... .

.. .... ... ....... .. .................. ....... ... .. ........................... ......... ......... .

.. .................. ...... ....... ........................................................ •...................

.. ........ ...... .......... ............... .. .... ......... ....... .............. .
, , .
.. . .. .'" " .
.. .. ..... . ........ ...... .. .. ............................................... .. ......... .... .
.. ...................................................... ..... .... .......... .
.. .. .. ... ........... ......................... ..... .. ....................................... .
.. .... .......................................................................................................... •...................
.. .... ... .... .... ... ... .. ...................... ............... .................. .
.. .... .............. ...... ... ......................................................... .
.. ........................ .. ......................................................... ......... .
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας:

- , .

J



ΦΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. Προηγούμενη ενότητα

Ι. Ο δάσκαλος/α ελέγχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογραφία, ανάγνωση, ασκήσεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

Ναι ι1"' Όχι Ο

::'\~\;t: :1!\Υ.. I}e~_"!!~.'. (~ .. " .JJλ,...Μ.(Ι,,/;'!Wω.-"';" ..\ 1:.av. ',t«?9..:ΊΨ.'!. .1MIf).,-
..tιMlI,. μf!,-t,._~ .•.. b~t~ ..U.';( t .. ιυ)αaι.α oiN.lt$..Χ;;ι).1 "'.Ι 'Μ. Υ•..<r.γι-J.ΓA r.s

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; ' .
Πώς αντέδρασαν οι μαθητέςlτριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α; . .

.Δ40Ι....εg{'Q4alJ... .ορΘ!'.'6Quφ10.. ... fJ.1!, ..1+)..>{. υ.:χ α >l. J .ψ!6.t;ί f;f!. ,.v.lJc.i)X ,

3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τις εργασίες; ./
α) μαζεύειτις εργασίεςγια να τις διορθώσει; Ναι e;/ / Όχι Ο

/

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι W Όχι Ο ,
γ) διορθώνει: μερικές μόνο Ο όλες fj/
δ) εξετάζειπροφορικάστον πίνακα; NaI.:J Όχι Ο

Κάτι άλλο .

4, Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζηΙά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;. ,
Ναι lJl Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εfΊασίες;

Ναι Ο Όχι \;3"

,
γ) τις διορθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

/

Ναι ίΥ Όχι Ο

τΑ\. rf\ \"ψe4iV Cf'!όΊ.ι-fCλ.
δ) Κάτι άλλο .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έ'Μ.γχο και την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

Δ
,%ις;. ,~. ,

~ > ' 'λα. ι S ~ _. - ,.ί. .U..M~...... ~\'>...ια. ...... .<'\λ..... ..w..Ι,'J<ΛJ. ',:nλ. α/ , ''''.' Qf.<τ.!-'4Hi·4<1l\
'U:\-ίcγ\,,~~\ιυ ο.ρΙΙ10 xpi.,lvc ,,"ι.. -'0 ιqc,ν-Q!ιd ΙI"ι...Ο,} iι....s~Au.:i_,l,"..J 1'> -f{,'.

6. Αξιοποιεί ο δάσκαλος!α τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου' να εισJΎ~ι τ~υς "" ί\ f (Ί") οι
μαθητές στην νέα διδακτική ενότητα;

Ναι Ο Όχι Ο

Κάτι άλλο ... οΙ... ,-,χ(, ..<1.V.<1. /)ι-.Ι.tJ .. ..μ».7. "{/, J.~ ,... ι'f. 1<1./.1 Κ. ..
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές} ~
• Γραπτές :f

• Ατομικές ri
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

α) Ασκήσεις ανάγνωσης .
β) Περίληψη .
γ) Σκέφτομαι και γράφω .
δ) Ασκήσει<; απομνημόνευσης ..
ε) Ορθογραφία ..
στ) Ασκήσει<; εμπέδωσης, επανάληψης Ι ..

να ητηση πληροφορι .. .. ...tt.,υ.~"'.. μ., σd"'ιιt? Wι!."'".,Δπιψf-'-
εργασιες που ~ αναφέρονται π~pαπάvω; (περηφα~τε τις): u

Οι .μιιlΜα/ ιψιι-:>.... f.ιπ Ο.~.1Λc."Υ .. ~!.~ ...H,f ΙΙN.~.\~(!. .ς,.~,,);1.~ . .tιN.I.M λ))~'1PΙO 
~"/,!~...ΏΡ' '1.: .(!ΜΙ" ς. '.vψ,' .."ιtιό..M~?.•. :,\Q ..,<λΟ.. .•.v. ).<i!αι.ω .. μι, .ιυ
.~~."""tt '>..... .'.I:ι:Ρ "",~', .ι...f1-< nhn.~t J<.< •• iJ.\\fμ~~ ...WN.. ο.ιί~-iiL'". ::;ι.α. '''.1'01 ;:, ~
\α,α{,ι"-υ,, ._Ν"' WΙewO'-llιI,-, OP10I<>AIo",J:I.·6uVl~ 11'1"'10 ,,-,,_~o~ι',,"\.ω~,

,ιΛ()":'ι1lnuι.CI...,.- :'tM.v tofi."μι.v .... ""'.Ι.......οιλ.... . .
9. Διαφοροποιεν εξατομικευει ο δασKάλoςlα τις"κατ 01κον εργασιες που αναθετει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή ΠΙΟ εύκολες στους

αδύνατqa:ις μαθητές, πιο απαιτητικές στους καλούς)
/

Nαι~' Όχι Ο

Q
,. , ,

Ένα m;ιράδειγμα; '... Δ:I!o~s.... Ε)((ι : Iι.I);<,,'W. t;<.. 9Jι:ιq,( 1:':'!;ξι >. ..<?II!c. ..)..wl1.>fψI c~
11.hM.~ICL~H-JV6""'~1 Υ.> ,ο' o"9J~ (']<,-'''' ανuc.τvnοΊ."υ G tM bvjJII'Y',,1,,pcrul>

Τ' ~'l'ΡΙΙΙΙύ Vcι οιιι6(Ηιι oI\ι.ru- (}t-!JξI ι:.a:ι ()I..n [t.J)1fνQ e+-~t,ι
., :Σ, ποια χΡονικη στι1μή της διδασκάλιαςαναtlετει ο δασκαλόςιατu; εργασίες;

α) κατά τη διάρκειατου μαθήματος Ο

β) στο τέλος του μαθήματος,λίγο πριν χτυπήσειτο κουδούνι D
γ) παφνει χρόνο και από το διάλειμμα D

. _ . !5'άτι άλλο; ..ε:k ..<;\1I ~(';fΗ.ι; .. (16. "'Μψ>..μ~>.4-.()'ΟQw."ί .(,,; .. 6.1". t(JfnOL~
">\I~ 6-V<λt-'''' ....., μ.tf'''.t:.aιecv, 7ό J,Jqν.tΛ~<, dJ"4Io d,,,, "1'1."'-' ί'Y'>'U>t.,...,?\t.Y"

-.... )0-. ί,.ι)cCq;~.fIi.ι nIkJYII.\Ju'::IJ:> r<'2LA.. .t'J~·""-)(1r~ "
11. Οι εΡγασιες ειναι οΛ.ές υΠΟχΡεωττκες;'(π.χ. προαφεπκες, δυνατοτητα επιλογης),
NαIV Όχι Ο

.... , , , .

12. Με ποω τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος!α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; D
β) Τι<; γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο



ε) Σε φωτοτυπία;~
στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάπάλλο; .

13. Ο δάσκσλος δίνει επεξηγήσεις· οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέmι οι μαθητές να εργαστούν;,
Ναι [J,' . Όχι Ο ..
Παράρειγμα; .. .Τι? ... fd.'<".ό.t .. ..ί1.Ι<!.' ..ι.<!~ .. J. !.J.9.tJ!r...>.... .J.Wpu.v... ΙιιΙ.ΙΙ .oJ",O' ,,,-
""-Ι.. ς;."nQ. :fI"v.a,,~. ""'.~ .. Ω\6.Ι"U"χ1)Μ.4<-?ρ'ιφ ..~.t<1,;:ιtV:'1~l.'Q. ".Ο.ι<Ι ..q... ι.ιo~'"ι,r, /'1f1 ι-'

~'t\ddι,.. ... δ'.ι ι {HItI\lL"'\fίI)_>~ .41&,,-"'1;"<;; anI.. (Η -:''':;IA~ • u?,:,-,1.o.,I ,~ (..ΙΑ ... 70''J,.,,_
14. Επτμενει ο αcncαΑΟς ωστε να ρεμαιωttει οτι οΧόι οι μαl.1ητες τριες 'Καταvoησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (i! στο ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ W· λίγο Ο καθόλου Ο
,

Πόσ ό δ . δ αδ . . θ σιώ ~~ \ c ';\ ".,,-"
Ο χρ νο ιαρκει η ι ικασια ανα εσης εργα ν; χ.: :': ..

