
7

Ανάλυση Εκπαιδευτικής Βιογραφίας στο 
δρόμο για την Οικοδόμηση της Ταυτότητας: 
Ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι για το πώς 
γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι

Νικολέττα Χριστοδούλου1

1. Η Νικολέττα Χριστοδούλου είναι Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. 
christodoulou@frederick.ac.cy





217

Νικολέττα Χριστοδούλου

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των Schubert & Ayers αναφορικά με τη 
σοφία των δασκάλων (teacher lore) και συγγ ράμματα άλλ ων θεωρη-
τικών της εκπαίδευσης και μελετητών των αναλυτικών προγραμμά-
των όπως των Bill Pinar και Janet Miller, οι οποίοι προσέγγ ισαν τη 
σημαντικότητα της αυτοβιογραφίας μέσα από τη θεωρία των ανα-
λυτικών προγραμμάτων και φεμινιστικά συγγ ράμματα, καθώς επί-
σης και του William Ayers, ο οποίος κατέδειξε το δικό του ταξίδι στη 
διδασκαλία και όλα τα όμορφα μα και προβληματικά της στοιχεία 
μέσα από ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, κάνω το δικό μου ταξίδι στη 
σημαντικότητα της γνώσης του εαυτού μας προκειμένου να γίνου-
με καλές/οί εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιώ παραδείγματα από τα συγ-
γράμματα που ασχολούνται με τη γνώση των εκπαιδευτικών και την 
αυτοβιογραφική προσέγγ ιση στη διδασκαλία τους, όσο και δικά μου 
αυτοβιογραφικά παραδείγματα μέσα από συνειδητοποιήσεις ως εκ-
παιδευτικός και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών, όσο και παραδείγματα 
από τις συζητήσεις μας με τις παιδαγωγούς του Σχολείου της Φύσης 
στην Κύπρο. Μερικές από τις έννοιες που συζητώ είναι η κατανόηση 
του τι πραγματικά σημαίνει διδάσκω, η εύρεση του αυθεντικού μας 
εαυτού στη διδασκαλία, το να δαμάζεις το υλικό σου, το να ανακαλύ-
πτεις τη δική σου προσέγγ ιση και τους φακούς με τους οποίους βλέ-
πεις τον κόσμο και να τα εξελίξεις καθώς εξελίσσεσαι ως εκπαιδευ-
τικός. Πάνω από όλα μέσα από τη δική μας πορεία συμπεραίνω ότι 
πρέπει να διδάσκουμε όπως θα θέλαμε να διδασκόμαστε εμείς, και 
αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία της ταυτότητας του κάθε 
εκπαιδευτικού ξεχωριστά. Η σημαντικότητα του να ανακαλύψει ή να 
βρει η/ο εκπαιδευτικός το δρόμο της/ου στη διδασκαλία, όπως και 
την ταυτότητά της/ου, αντανακλάται στο περαιτέρω χτίσιμο της ταυ-
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τότητάς του μέσα από στοχασμό και κριτική για την επαγγ ελματική 
του ανάπτυξη

Ας πάμε τότε, εσύ κι εγώ
Όταν το σούρουπο απλώνεται στον ουρανό
Και οι μαθητές περιμένουν – “αναισθητοποιημένοι” στα θρανία τους
Παθητικά περιμένοντας να γεμίσουν τα μυαλά τους με αποσυνδε-
δεμένη, κατακερματισμένη, άχρηστη γνώση˙
Ο δάσκαλος, αδιάφορος, περιπλανώμενος άσκοπα προς και από
Αναπαράγει τη σοφία από στείρα κείμενα
Ποτέ δεν τολμά να ρωτήσει τη σημαντική ερώτηση: Ποιες είναι 
οι σημαντικότερες γνώσεις;
Ποτέ δεν τολμά να «αγγ ίξει» τους μαθητές της,
Τώρα απόμακροι και χαμένοι˙
Αντηχούν την κενότητα με μια κενή παιδαγωγική.

Ας πάμε να κάνουμε την επίσκεψή μας.
– Millies, 1999, σ. 25

Ποτέ δεν αναρωτήθηκα αν αυτό που έκανα ήταν σημαντικό. 
Ποτέ δεν σκέφτηκα γιατί έκανα αυτό που έκανα. Συνέχιζα μη-
χανικά με τη διδασκαλία μου.

– Millies, 1999, σ. 25

Τα παραπάνω λόγια μας υπενθυμίζουν τη σημαντικότητα του να ανα-
ρωτιόμαστε διαρκώς για το νόημα της γνώσης που διδάσκουμε στους 
μαθητές και στις μαθήτριές μας. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε ποιοι 
είναι οι μαθητές μας και πώς μπορούμε να τους αγγ ίξουμε και να δημι-
ουργήσουμε ένα περιβάλλ ον και εμπειρίες γεμάτες νόημα, ουσιαστικά 
μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαρκούς αναζήτησης του νοήματος της 
διδασκαλίας μας. Αν θέλουμε να διδάσκουμε με τρόπο που να αγγ ίζει 
βαθιά τους μαθητές μας, αυτά που κάνουμε πρέπει να είναι σκόπιμα 
και γεμάτα νόημα για αυτούς. Πρέπει με άλλ α λόγια, να σκεφτόμαστε 
γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε, ποιος ο σκοπός και ποιο το νόημα 
της διδασκαλίας μας. Αναλογιζόμενοι το νόημα αυτών που κάνουμε 
και το σημαντικό ερώτημα «ποιες είναι οι πιο σημαντικές γνώσεις;», 
σταματούμε να είμαστε αδιάφοροι και απόμακροι. Δημιουργούμε ένα 
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περιβάλλ ον που βγάζει τους μαθητές από το λήθαργο και την παθη-
τικότητα που διαφορετικά τους βάζουμε και δίνουμε νέα πνοή στη 
γνώση και στις πηγές από όπου την αντλούμε και με μια παιδαγωγι-
κή γεμάτη νόημα και γνώσεις που συνδέονται με το είναι τους, τους 
παρακινούμε στη μάθησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται να 
μάθουν οι συγκεκριμένοι μαθητές και γιατί, ξεκινούμε να βαδίζουμε 
μαζί, χέρι με χέρι. Μια διδασκαλία με νόημα μας οδηγεί στη δημιουρ-
γία μαθησιακών εμπειριών με νόημα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο καταπιάνομαι με το ερώτημα «Πώς μπορού-
με να γίνουμε καλύτερες εκπαιδευτικοί, καθώς αναλογιζόμαστε τις 
ζωές μας και αναλύουμε την αυτοβιογραφία μας;» Το να αναλογιστεί 
κανείς την πορεία του και να σκεφτεί στιγμές, εμπειρίες, περιστατικά 
στο ταξίδι της ζωής του που τον έφεραν στο σημείο που είναι σήμερα 
–προσπαθώντας να φτάσει στο σημείο που δεν είναι ακόμα, αλλ ά το 
οραματίζεται και το στοχεύει– και το να σκεφτεί την ταυτότητά του 
ως εκπαιδευτικός και τη διδασκαλία του ως ένα κομμάτι του εαυτού 
του, είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε 
ότι το ποιες είμαστε ως εκπαιδευτικοί και το πώς διδάσκουμε είναι 
συνδημιούργημα των στιγμών της ζωής μας και απορρέει από αυτές. 
Καθώς αντιλαμβανόμαστε το πώς είμαστε, πώς γίναμε τέτοιες και τέ-
τοιοι και πώς φτάσαμε ως εδώ, μας αναγκάζει να εστιάσουμε σε στιγ-
μές, τις οποίες αναλύοντας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να διδάσκεις 
και γιατί, γιατί μπήκαμε σε αυτό το χώρο εξαρχής, ποια ήταν η πορεία 
του καθενός και της καθεμιάς μας και πώς γίναμε αυτοί και αυτές που 
είμαστε σήμερα. 

