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Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Επιδιώκοντας την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την 

ενηµέρωση και την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων µαζί σας, ξεκινώ µια νέα δράση που η 

αποτελεσµατικότητα και η χρησιµότητά της θα αποδειχτεί στην πράξη. Σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα σκοπεύω να µοιράζοµαι µαζί σας κάποιες σκέψεις για σηµαντικά θέµατα που 

αφορούν τη µαθησιακή-διδακτική διαδικασία. Στα κείµενα-σκέψεις που θα σας στέλνω θα 

επισυνάπτω έγγραφα, σχετικά µε το ζήτηµα, τα οποία θεωρώ χρήσιµα και σηµαντικά να τα 

έχουµε υπόψη µας προς όφελος όλων των µαθητριών και των µαθητών µας. 
Αυτή η προσπάθεια είναι συµπληρωµατική µιας σειράς άλλων δράσεων, όπως οι 

επισκέψεις στις σχολικές µονάδες, οι δίωρες παιδαγωγικές συναντήσεις, οι διδασκαλίες 

(περιµένω πάντα τις  προσκλήσεις σας), οι ηµερίδες, τα ενδοσχολικά επιµορφωτικά 

εργαστήρια µικρής διάρκειας (π.χ. τα συνοδευτικά νοήµατα που επικοινωνούνται από τους 

λόγους του διδάσκοντα), οι συνεργατικές έρευνες δράσεις µε συναδέλφους που επιθυµούν 

να δοκιµάσουν µια καινοτοµία, ένα σχέδιο εργασίας ή να ερευνήσουν µια συγκεκριµένη 

διδακτική πρακτική … η προσωπική µου ιστοσελίδα (µέσω της οποίας υπάρχει βέβαια 

αλληλεπίδραση αλλά όχι µε όλους και όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους). 

Παρακαλώ και για τις δικές σας προτάσεις που µπορεί να εµπλουτίσουν περαιτέρω τη 

συνεργασία µας. 
Στην πρώτη αυτή προσπάθεια επικοινωνίας το θέµα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι «Οι 

κατ’ οίκον εργασίες». Επισυνάπτονται δύο έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. του 

ΥΠΕΠΘ (έγγραφο 1: Φ.12/428/8524/Γ1 και έγγραφο 2: Φ.12/342/35602/Γ1) µε το σχετικό 

θέµα και οδηγίες του αρµόδιου Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου που καλό είναι όλες και όλοι να τις έχουµε υπόψη µας. 
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Τα δυο αυτά έγγραφα µπορεί να είναι οι οδηγοί µας για τα κριτήρια επιλογής 

δραστηριοτήτων που δίνονται στους µαθητές και τις µαθήτριες µας κατ  ́ οίκον. Στη 

συνέχεια κάνω µια σύντοµη ανάλυση µερικών κρίσιµων ζητηµάτων που θίγονται στα δύο 

έγγραφα σχετικά µε τις κατ’ οίκον εργασίες: 
o Οι κατ’ οίκον εργασίες να µην είναι απλές αντίγραφες (π.χ. «∆ηµιουργούµε δικές µας 

προτάσεις µε τις λέξεις» ίσως είναι µια καταλληλότερη δραστηριότητα από το 

«Μαθαίνουµε καλά τις λέξεις») και στείρες αποµνηµονεύσεις (π.χ. η αποµνηµόνευση 

για κάποιον/α που επιθυµεί να µάθει ένα ποίηµα έχει νόηµα κατ’ την άποψή µου, να 

µάθουν όµως όλοι/ες ένα ποίηµα και να «ελεγχθούν» αρνητικά γιατί δεν το έκαναν ή 

δεν το κατάφεραν µάλλον όχι). Μερικές ρουτίνες βέβαια, όπως οι αλγόριθµοι του 

πολλαπλασιασµού, της διαίρεσης κ.λπ. στα µαθηµατικά απαιτούν κάποιες 

δηµιουργικές εξασκήσεις, αν έρχονται ως επακόλουθο της ανάδειξης, της 

πραγµάτευσης και της αξιοποίησης των άτυπων στρατηγικών των µαθητών. Και πάλι 

όµως η υπερµάθησή τους τελικά θα πρέπει να λαµβάνει χώρα στο σχολείο. 
o Τις κατ’ οίκον εργασίες καλό είναι να τις έχει προετοιµάσει ο δάσκαλος σταθµίζοντας 