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλoγKριvιάζOυν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλο! κι

άλλο»; . , .
.Ορ.!" \+''='!.Q. \.11:';. ...ιΙ'Ψνι \.\1ι.\l. , ':'.1~~... ιι,,!," '''''!!'~' θ,.,Μ\, ..'(..α/Λ ι;ψ.γ:,!\V~,s
..~.ίI eU fιΙι.". ,.~ι:: Ρj>J"-.<λ~ ..<..a dv.~" Ρ. ιοει ιu.ιλ .

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

...0"' .•...................................................................

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

....:CJ'f'.\ .

18. Πόσο χρόνο ~oμίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; .... .cI:\I ...1\ tyiJ.bb.CLιi'.\1 ... Q.1I.... r"'" ~ '-'"f' ....

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

......~.c..}ιmυ~ .. μ~': .. ,L.u6·..; "'''''r' ......

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλη(τ/ς απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκσλος της τάξης... t1!:f-I.ΩU.-ι...W)/... ί.,ι.'ιλ.uin".μ.ι:
Q""",' (\"J Vf)Οδ'W1Ρ'f1' =, ο d«6'(g.f!lQS '""-'
1'\ρψιv"':'J j""../ """ ~ ·



E('ιl". ""-,,, "tιl-pCΛ 1.0 1-Ιαθ--tw "-'~ f.laΟ"ψc,UI:.""ν
Δ ,f.-71'i1~ Gι- ~uG c. ) λ όΊ!'-'Ι ΤM~ npo(-",Ijλ9b l <l-'"

ιwJ "",'i;μv..vι 1",\UoIv ~ -ι.u. 6ΧοΑΙ1<Μ Ι-νΟ1Μ 1)Λ, oJ. ~,
'--' Μαθηματικά

μ. "'i' \J Ο"

Α. Ποο σύuεν ενό τα

1. Ο δάσmλoς/α ελ/γχ.ει ~ κατ' οίκον εργαoiες της ΠΡΟ11Ύούμ<νης ημέρας;

Ναι Ο Όχι ()r

.f)., .. ι,.φ~Ί.i:~.l.φ!:S ....dw. ....ίλ'A·~Y.. ·ffόa.G ί. f!> .. .o:ιu...7.0. (,1J.Ιv_....
0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Πόσοι μαθητές!τρu:ς δεν είχαν κάνει ης εργασίες τους; .
Πώς αντέδρασαν οι μαθητές!τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α;

......................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••• _. 0.0 , ••••••• ' ••••• " ••••••••••••••••••• 0'0

3. Πώς δωρθώνει ο δάσκαλος/α ης εργασίες;

α) μαζεύει ης εργασίες ΎU' να ης δωρθώσει; Ναι Ο Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο

γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες Ο

δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι Ο

Κάnάλλο .

4. Πώς επανατροφοδοτε\ τους μαθητές/τρu:ς;

α) συζητά με τους μαθητές/τριες ης κατ' οίκον εργαoiες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο 'Οχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;

Ναι Ο Όχι Ο

γ) ης διορθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

Ναι Ο Όχι Ο

δ) Κάτι !iIJ.rJ ..

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τρu:ς και δάσκαλος με τον έ4Υχο 1Ca> την

εξέταση των προφορικών και γραπτών 1CQ.Τ· οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας;

6. Αξιοποιεί ο δάcncσ.λoςlα τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητές στην νέα διδακn!Cή ενότητα;

Ναι Ο Όχι Ο

Κάn !iIJ.rJ ..
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Β. Νέα εν τα

7. Τι είδους εργασίες ανα.θέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές Ψ
• Γραπτές ]

• Ατομικές r.::
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

J1.~.ci. }ιι5ι .... ~ ?!?:J...aJ:{(\ X~.:Uk- .. ~'-Y . . ν.ΙΙιλλ i.,:2tLi;. ..?.'.~ ~.;τ ρ,J.~~]~
I\Cll~'iι ..Q.Ii;(IUO.IH,aMi.. ~.<:).I>Oo~.ιv!o. 1.-\ >..ε.t.Ι~f).'> .. rΩ..<. ω.'cl1.\. ι:ι:\-<ΙΙ'
:Ιζ) ,,;,.. ..w...ι..μα..I,.)..μι-...1 >:>••1.ιj.~.!.ιΟΙ?ο ~4\ ι.}ΥοιΝ.. :1..< ~.H 4.ι;U.PΙ~.Ιι.>
Ef1. Ον 1\ 1ν Ο\. L.D\ .

9. Διαφοροποιεί! εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πιο απαιτητικές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι Ο

Ένα παράδειγμα; .

10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλoςlα τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ο

β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι Ο

γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

ι ' κάτι άλλο; ....C!.'tII...ι~ίM;ι- ... !λ.t>.ι:Μ6.u~.X\.Q.ιa.δ.ΔtU. ,.:di:xw..Zav..c-V
ΟΝ οΛοιλ~pw.~ '(λ,\ν {\c,!"ι:idOG~' U "

11. Οι εργασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές. δυνατότητα επιλο-Υής)

Ναι Ο Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; Ο

β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο

ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άλλο; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) "('α το "ώς θα

πρέπει οι μαθητές ,να εργαστούν;

Ναι Όχι Ο
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Παράδειγμα; .
ο ••••••••••••••••••••••••••••••••

. .
14. Εmμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί όn όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν n
θα πρέπει να κάνουν στο σΠ;τι (ή στο ολοήμερο) με nς εργαcru,ς;

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο Ο καθόλου Ο

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασ\α ανάθεσης εργασιών; .

15. Πώς ανnδΡOύν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι ιiUol κι
ιiUo»;

......................................................................................................

....................................................................................................•..

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεΙς, υποβάλλουν διευKΡΙνισnκές ερωτήσεΙς;

.............................................................................

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεωσεις για. το σπίτι;

........................................................................................................

18. Πόσο χρόνο νομίζεΙς όn θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν nς

εργασίες τους; .

στο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

μαθητές/τριες στο σπίτι ΎΊ.α την

συγκεκριμένο μάθημα.

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασΙες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης .

.............................................................................................. .
Κριτική σύνοψη των παρατηρήσεων

....................................................................................................................................

...................................................................................................... .

.. ..

........................... .

.. ._ .

...... .

....... _ .

...... .

..................... ..........• .

...... ..

...... .

.. ..

...................................................................................................... .

.. ..

...................................................................................................... ..
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας:
" ..



Όχι Ο

Όχι ο

όλες[]]./'"

ΦΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. ΠΡ01JΎούμενn ενότητα

1. Ο δάσκαλος/α ελέγχει τu; κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογΡf1φία, ανάγνωση, ασκήσεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

. Να{ ~y' I~ ,~ ηχι Ο ~ l' ι ' , .•
,.Η. caΩt:aι.IIJ'.,ΎJ.ι.1.11.)(}; t "ι C1JUΩ{i W.X'P'I.'I' (Q,. J C>j}ΙU'. fλιοι:ιd,,{ψ;ι. ι::.?6(/'1":ΎΙ1!1(,r.ct;lλ, 6Wv
Ofxfι .~(" ,α ,JCJ.t ,1; ,tι.;i" ,.t<4'l"'?' ".Α ~.'ι<Οj''?,Jr.,; ...δι•.10.J>:. Lι/ιI', >ιν", ,1Jι#') ,'..:Ι;::.~:..:';;, =.'< ",;
ΟΡΟΙΎΙ'Ι" "-~"""~"" Α;Ι::\ο", εωο"" <;;1,'Ο'l:.ον Ep!f'G ι, > dι", t.J χαν 'nfX'6Φι-pου .
2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; .

