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Abstract: In today's classrooms, multiculturalism, inclusion, multiple learning styles and the
general and specific needs of students make access to knowledge and successful learning
processes controversial when
teaching is designed based on the "average
student".Certainteaching procedures designed according to the principles of "Universal
Design for Learning» (UDL)could contribute tothe success of the training objectives as a)
multiple / alternative representation of knowledge b) multiple / alternative forms of action and
expression of captured knowledge c) multiple / alternative forms of motivation and students
engaging means. This framework has started provoking the interest of to the educational
world of Greece through the carrier activity that represents it, and "networks" formed around
its principles. After the official reference of obligation of "Universal Design for Learning" in
the Curriculum, are of particular interest in applications and examples of good practices based
on it.
Keywords: Universal Design for Learning, multiple/alternative forms of action, examples of
good practices
Πεξίιεςε: ηηο ζεκεξηλέο ζρνιηθέο ηάμεηο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε ζπκπεξίιεςε, ηα
πνιιαπιά καζεζηαθά ζηπι θαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θάλνπλ ηελ
πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ηηο επηηπρεκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ακθηζβεηνχκελεο, φηαλ ε
δηδαζθαιία ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην «κέζν καζεηή». ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο
εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο κε βάζε
ηηο αξρέο ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε» (UDL) φπσο: α) ε
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πνιιαπιή/ελαιιαθηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, β) νη πνιιαπιέο/ελαιιαθηηθέο κνξθέο
δξάζεο θαη έθθξαζεο ηεο θαηαθηεκέλεο γλψζεο, γ) νη πνιιαπιέο/ελαιιαθηηθέο κνξθέο
θηλήηξσλ θαη κέζσλ εκπινθήο ησλ καζεηψλ. Σν πιαίζην απηφ έρεη αξρίζεη λα πξνθαιεί ην
ελδηαθέξνλ θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξέα
πνπ ην εθπξνζσπεί, θαζψο θαη ηα «δίθηπα» πνπ δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ ηηο αξρέο ηνπ.
Μεηά ηελ επίζεκε αλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε
Μάζεζε» ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, απνθηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νη
εθαξκνγέο ηνπ θαη ηα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ, πνπ βαζίδνληαη ζε απηφλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Καζνιηθφο ρεδηαζκφο Μάζεζεο (UDL), Πνιιαπιφηεηα κνξθψλ,
Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ.

Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη εμειηρζεί ζε ρψξν ππνδνρήο
πνιππνιηηηζκηθψλ θαηαζέζεσλ. Η ζχλζεζε γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο - ιφγσ ησλ
πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ - έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά θαη, θαηά ζπλέπεηα , δηαθνξνπνηήζεθαλ
θαη νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Eδψ θαη αξθεηά ρξφληα είρε αξρίζεη ν
πξνβιεκαηηζκφο θαζψο ηα ζεκεξηλά ζρνιεία, πεξηθιείνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο καζεηέο
δηαθνξεηηθψλ εζλψλ, θνπιηνχξσλ, γισζζψλ, ζξεζθεηψλ, θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ηθαλνηήησλ
θαη θιίζεσλ, καζεηέο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθά κνξθσηηθά θεθάιαηα (Bourdieu, 1966).
Η παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο γηα ηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί
ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηηο αλάγθεο επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ, ηε
ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ην
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρεδίαζε ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζβαζηκφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ ζηε γλψζε.

