ΙΕ΄ Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
«Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Έρευνας ως εξισωτή σε μια
κοινωνία ανισοτήτων»

Συνδυάζοντας τη Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας
με την Εργασία σε Γνωστικά Απαιτητικά Έργα:
Ανάγκες και Προβληματισμοί των Εκπαιδευτικών

Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους, Ευρυδίκη Κασάπη, Γιώργος Ολυμπίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σοφία Αγαθαγγέλου, Νίκος Παπαδούρης, Έλενα Χριστοφίδου
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα ERASMUS +
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευχαριστίες
Το πρόγραμμα “Enhancing Differentiated Instruction and
Cognitive Activation in Mathematics Lessons by Supporting
Teacher Learning (EDUCATE)”, χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα παρουσίαση
δεσμεύει μόνο τους συντάκτες της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Erasmus+

Δομή Παρουσίασης
• Συγκείμενο έρευνας και ανοιχτά θέματα
• Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUCATE
• Επικέντρωση σε θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και
διαφοροποίησης
• Ερευνητικά Ερωτήματα
• Μεθοδολογία
• Επιλεγμένα αποτελέσματα
• Συζήτηση
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Συγκείμενο Έρευνας και Ανοιχτά Ζητήματα
• Τα σχολεία αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν τον διττό στόχο
της ποιότητας και της ισότητας (OECD, 2016. Schleicher, 2014)
▫ Περισσότεροι από 20% των ευρωπαίων μαθητών δεν
αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες στα Μαθηματικά (το ποσοστό
αυτό ανέρχεται στο 40% στην Κύπρο) (OECD, 2016)
▫ Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις επιδόσεις των μαθητών
διαφορετικών σχολείων (EC/EACEA/Eurydice, 2011. Schleicher, 2014)

• Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αναδιαμορφώσει τα
αναλυτικά τους προγράμματα, αξιοποιώντας γνωστικά
απαιτητικά έργα (ειδικά στα Μαθηματικά)
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Συγκείμενο Έρευνας και Ανοιχτά Ζητήματα
Ανοιχτά ζητήματα:
• Είναι επαρκής η εισαγωγή τέτοιων έργων στα σχολικά
εγχειρίδια ώστε να διασφαλιστεί η γνωστική ενεργοποίηση
όλων των μαθητών;
• Τι υποστήριξη χρειάζεται να λάβουν οι εκπαιδευτικοί για να
μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τέτοια έργα με
όλους τους μαθητές τους;

7

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ EDUCATE
EDUCATE (Enhancing Differentiated Instruction and Cognitive Activation in
Mathematics Lessons by Supporting Teacher Learning)
• Στόχοι:
▫ να διερευνήσει τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών
καθώς εργάζονται σε γνωστικά απαιτητικά έργα με όλους τους μαθητές
▫ να αναπτύξει υλικό που να ενημερώνεται από την υπάρχουσα σχετική
βιβλιογραφία και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους
προβληματισμούς των εκπαιδευτικών
▫ να εμπλέξει τους εκπαιδευτικούς σε διαδικασίες ανάλυσης των
διδασκαλιών τους και πειραματισμού με στρατηγικές που αφορούν στη
διαφοροποίηση και στη γνωστική ενεργοποίηση των μαθητών
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Επικέντρωση σε Θέματα Γνωστικής
Ενεργοποίησης και Διαφοροποίησης
Γνωστικά απαιτητικά έργα και γνωστική ενεργοποίηση:
• Απαιτούν από τον μαθητή να σχεδιάσει την προσέγγιση λύσης
τους επεξεργαζόμενος πολλαπλές πληροφορίες, να επιλέξει τις
στρατηγικές με τις οποίες θα εργαστεί και να επεξηγήσει και
αιτιολογήσει τον τρόπο σκέψης του (Sullivan κ.ά., 2012)
• Η ενασχόληση με τέτοια έργα συμβάλλει στη γνωστική
ενεργοποίηση των μαθητών
• Μαθητές που εμπλέκονται σε έργα υψηλών γνωστικών
απαιτήσεων αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ικανότητες
και δεξιότητες μαθηματικής σκέψης (Boaler & Staples, 2008. Doyle, 1988.
Hsu & Silver, 2014. Stein, Remillard, & Smith, 2007)
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Επικέντρωση σε Θέματα Γνωστικής
Ενεργοποίησης και Διαφοροποίησης
Διαφοροποίηση:
• Διαδικασία αντιστοίχισης μαθησιακών στόχων, δραστηριοτήτων,
πηγών και μαθησιακής υποστήριξης με τις ανάγκες, το μαθησιακό
προφίλ, τον βαθμό ετοιμότητας και τον ρυθμό μάθησης διαφορετικών
ομάδων μαθητών (Tomlinson, 2014)
• Απαιτεί προσαρμογή διδασκαλίας με τρόπο που να ανταποκρίνεται και
να υποβοηθά κάθε μαθητή χωριστά και όλους τους μαθητές ως
σύνολο
• Οι μαθητές εργάζονται στο ίδιο έργο ή σε παραλλαγές του έργου, με
τρόπο και ρυθμό που να ανταποκρίνεται καλύτερα στον κάθε μαθητή
(Ollerton, 2009. Stradling & Saunders, 1993. Tomlinson, 2014)

• Πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των εν
υπηρεσία εκπαιδευτικών (βλ. Kyriakides, Creemers, & Antoniou, 2009)
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Επικέντρωση σε Θέματα Γνωστικής
Ενεργοποίησης και Διαφοροποίησης
• Περιορισμένος αριθμός των μελετών που ασχολούνται
συγχρόνως με τη διπλή πρόκληση της γνωστικής ενεργοποίησης
και της διαφοροποίησης
▫ Εξαίρεση: μια ομάδα ερευνητών στην Αυστραλία (π.χ. Sullivan κ.ά., 2014)
• Βασική παραδοχή EDUCATE: Η γνωστική ενεργοποίηση και η
διαφοροποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους
• Στόχος EDUCATE :
▫ θεωρητική επεξεργασία των συνδέσεων γνωστικής ενεργοποίησης και
διαφοροποίησης
▫ η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού που να βοηθά στη μεταφορά αυτής της
θεωρητικής προοπτικής στη διδακτική πράξη
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Ερευνητικά Ερωτήματα
• Ποιοι οι προβληματισμοί και οι δυσκολίες εν υπηρεσία
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών όταν
καλούνται να αξιοποιήσουν γνωστικά απαιτητικά έργα με όλους
τους μαθητές τους;
• Πώς μπορούν να υποστηριχτούν οι εκπαιδευτικοί (εν υπηρεσία
και εκπαιδευόμενοι) ώστε να αξιοποιούν παραγωγικά κατάλληλα
γνωστικά απαιτητικά έργα με όλους τους μαθητές τους; Ποιες
ανάγκες έχουν προς αυτή την κατεύθυνση;
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Μεθοδολογία
Δείγμα και Δειγματοληψία
• βολική και κριτηριακή δειγματοληψία
▫ 11 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (5 Κύπριοι, 3 Έλληνες, 3 Πορτογάλοι) και 22 εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί (6 Κύπριοι, 6 Έλληνες, 7 Ιρλανδοί, 3 Πορτογάλοι)
▫ 14 άνδρες και 19 γυναίκες
▫ εκπαιδευτικοί δημοτικής (19) και μέσης εκπαίδευσης (14)