ί :q:ώς αντέδρασι;ιν οι μαθητές/τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α; ι • ι

ι:lr/O,!i;Q,I. .μJ>,'Ψ.ιωj'e,Jb" .. " ΕιιΡ<ιψ.ο., . .1,<1.• •"8\1..i.r~ ι 9>.... i',{H.. ~.ν, ,U)'I1:1, .J.ί~,<'ιι -
,ι, lι." j;I, )J:: .. i>J!c'.•. ,.Λ .α(λ~~ί\? .. , r':f,." ..6?'ά.\\~Ι ,.}<--~. 4Q.~",,, ,-ι.ι.ν, Δ~/,<J.ι.ι,uι """ v
0(I\\0(~1., ι-u.i~+<~" τιτpό<l... Ιι<ν ~ ,Ο< d,o[\l7"'" οΡγόι:ψς·

3, Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τu; εργασίες; ι

α) μαζεύει τu; εργασίες για να τu; διορθώσει; Ναι!D'"

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο

γ) διορθώνει: μερικές μόνο Ο

δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι CJ Όχι Ο

Κάη άλ/.ο , , "" ..

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζητά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εj>γασίες;

Ναι Ο Όχι 13"

γ) τις δ~αρθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

ΝαιΙ." Όχι Ο

.}\ d:ι.εc,;,;..α H\\~ΙP,~ξιΟα ([1f"ίdιq "'-', .ρ~qφ""s u'v εηό/λf.".... ~~
δ) Κάη άλλο , , ,.. ", .. """""""" .. """", .. "" .. "",."."

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έλεγχο ιcαι την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας; . Ί :

... f::"", ." :1,O~J.Q" 1Μ)" !.J.{),q.)..... •/ . .'. ~. / .. ,., " , .

6. Αξιοποιεί ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητές στην νέα διδακτική ενότητα;

Ναι Ο ,_ Όχι Ο

Κάη άλλο .. !JI,E,10. ..10 .ι;JI?,,4S ...«'? ..qv."'X>'k-·G,v......Q. f)Χ>.ν.8.VJ.Ι- ~ .<ρ.! n:.'>.. . φι;. -
(v\6EJ 5 tΛcιrΧΟ\,ί 4n:1\X)YJ6~~ '{(JJ (~IJt.,\./OI) 1Y..}O\lVjJC'ιJ:: ιc.ι IΊpc'f'CιI-

μό6 (). 1VU'> /1) '> rα ~)'η -( t S. /φ If.s. t;-cJ. ι.ι.,.." E..C;jf1 ΙΊ ι'σ Ι. C..,! c:(:ϊrι.

(ψoXΊ'~μΓ'~(I.&' 'ιIλ,QC, (λν('\)Ιόυ.
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες ανιiθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές tr'
• Γραπτές]

• ΑΤΟμΙΚές.j
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

α) A~σεις ανάγνωσης .." ' ' .
JitIIΕ>ίληψη;:>.j1. ;'<;\ι?ι9ώ. ..QY>i<ΙΒ.Q .. )"ΏY.,"η.'.P.)ίtl1l1:~ .. ,.9"., ..ϊι:.ι./!.~.ιJq~) '-'10" ει~
γ) Σκέφτομαί και γράφω ~.~.Ψf.If..~~.ι;.:.:':~ -::~ ..6~.~.~f.~.~Vμbv" μcι μ.ρ,
δ) Ασκήσεις απομνημόνευσης ..
ε) Ορθογραφία ..
στ) Ασκήσεις εμπέδωσης, επανάληψης .
η) Αναζήτηση πληροφοριών ..
θ) Άλλες εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τις):

9. Διαφoρoπoιείl εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. mo λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, mo απαιτηΤΙΊCές στους καλούς),
Ναι Ο Όχι D/

Ένα παράδειγμα; , ,., , .

Ι Ο. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλoςlα τις εργασίες;

/
α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1<1
β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν xruπήσει το κουδούνι Ο

γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; , , ,., " .

11, ΟιΙργασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής),
Ναι'0 Όχι Ο

12. Με ποω τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; ~
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο
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ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άλλο; ..

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσε~ - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέ,t'ει οι μαθητές να εργαστούν;

Ναι "16' Όχι Ο

Παράδειγμα; .

14. Εmμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερο) με τις εργασίες;
/

Πάρα πολύef πολύ Ο λίγο Ο καθόλου Ο

. ,
Πόσο 'ΧΡόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; .. ...'Μ..'j,9.~1. :71i./J1C1.......

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλοΙ κι

άλλο»'" <. --_.~ .. <>'L..· < "'ν.,., <n"'r,' ς ςo,~......UJ .c.\Jt::Uγ.<Ο.ι,?1crn λ.<Α1.,. \Jk .1M1l,QYAvJ-.V(' .. :\.Η$. .μ;αl"... lιU17.C.1."",,'ν.. ~~. ..! !"? .•. Ί:.aνu.ι
.Ί<λ!ς... i\>i!>h1U-...ω.~", .. -ι.,.WM ..tπW . .JJfιQψδ'.c<t>ία.:i1 οι/ .. f:t'b'ι3f. ;χΊ.i!ΙJa."U< v
U- ρ{). --ι ο v )λlIιh1 f-w'O> -\\ o;v\o Ψ'< εο. ',$"0" (",'iJovctQvμv uΥ ?rC",", '"

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσε~, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσε~; ,
.Αρ" Ι':Τ.ε ~ .Φόptό> ..ca...clφa;'fi:;ι •.. ι'1 :19. ... e-q6I ι;.ι. X?!ft' t "'μι 6'<ιΙΑ
'U< ι; τι ι--e ,'';Μ t νι ι; .

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεα/σεις για το σπίτι;

..9/1.1.' ..

18. Πόσο χρόνο νoμίζε~ ότι θα rPειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; ...... Δ.Ιιa...μJc.. .odΦτ,ι.€.'!α ... Λ.ίU.r.4ι

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι γι.α την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.
..~8ω.. {\t.U.?Q.•.............

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

ερ'lασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης .
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Μαθηματικά

Α. Π ο ο'ύιιεν ενό τα

1. Ο δάσ>JJλocjα ελέγχει τ,,; κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας;

Ναι Ο Όχι Ο

· .
· .

2. Πόσοι μαθητές!τριες δεν είχαν κάνει τ,,; εργασίες τους; .
Πώς αντέδρασαν οι μαθητέcjτριες αυτοί; Ο δάσκαλοcjα;

· .
· .

3. Πώς διορθώνει ο δάσ>JJλocjα τις εργασίες;

α) μαζεύει τ,,; εργασίες για να τ,,; διορθώσει; Ναι Ο Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο

γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες Ο

δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι Ο

Κάτι άλλο .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητέcjτρuo.ς;

α) συζητά με τους μαθητέcjτριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;

Ναι Ο Όχι Ο

γ) τις διορθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

Ναι Ο 'Οχι Ο

δ) Κάτι άλλο .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητέcjτριες και δάσκαλος με τον έλεγχο 1Cat την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας;

6. Αξιοποιεί ο δάσκ:αλoςlα τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητές στην νέα διδακτική ενότητα;

Ναι Ο Όχι Ο

Κάτι άλλο .
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασiες αναθέτει ο δάmcαλος;

• Προφορικές ]

• Γραπτές]

• Ατομικές Ο

• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

................................................................................................

...... 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .

................................................................................................

9. Διαφοροποιευ εξατομικεύει ο δάσκαλoςlα ης ιcατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πιο απαιτητικές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι Ο

Ένα παράδειγμα; .

10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδαmcαλίας αναθέτει ο MmcαλoςIa τις εργασiες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ο

β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι Ο

γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; ..

11. Οι εργασίες είναι όλες υπΟχΡεωπκές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής)

Ναι Ο Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσιcαλoς/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; Ο

β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο

ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στ) Είναι εργασiες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άλλο; .

13. Ο δάmcαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το >ώς θα

πρέπει οι μαθητές να εργαστούν;

Ναι Όχι Ο
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Παράδειγμα;

14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι σι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο Ο καθόλου Ο

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; , .

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουv; χαίρονται; φωνάζουν «κι ά.UO! κτ

άλλο»;

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

........................................................................................................

18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α τ/ς τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι γι.α την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης.•......•..•.............•....•...•.•.•.••........

.............. .
Κριτική σύνοψη των παρατ/ρήσεων

....................................................................................................................................

.. .

.. .

...... ..

.. .

.. .
.. .
.. .
.. ..
.. .
...... .
.. .
.. .........• ..
.. .
.. .
()νοματεπώνυμο φοιτητή/τριας:

............................................................................................................................