Σύμφωνα με τους Butler et al. (2014), «Υπάρχουν στοιχεία ότι η 
προσωπική και επαγγ ελματική βιογραφία επηρεάζει άμεσα τους λό-
γους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί στην τάξη εισέρχονται στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών...και πώς αντιλαμβάνονται την ταυ-
τότητά τους» (σελ. 257). Αυτό συμφωνεί με τους Samaras et al. (2007) 
στο ότι «οι καθηγητές και οι σπουδαστές τους είναι σε θέση να ανα-
δημιουργήσουν σημαντικά γεγονότα ζωής για να τους ενημερώσουν 
για την επαγγ ελματική τους ταυτότητα και για να τους βοηθήσουν να 
κάνουν νόημα της παιδαγωγικής τους και τις συνδέσεις της πρακτικής 
τους με τη θεωρία» (σελ. 906). Αυτός ο αναστοχασμός είναι πολύ ση-
μαντικός για να νοηματοδοτήσει και να ανα-νοηματοδοτήσει κανείς 
την ταυτότητά του, τη θεωρία και την πράξη του. Και αυτή η διαδικα-
σία του να σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε, γιατί και πώς γίναμε έτσι, είναι 
σαφώς σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί 
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να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να γίνουν αυτοί που μπορούν και 
ονειρεύονται να γίνουν.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε αυτό που λέει ο Kitchen (2010), 
ότι «Η συγγ ραφή μιας αυτοβιογραφίας, ιδιαίτερα μιας εκτεταμένης 
έκδοσης, δεν είναι εύκολη. Είναι, ωστόσο, ένας εξαιρετικός τρόπος 
να εξεταστεί πώς η προσωπική ιστορία ενός ατόμου ενημερώνει την 
τρέχουσα πρακτική και τα σχέδιά του για το μέλλ ον» (p. 42). Σε αυτή 
την αναζήτηση, λέξεις όπως είναι η μελέτη του εαυτού και η αυτοβιο-
γραφία είναι πολύ σημαντικές.

Στις επόμενες ενότητες ακολουθώ ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι. 
Μέσα από αυτό, καταγράφω την απαρχή της αντίληψής μου για τη 
μεταμορφωτική δύναμη της αυτοβιογραφικής σκέψης, το θεωρητικό 
υπόβαθρο όπως το είχα μελετήσει τότε μέσα από τις σπουδές μου και 
μετέπειτα, και τη συνειδητή προσπάθεια να βελτιωθώ ως εκπαιδευτι-
κός, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά μου.

Στοχαζόμενη το δικό μου ξεκίνημα: Συνειδητοποίηση ότι 
ο επαναπροσδιορισμός του πλαισίου είναι δυνατός 

Στις αρχές του 2000 κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου στο Σι-
κάγο, είχα εγγ ραφεί σε ένα μάθημα που ονομαζόταν “Teachers write 
their lives: A course on biography, autobiography, and writing the 
personal essay”, το οποίο δίδασκε ο καθηγητής Bill Ayers. Ήταν ένα 
μάθημα για τη βιογραφία, την αυτοβιογραφία, την αυτοβιογραφική 
αφήγηση και την αναζήτηση της ταυτότητάς μας ως δάσκαλοι, κα-
θώς σκεφτόμαστε συνειδητά τη δική μας πορεία. Σε εκείνο το μά-
θημα, μας είχε ζητήσει ο Bill να γράψουμε κάτι για τη ζωή μας, κάτι 
πολύ δυνατό, κάτι που μας σημάδεψε και να το μοιραστούμε με τους 
υπόλοιπους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μας στην τάξη. Όσο πιο 
έντονο ήταν το ξεκίνημα στην αφήγησή μας, τόσο πιο πολύ θα τρα-
βούσε την προσοχή των συμφοιτητών μας, μας είχε πει ο Bill. Η κάθε 
λέξη που θα χρησιμοποιούσαμε είχε σημασία κι επομένως έπρεπε οι 
λέξεις να ήταν καλά επιλεγμένες ώστε να απέδιδαν το νόημα και την 
εμπειρία. Επίσης, όσο πιο δυνατό ήταν το γεγονός ή το περιστατικό 
που θα περιγράφαμε και όσο περισσότερο μας είχε σημαδέψει, τόσο 
πιο αξιοπρόσεχτο θα ήταν.

Έτσι, εκείνο το απόγευμα στην τάξη αρχίσαμε να αφηγούμαστε 
τις ζωές μας. Στο πρώτο απόσπασμα που είχα γράψει είχα επιλέξει να 
αφηγηθώ κάτι από τις προσωπικές μου εμπειρίες, κάτι που είχε ση-
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μαδέψει βαθιά τη ζωή μου. Η αφήγησή μου αφορούσε την καταγω-
γή μου, τον ξεριζωμό της οικογένειάς μου και το ότι μεγάλωσα στη 
Σαουδική Αραβία καθότι ήμουν παιδί προσφύγων που είχαν χάσει τα 
πάντα το 1974. Είχα ξεκινήσει λέγοντας, «Μισώ τους Τούρκους». 
Ακόμα θυμάμαι τα βλέμματα των συμφοιτητών μου˙ με το άκουσμα 
αυτής της φράσης καρφώθηκε η προσοχή και το βλέμμα τους πάνω 
μου. Αυτή η εμπειρία, της αφήγησης του προσωπικού μου βιώματος 
στην τάξη και τα βλέμματα των συμφοιτητών μου, είχε δημιουργήσει 
έναν νοητό χώρο μέσα στον οποίο μπορούσα να σκεφτώ. Μέσα σε αυ-
τόν το χώρο, λοιπόν, άρχισα να διερωτώμαι: Γιατί τους μισώ; Τι ακρι-
βώς μου έχουν κάνει; Ποιους μισώ; Όλους; Και διαρκώς έρχονταν 
στο μυαλό μου αυτές οι ιστορίες της εισβολής και της προσφυγιάς που 
άκουγα από τους γονείς μου. Επρόκειτο για αυτά τα προσωπικά βιώ-
ματα και ο αναλογισμός της δικής μου πορείας, από την Κύπρο στη 
Σαουδική Αραβία, στην Αμερική και το πού βρισκόμουν γεωγραφικά 
σε εκείνο το χρονικό σημείο που με έκαναν να μπω σε ένα άλλ ο ταξί-
δι: αυτό που τελικά επέφερε την αλλ αγή στον τρόπο σκέψης μου σε 
σχέση με τους Τούρκους και τα χαμένα μας εδάφη και την περιουσία.

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 ήταν άλλ η μια εμπειρία που ανέσυρε μνή-
μες και προσωπικά βιώματα. Κατά την 11η Σεπτεμβρίου, μαχητές της 
Ισλαμικής εξτρεμιστικής ομάδας al Qaeda με τέσσερις συγχρονισμέ-
νες και οργανωμένες τρομοκρατικές, αυτοκτονικές επιθέσεις, κατευ-
θύνοντας επιβατικά αεροπλάνα χτύπησαν καίρια σημεία στην Αμερι-
κή, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δίδυμοι πύργοι στη Νέα Υόρκη. 
Όλες αυτές οι ιστορίες που έβγαιναν στην επιφάνεια για τις χιλιάδες 
των ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί σε αυτές τις τρομοκρατικές επι-
θέσεις και οι ιστορίες των ανθρώπων που έμειναν πίσω, έφεραν στη 
μνήμη μου ιστορίες και εικόνες τρόμου, πανικού, φυγής, πόνου που 
βίωσαν και βιώνουν εκατομύρια άνθρωποι τόσο στην Κύπρο όσο και 
αλλ ού όπου υπάρχουν πόλεμοι και βιαιοπραγίες.