Η Φξπδάθε (2009, ζ.448) ζηνρεπκέλα θαη πεξηεθηηθά πεξηγξάθεη φηη «Σα ηειεπηαία είθνζη
ρξόληα ε ζεσξία θαη ε έξεπλα εζηηάδνπλ ζηνλ ελεξγεηηθό ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε απηή ηε
ζπλερή δηαδηθαζία λνεκαηνδνηήζεσλ πνπ νλνκάδνπκε εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε αληηιήςεηο
εδξαησκέλεο ζηε λεσηεξηθή εθπαηδεπηηθή ζθέςε πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ξόιν δηεθπεξαησηηθόξπζκηζηηθφ…»
Πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη φηη
πξέπεη λα βξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο , ψζηε νη καζεηέο ηνπ λα έρνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο, αιιά θαη έθθξαζήο ηεο κεηά ηελ επεμεξγαζία,
θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο απφ απηνχο.
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Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά θαη πξνζπαζεί λα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζνχλ ηζρπξνί δεζκνί αλάκεζα
ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, πξνο φθεινο ηεο
θαηαλφεζεο. Η δηδαθηηθή ελφηεηα, σο επί ην πιείζηνλ ζηελ ίδηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κε
βάζε ην ίδην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα λα δξνκνινγεί πνηθίιεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
επηιέγεη, αλάκεζα ζηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο, θάζε θνξά ηελ πξνζθνξφηεξε γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο.
ηε λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθέο θαη
κεζνδεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα
ηε Μάζεζε. Μ’ απηή ηελ νπηηθή θαη ρσξίο πξνζαξκνγέο θαη «δηνξζψζεηο» εθ ησλ πζηέξσλ
ζα κπνξνχλ νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα ελεξγνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ
πξνθίι. Γη’ απηφ ζηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ν ξφινο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ γηα
ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ. Η ζρέζε ηνπ κε ηελ Δηδηθή Αγσγή, ηε
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη, θπξίσο, ε άκεζε ζρέζε ηεο σο
ζχιιεςε θαη σο απνηέιεζκα κε ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ κνξθψλ λνεκνζχλεο θαη
έθθξαζεο. Αθφκα δηεπθξηλίδεηαη ε ζρέζε ηεο κε ηε «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία». Δπίζεο
παξνπζηάδεηαη ε «χπαξμε» ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα θαη νη δπλαηφηεηεο θαη
ηξφπνη πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ ζηνλ επηζηεκνληθφ θνξέα πνπ ηνλ
εθπξνζσπεί θαη ζην «δίθηπφ» ηνπ. Σέινο αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα εθαξκνζκέλσλ αξρψλ
ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε.

1.

Έλλνηα ηνπ Καζνιηθνύ Σρεδηαζκνύ γηα ηε Μάζεζε (ΚαΣΜα)