J
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ΦΥΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. Πooηyoύμενn ενότητα

1. Ο δάσκαλος/α ελέγχει τ,,; κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογριΨία, ανάγνωση, ασΙCΉσε~ βιβλίου, προφορικές ασΙCΉσε~, γραπτές ασΙCΉσε~)

Ναι g Όχι Ο

~\ ~ίλ \1-. Λ"'ν . .ύ~G;,&1~\ ρ, .....~..U~".: )\patnt:•.. .α/1:οJ'. tι;.ν., If?: r,ςι..,./.Ι? ..
..ν,.,~:. μα.' ~ψ.t ....""~.. ,,"".Ή';.. υ.Ι"".Cl.;.b[I...W.X').ι.ιr",.~:I.O.. d.,~ .iJ.Ι1J..ι.μ.ι:~ .Υ; ~ ~ . v

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τ~ εργασίες τους; :,., ,.'.. " , , .

.~~~~~.έgb:~~~!~~~~1~~~:'~~.~~~~~~~~~r.~~/.}.qμκ.dW!..~1.~,.?fι'Μ
W.\α/>ba ...CλM .. iv.'Ξ'....~7\R~/.Q. :J",)... .qqh~lα.s.. ..φ,CIΥ.",,\J,.Yv. ..'?-, ..Ql-f'. 1""0 CIpJ' /,-s

() ~aα';'YW6.. "() ~ vρ t""'" , υ.,ι, )
3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τ,,; εργασίες; .
α) μαζεύει τ,,; εργασίες Ύ1α να τ,,; διορθώσει; Ναι [( Όχι Ο ι

β) περuρέρεταιαπό θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι 5-'//
γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες ()- /
δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι, CJ Όχι ΙW/
Κάτι άλ'λιJ ..

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζητά με τους μαθητές!Τ9.tες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι !Ξj'

β) βάζεJl'1Jαθμό στ,,; γραπτές εργασίες;

Ναι V Όχι CJ Τ1 oA~ δ'DI.\~,> ~ U, ~ ~77 .t, ik<~\,-'7I."" ;μ.c ~μJ)Ρal\ό'>,ι<Άf'"Ιι>.>'," ,
γ) τ,,; δfΡθώνει και τ,,; εmστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;
Nαιι::J Όχι Ο

~..ι.> /'iIΙ.7e~Φ!Α μ.<-1" 'Ο J,ci~uJ.ψ.P,
δ) Κάτι όΧλο .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έλεγχο ιcαι την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότηταs d -Ι._ '( - ');) 'ι .
J~ I~'(fι:,p~ιs,Q~Ji~~~6~''''' ϊ~~~~~Qγ~fiιμ>;"I;~~~~~~~~G'~(-Ιό από 7 ο

ιi1'Jι" 'U)ι4 ~POVO ΑΡ u..0ι\f\'- συ 6ΨoιJ(~ r....s::t.λ af}c c"!6#Ml'H$
6. Αξιοποιεί ο δασκ r:,ια τις κα:;' οι ν εργασιες προκειμενου να εισάγει τουΥίi""ft,U.aιιu-s

μαθητές στην νέα διδακτιΙCΉ ενρτητα; υκ.. 0\ 1.>f1 ~d"'t~
Ναι Ο 'Οχι ~ ΤΙOιl ΧΙ dc< 6""~..,

.ι::W'"W1(J _
Κάτι άλλο '.'.'.' , .. ... , :\\ l"fI'VN 30

ί'Ί Wl1...,·
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Β. Νέα. ενό -τα

7. Τι είδους εργασίες ανμθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές ίΒ'"

• Γραπτές Ο

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχσυν οι εργασίες που αναθέτει;

, , ,
α) Acncήσεις ανάγνωσης GlV.<:Ιδ'!!<i(",. :1..0., ..ΗJ.μk'iΩ.I/ :ω .Θ'Ψ !f.t~~ .
β) Πεpfληψη .
γ) Σκέφτομαι και γράφω .
δ) Acncήσεις απoμνη~όνευσης .
ε) ΟρθσΥραφία JA~}A\'i!.Υ.~ , ι .

) Α ' μπέδ άλ ,-.,,,,, "'ο W'·n 1λ,ΑΙ ~U''-'J>'"" h'!(\vc4ι.!nuμ..>-στ σκησειςε ωσης,επαν ηψης"~'=""""f""'~"""'" "Γ-Y~"

) Α αζ . πλ ιώ \-'9';' μ;-""'"e ~'α \.' .
η ν ητηση ηροφορ ν " ..
θ) Άλλες εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τις):

................................................................................................

................................................................................................

9. ΔιαφοΡΟΠΟιεil εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτε1.,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πιο απαι~κές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι [jγ

ι

Ένα παράδειγμα; .

ι Ο. Σε ΠΟllI χρονική στιγμή της δωασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεllI του μαθήματος Ο /
β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν ;cru~σει το κουδούνι ~
γ) παίρνει χρόνο και από το διάλεψμα [j/
κάτι άλλ.ο; .

Ι 1. Οι wγασίες είναι όλες υΠΟχΡεωηκές; (π.χ. προαφεηκές, δυνατότητα εΠlλoγής),
Ναι ffi' Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει πΡοφορικά; Ο

β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο
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ε) Σε φωτοτυπία; ~
στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άλλο; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξητ/σεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέπει οι μαθητές να εργψ5τούν;

Ναι Ο Όχι 0
Παράδειγμα; .
......................................................................................................
14. Εmμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερο) με τις εργασίες; .Ι

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο Ο καθόλου jg/

Πόσο χρόνο διαρκείη διαδικασίαανάθεσηςεργασιών; .. .<;',"<1'1.J. :Qf.f.~ ..... ", ..j.ω r€CΙC; ~'"
"U)Jv d1VFU: 'i ι Ι ι,...)

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άJλo! κι

άΛλο»;, . . ,
..~9·rQ·<,I· Υ (:or.\9.,J, Q.,. t.\:f.ιv.«(ιλς~:Υ·····f.\P.'5W ..,.1.Q,< ..~.~ ~~. :?!.~'(.....
.. .<..ιι:ι~ς;, ~ ι J.', >i ΙWυ .. :t.-!\οα c..' ..CMI" ..-ι,.,-, ..• J. r•.•.'-"';:ι"' .. \-!;{.:Ι ".,-ι ..}λ f.J.1H.Gfλ

v', o.~ μ.: 6[1', ~

\QΟι μαθryτές ζ'J!ούν εξητ/σεις, υ~oβάλλoυν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

.IJ.i-f, \ID\ J.! ~ ... ΊitlC",V....'1!IJ..<1r" ιι~....j,J.J;,'M~.. ι:ι n(ω~.. f~1Ο ~'
<!ΙΙΝ q>'" ,bU-" wu. U<-4eG\~"W Cloopi 6 •

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται 0\

υποχρεώσειςγια το σπίτι;

....:i}i, , .
18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; .. :.i. Ιb-/'.I.I\υ... ....μ;.~...<.ψ." ..ί<).Q.. !:/.<λ. ό-Ι;ΟΙ"'" f'c~"ι!: ον "'" Κρ'" ,~w\-'-' "'~\.Yim·f\\ ο... μΑ-' etΙO~J.:!1tJ VA 11 (~qOOLoV "tt.< '" "pcl-i)δ"P ct 4>1 Ι·'\ )vcl,.u ι "f'V
C4'oλ :.; \ ·ιi ~ οΥ" -'0 '.A'UIνt:1 . JJ;)" ι.J(/IJ XΙCIqVi VI ......

19. ωτη ε τον δ'R.iκα'l..o"Ία \{;jς τα ;Υς στο ΤέΜς 'του μαθ\jματo~ ποσα χρόνο 'Ο"
εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι Ύ"α την

ολοκλήρωση των, κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

... :n\f. .1.Q(I,< .... μ..;.~,. ι..ρ",

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χ.ρόνο ενασχ6),ησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξuς ..... ~.\.(:ι6.'>....;χ'.ριlΥ,).':,. .. 4:ι'.lj.tLft"
_Ι:Ι ι-J.' ι i-v-< Ι::CI!'ι ~~> Y.ΩνjJa ~'" ".......

μ....\)\.. 'l<.νlιψ,.;1I 0\ 1\3 ο" ύ-ι.( ~ Ι'" ""-'''' μ.ι-:ρ" .
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Μαθηματικά

Α. Π ο ούυεν ενό τα

1. "δάm:1J:λ<Jr/α ειJ:ιχει τις κατ' οίκον εργασίες τ/ς προηγούμενης ημέρας;
ι

Ναι . '0Χι Ο

.)\, .<fαιc.tά,~ μα.,1ώ.ι··· ;t.J.\... L-r.lf.[:!~ ω\ ..α/ Ιι~()~~·..ot! .
·4ρ~:«t t:λ •.............................................................................. ......