Μέσα σε αυτές τις ιστορίες υπήρχε κάποιου είδους μάθηση, η οποία 
ήταν ικανή να μεταμορφώσει τον τρόπο που έβλεπα τον κόσμο και τις 
εμπειρίες μου. Ο Dewey (1916) αναφέρει ότι εκπαίδευση είναι «αυτή 
η ανοικοδόμηση ή η αναδιοργάνωση της εμπειρίας, η οποία προσθέτει 
στο νόημα της εμπειρίας και αυξάνει την ικανότητα να κατευθύνει την 
πορεία της μεταγενέστερης εμπειρίας» (σ. 76). Αυτή η αναδιοργάνω-
ση της εμπειρίας μπορεί να γίνει καθώς αλλ ηλεπιδρούμε με ιστορίες 
–ιστορίες δικές μας ή ιστορίες άλλ ων– και να δημιουργήσει χώρο για 
περαιτέρω σκέψη, στοχασμό και αναστοχασμό. Καθώς σκεφτόμαστε 
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αυτές τις εμπειρίες μπαίνουμε σε διάλογο μαζί με τον εαυτό μας. Εί-
ναι όπως μια κοινότητα πρακτικής. Μια κοινότητα πρακτικής είναι μια 
ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια ανησυχία ή πάθος για κάτι που 
κάνουν και μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα καθώς αλλ ηλεπι-
δρούν τακτικά (Branyon et al., 2016, Logan & Butler, 2013, Kosnik et 
al., 2011, Wenger, 1998). Η κοινότητα πρακτικής αντικατοπτρίζει τη 
θεμελιωδώς κοινωνική φύση της ανθρώπινης μάθησης. 

Οι κοινότητες πρακτικής είναι εδραιωμένοι χώροι όπου συζητού-
νται πρακτικές, προσωπική ανάπτυξη, προκλήσεις, η αναμόρφωση 
της ταυτότητας και η αξία που έχουν οι συζητήσεις αυτού του τύπου 
στην πρακτική των εκπαιδευτικών (π.χ. Branyon et al., 2016˙ Logan 
& Butler, 2013˙ Kosnik et al., 2011˙ Wenger, 1998). Οι Kosnik et al. 
(2011) υποστηρίζουν ότι οι κοινότητες πρακτικής όπου μελετάται ο 
εαυτός (self-study) βοηθούν τη διαδικασία του «...να συνεργαστούν 
για να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και κουλτούρα...να 
μάθουν να κατανοούν, να συναισθάνονται, να ακούν, να ζητούν βοή-
θεια και να δίνουν συμβουλές» (σ. 71). Μέσα σε μια τέτοια κοινότητα, 
η αυτοβιογραφία είναι ένας αναγνωρισμένος τρόπος να αποκαλύψου-
με τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα κίνητρα που έχουν διαμορφώσει 
την ταυτότητά μας και που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλ ον 
μας (Zeichner & Liston, 1996˙ Branyon et al., 2016).

Σε αντίθεση όμως με τις κοινότητες πρακτικής, στην περίπτωση 
της μελέτης του εαυτού και της αυτοβιογραφίας σου δημιουργείς μια 
κοινότητα με τον εαυτό σου και με τις εμπειρίες σου. Καθώς μελε-
τάς την πορεία της ζωής σου αρχίζεις να αλλ ηλεπιδράς με τον εαυ-
τό σου και με τις εμπειρίες σου. Αντλώντας από τις ιδέες του Bakhtin 
(1986) και της Rosenblatt για το κείμενο και τη διακειμενικότητα 
(intertextuality), αυτά μπορούμε να τα δούμε ως μια μορφή κειμένου. 
Έτσι, πρόκειται για μια αλλ ηλεπίδραση ανάμεσα σε διάφορα κείμενα 
–εαυτός, εμπειρίες, άλλ οι κλπ.– τα οποία όπως το είχε περιγράψει η 
Rosenblatt (1990, 1978, 1938) αφορούν σε μια συναλλ αγή, δοσολη-
ψία, πάρε-δώσε (transactionalism) ανάμεσα στα διάφορα κείμενα με 
σημαντικό σημείο εκκίνησης την ερμηνεία που δίνει το άτομο. Διεισ-
δύοντας σε μια συζήτηση με αυτά τα κείμενα, το άτομο δένεται περισ-
σότερο με τον εαυτό, αναλύει, συνθέτει και μέσα από αυτό δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις για μια νέα μάθηση καθώς αναδιαμορφώνει τις 
εμπειρίες και αυτά που ήδη ξέρει.
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Θεωρητική τοποθέτηση για την αυτοβιογραφία, τις εμπειρίες, 
τον αναστοχασμό και τα αναλυτικά προγράμματα 
και μια αυτοβιογραφική ανασκόπηση

Η μελέτη της θεωρίας των αναλυτικών προγραμμάτων ήταν ένα άλλ ο 
γεγονός που συνέβαλε να αντιληφθώ πόσο σημαντική είναι η αυτο-
βιογραφία κάποιου, η μελέτη της πορείας ενός ανθρώπου από το πα-
ρελθόν, στο παρόν και στο μέλλ ον. Θεωρητικοί της εκπαίδευσης και 
των αναλυτικών προγραμμάτων όπως ο Bill Pinar και το βιβλίο του 
Autobiography, politics, and sexuality (1994) με βοήθησαν να δημιουρ-
γήσω τη δική μου θεωρία σε σχέση με τη σημαντικότητα των ιστορι-
ών, την αυτοβιογραφία και τη βιογραφία κάποιου1. 

Το ζήτημα της μελέτης του εαυτού και των εμπειριών μας έχει τε-
θεί πολλ άκις στη θεωρία των αναλυτικών προγραμμάτων. Στα ανα-
λυτικά προγράμματα η έννοια currere (που σημαίνει κυκλική πορεία 
στον ιππόδρομο και είναι μια έννοια από την οποία απορρέει η λέξη 
curriculum και στα ελλ ηνικά υποδηλώνει το αναλυτικό πρόγραμμα) 
είναι μια διαδικασία, κατά κύριο λόγο κοινωνιολογικο-ψυχαναλυτι-
κή. Σε αυτήν τη διαδικασία αποκαλύπτουμε το παρόν καθώς κάνουμε 
βουτιά στο παρελθόν μέσω μιας παλινδρομικής στιγμής˙ φανταζό-
μαστε ένα μέλλ ον και οραματιζόμαστε δυνατότητες μέσω μιας προ-
οδευτικής στιγμής˙ κατανοούμε το βιογραφικό μας παρόν μέσω μιας 
αναλυτικής στιγμής, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλ ον αντι-
παρατίθενται και αλλ ηλοσυνδέονται και ενημερώνουν το παρόν μέσω 
μιας συνθετικής στιγμής, καθώς συνθέτουμε μαζί τα προηγούμενα 
τρία στάδια (Pinar, 1994).

Ο Pinar (1994), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο currere, συζήτησε 
την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του αυτοβιογραφικού ανα-
στοχασμού στη διαδικασία της μάθησης, της κατασκευής του ανα-
λυτικού προγράματος και της μελέτης του εαυτού και των εμπειριών 
μας προς μια νέα μάθηση. Συγκεκριμένα, όπως την αντιλαμβάνεται 
και αναλύει ο Pinar, η μέθοδος του αυτοβιογραφικού αναστοχασμού 
currere είναι μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων. Η πρώτη στιγμή εί-
ναι η παλινδρομική στιγμή, όταν κάποιος επιστρέφει στο παρελθόν, 
το οποίο επηρεάζει το παρόν. Επειδή το παρελθόν εκδηλώνεται με το 

1. Αυτό το βιβλίο είναι η επιτομή του αυτοβιογραφικού στοχασμού και 
η σημασία του για την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και για το αναλυτικό 
πρόγραμμα ως εμπειρία που δημιουργούν και βιώνουν οι μαθητές και οι δά-
σκαλοι.