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων
• διδασκαλία δύο τυπικών/καθημερινών μαθημάτων Μαθηματικών
• συζητήσεις πριν το μάθημα (προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά το
σχεδιασμό του μαθήματος)
• συζητήσεις μετά το μάθημα (προβληματισμοί σχετικά με θέματα γνωστικής
ενεργοποίησης και διαφοροποίησης, δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο
μάθημά τους)
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Μεθοδολογία
Ανάλυση
• Συνεντεύξεις: συνεχής σύγκριση (Maykut & Morehouse, 1994)
• Οπτικογραφήσεις:
▫ σημειώσεις (memos) για το γνωστικό επίπεδο των έργων κατά τη
παρουσίασή τους και την εφαρμογή τους από τον εκπαιδευτικό και τους
μαθητές
▫ σημειώσεις για παράγοντες που φάνηκε να επιδρούν στην αλλαγή του
γνωστικού επιπέδου των έργων κατά την παρουσίαση και εφαρμογή τους
• Ανάπτυξη κοινών κατηγοριών συνεντεύξεων και οπτικογραφήσεων (κατά
χώρα και για όλες τις χώρες)
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Επιλεγμένα Αποτελέσματα
Προβληματισμοί- δυσκολίες σε σχέση με τη γνωστική ενεργοποίηση
των μαθητών
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πρόβλεψη προϋπαρχουσών γνώσεων και δυσκολιών των μαθητών
εντοπισμός γνωστικά απαιτητικών έργων
αναγνώριση των γνωστικά απαιτητικών παραμέτρων ενός έργου
ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου
υποβολή ερωτήσεων με τρόπο που να ενεργοποιούνται γνωστικά οι μαθητές
και να μην κάνει ο εκπαιδευτικός τη σκέψη για αυτούς
επίμονες πιέσεις μαθητών για παροχή βοήθειας
«ενορχήστρωση» ιδεών των μαθητών κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια
διαχείριση απροσδόκητων ιδεών των μαθητών
υποστήριξη μαθητών κατά την «αυτόνομη» εργασία
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Επιλεγμένα Αποτελέσματα
Προβληματισμοί- δυσκολίες σε σχέση με τη διαφοροποίηση
• δυσκολίες σε σχέση με την ανάπτυξη διαφοροποιημένου διδακτικού υλικού
• εφαρμογή της διαφοροποίηση στη διδασκαλία (ειδικά οι ΕΕ)
• έλλειψη ενός «πακέτου» στρατηγικών διαφοροποίησης από το οποίο να
αντλούν

Προβληματισμοί- δυσκολίες σε σχέση με τη γνωστική ενεργοποίηση και
τη διαφοροποίηση
• υποβολή ερωτήσεων που αφενός είναι αρκετά ανοιχτές και αφετέρου
υποστηρίζουν διάφορες ομάδες μαθητών
• αντιμετώπιση της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού τάξης («τι κάνω με
τους ικανούς μαθητές που τελειώνουν γρήγορα;»)
• χρονική διάρκεια της καθοδήγησης διαφορετικών ομάδων μαθητών
• χρήση κατάλληλων υποστηρικτικών υλικών
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Επιλεγμένα Αποτελέσματα
Ανάγκες εκπαιδευτικών
• Ανάπτυξη διδακτικού υλικού που να περιλαμβάνει:
▫ τράπεζα ερωτήσεων και εργασιών για την προώθηση της μαθηματικής σκέψης για
όλους τους μαθητές
▫ σενάρια για πιθανούς τρόπους εργασίας σε γνωστικά απαιτητικά έργα
▫ δείγματα συζητήσεων κατά την εργασία σε γνωστικά απαιτητικά έργα και κυρίως
κατά τη συζήτησή των απαντήσεων των μαθητών στην ολομέλεια
▫ βασικές δυσκολίες ή/και παρανοήσεις των μαθητών
▫ καλές πρακτικές διαφοροποίησης κατά την εφαρμογή γνωστικά απαιτητικών έργων
▫ αποτελεσματικά παραδείγματα σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό των
ερωτημάτων των μαθητών

• κατάλληλη επιμόρφωση
▫ καθοδηγούμενη προβολή και συζήτηση οπτικογραφημένων αποσπασμάτων από
πραγματικές διδασκαλίες κατά την εφαρμογή γνωστικά απαιτητικών έργων
17

Συζήτηση
• Η εμπλοκή όλων των μαθητών σε γνωστικά απαιτητικά έργα αποτελεί
πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς ή
εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς
• Κατευθύνσεις για την ανάπτυξη υλικού και δραστηριοτήτων με στόχο την
υποβοήθηση των εκπαιδευτικών για τη γνωστική ενεργοποίηση όλων των
μαθητών τους μέσω της χρήσης απαιτητικών έργων
▫ Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που να αντλεί από τις ανάγκες και τους
προβληματισμούς-προκλήσεις των εκπαιδευτικών
▫ Ανάπτυξη προσέγγισης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που στηρίζεται
στην καθοδηγούμενη προβολή και ανάλυση οπτικογραφημένων
αποσπασμάτων μαθημάτων (βλ. Charalambous, Philippou, & Olympiou, 2018)
• Πειραματισμός με το υλικό που αναπτύχθηκε και τη χρήσης του μέσω της
προσέγγισης των ΛΑΟΔ στην τρίτη φάση του EDUCATE
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