2. Πόσοι μαθητές!τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; .
Π~ αντέδρασαν οι μαθητές!τριες αυτo~ Ο δά~~; .

· A.ClQ.. :ΙΜ.ν..g~--; .. .:ιu.s;. !J.c!F.-.rd!)n~....t:ι:ι.~.~ w.μ.t ...c:>.u.... ,,!. ΩΙl' Ιhω'" ,~ ..
•.1-t.{X>'• •. »R .<:I)nt:~.("'. ΙΙ';>.••. Ει'Y'Q >Ι "'Ι IiU W .. t.ι!Κ'JMt.l: 70!-!~ .

. 'Γ'~' 'υ

3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλοr/α τις εργασίες; /
α) μαζεύει τις εργασίες για να τις διορθώσει; Ναι ι:v Όχι Ο ,
β) πεΡΙφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι ίiY~/
γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες W /
δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι V
Κάτι άλλο .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές!τρU'ι;;

α) συζητά με τους μ.αθητέςlτρ_~ς τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι UY

β) βάζα βαθμό στις γραπτές εργασίες;
•

Ναι Ι'! Όχι Ο

γ) τις δ,δρθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή τ/ν επόμενη ημέρα;- ,
Ναι lJ1 Όχι Ο

δ) Κάτι άλλο .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητέr/τριες και δάσκαλος με τον έΊ.ηχρ 1Cat τ/ν

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίχον Εργασιών της προηγούμενης

εν$'{TlΤ~; Ι :_ . .' ..
.. :Υ. ..fιlw,α;. Ιώ. :.JJ.. t'j1"<7.GΊ1.:J.ι.<Ιν ... /S'ρ::ΨIJ,'-'V ΚΩ' ο/ων ......Ψιf!G~JI.

δι:-ιι nf"'4-!--"""onol';[i"ιav ιJj10 s ύ6 .,q~ μ' 'rtlιI oMμF.iι.ι, ι:v< ""ιw.
6. Αξιοποιεί Ό δάσκαλoςlα nς κατ' οίκον εργασιες πρoιcειμ€νoυ να εισάγει τους

μαθητέςΡτην νέα διδακτική ενότ/τα;

Ναι ιΖγ' Όχι Ο

Κάτι άλλο .
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές JY'
• Γραπτές gι

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν σι εργασίες που αναθέτει;

Ί., g'l ,.n",,1k'>. b1"X.. ηιιJQ.(o, .. ί1D<>.<Ι. Υ100 J.q; .. «.".\.. ΧΙο Ει$..(;~,-'1.'.~~ .''1:'''-', ι 'Ι' ,
.. :<J.I<.X.qRJ.~1Q;J t.:.<U .. :.Τ\ο; 1f.". 19.>1 .. /:..Δ)(Χ'.6.lw\/," .

U'o . LU

9. Διαφοροποιεί/ εξατομικεύει ο δάσκαλοqα τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτεΙ.,

ανάλ<>γα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πιο απαιτητικές στους καλούς)

Ναι Ο Όχι [j)/

Ένα παράδειγμα; ..

10. Σε 1ΟΟια χρονική σnγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ο

β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χtν1!ήσει το κουδούνι g/,
γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα\0

κάτι άλλο; .

11. Οι εργασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής)

Ναι ο/' Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσKαλoςlα εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; ~
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με_το χέρι; Ο

ε) Σε φωτοτυπία; '0/
στ) Είναι εργασίεςαπό το βιβλίο;

IJ Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι όJJ.ιJ; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το ~ώς θα

πρέπει οι μαθητές να εργαc.ιt'Cύν;

Ναι 'Οχι 'C/
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Παράδειγμα; . .
......... , .
14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (ή στο ολοήμερο/με τις εργασίες;
/

Πάρα πολύ Ο πολύ Ο λίγο ιψ καθόλου Ο

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; ..rι"λ .. ?J<"(f..;ι.PS;VQ ...

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άΑλο! κι

άΑλο»; . \ . '\ .
...ΧΙ:Ρ ιν!Jλ. j)O~ ...~,!~.~,~ ?>ο~ ..1.«1...1.(,,\(.<1<17'.1 ... n!)M1ι,~ .~ ΨΙΆι".,-",,ι

... :-:. I).Q...;!. '"\1<;1}.U1W"}λ .d.t (.~,.~}!:'P.~ &:-.'ό. ~ (; .

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

•.........<:\1.\1 .•.......•••...................•...•.......•...•.............

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

........••.Ω ."6.1 .

18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; iλl-f. J.'C\Q.,~",.1 • •~E'.q; , .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.
...........1.~pcλ .

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο .χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης \-.•L:':f. ••":':- .

... .
Kριτικiι σύνοψη των παρατηρήσεων

......................................................................................................................................

.. ..

.. .

.. _ .
, .
.. .
, .
" .
' .
, .
, _..- .
, .
...... .
.. .
, .
()νοματεπώνυμο φοιτητή/τριας:

' .



φγΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. Προηγούμενη ενότητα

1. Ο δάσκαλος/α iλf:yχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογφφία, ανάγνωση, ασκήσεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

Ναι ρ{ Όχι Ο
c' . ii..v· J ' ",. ι
,ιιEγ;φ.1.«ν..OflνϊJP"+Ι.'" .. """, ..μα, l.α/αuJ.ι.ι>l. .. Qw.νΙJEJ ..α~~1l6f.H . .....,.,:.ivvι 5,
11""'-~a ..du. :υ. μonuιιwv.. )/.";>. :ω.voJ)( . .μ.i!...α ..10.0,,1.;'...~~ν..ΤO~,.rJλ. μο, ιuυ 0$
'\λVi0 WOlt'> μ.>- vs Q6C>16lJS m", lJΙΙΙ·Q'-Οθftε< Nfλ 10611111. ς .ΙΙΙ ~ "",v
2 Π · θ'ς/ δ . ά '. - α a.ho.IΠ'V). οσοι μα ητε τριες εν ειχαν κ νει τις εργασιες τους, ... 0.0 ••••••••••••• 0.0. ο...... 'i1c'

1
δ:OI~

πφς αντέδρασαν σι μαθητές/τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α;. ~ (g c~
.Q.ι:\Q\.. Uhg,v... .σ!.Jr!r.+"!""'!!~UJf,.".. :1λ;'. q,bD.1 ,,'1.1.>... r."'.$. '" "7.<&ι.() Ι.ω...C!'U

ι . , ' , • ,l-~. ,
.. ::λ. !:jQ,,~.Ι,gι1ΙΡ..... .1.0.'>. .. .ε.Ο ... .υι....~!..~ .. .,:;;<1..~ ...ι J:.ιI,,,,<Jnοι:nωι ..ι-.. s. .., .
3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τις εργασίες; ,/
α) μαζεύει τις εργασίεςγια να τις διορθώσει; Ναι Ι!Υ Όχι Ο

β) περιφέρεταιαπό θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο ./
γ) διορθώνει: μερικές μόνοD όλες ~

δ) εξετάζειπροφορικάστον πίνακα; Ναι ::J Όχι Ο

Κάτι άλλο .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζητά με τους μαθητές!τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;
/

Nαι~' Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;,
Ναι l!I' Όχι Ο

γ) τις διορθώνεικαι τις εmστρέφειαργότεραή την επόμενη ημέρα;,
Ναι ΙΥ' Όχι Ο

.Utγl\:f; a6ι;.:,οειs 'CΙS h"ιI6ιpι-q,ι.ι ctP~1i1"" "-, ciX1I-:s ..ct III ι-nόfJt<M "V)fl(-P~
δ) Κάτι άλλο .