Νικολέττα Χριστοδούλου

224

ποιοι είμαστε και τι κάνουμε στο υπαρξιακό τώρα, αποκαλύπτουμε 
το παρόν καθώς κάνουμε βουτιά στο παρελθόν. «Ο Pinar προτείνει 
να εισέλθουμε στο παρελθόν, να ζήσουμε σε αυτό, να παρατηρήσου-
με τους εαυτούς μας καθώς λειτουργούν μέσα σε αυτό, αλλ ά να μην 
υποκύψουμε σε αυτό» (Slattery, 2006, σ. 63). Σε αυτή τη φάση, «οι 
χαμένες γλώσσες ανακτώνται, ανακαλούνται από το ασυνείδητο...» 
(Dunlop, 1997, σσ. 94-96). Οι αυτοβιογραφικές μελέτες θεωρούνται 
παράθυρα (Dunlop, 1997), τα οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε πιο 
καθαρά, να μιλάμε στη «χαμένη γλώσσα των γερανών» (που σε όλη 
την Ασία είναι σύμβολο της αιωνιότητας και της μακροβιότητας), 
«να δούμε ξανά τι ήταν έξω από τα παράθυρά μας και να γίνουμε...εις 
ένωσιν...με τους εαυτούς μας και με τους γύρω μας» (Pinar, 1994, σ. 
267)˙ να δούμε και πάλι αυτό που αγαπούσαμε πριν και με αυτόν τον 
τρόπο να δούμε πιο ξεκάθαρα αυτό που αγαπάμε σήμερα (Slattery, 
2006).

Η δεύτερη στιγμή, η προοδευτική, μας κατευθύνει να προχωρήσου-
με και να δούμε τι δεν υπάρχει ακόμα, δηλαδή να φανταστούμε ένα 
μέλλ ον, να οραματιστούμε τις δυνατότητες και να διακρίνουμε το πού 
οι διαλογιστικές μας εικόνες φαίνεται να μας οδηγούν. Η τρίτη, η ανα-
λυτική στιγμή, περιγράφει το βιογραφικό παρόν, αποκλεισμένο από 
το παρελθόν και το μέλλ ον αλλ ά συμπεριλαμβάνοντας απαντήσεις και 
προς τα δύο. Με άλλ α λόγια, «τοποθετώντας μαζί, σε μια παρένθεση 
αυτό που είναι, που ήταν και που μπορεί να είναι, κάποιος αποδεσμεύ-
εται από αυτό, είναι δυνητικά πιο ελεύθερος από αυτό, και επομένως 
πιο ελεύθερος να επιλέξει ελεύθερα το παρόν» (Pinar & Grumet, 
1976, σ. 60). Αυτή η παρενθετική τοποθέτηση μαζί, «επιτρέπει σε κά-
ποιον να αντιπαραβάλει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλ ον και να 
αξιολογήσει την πολυπλοκότητα των πολυδιάστατων αλλ ηλεπιδρά-
σεών τους» (Slattery, 2006, σ. 63). Τέλος, η συνθετική στιγμή βάζει τις 
τρεις στιγμές μαζί για να βοηθήσει στην ενημέρωση του παρόντος. Ο 
χρόνος και η ιστορία νοούνται ως «η συμβολή του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλ οντος» (Slattery, 2006, σ. 64).

Επίσης, σημαντική ήταν η συμβολή του Bill Schubert όπου στο 
Curriculum: Perspective, paradigm, and possibility (1997) διαρκώς 
ανατρέχει στις δικές του εμπειρίες όπου ως παιδί θυμάται όλες τις εκ-
δρομές που πήγαιναν με τους γονείς του και τα αδέλφια του για να 
μιλήσει για τη σημαντικότητα των εμπειριών και του αναλυτικού προ-
γράμματος εκτός του σχολείου. Συζητά τη σημασία αυτών των εμπει-
ριών και πόσο αυτές και τα βιώματα που χαράκτηκαν βαθιά μέσα του 
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αποτέλεσαν σημαντικό υπόβαθρο στη μάθησή του. Εδώ συναντάμε 
σημαντικά ερωτήματα όπως τι σήμαιναν αυτές οι εμπειρίες, πώς νο-
ηματοδότησαν το παρόν αλλ ά και τις μελλ οντικές εμπειρίες που αυ-
τές δημιούργησαν, οι στοχασμοί που έκανε σχετικά με το πώς τέτοιες 
εμπειρίες είναι σημαντικό να τις βιώνουν όλα τα παιδιά μέσα από μια 
αυθεντική διδασκαλία και πώς τις έφερνε στη διδασκαλία του για να 
δημιουργήσει εμπειρίες και συζητήσεις. 

Ο Schön (1983, 1987) μιλά για το στοχασμό, τον αναστοχασμό και 
τον στοχαστικοκριτικό επαγγ ελματία. Τα βιβλία των Schubert and 
Ayers (1992) και Willis and Schubert (1991, 2000) μιλούν για τη σοφία 
των εκπαιδευτικών, καθώς μαθαίνουν από τη δική τους εμπειρία και 
επίσης για στοχασμούς από την καρδιά της εκπαιδευτικής έρευνας, 
ως τρόπο να καταλάβουμε το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκα-
λία. Αυτά τα βιβλία είναι για τη σημασία του ανα-στοχασμού, το πώς 
γινόμαστε πιο σοφοί και αντλούμε γνώση από και για το ταξίδι μας 
στη διδασκαλία. Η Millies (1999) αναφέρει ότι η μεταμόρφωσή της 
ως εκπαιδευτικού «ήταν αποτέλεσμα του δικού της αναστοχασμού 
πάνω στην πρακτική της» (σ. 27).

Ο στοχασμός είναι μια μορφή διεξοδικής έρευνας (Dewey, 1933˙ 
Schwab, 1978) όπου το άτομο υποβάλλ ει ερωτήσεις για την εμπειρία 
με στόχο να την καταλάβει καλύτερα. «Με την εξέταση της εμπειρί-
ας του παρελθόντος με ένα συνειδητό και εστιασμένο τρόπο, θα μπο-
ρούσε κανείς να μάθει και να αναπτυχθεί» (Millies, 1999, σ. 27). Η 
ταυτότητα των εκπαιδευτικών (παιδαγωγική προσωπικότητα), οι κα-
τευθυντήριες υποθέσεις (παιδαγωγικές υποθέσεις) και το αποθεματι-
κό εικόνων, εμπειριών, ρουτίνων και στρατηγικών (παιδαγωγικό ρε-
περτόριο) είναι μέρος του ευρύτερου πλαισίου της σοφίας των εκπαι-
δευτικών, καθότι όλα αυτά προσπαθούν να επισημάνουν ορισμένους 
από τους παράγοντες που δίνουν νόημα και κατεύθυνση στη δουλειά 
τους. Πιο κάτω, παραθέτω κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη 
με μια δασκάλα, την Άλις, που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στη ζωή του 
δασκάλου και της διδασκαλίας, όπως παρατίθεται στη δουλειά της 
Millies (1999):