τη δυσκολία και τη διάρκειά τους µε βάση το µέσο (και τον «αδύνατο» θα πρόσθετα) 

µαθητή. Σε µαθητές/τριες που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες καλό είναι, 

πραγµατοποιώντας τους κατάλληλους χειρισµούς έτσι ώστε να µην δηµιουργείται 

πρόβληµα ταυτοτήτων των µαθητών/τριών, να δίνουµε εξατοµικευµένες εργασίες (π.χ. 

ανάγνωση µικρότερων κειµένων, ορθογραφία λιγότερων λέξεων). Επιβεβληµένο είναι 

να µην δίνονται δραστηριότητες για τις οποίες οι µαθητές/τριες δεν έχουν λάβει τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες ή είναι εντελώς άγνωστες προς αυτούς/ές. 

Επίσης οι εργασίες καλό είναι να είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας (όχι πάντως πολύ 

και εξαιρετικά δύσκολες, αυτές τις πραγµατοποιούµε πάντα στην τάξη), να ξεκινούν 
µε τις πιο εύκολες και να καταλήγουν στις πιο απαιτητικές. Επίσης, µια πρόταση δική 

µου είναι οι πιο δύσκολες να είναι σηµασµένες (π.χ. ένα *) και να εξηγείται σε 

µαθητές και γονείς ότι είναι επιπλέον προτάσεις που δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν 

από όλους τους µαθητές (προαιρετικές). 

o Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η διόρθωσή τους από το/τη δάσκαλο/α, ώστε 

να λειτουργούν ανατροφοδοτικά στην όλη µαθησιακή διαδικασία αλλά και ως 

στοιχείο διαµορφωτικής αξιολόγησης και να µην δίνονται όταν δεν πρόκειται να 

ελεγχθούν. 

o Καλό είναι να αποφεύγεται η αναπαραγωγή σε φωτοαντίγραφα σειράς ασκήσεων από 

βοηθήµατα. Είναι προτιµότερη η επιλεκτική δηµιουργική αξιοποίηση τους αλλά 
πάντως όχι η κατάχρησή τους.  

o Στην πλειονότητά τους τα διδακτικά εγχειρίδια (βιβλίο µαθητή και τετράδιο εργασιών) 

περιέχουν ποικιλία δραστηριοτήτων από τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να 

επιλέξουµε κάποιες από αυτές για κατ’ οίκον εργασία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 

µπορούµε να δώσουµε δικές µας δραστηριότητες, όταν αυτό το κρίνουµε απαραίτητο 

για την τάξη µας ή ακόµα καλύτερα να µετασχηµατίζουµε αυτές των εγχειριδίων ώστε 

να είναι κατάλληλες για τους/τις µαθητές/τριες µας. Να σηµειωθεί ότι δεν είναι 

απαραίτητο να εξαντλούνται οι δραστηριότητες µας ενότητας. Πιο σηµαντικό στοιχείο 

είναι η εµβάθυνση και η εµπεριστατωµένη επεξεργασία επιλεγµένων για την τάξη µας 
δραστηριοτήτων και η επικέντρωση στην εκµάθηση βασικών γνώσεων και 
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δεξιοτήτων. Το προηγούµενο -κατά την άποψή µου- καλό είναι να αποτελεί ένα 

βασικό κριτήριο για να επιλέγονται οι δραστηριότητες που δίνονται κατ΄ οίκον. 

o ∆ραστηριότητες που λειτουργούν συµπληρωµατικά σε αυτές των σχολικών 

εγχειριδίων καλό είναι να δίνονται µε µέτρο και χωρίς υπερβολές.  
o Κατ’ οίκον εργασίες που αφορούν ανακεφαλαιώσεις ενοτήτων και εµπέδωση της ύλης 

στη γλώσσα και στα µαθηµατικά να απαιτούν µικρή το δυνατό εξωτερική βοήθεια 

(π.χ. από τους γονείς), να µην είναι χρονοβόρες και να µην είναι υπερβολικά 

απαιτητικές. Για παράδειγµα είναι δύσκολο έως αδύνατο µαθητές και µαθήτριες των 

µικρών τάξεων (πολύ περισσότερο όταν η ελληνική δεν είναι η πρώτη γλώσσα τους) 