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έλεγχο 1Cat την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας;ι Λ' . -",' , . (
.. A.p.r.tW Q~ .. ,(Μ." "",Jφ.,S ~.c_.~ ./.tιAJ..~.". '-Ufl 1'>.ο..ι..39.. tJ.i>ι7"

6. Αξιοποιεί ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μα(tητέgdτην νέα διδακτική ενότητα;,
Ναι'U Όχι Ο

Κάτι άλλο ..
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασiες αναθέτει ο δάm:αλ<>ς;

• ΠροφορικέςΙ

• Γραπτές (i

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν σι εργασίες που αναθέτει;

η) Αναζητηση πληροφοριων .
θ) Άλ4ς εργασiες που δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τις): . ι

11. dαε.:!ci:m, .. ~"!'O.i:ίκω ... .ψ,α6ίrS )(\Q.: .Ir.!n ...Χ,,,\ ο ~.:(~ Γι
\.9-λ ..b.~. t}~.~<'χεω y...OJf~ο ;τ:'l. .. ιΡl>π.ιιw.ι:ι.1.'?:, μ.t .. f.ι.q.Q.~ι:.,..6''-'!..
.?t"'..1<J. δη)),ι < .

9. Διαφορσπσιευ εξατομικεύει ο δάσκαλoςlα τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. mo λίγες Τι πιο εύκολες στους

αδύνατ;><5ς μαθττές, mo απαιτητικές στους καλούς)

Ναι Id' -αχι ο

r'"1 ...... _
Ένα παράδειγμα; ~. !-:'!!'!... ."'~ρ.\. ..ι;.ι: ... Αν:ι17ιy.ιr:,/",i .. .f.- Ad .ξ~ f,-!/.IQιJJ.~.l.Ip.':;6ep{'" >

,...,. Y<1/fι:N1VJ-> "'''''' C\vq!X:1E) 11-"; τ.ι:ρι; ιa-ι n/o ο n·7J~.>. ft'I!"6 1 <!"S:lσJ '>
10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαΧια,αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργαΟ1ες: "ιχ'b,l-'Ί"l.' V'&.

/ i,h70 /-" ~<..ψ~
α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος ,"/ VMdtA\1.<s ~ι~'Λυ

""'6"1.Jf t'" ~6,il
β) στο τέλος του μαθήματος,λίγο πριν XΤUmlσειτο κουδούνι Ο αrιι,] Q}oι7~ Ει'" (;1~rfi.tι't.J

Υ) παψνειχρόνο και από το διάλεψμα Ο V--" ;>''''('J>JU ,q .

ίcάτι άλλο; , ο ••

11. Οι εmιdσίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαψεπκές, δυνατότητα εmλoγής)
Ναι Αv- Όχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλ<>ς/α εργασiες;

α) Τις ανακοινώνει προφΟΡΙ1Cά; V
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο
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ε) Σε φωτοτυπία; ILY
στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άλλο; .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέπpιt οι μαθητές να εργαστούν;

Ναι W" Όχι Ο
Παράδειγμα; .

14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (~o ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ ι!f - λίγο Ο καθόλου Ο

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία ανάθεσης εργασιών; ~<?. ~ .

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλο! κι

άλλκ»;: ... ....w..aι<ψ"fJ.'fΩΧ\~..Ι •.. ..................................................................

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

.~..............................................

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;.. :oι-~ .
18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

, 3 ι ιJ ι
εργασιες τους; Q.~.. JQ .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

~.ι.::~~?'%'j.Q\. ~:>. .~~ -; οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασΙες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης .3.9. .
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Μαθηματικά

Α. Πο ούε ενό τα

1. ΙΖΙ δάσKαλoΓjα ελέγχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας;
/

Ναι ~ Όχι Ο . ι . .
.. .M~~lλ ....ω.. .~z~tV.o.i\~ .... :'(!- .\J"'..U>' ..ε)).<.Κf.U ...Τn ..ιΙ.jaΡ.r.ΙΙ9> """,.
.q.,1J:tm~'''-''i :1!"',~" (ψ'006ρΙΙ~ '''''•.,. /:5.ΡωS ..~.ΡΩ"'~Q""'~.(.ι.;,.<;\ Vfιθ.ω:ι .. t ..<l.I.<1 β .....6'.,>
ις~μμ.a"U~ .GnI6 ~I'.- a...ιCΙ '&f1V tcL' μ l-f! y~, QI; ~(;ιe.ιs. G?a }-ι!:,f}..ι./-ιΩί) (dι , ΟΟν 1 Κ7

2. Πόσοι μαθητές!τΡιες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; , .
π,φς αντέδρασαν οι μαθητές/τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α;

".0<\0." ει:χq~. ~~!!ό..α/ .. Ef~"'\t~..7.(>') S., .
................................................................................................ .

3. Πώς διορθώνει ο δάσKαλOΓjα τις εργασίες; ι

α) μαζεύει τις εργασίες για να τις διορθώσει; Ναι" Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι D_ /
γ) διορθώνει: μερικές μόνο Ο όλες lΨ

δ) εξετάζει προφορικά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι D
Κάτι άΊ:λι:J .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζητά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;,
NatW Όχι Ο

β) βάζει,,{θμό στις γραπτές εργασίες;
Ναι lIV Όχι Ο

) δ /θ' .....
γ τις ιορ ωνει και τις επιστρεφειαργοτεραη την επομενη ημερα;. ,
Ναι [Ή' Όχι Ο

. δ) \Cάτι άΊ:λι:J \ ", '2" ., '.:: .."rΛ ~ί Ι;<''' '0"""" '''/1 -νπ:ιι(" ,,'ΠΑ """ω~'~fλ,g.
Ο '"\6I"'et~I 1,is,. d'C('W-lJ tVtS. α" 0'...-" το··.· .. ",Υ-'. Γ -1"-, Γ'
v.~ c. _,Y"...!ίSi t:trYιθ.fλ.O 6ιf) G:IV+ rι Ο-λd ι vc. 0\-:1V ι..ι..() e.- lQ '?ιG1t::f'-o 70 -' .
~ SItLv5.. , Πόσο χρονο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάCncαλoς με τον ελεγχο ΙCαι την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας; , _. ,
•.....•....•~.~.•..••..••.••..•.....................•. ........................... " .. , , .

6, Αξιοποιεί ο δάσκαλoςlα τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητέςfiτ/ν νέα διδακτική ενότητα;

Ναι ιa-' Όχι Ο
Κάτι άΊ:λι:J ..



\

Β. Νέα ενότnτα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;
,/

• ΠΡΟφΟρικές,.{r
, .J

• Γραπτες [J /

• Ατομικές Ι"
• Ομαδικές Ο

9. Διαφοροποιεν εξατομικεύει ο δάσκαλος!α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατ1υς μαθητές, πιο απαιτητικές στους καλούς)

Ναι ΙΙΥ Όχι Ο

Ένα παράδειγμα; :O,(\W}" ,!Δι,Ο'!>! ...'Ι;ί\~q,:1Q. .[1ΙU.Ι ,I-\Γ...,Ι~τι1.,Μ.((α.)
'f',.μ.ιη.cμl"l'> H'~"'\<';. Υ.φ '1J Ωο <ltΨ",J·

Ι Ο. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος!α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος~
β) στο τέλος του μαθήματος, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι D
γ) παίρνει χρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; .

11. Οι εr!ασiες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής)
Ναι Αv Όχι ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλος/α εργασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά; ~
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο .
δ) Είναι γραμμένες μεJo χέρι; Ο
ε) Σε φωτοτυπία; ω/
στ) Είναι εργασίες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλίο ασκήσεων;

Κάτι άJλo; .

13, Ο δάm:αλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π,χ, άσκηση στην τεχνική) για το 7<ώς θα

πρdει οι μαθητές να εργαστούν;,
Ναι '" Όχι Ο



r

Π\Wάδειγμ~; .. .r.~yu .-4"- ...q M'ιJ.'~ )!.IfJ. &.-r...q.. Ω.>.ι:4,ιφ fMJAPr
... .'φ.Q..?Ρ.,j.υ: 1Ι.0..} ... lZU...<1 .OO.Q ,~Ι,ν: K:d .. ;{f'. Υ1(,.ιμ S.. Ω:-)J.Υ..Ι. ι"'~ ....
14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να Βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές/τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι (Jf~tO ολοήμερο) με τις εργασίες;
/

Πάρα πολύ Ο πολύ Ι;Υ λίγο Ο καθόλου Ο

Ι

Π · . δ . δ δ ··θ . ι ς
οσο χρονο ιαρκει η ια ικασια ανα εσης εργασιων; ,Jo; .

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουν; χαίρονται; φωνάζουν ({κι άλλο! κι

illr~ '., 'L ..... ~l\w.lα.v t..!>. .. Ghb.δΨ ;7'.~~!., ..ΗI.WM-I!.Iλ QfI.V!.;.u.u-~ .. ιιyu J(!<'! -
...6~ .