Η οικογένεια είναι σημαντική για την Άλις... Φέρνει τη μητρική 
φροντίδα στη διδασκαλία της και λέει ότι θέλει να φροντίσει για 
την ανατροφή των μαθητών της... Η επίγνωση του εαυτού της ως 
γυναίκας την προκαλεί επίσης να εστιάσει περισσότερο στους θη-
λυκούς χαρακτήρες στις εργασίες της λογοτεχνίας... Η Άλις καλ-
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λιεργεί φροντίδα και προστασία στην τάξη της... Η δημιουργία 
συνδέσεων είναι ένα άλλ ο θέμα στη ζωή της˙ αυτό το θέμα ειδι-
κά έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στο αναλυτικό πρόγραμμα, «τη 
βιωμένη εμπειρία» στην τάξη... Η ευθύνη ή η λογοδοσία είναι 
ένα άλλ ο θέμα που εμπλέκεται βαθιά στην παιδαγωγική ζωή της 
Άλις. Έχει μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης προς τους μαθητές της... 
Οι προτιμήσεις της Άλις επηρεάζουν το αναλυτικό της πρόγραμ-
μα... Η Άλις προσπαθεί να ανα-δημιουργήσει ένα εξιδανικευμένο 
οικογενειακό περιβάλλ ον στην τάξη της... Όπως για την Άλις έχει 
αξία η δική της αίσθηση αξιοπρέπειας, έτσι ακριβώς πιστεύει στην 
αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου... Η Άλις πιστεύει στην αντιμετώ-
πιση του υλικού σε βάθος. Αυτό μεταφράζεται στις αρχές της δι-
δασκαλίας για έννοιες ή «μεγάλες ιδέες» και στο να ενθαρρύνει 
τους μαθητές να διαβάζουν κάτω από την επιφάνεια... Μια άλλ η 
αξία είναι η αγάπη της Άλις για τη λογοτεχνία. Αυτό μεταφράζεται 
στην πίστη ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τι 
μπορεί να τους προσφέρει η λογοτεχνία... Οι εμπειρίες της Άλις 
ως μαθήτριας υπαγορεύουν σε κάποιο βαθμό τι είδους τάξη θέλει 
να διευθύνει. (σς. 31-38)

Η Millies (1999) αναφέρει καταληκτικά:

Η διδασκαλία είναι ένα αινιγματικό και πολύπλοκο φαινόμενο... 
Διαμέσου της Άλις είδα μια ισχυρή σχέση μεταξύ της πνευματικής 
ζωής των εκπαιδευτικών και του αναλυτικού προγράμματος... Το 
αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ περισσότερο από το περιεχόμενο 
και τα υλικά. Αυτό επηρεάζεται από το δάσκαλο, γιατί η ταυτότη-
τα του δασκάλου είναι ένας φακός μέσω του οποίου φιλτράρεται 
το αναλυτικό πρόγραμμα.... Η Άλις ενσαρκώνει τη σύνθετη σχέση 
μεταξύ της προσωπικής και της επαγγ ελματικής ζωής του εκπαι-
δευτικού. Μέσα από την γενναιόδωρη ανταλλ αγή των εμπειριών 
της ζωής της και των σκέψεών της, είναι σε θέση να οριοθετήσει 
τους δεσμούς μεταξύ της σκέψης και της πράξης στην τάξη. Ο βα-
θύς της στοχασμός μας αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της δι-
δασκαλίας και τη σημασία της προσωπικότητας του ατόμου που 
διδάσκει. (σς. 40-41)

Τα παραπάνω λόγια μου επιτρέπουν να σκεφτώ το πώς τα ενδιαφέ-
ροντά μου επηρεάζουν το πώς σχεδιάζω και κάνω το μάθημά μου. Για 
παράδειγμα, το ότι μου αρέσει πολύ η φύση το φέρνω στη διδασκαλία 
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μου και δημιουργώ προγράμματα για να ευαισθητοποιήσω τα παιδιά 
στη φύση και μέσα από αυτήν να πάρουν πολλ ές και πλούσιες εμπει-
ρίες. Το ότι είμαι άτομο που έχει εναλλ ακτικές προτάσεις, είναι δημι-
ουργικό και ευέλικτο, φαίνεται μέσα από τον τρόπο που οργανώνω 
την τάξη μου, τις εργασίες που αναθέτω και τον τρόπο με τον οποίο 
διδάσκω.

Η δική μου έρευνα (Christodoulou, 2005) κατέδειξε το πώς διάφο-
ρα καλλ ιτεχνικά κείμενα, όπως ταινίες, ποιήματα και μυθιστορήματα, 
τα οποία έχουν επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς και κάπως αποτυπώ-
θηκαν μέσα τους, αποτέλεσαν πηγές που επηρέασαν τη φιλοσοφία 
τους για το αναλυτικό πρόγραμμα και την πρακτική τους. Πιο κάτω 
παρουσιάζω τις περιπτώσεις της Dana και του Marcus, δύο από τους 
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνά μου, οι οποίοι μέσα από 
τον αναστοχασμό τους ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι κάποιες πηγές 
που τους σημάδεψαν βαθιά επηρέασαν τη θεωρία και την πράξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων.

Η Dana ήταν καθηγήτρια Γλωσσών που δίδασκε δίγλωσσους μα-
θητές της έκτης και έβδομης τάξης σε μια μειονεκτική αστική κοινότη-
τα σε γνωστή κεντροδυτική Πολιτεία της Αμερικής, μια περιοχή που 
είναι γνωστή ως Midwest. Η Dana αγαπούσε τη σειρά Little House on 
the Prairie (Το μικρό σπίτι στο λειβάδι). Είχε διαβάσει το μυθιστόρημα 
όταν ήταν μικρή και ακολούθως η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά ήταν η 
αγαπημένη της. Ήθελε το σχολείο της, αυτό που θα έφτιαχνε ή αυτό 
στο οποίο θα εργαζόταν, να είναι σαν το σχολείο της Laura Ingalls. Η 
Dana θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο η Laura δίδασκε τους μαθη-
τές της. Ήθελε και αυτή να διδάσκει σε ένα μικρό σχολείο, σε τάξεις 
με λίγους μαθητές, σε ένα πιο οικογενειακό περιβάλλ ον και με στενή 
σχέση με τους γονείς των παιδιών, όπως ακριβώς έκανε και η Laura. 
Η Dana ήταν πρόσωπο-κλειδί στις προσπάθειες δημιουργίας ενός μι-
κρού σχολείου.

Ο Marcus ήταν εκπαιδευτικός και εργαζόταν για το σύστημα εκ-
παίδευσης που εξυπηρετεί μαθητές που δεν εντάσσονται στο παρα-
δοσιακό εκπαιδευτκό σύστημα (outreach education system) σε ένα 
μεγάλο πανεπιστήμιο γνωστής κεντροδυτικής Πολιτείας της Αμερι-
κής, γνωστή ως Midwest. Έκανε εργαστήρια σε σχολεία και οργα-
νώσεις νεολαίας για μαθητές όλων των ηλικιών, καθώς και για τους 
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της υπηρεσίας νέων. Πρόκειται για 
προγράμματα συμμετοχής στην κοινότητα. Στα εργαστήριά του ασχο-
λείτο με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων σχετικών με τη νεολαία, όπως 
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επίλυση συγκρούσεων, εκπαίδευση χαρακτήρα, πολυμορφία, επικοι-
νωνία και συνεργατική μάθηση. Ο Marcus είχε βαθιά ριζωμένο μέσα 
του το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Από μικρός διάβαζε 
σύντομες ιστορίες που του έδιναν οι γονείς του. Τον Marcus τον είχε 
σημαδέψει βαθιά μια σύντομη ιστορία του Oscar Wilde, Th e Happy 
Prince. Την είχε διαβάσει στα έντεκά του. Επρόκειτο για την ιστορία 
ενός πολύ όμορφου αγάλματος ενός πρίγκιπα, το οποίο βρισκόταν 
στο κέντρο μιας πλατείας της πόλης. Το άγαλμα ήταν πολύ ψηλό, 
οπότε έβλεπε τόσο τα όμορφα όσο και τα άσχημα πράγματα που συνέ-
βαιναν στην πόλη. Οι άνθρωποι θαύμαζαν το άγαλμα και κάθε φορά 
έπαιρναν κάτι από τα κοσμήματα και χρυσό από το άγαλμα για να το 
έχουν δικό τους. Όταν το άγαλμα έμεινε χωρίς στολίδια οι άνθρωποι 
αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν καθώς τώρα πια φαινόταν άσχημο 
χωρίς κοσμήματα και χρυσό.