να αποστηθίσουν την ορθογραφία υπερβολικά πολλών λέξεων και µάλιστα να 

αναµένουµε από όλους/ες στα επαναληπτικά-δοκιµασίες να επιτύχουν τους ίδιους 

στόχους. Γι αυτό δεν είναι ανάγκη να ζητάµε από τους/τις µαθητές/τριες την εκµάθηση 

υπερβολικά πολλών λέξεων για την ηλικία τους και το ψυχοπνευµατικό «οπλοστάσιο» 

τους. Αυτό θα γίνει σταδιακά και όχι µε τον ίδιο ρυθµό για όλους/ες τους/τις 
µαθητές/τριες αφού -για να αναφερθώ σε έναν παράγοντα- το πολιτισµικό κεφάλαιο 

του κάθε µαθητή και της κάθε µαθήτριας είναι διαφορετικό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 

πρέπει να έχουµε υψηλές προσδοκίες για όλους τους/τις µαθητές/τριες, αλλά είναι 

κρίσιµο να δηµιουργούν επιθυµητές ταυτότητες όλοι οι µαθητές/τριες µας και αυτό το 

µήνυµα -τα συνοδευτικά νοήµατα όπως συζητήσαµε στις συναντήσεις µας- τους το 

«επικοινωνούµε» κι εµείς. Υψηλές προσδοκίες για κάποιους µαθητές µας µπορεί να 

είναι µια µικρή πρόοδος από δοκιµασία σε δοκιµασία και όχι ένα κοινό υψηλό 

κριτήριο µε το οποίο θα τους «µετρούµε» όλους. Ελπίζω στην ηµερίδα της 17
ης

 

Μαρτίου 2009 να µας δοθεί η δυνατότητα να θίξουµε σχετικά µε το ζήτηµα θέµατα, 

καθώς συνάδελφοι και συναδέλφισσες άθελά µας πολλές φορές αποκαρδιώνουµε, 
µαταιώνουµε και αποξενώνουµε τους µαθητές που έχουν ανάγκη τη µεγαλύτερη 

υποστήριξή µας. 

o Να µην δίνονται για τις ηµέρες αργίας του σχολείου περισσότερες εργασίες από τις 

άλλες ηµέρες. 

o Στον εξορθολογισµό των κατ’ οίκον εργασιών συµβάλλουν η συστηµατική ενηµέρωση 

των γονέων (π.χ. να -κατ’ την άποψη µου πάντα- µια επιθυµητή διευκρινιστική οδηγία 

προς γονείς «περιµένω από εσάς να παρακολουθείτε και να καθοδηγείτε το παιδί, αλλά 

όχι να πραγµατοποιείτε οι ίδιοι τις εργασίες γιατί …») και η συνεργασία µε τους/τις 

συναδέλφους/ισσες ιδιαίτερα δε αυτούς της ίδιας τάξης (αν πρόκειται για πολυθέσια 

σχολεία) και τους/τις συναδέλφους/ισσες του ολοήµερου στους/στις οποίους/ες 
εξηγούµε τη φιλοσοφία µας, το σκεπτικό µας και τους τρόπους µε τους οποίους 

επιθυµούµε να υποστηρίζουν τους/τις µαθητές/τριές µας. Ενηµερώνουµε τους γονείς 

ότι για τον εκπαιδευτικό τόσο η προετοιµασία όσο και η διόρθωση είναι επιπρόσθετο 

έργο (το ωράριο του εκπαιδευτικού δεν είναι µόνο αυτό που πολλοί έχουν κατά νου 

«εσείς εργάζεστε λίγες ώρες»), το οποίο γίνεται για το καλό των παιδιών, όταν εµείς οι 

διδάσκοντες το κρίνουµε αναγκαίο. 

o Τέλος θα ήθελα να σηµειώσω το χρόνο των κατ’ οίκον εργασιών. Αναφέρεται στις 

οδηγίες: «Η εκτέλεσή τους…να µην απαιτεί περισσότερο από 30 λεπτά για τις Α  ́και 

Β ,́ 40 λεπτά γα τις Γ  ́και ∆  ́και 60΄λεπτά για τις Ε  ́και Στ΄ τάξεις». Ο χρόνος είναι 
ενδεικτικός και βέβαια σ’ όλους/ες µας µπορεί να φαίνεται µάλλον λίγος. Ας 
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προβληµατιστούµε όµως συνάδελφοι/ισσες τι χρόνο έχουν τα παιδιά µας στις µέρες 

µας, οι µαθητές/τριές µας, για να παίξουν, να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν, να 

ξεκουραστούν. 