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;
'Λ Ι....Uh·······························

18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις
. ·"0'_ "οι

εργασιες τους; ...-:: :ι. .•..•..•...... ,.••....•..•....

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι γω την

oλoκλήρω~ των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.
...... :~o.. n.mu .
20~ Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο εναt!Χόλησης απαιτούν οι

. ·δ δ· λ .. ·"''''-'''5'εργασιες που ε ωσε ο ασκα ος της ταςης..•.... ,.,..;'.Y. •••• ιr.•••••••.••••••••.••••.••••.••.•

.. .
Κριτική σύνοψη των παρατηρήσεων

...... (" :, 'Ι' , i·················u.. ,·········,······.. ··· ..·'t'. Q" ·•••• •••·••..·,·1..····..··
J;I.. ιJcιIί ιQ ί\ςι _fXl6 'fkf·U 4'Aq6!t; ()R. >J ••• :••1.V9.ιιρ. 10. I.Vwu .).J.tfλ••...1;.~".ν..:l.IJιt<" .
.~.Jλ>•• ΩΙΙΩ J.I:1. cI [:U..J....•'4x'γ.iιιbLi.,,.. J.1 "'f ICIf.«J ι.α.""" ι:.ξ.Jι.Μ:- δl{J•..r.~ ..
.• .f..!!';&.-: u-~ rw. ..:us.. J..ι!;ι ει:>1 JI1(J:<,••••~RiW,-? .•. -".<!.! ••• :cJSo ~.ω.7.~'))~ι::?: ..
f:::/,Do.l: flJh.1rri6ω. m~ιι;f bχ ~Y.~ ~t;ι;>.1.1{x~ΙΙ":\ •••! ! /:,.f....••~ !?[-.'7: 1ι-:~.ι.~: :?.~!~1 .
.~".ρ.!ω. .μ.!-..1<'-'.. ι.ι.1.'.(1 J.P.?Y..h"JM" Ι~" ... ""..Ι. 9.~R:Q 1:.7U.• -5ι.. J/..(;;'I.;.•".n)..~T · •..

.. .ίAν~.Ι..&rn.~ Ii.{.k~. PU I\Cjv, 11.i1.~ J:lΥ. J.y..><. '}.:Wi..μ!;':Λ!.:.~,·~·..v.· ...·..""·.s·r····

.•.d1~ρ!1W.δ 1J.I'I<~ ~~5 I"U.. , :ιal( Ω:. t1?! RM r..t.u e..I.α..(J..α.ι./.ιg .

..~".U f. ·ια JJ.ll.f(JlU. fHJ:i "''Ωά;' Ι.. ,9::ι..s:_•.J ~ .·Λ -, 'ι/.. .." .~~ ι ι:.

.• •.Ι.ΙιΩ Υ.•7.Α.ι 11':ι' ιιι ~y.oιιv. <Ι ιaν:η )..σ1~' ι Ι~ XΩ.7..Q.I)Q v. ;-.ξ'_'&.- !.~ .

.. E4)'11i'?ι ;ι"ι:=t1l~ :l.~:; ..α/u>i.•.7.;s. J:w lJ.uc..67.".61.\ j'J,{.:,.~ .
ι.................................................................................................................~..•................

.. - .

.. ..

.. ..
()νοματεπώνυμο φοιτητήΙτριας:

..... , _ .



φγΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέμα: Κατ' οίκον εργασίες - Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών από το δάσκαλο

Γλώσσα

Α. Ποοηγούμενη ενότητα

1. Ο δάσκαλος/α ελέγχει τις κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας; (π.χ.

ορθογρμφία, ανάγνωση, ασΙCΉςιεις βιβλίου, προφορικές ασκήσεις, γραπτές ασκήσεις)

Ν ~ '0 'at[J , χι-,

11 1-.' -" a·0.,... ϊ' QV(~: ... .,-,"7.0 /1ιP.V. ·lfo'G"bJl'> "":\Q.'","' 01' "Ωό!''' "'ι",../d' v]••.....

•• ..."ιιΙ;Ι ~.\I.IUu.χΙ ' , , , .

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; , .
Πώς αντέδρασαν οι μαθ1;]τές/τρtες αυΤ9ί; Ο δάσκαλος/α;

, "QAQ;.~,\Q.\ ιw,rn.~.~ ,Ι: 1.p.1.(~ !.;")ιLJQ.ψ.α:J !~~.~-Ω'{.,ι:n:!:.ι.~ .. t:eM .. f;u.J1IQ.\1
t:\ .' U" u'

•••••\,1", tv.I..ι"J,{\.:, " ,." .

3. Πώς διορθώνει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) μαζεύει τις εργασίες γα/ να τις διορθώσει; Ναι 0'" Όχι Ο

β) περιφέρεταιαπό θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο /
γ) διορθώνει: μερικές μόνοΟ όλες @/

δ) εξετάζειπροφορικάστον πίνακα; Nat.Q Όχι Ο

Κάτι άλλο ..

4. Πώς επανατΡοφοδοτεί τους μαθητές/τρtες;

α) mJζητά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;

Ναι Ο Όχι Ο

γ) τις δ\fiΡθώνει και τις επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

Ναι Μ' Όχι Ο

δ) Κάτι άλλο ..

5. Πόσο χρόνο ασχολούνται μαθητές/τptες και δάσκαλος με τον έλεγχο ΙCαι την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας; ι ι

.......... .1.5 -:.2.1;) · ·· ·· .. · ·· ..

6. Aξιoπotεί ο δάσκαλος/α τις κατ'

μαθητές"στην νέα διδακτιΙCΉ ενότητα;

Ναι ISI"" Όχι Ο
Κάτι άλλο .

οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικέ1 ο

• Γραπτές ί'Ί

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Ο

8. Τι περιεχόμενο έχουν οι εργασίες που αναθέτει;

α) Ασκήσεις ανάγνωσης .
β) Περίληψη .
γ) Σκέφτομαι και γράφω .
δ) Am:ήσεις απομνημόνευσης .
ε) Ορθογραφία .
«!τ. ""'1σεις εμπέδωσης, επανάλ'ηψiji;;.,.,.. , .
η) τηση ηροφοριων .. , ...,ι:;.. .6.':f.IIιJ::\- .. ]Qy{I.l.c,u.<I.<w.. 00 n.\.«V..> -66-
θ)Ίαλες εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω; (περιγράψτε τιςj.J""'ι""l-ι

9. Διαφοροποιευ εξατομικεύει ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π. χ. πιο λίγες ή πιο εύκολες στους

αδύνατους μαθητές, πω απαιτη1ικές στους καλούς)

Ναι Ο oxιl<'1'
ι

Ένα παράδειγμα; .

ι Ο. Σε ποUl χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλoςlα τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεUl του μαθήματος. [J/
β) στο τέλος του μαθήματος,λίγο πριν χτυπήσειτο 1α/υδούνι Ο

γ) παίρνειχρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτι άλλο; , "

11. Οι ~ργασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαιρετικές, δυνατότητα επιλογής)

Ναι 0' Οχι ο
••••••••• 0,0 ••••••••••••••• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ο ••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••• ".,' •• , •• , ο" , ••

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσκαλoςlα εΡΎασίες;

α) Τις ανακοινώνει πρoφOΡΙKά;~

β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο
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ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στ) ΕΙναι εργασιες από το βιβλίο;

ζ) Από το βιβλΙΟ ασκήσεων;

Κάτι άλλο; .

13. Ο δάσκαλος δΙνει επεξηγήσεις· oδηγiες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το πώς θα

πρέπει οι μαθητές να εργαστσύν;

Ναι []/ l:11'9Χ' ο ς. ,. '.
παράδειγfl";•... 1. 9.ι.γ μ '~"'f"!IJt'?)IΚt1~ ΊΑ o.rιω::Ώ. i~L ..1*: ::19>- .
...... .1l,.GJ..-ί's'I.l,v1.••.• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••.•

14. Εmμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεΙ ότι όλοι οι μαθητές!τΡιες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνΟ1Ν στο σπιτι (ή στο ολοήμερο) με τις εργασ;ες;

Πάρα πολύ Ο πολύ CJ./ λΙγο Ο καθόλου Ο

Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασια ανάθεσης εργασιών; ...\i~ Υ.\(\(,." .. :]:19. ;(.,-J,; ς\ 1,1 Q 1.9λ
Ι..V <.J~nΟ''<.lίaι( Ι"Ο·, ι." ,.,Ρ

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψtλoγκρινιάζoυν; χαΙρονται; φωνάζουν «κι άλλοΙ κι

~)~: .~!:! ί\ι! ,ι,Υ w.d .ιJtf. άΙ. t&.. 6υ.I.ιM~:lJ-1(,,':!. .
(1 r • Ι, ''/''1'

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις;

.......... ......0.6..1 ..