Βιβλία όπως, Curriculum books (Βιβλία για το αναλυτικό πρόγραμ-
μα) (Schubert et al., 2002), Turning points in curriculum (Κομβικά 
σημεία και ιστορικές στιγμές στο αναλυτικό πρόγραμμα) (Marshall, 
Sears, & Schubert, 2000), Releasing the imagination (Η απελευθέρω-
ση της φαντασίας) (Greene, 1995), Th e enlightened eye (Το πεφωτι-
σμένο μάτι) (Eisner, 1998), Understanding curriculum (Κατανοώ-
ντας το αναλυτικό πρόγραμμα) (Pinar et al., 1995), Autobiography, 
politics and sexuality (Αυτοβιογραφία, πολιτική και σεξουαλικότη-
τα) (Pinar, 1994), Researching lived experience (Διερευνώντας την 
βιωμένη εμπειρία) (van Manen, 1990), Refl ections fr om the heart of 
educational inquiry: Understanding curriculum and teaching through 
the arts (Ανα-Στοχασμοί από την καρδιά της εκπαιδευτικής έρευνας: 
Κατανόηση του αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας μέσω 
των τεχνών) (Willis & Schubert, 2000), και το Teacher lore (Η σοφία 
των εκπαιδευτικών) (Schubert & Ayers, 1992, 1999) είναι ακαδημαϊκά 
βιβλία που μου επέτρεψαν να δω την αξία των ιστοριών, των βιω-
μάτων, της σοφίας που κρύβουμε μέσα μας, του στοχασμού, και της 
αυτοβιογραφίας.

Τα μαθήματα που έχω βιώσει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχια-
κών μου σπουδών, με έκαναν να σκεφτώ πόσο απογοητευτικό είναι 
που δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί την ευκαιρία να βιώσουν μια πα-
ρόμοια εμπειρία. Παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να 
σκέφτονται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι βιώνουν συνεχώς, 
ως πόρους για την εκπαίδευσή τους και τη βελτίωση των εκπαιδευτι-
κών τους πρακτικών, καθώς και ευκαιρίες να σκεφτούν πώς μπορούν 
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να τα χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία 
που έχουν όταν αλλ ηλεπιδρούν μαζί τους, είναι ουσιαστικής σημασί-
ας. Μπορεί να υπάρχουν πολλ ές συνέπειες από τη χρήση κειμένων, 
που προκύπτουν από εσωτερική ανασκόπηση και την αλλ ηλεπίδραση 
με τα βιώματά μας – για την προσωπική και επαγγ ελματική ανάπτυ-
ξη των εκπαιδευτικών και, ειδικότερα, για την αρχική εκπαίδευση και 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Christodoulou, 2005).

Αναθέτοντας εργασίες με νόημα: Βάζοντας φοιτητές 
της εκπαίδευσης να σκεφτούν το δικό τους ταξίδι στη μάθηση

Την περίοδο 2014 – 2017 είχα διδάξει ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο της Augusta στην Georgia της Αμερικής. Μαζί με 
την συνάδελφό μου Molly Quinn είχαμε την ευκαιρία να συνδιδάξου-
με κάποια μαθήματα, τα οποία θα σχεδιάζαμε μαζί, για να τα προσφέ-
ρουμε στο νεοσύστατο διδακτορικό μας πρόγραμμα «Εκπαιδευτική 
Καινοτομία». Στα μαθήματά μας είχαμε επιλέξει να βάλουμε για με-
λέτη βιβλία τα οποία συζητούσαν έννοιες, ιδέες και θεωρίες τις οποί-
ες θεωρούσαμε σημαντικές, για να προσφέρουν τροφή για σκέψη και 
που θα δημιουργούσαν το υπόβαθρο για σημαντικές συζητήσεις και 
για να σκεφτούμε έννοιες σχετικές με το μάθημα. Επίσης, οι πηγές 
αυτές θα μπορούσαν να μας δείξουν έναν κόσμο και ένα σύμπαν μεγα-
λύτερο από αυτό που γνωρίζουμε και βιώνουμε. Έτσι είχαμε αναθέσει 
βιβλία όπως τα Th e grand design, των Stephen Hawking & Leonard 
Mlodinow (2010) και Buddha’s brain: Th e practical neuroscience of 
happiness, love, and wisdom του Rick Hanson (2009).

Επίσης, είχαμε αναθέσει εργασίες που έβαζαν τους φοιτητές να 
σκεφτούν το δικό τους ταξίδι στη μάθηση. Μια τέτοια εργασία είχε 
τον τίτλο, Προσωπική Διαισθητική Μελέτη: Εξερεύνηση της Μάθη-
σης και της Παιδαγωγικής μέσω της Εμπειρίας. Συγκεκριμένα, σε αυ-
τήν την ατομική εργασία τους είχε ζητηθεί να ερευνήσουν τι μπορεί 
να ανακαλύψουν για τη μάθηση και την παιδαγωγική μέσα από τη με-
λέτη της δικής τους μάθησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, όπως, δηλα-
δή, αυτή αποκαλύπτεται μέσα από τη δική τους υποκειμενική εμπει-
ρία καθώς μάθαιναν κάτι καινούριο. Έτσι, επιλέγοντας κάτι που θα 
ήθελαν να μάθουν μέσα στο εξάμηνο, έπρεπε να τηρούν αναστοχα-
στικό ημερολόγιο σε όλη τη διαδικασία της μάθησής τους. Από μια 
τέτοια συστηματική και προσεχτική εστίαση στη δική τους ανάπτυξη 
και εξέλιξη, τους ζητήθηκε να συνθέσουν αναλυτικά και να παρου-
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σιάσουν τους καρπούς αυτής της προσπάθειας σε ένα αναστοχαστικό 
ημερολόγιο, την προσωπική τους διαισθητική μελέτη.

Τέτοιες ευκαιρίες αφορούν στο να αναστοχαστούμε τον τρόπο με 
τον οποίο εμείς μαθαίνουμε και στη δημιουργία ενός χώρου όπου συ-
στηματικά και προσεχτικά εστιάζουμε στη δική μας ανάπτυξη και εξέλι-
ξη και αναλύουμε την δική μας, προσωπική εμπειρία. Αυτές οι ευκαιρίες 
δημιουργούν τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε σημαντικά στοιχεία για 
τη μάθηση και την παιδαγωγική. Αυτή η εξερεύνηση και η ανακάλυψη, 
μπορεί να μας οδηγήσει σε μια βαθιά κατανόηση του τι πραγματικά ση-
μαίνει να διδάσκω. Διδάσκω γιατί αγαπώ να μαθαίνω με τους μαθητές 
μου˙ διδάσκω γιατί αγαπώ να ανακαλύπτω τους μαθητές μου και τον 
εαυτό μου και να εξελισσόμαστε όλοι μαζί. Αυτό έχει να κάνει με τον 
παιδαγωγικό έρωτα (Schwab, 1978) και το ότι «η διδασκαλία, για να 
είναι πραγματικά αποτελεσματική, πρέπει να ξεκινά με την αγάπη και 
την ανησυχία του δασκάλου για τους μαθητές» (Millies, 1999, σ. 26).