Όλα τα παραπάνω είναι κατευθύνσεις /προσανατολισµοί και όχι άκαµπτοι κανόνες. Θα 
ήθελα να σηµειώσω ότι πολλές φορές αυτές οι κατευθύνσεις καταστρατηγούνται όχι από 

άγνοια, αλλά από υπερβάλλοντα ζήλο ή και γιατί διαθέτουµε στο «οπλοστάσιό» µας 

συγκεκριµένα κοινωνικοπολιτισµικά ρεπερτόρια (εννοώ πολλές πρακτικές στις οποίες 

συµµετείχαµε εµείς ως µαθητές και ως σπουδαστές που οι σύγχρονοι διδακτικοί 

προσανατολισµοί τους ασκούν κριτική) και έλλειψη εξοικείωσης µε εναλλακτικές πιο 

επιθυµητές. ∆εν αµφισβητώ τα αγνές προθέσεις σας, το ενδιαφέρον σας και τη θέλησή σας 

για αποτελεσµατικές µαθησιακές διαδικασίες. Ο καθένας κι η καθεµία από εµάς καλείται 

να µετασχηµατίσει τις οδηγίες- κατευθύνσεις ανάλογα µε τις απόψεις του/της αλλά και τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των µαθητών/τριών της τάξης του και των γονέων 

τους/κηδεµόνων τους. Ένα µόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ µην ξεχνάτε. 
∆ιδάσκουµε µαθητές και όχι περιεχόµενα µαθηµάτων. Μαθητές/τριες που έχουν 

διαφορετική κοινωνικοπολιτισµική προέλευση (και δεν αναφέροµαι µόνο στους/στις 

αλλοδαπούς/ές) και που προτεραιότητά µας θα πρέπει να είναι να δηµιουργούν επιθυµητές 

ταυτότητες σε κάθε µάθηµα που συµµετέχουν (να νιώθουν δηλαδή ότι τα καταφέρνουν µε 

τον τρόπο τους), έστω και αν δεν τα καταφέρνουν καλά µε το κλασικό, «παραδοσιακό» θα 

έλεγα κοινό κανονιστικό κριτήριο που τους «µετράει» όλους το ίδιο. Πεποίθησή µου είναι 

ότι η στοχευόµενη προτεραιότητα δηµιουργίας επιθυµητών ταυτοτήτων για όλους τους/τις 

µαθητές/τριες κι όχι µόνο για αυτούς/ές που ήδη είναι ευνοηµένοι από τον 

κοινωνικοπολιτισµικό τους περίγυρο θα ανοίξει διάπλατα το δρόµο έτσι ώστε οι 

µαθητές/τριές µας να κατακτήσουν πιο αποτελεσµατικά γνωστικό περιεχόµενο, δεξιότητες, 
επιθυµητές αξίες, στάσεις και συµπεριφορές. 

Σας παροτρύνω να επικοινωνείτε µαζί µου µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(προσωπικό e-mail: ppiliour@otenet.gr) για να διατυπώσετε θέσεις ή να ανταλλάξουµε 

απόψεις για κάποιο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό-διδακτικό ζήτηµα, να γνωστοποιήσετε 

σηµαντικές δυσκολίες και προβλήµατα, να ζητήσετε επιπλέον ενηµέρωση σε παιδαγωγικά 

και διδακτικά ζητήµατα, να κάνετε τις δικές σας προτάσεις και να καταθέσετε πετυχηµένες 

στρατηγικές και πρακτικές που εφαρµόσατε και αξίζει κι άλλοι συνάδελφοι να 

ενηµερωθούν για αυτές… 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

 

Πήλιουρας Παναγιώτης 
 
