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο ιcαταγράφoνται σι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

............. Qι:'\:f. .

18. Πόσο χρόνο νομ!ζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσΟ1Ν τις

εργασίες τους; , .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α της τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης ..
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Μαθηματικά

Α. "00 ούu.εν ενό τα

1. Ο δάσκαλος/α εMΎΧ~Ι tJ,; κατ' οίκον εργασίες της προηγούμενης ημέρας;

Ναι Ο. , Όχι ι::r

...... .J)'rλ!. .. "J,1i .. .a .1(. ,! ~.(;ΙιI 'tf .Χ'lό.1 Υ..} fP...1.0 Qf.\I1J ' .-......................................................................................................

2. Πόσοι μαθητές/τριες δεν είχαν κάνει τις εργασίες τους; .
Πώς αντέδρασαν οι μαθητές/τριες αυτοί; Ο δάσκαλος/α;

..... , .

...... •••• •••• ••••••••••••••••••• 0'0 .

3. Πώς δlOρθώνει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) μαζεύει τις εργασίες για να τις δlOρθώσει; Ναι Ο Όχι Ο

β) περιφέρεται από θρανίο σε θρανίο; Ναι Ο Όχι Ο

γ) δlOρθώνει: μερικές μόνοΟ όλες Ο

δ) εξετάζει προφορucά στον πίνακα; Ναι Ο Όχι Ο

Κάτιάλλο .

4. Πώς επανατροφοδοτεί τους μαθητές/τριες;

α) συζητά με τους μαθητές/τριες τις κατ' οίκον εργασίες και επισημαίνει τα λάθη;

Ναι Ο Όχι Ο

β) βάζει βαθμό στις γραπτές εργασίες;

Ναι Ο Όχι Ο

γ) tJ,; διορθώνει και τυ; επιστρέφει αργότερα ή την επόμενη ημέρα;

Ναι Ο Όχι Ο

δ) Κάτι άλλο .

S. Πόσο χράνο ασχολούνται μαθητές/τριες και δάσκαλος με τον έλεγχο ΙCαι την

εξέταση των προφορικών και γραπτών κατ' οίκον εργασιών της προηγούμενης

ενότητας;

6. Αξιοποιεί ο δάσκαλος/α τις κατ' οίκον εργασίες προκειμένου να εισάγει τους

μαθητές στην νέα διδακτική ενότητα;

Ναι Ο Όχι Ο

Κάτι άλλο .
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Β. Νέα ενό τα

7. Τι είδους εργασίες αναθέτει ο δάσκαλος;

• Προφορικές ,3

• Γραπτές Β"

• Ατομικές ~
• Ομαδικές Β"

TICJocefl1 ιιIΊ<λ (, υν /t'ι;"'Q\ ('\
8. Τι περιεχόμενο έχουν cWεργασίες που αναθέτει;

Λν.c?,.~\~:~ ...~~ .I~~.~ .. ."ίk.τe~ λ!Q" ijΧ"Ji.,.~v.ι".ο..ι. .. .9.Ω:Ό.!.\ >. .
.. •{"'Ι,,-:. q-<\(1 i.:.\ ",.D.w:γ.q !().aJ. α/Ό9. IS.'A- 7. <'!-J:Y!:.. fι:J "χ!<\λ .1').1:17, -
....~tS μ"i.~!.fΊ)'.~. : : .' .

9. Διαφοροποιεfl εξατομικεύει ο δάσιcαλoς/α τις κατ' οίκον εργασίες που αναθέτει,

ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/τριών; (π.χ. mo λίγες ή ΠΙΟ εύκολες στους

αδύνατους μαθητές. πιο απαιτητucές στους καλούς)

Ναι Ο 'Οχι d/
Ένα παράδειγμα; , .

10. Σε ποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας αναθέτει ο δάσκαλος/α τις εργασίες;

α) κατά τη διάρκεια του μαθήματος /"
β) στο τέλος του μαθήματος,λίγο πριν χτυπήσειτο κουδούνι Ο

γ) παίρνειχρόνο και από το διάλειμμα Ο

κάτιάλλο; , .

11. Οι εργασίες είναι όλες υποχρεωτικές; (π.χ. προαψετικές, δυνατότητα εmλ<>γής)

Ναιμ( 'Οχι Ο

12. Με ποιο τρόπο αναθέτει ο δάσιcαλoςJα εΡΎασίες;

α) Τις ανακοινώνει προφορικά;~
β) Τις γράφει στον πίνακα; Ο

γ) Τις υπαγορεύει; Ο

δ) Είναι γραμμένες με το χέρι; Ο

ε) Σε φωτοτυπία; Ο

στ)-Είναι- εl"1"'σίες1!πό"το-βιβλίρ;

'_ Q Από ->Q,βιβλίο,αiιcήσεων;'"

Κάτι άλλο; , .

13. Ο δάσκαλος δίνει επεξηγήσεις - οδηγίες (π.χ. άσκηση στην τεχνική) για το 7lώς θα

πρέπε~ οι μαθητές να εΡΎαστούν;

Ναι}] Όχι Ο,



b

" ' ~ . ., . ,0I,'..tv t' ~. t )), nI ...1 ·~\I?·,·< ·"1 0'1/Παραδειγμα, .........~.' ..Lιl ..ι .1 ~ ι ..1,(~-... >.... f/..().'.n7,.i .•. γ.,..... ,."f.. ....
1:;'" "\"(J-',C, n(j?"~' \->χ.'} '-ΙΙ""""'lι'Ι' ., '1'-"''0'';'''' '11, η•• .I..\lh ... ·.J\)L·.. "·:\'I-''''''~'rrJ,. ( ..t.ιΛ ••··1·-.1.1,1'1-', .r....~.~ .. ι , ........ '!" ••• I .. J..+t.-f ••••I.... I. ,

14. Επιμένει ο δάσκαλος ώστε να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές!τριες κατανόησαν τι

θα πρέπει να κάνουν στο σπίτι ~iι στο ολοήμερο) με τις εργασίες;

Πάρα πολύ Ο πολύ ΙΔ" λίγο Ο καθόλου Ο

Π · . δ . δαδ "θ ώ 5 - Ι ~'IΊΙοσοχροvο ιαρκειη ι ικασιαανα εσηςεργασι ν; /..\ '<1..

15. Πώς αντιδρούν οι μαθητές; (ψιλογκρινιάζουv; χαίρονται; φωνάζουν «κι άλλο! κι

άλλο»;ιι-, , ,
........ ι;,Χ;ΟΥ.Ιο.~ ιμ !1f-l1w6tl ;,7.\ ..~'uμp IIJ. 9,1I:Z(?aQ+. {':'.I';Κ1Ι .
.. \').ι .U~ ';.10 w.N. b"'" X1-q., Ει ",~ .!!.C\t\1 ~ .'f"., {10"'&, ..

r""~J 'T'IJ \.Ι

16 Οι μαθητές ζητούν εξηγήσεις, υποβάλλοw διευκρινιστικές ερωτήσεις;

..................06./. ..

17. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ξεχωριστό τετράδιο στο οποίο καταγράφονται οι

υποχρεώσεις για το σπίτι;

................. 0.;:\ ( ..

18. Πόσο χρόνο νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν τις

εργασίες τους; ..... 0.!.. .1. 6.IM.~υ> .. Ι\ρ" ι..ι "':Ι.<1.1.1ΟΙ!1 (t-<ω,..

L .(j'
{)1{", 1 CL .

19. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α +ης τάξης στο τέλος του μαθήματος πόσο χρόνο

εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι μαθητές/τριες στο σπίτι για την

ολοκλήρωση των κατ' οίκον εργασιών στο συγκεκριμένο μάθημα.

20. Ρωτήστε τον δάσκαλο/α του ολοήμερου πόσο χρόνο ενασχόλησης απαιτούν οι

εργασίες που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης ..

................. .
Κριτική σύνοψη των παρατηρήσεων

....................................................................................................................................

...... ..

...... ..

...... _ .

.. ..

...... ..

.. ..

.. ..

...... .

...... .

...... .

.. .

.. ..
, ..
.. ..
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τρως:

" ..
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