Μέσα από μια τέτοια ενορατική μελέτη της δικής μου μάθησης 
είχα αντιληφθεί τι πραγματικά σημαίνει αυτό που άκουγα για χρό-
νια, για τη σημαντικότητα της εύρεσης του αυθεντικού μας εαυτού 
στη διδασκαλία. Η διδασκαλία έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε 
(Christodoulou, 2005). Η ανακάλυψη του εαυτού μας είναι πολύ ση-
μαντική γιατί «η ταυτότητα του δασκάλου είναι ένας φακός μέσω του 
οποίου φιλτράρεται το αναλυτικό πρόγραμμα» (Millies, 1999, σ. 40). 
Σημαίνει, επίσης, να διδάξεις, αφού καταλάβεις τον κόσμο σου με τον 
δικό σου τρόπο. Αφού καταλάβεις τη μεγάλη εικόνα και τι είναι αυτό 
που θέλεις να διδάξεις τα παιδιά, σπάσε την σε σημαντικές στιγμές και 
άντλησε γνώση από τα δικά σου βιώματα.

Επίσης, χρόνια μετά, όταν ξεκίνησα να αναστοχάζομαι πάνω στην 
διδασκαλία μου, αντιλήφθηκα τι σημαίνει να δαμάζεις το υλικό σου, 
να το χειρίζεσαι εσύ αντί να σε χειρίζεται αυτό. Το υλικό και οι πηγές 
είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στη διδασκαλία, γιατί είναι με αυτό 
που οι μαθητές θα αλλ ηλεπιδράσουν. Έτσι, υιοθετώντας τη μαθητο-
κεντρική προσέγγ ιση, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις πηγές και τις 
συζητήσεις πάνω σε αυτές, παρά μέσα από τα λόγια του εκπαιδευτι-
κού. Άρα ξεφεύγοντας από τη διδασκαλία με βάση τη σειρά ενός βι-
βλίου και με στόχο να βοηθήσω το φοιτητή να κάνει νόημα αυτών που 
μελετά, βρίσκω πολλ ά βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων και επιπλέον, 
πρόσθετο, ενδιαφέρον υλικό, άλλ οτε αυθεντικά συγγ ράμματα και άλ-
λοτε βιογραφίες αυτών στους οποίους τις θεωρίες στηριζόμαστε και 
τα εντάσσω για μελέτη στο μάθημα.
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Ακόμα, αντιλήφθηκα πόσο σπουδαίο είναι να ανακαλύψεις τη δική 
σου προσέγγ ιση και τους φακούς με τους οποίους βλέπεις τον κόσμο 
και να τα εξελίξεις, καθώς βαδίζεις μαζί με τους μαθητές σου και εξε-
λίσσεσαι ως εκπαιδευτικός. Αυτό θα επιτρέψει σε κάποιον να αναδεί-
ξει τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία θα του επιτρέψουν 
από τη μια να είναι καλός δάσκαλος και από την άλλ η να ηγηθεί σε 
έναν τομέα. Έτσι, θα δείξει το δρόμο στους συναδέλφους του, καθώς 
γίνεται ηγέτης, ενθαρρύνει την ανταλλ αγή ιδεών και καλών πρακτι-
κών και αναδεικνύει τον επαγγ ελματισμό του. Εξάλλ ου, στην εκπαί-
δευσή τους οι εκπαιδευτικοί διδάσκονται να είναι επαγγ ελματίες, ηγέ-
τες μέσα στην τάξη τους που παίρνουν αποφάσεις για το καλύτερο της 
τάξης και των μαθητών τους. Δεν διδάσκονται να είναι ακόλουθοι, 
αριθμοί μέσα στο πλήθος που παθητικά ακολουθούν αυτά που τους δι-
αμηνύει ένας ανώτερος φορέας για το πώς να αξιολογήσουν και πώς 
να εφαρμόσουν τους δείκτες και τα πρότυπα. Επομένως, η παρότρυν-
ση εδώ είναι: μάθετε τους εκπαιδευτικούς να ανα-στοχάζονται πάνω 
στη διδασκαλία τους, παρά να τους δίνετε στείρα γνώση και ακολού-
θως οδηγίες για το πώς να διδάξουν˙ μάθετέ τους να είναι δάσκαλοι 
και τους τρόπους να γίνονται καλύτεροι δάσκαλοι, καθώς σκέφτονται 
τι είναι αυτό που κάνουν και γιατί.

Συνειδητοποιώντας πώς να διδάξω καλύτερα σκεφτόμενη 
τον τρόπο με τον οποίο εγώ μαθαίνω

Πάνω από όλα εξετάζοντας τη δική μου πορεία, συμπεραίνω ότι πρέ-
πει να διδάσκει κανείς με τον τρόπο που θα ήθελε να διδάσκεται. Εν-
θυμούμενοι το δικό μας ταξίδι στη μάθηση και κατανοώντας το πώς 
εμείς μαθαίνουμε καλύτερα μας βοηθά να υιοθετούμε μεθόδους που 
μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε μαζί με τους μαθητές 
μας. Πρόκειται για ανα-στοχασμό μέσα από τον οποίο καταλήγει κα-
νείς να δίνει έμφαση στη μαθητοκεντρική προσέγγ ιση. Αναστοχαζό-
μενοι πάνω στον τρόπο με τον οποίο εμείς μαθαίνουμε μας επιτρέπει 
να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ανακαλύψουν τον τρόπο που 
αυτοί μαθαίνουν. Σχετικά με αυτό, παραθέτω πιο κάτω τρία αυτοβιο-
γραφικά παραδείγματα: τα μαθήματα ιστιοπλοΐας που πρόσφατα ξε-
κίνησα, τις κατανοήσεις των παιδαγωγών στο Σχολείο της Φύσης και 
τη συνομιλία που είχα με φοιτήτρια για το μάθημα που δίδαξε σε τάξη 
νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης.

«Ελπίζω να μην το κάνω κι εγώ αυτό στην τάξη μου!» σκέφτηκα, 
όταν ο εκπαιδευτής βιαζόταν να προχωρήσει κι έδινε το λόγο πάντα 
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στο Χάρη που ολοκλήρωνε πρώτος την εργασία για να πει τη λύση. 
«Όσο περισσότερους κόμπους φτιάχνω, τόσο καλύτερη γίνομαι!» 
συνειδητοποίησα, αναγνωρίζοντας τις πολλ ές ευκαιρίες που μας έδι-
νε ο καπετάνιος να βιώσουμε, να κάνουμε, να δοκιμάσουμε, να ρω-
τήσουμε. Πρόσφατα, ξεκίνησα μαθήματα ιστιοπλοΐας και έγινα ξανά 
μαθήτρια μετά από αρκετά χρόνια. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να 
θυμηθώ πώς οι μαθητές μας βιώνουν αυτά που εμείς κάνουμε ως δά-
σκαλοι και να αναλογιστώ τι από αυτά που έκανε ο δάσκαλός μου δεν 
ήταν βοηθητικά για τη μάθησή μου, τι ήταν βοηθητικό και τι θα έπρεπε 
να υπήρχε περισσότερο. Έτσι, αναλογίστηκα τη χρησιμότητα του να 
δίνουμε περισσότερο χρόνο στους μαθητές να σκεφτούν, ευκαιρίες να 
εκτελούν τις εργασίες από μόνοι τους προτού τους δώσουμε τη λύση, 
ευκαιρίες για βιωματική μάθηση, ευκαιρίες για υποβολή ερωτήσεων 
και σύνοψη των σημαντικών βημάτων της διαδικασίας, χρήση μετα-
φορικών σχημάτων, ευκαιρίες για διαρκή εξάσκηση και επανάληψη, 
ευκαιρίες να «δουν», να φανταστούν και να οπτικοποιήσουν κάτι 
πριν το εκτελέσουν, ξεκάθαρες οδηγίες και ξεκάθαρος στόχος ώστε 
να μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν τη στρατηγική τους για το πώς 
θα φτάσουν εκεί.

«Αυτή ήταν μια δραστηριότητα που κυριολεκτικά βγήκε μέσα από 
τα παιδιά! Εγώ απλά εισηγήθηκα κάτι και αμέσως τα παιδιά πήραν 
χαρτί και μολύβι και άρχισαν να γράφουν!», είπε μια από τις παιδα-
γωγούς του Σχολείου της Φύσης, ένα πρόγραμμα που δημιουργήσαμε 
το 2018 και το οποίο συντονίζω. Εκείνο το πρωί η παιδαγωγός ήταν 
εκστασιασμένη γιατί πραγματικά βίωσε μια καθ’όλα μαθητοκεντρική 
προσέγγ ιση: τι σημαίνει να ξεκινά κάτι από τα παιδιά, τι σημαίνει ο 
εκπαιδευτικός να είναι συνοδοιπόρος των παιδιών, καθώς επίσης και 
τον όλο ενθουσιασμό, την ενέργεια και τη ζωντάνια που έρεε και δια-
περνούσε όλους και όλα που ακόμα και αν ήθελε κανείς να σταματήσει 
την όλη δραστηριότητα δεν θα τα κατάφερνε. Επίσης, είδε να ξεδι-
πλώνεται μπροστά της η ιδέα της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» 
του Vygotsky και της «σκαλωσιάς», όπου με λίγη στήριξη και ώθηση 
από κάποιον που γνωρίζει περισσότερα, τα παιδιά μπορούν να πάνε 
στο επόμενο σκαλοπάτι. Στο Σχολείο της Φύσης οι παιδαγωγοί βί-
ωναν πραγματικά τι σημαίνει να οργανώνεις μια κατάσταση για να 
μάθουν τα παιδιά˙ να μην διδάσκεις, αλλ ά να μαθαίνεις μαζί με τα παι-
διά˙ ο παιδαγωγός να μοιράζεται την ευθύνη της μάθησης με τα παι-
διά˙ τα παιδιά να μαθαίνουν σε συνθήκες ελευθερίας και αυτονομίας 
και καθώς ξεκινούν τα ίδια τις δραστηριότητές τους.
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«Μα γιατί τόσο καιρό δεν τα είχα σκεφτεί αυτά;», διερωτήθηκε 
η φοιτήτρια μετά τη συζήτησή μας για το μάθημα που είχε διδάξει. 
Εκείνη την ημέρα συζητήσαμε τη σχέση του ακτιβισμού με τον τομέα 
ανάπτυξης της προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης των 
παιδιών όπως παρουσιάζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής 
αγωγής της Κύπρου (2019). Είπαμε ότι πρόκειται για τη συνειδητο-
ποίηση του εαυτού και ποια είμαι στην καθημερινή ζωή, τη σχέση μου 
με τους άλλ ους και με τον κόσμο, το ρόλο μου στην κοινωνία και το 
πέρασμα από το ατομικό, στο συλλ ογικό και στο κοινό καλό. Αυτή η 
περιοχή ανάπτυξης είναι ευκαιρία για κοινωνικό ακτιβισμό και δημι-
ουργία ακτιβιστικής νοοτροπίας. Είπαμε επίσης, ότι σημαντικότερο 
είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε παρά να κατηγοριοποιούμε σε 
σωστό και λάθος. Επομένως, τα παιδιά πρέπει να έχουν ευκαιρίες να 
σκεφτούν και να προβληματιστούν παρά να σκέφτονται «άσπρο-μαύ-
ρο». Τέλος, είπαμε ότι ένα μάθημα είναι επιτυχημένο, αν έχει καταφέ-
ρει να προβληματίσει την εκπαιδευτικό και να την κάνει να σκεφτεί, 
για παράδειγμα, ότι «δεν ήταν αρκετά καλό γιατί δημιούργησε πα-
ρανοήσεις στα παιδιά», ή «πώς μπορώ να το κάνω αλλ ιώς», ή «τι 
δρόμους άνοιξε για νέες συζητήσεις» κ.ο.κ. Ομοίως, ένα μάθημα είναι 
αποτυχημένο αν δεν έχει βάλει τον δάσκαλο στην πιο πάνω διαδικα-
σία σκέψης και προβληματισμού.

Η σημαντικότητα του να ανακαλύψει ή να βρει ο εκπαιδευτικός 
το δρόμο του στη διδασκαλία, όπως και την ταυτότητά του, αντανα-
κλάται στο περαιτέρω χτίσιμο της ταυτότητας μέσα από στοχασμό και 
κριτική για την επαγγ ελματική του ανάπτυξη. Ο στοχασμός πάνω στη 
διδασκαλία μας είναι πολύ σπουδαία διαδικασία, γιατί είναι τότε που, 
ό,τι προηγουμένως διαβάζαμε για μεγάλους παιδαγωγούς, το έργο, 
τις ιδέες και τις θεωρίες τους και τα θεωρούσαμε άσκοπες, ασύνδετες, 
άχρηστες και χωρίς νόημα πληροφορίες, ξαφνικά γίνονται χρήσιμη 
γνώση (Millies, 1999). 

Καταληκτικά λόγια και ένα σημείωμα 
για το πώς τα πετυχαίνουμε όλα αυτά

Η αυτοβιογραφία και ο αναστοχασμός στην εκπαίδευση χρειάζονται 
τώρα περισσότερο από ποτέ. Ειδικά σε μια εποχή όπου οι εκπαιδευ-
τικοί δεν είναι πια ηγέτες στην τάξη τους, αλλ ά ακολουθούν οδηγίες, 
μάχονται να καλύψουν το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν έχουν χρόνο 
να στοχαστούν επί της πράξης τους, εξαρτώνται από άλλ ους να τους 
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πουν πώς θα διδάξουν και πώς θα αξιολογήσουν. Οι εκπαιδευτικοί με 
άλλ α λόγια, έχουν χάσει την επαγγ ελματική τους ταυτότητα. Όμως, το 
ποιος είναι ο δάσκαλος είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχει να κάνει με 
τον τρόπο που σκέφτεται, ερμηνεύει, κατανοεί, φιλτράρει τον κόσμο 
του και με τον τρόπο με τον οποίο στοχάζεται, αν στοχάζεται, πάνω 
στην πράξη του. Αυτό καταδεικνύει ένα δημοκρατικό άτομο που κύρια 
είναι πρόθυμο να ακούσει, να μάθει και να συνεχίσει να μαθαίνει.

Μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι μέσα από αναστο-
χασμό πάνω στις δικές μας εμπειρίες, την πρακτική και τον τρόπο μά-
θησης. Καθώς γράφουμε (ή σκεφτόμαστε) τις ζωές μας, μπαίνουμε 
σε μια διαδικασία ξεδιπλώματος στιγμών της ζωής μας, ανάλυσης και 
σύνδεσής τους με την πράξη μας. Για να σκεφτούμε τις ζωές μας, εν-
δεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές, όπως 
να γράψουμε ένα δυνατό βίωμά μας (όπως το δικό μου «μισώ τους 
Τούρκους»), ή να δούμε ταινίες που θα μας βάλουν στη διαδικασία 
να σκεφτούμε τις εμπειρίες που προσφέρουμε στους μαθητές μας (το 
αναλυτικό πρόγραμμα και το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα), ή μέσα 
από μια δική μας νέα μάθηση. Όλα αυτά μας βοηθούν να συνδέσουμε 
τη θεωρία με την πράξη˙ από τη θέση του μαθητή να στοχαστούμε 
πάνω στην εμπειρία, νοηματοδοτώντας τις θεωρίες που μαθαίναμε 
για χρόνια για το τι σημαίνει να διδάσκεις (βλ. Redd, 2020)˙ και να 
αναλογιστούμε αν ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουμε προωθεί τη μά-
θηση των μαθητών μας. Γενικότερα, γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι 
καθώς στοχαζόμαστε τις ζωές μας, τα βιώματά μας και τα μαθήμα-
τα που παίρνουμε από άλλ ους: παρατηρώντας τους μαθητές μας και 
μέσα απο τη διδασκαλία μας.
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