Ο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα ηε Μάζεζε μεθίλεζε σο κηα θηινζνθία ε νπνία κεηαμχ ησλ
άιισλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχζε αλαγθαία ηελ ηερληθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο, ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο καζεηνθεληξηθήο, ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο. Οξίδεηαη σο κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο
δηδαθηέαο χιεο, ζην πιηθφ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα
επσθεινχληαη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι.
Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, ην νπνίν θαη ηφλ δηαθνξνπνηεί θαζνξηζηηθά απφ άιιεο
πξνζεγγίζεηο είλαη φηη, θαζψο αλαγλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,
δνκείηαη απφ ηελ αξρή κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα
θαη δελ απαηηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. Χο απνηέιεζκα έρεη
πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηηο κεκνλσκέλεο ιχζεηο θαη σθειεί πεξηζζφηεξα άηνκα
(Erlandson, 2007).
Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε είλαη ε αλαγλψξηζε θαη
απαινηθή εκπνδίσλ ζηα ηερλεηά πεξηβάιινληα (θηήξηα, αίζνπζεο), ζην αλαιπηηθφ
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πξφγξακκα, ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά (Αξακπαηδή, θ.ά., 2011). Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ ζπλάδνπλ θαη
ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο
λα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ηε κάζεζε, λα γίλνπλ δειαδή «expertlearners», θαη φρη λα γίλνπλ
θαινί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ (Rose&Gravel, 2011).
Καηαιήγνληαο ζε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
φηη ν Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα ηε Μάζεζε, ν νπνίνο απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε
ηα αξρηθά UDL (Universal Design for Learning) απνηειεί έλα νξγαλσκέλν πιαίζην
εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ «πνιιαπιφηεηα θαη
επειημία» ζηνπο ηξφπνπο: α) Παξνπζίαζεο/αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, β) εκπινθήο
ησλ καζεηψλ, γ) έθθξαζεο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έρεη ππάξμεη
απφ πξηλ πξφβιεςε γηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ εκπνδίσλ, θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη
θαιιηέξγεηα πξνζδνθηψλ επηηπρίαο γηα φινπο.
1.1 Αξρέο ηνπ Kαζνιηθνύ Σρεδηαζκνύ γηα ηε Μάζεζε
ην εξεπλεηηθφ ηνπ ππφβαζξν, αληρλεχνληαη σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νη παξαδνρέο φηη ε
κάζεζε επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθφηεξα, αλ «ζηεξηρηεί» κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, αλ ηα
δεδνκέλα «κνληεινπνηνχληαη» αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι θάζε
καζεηή θαη αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε «θαζνδήγεζε» θαη ζπλδξνκή. ηηο παξαπάλσ
παξαδνρέο, πξνθαλψο, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη ζηνηρεία ησλ ζεσξηψλ ησλ Piaget,
Bruner, Vygotsky θαη Bloom.
Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο θαζνιηθήο κάζεζεο εδξάδεηαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο
λεπξνεπηζηήκεο. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη έλα κεγάιν δίθηπν λεπξψλσλ, ζην νπνίν
ελππάξρνπλ πνιιά κηθξφηεξα δίθηπα, εηδηθά
θαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ επεμεξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε εξγαζηψλ κάζεζεο (Βνζληάδνπ, 2004).
Δηδηθφηεξα δηαθξίλνληαη: α) ηα δίθηπα αλαγλψξηζεο κε ηα νπνία ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί πιεξνθνξίεο, ηδέεο θαη έλλνηεο. β) ηα δίθηπα ζηξαηεγηθήο πνπ
επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα πξνγξακκαηίδεη, λα εθηειεί θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ελέξγεηεο.
Σέινο, αλαθέξνληαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ επζχλεο θαη
δέζκεπζεο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηα θαζήθνληά ηνπ, ηε κάζεζε θαη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ
πεξηβάιιεη (Rose&Meyer, 2006).
Με βάζε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή δηαηππψζεθαλ νη αθφινπζεο ηξεηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ
ρεδηαζκνχ: Α) Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ αλαγλψξηζεο. Η πξφζιεςε θαη ε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Όζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηείηαη
ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ζηηο ηάμεηο καο (θχιν, πξνέιεπζε, θνπιηνχξα, καζεζηαθφ πξνθίι
θ.ιπ.), ηφζν πην ζεκαληηθή γίλεηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή καο πνιηηηθή ε αλάγθε λα
αζρνιεζνχκε κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Χζηφζν, θάζε εθπαηδεπηηθφο ζπλήζσο επηιέγεη
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κφλν έλα ζηπι δηδαζθαιίαο, ην νπνίν κπνξεί, αιιά κπνξεί θαη λα κελ ηαηξηάδεη κε ην
καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ καο. Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο είλαη ην κνλαδηθφ κέζν κε ην
νπνίν θάζε άηνκν κπνξεί λα επηθεληξσζεί θαη λα αθνκνηψζεη λέεο θαη δχζθνιεο πιεξνθνξίεο
(Dunn, 1984). Απφ έξεπλεο γεληθά γηα ην πξνηηκψκελν ζηπι κάζεζεο γηα ηα πεξηζζφηεξα
άηνκα είλαη δεθηηθφηεξα ζην νπηηθφ ζηπι κάζεζεο (65%), αθνινχζσο απφ ην αθνπζηηθφ
(30%) θαη ην θηλαηζζεηηθφ( 5%) (Mind Tools, 2002). πκπεξαίλνπκε φηη ηα άηνκα έρνπλ κηα
πξνηίκεζε ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο θα θάζε ηξφπνο έρεη δηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπ. Όινη νη καζεηέο δείρλνπλ θάπνην ζπλδπαζκφ θαη ην βαζκφ ησλ ηξηψλ ζηπι,
αιιά έλα ή δχν ζηπι θπξηαξρνχλ ζπλήζσο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηε κάζεζε. Η θαζνιηθή
ζρεδίαζε ζηε κάζεζε απεπζχλεηαη ζε φια ηα ζηπι κάζεζεο αμηνπνηψληαο πνηθίια
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία.
Β) Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ δξάζεο θαη έθθξαζεο, γηα ηελ ελίζρπζε
ησλ δηθηχσλ ζηξαηεγηθήο. Άηνκα κε ζεκαληηθέο αλαπεξίεο, άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ κηα
ειιεηκκαηηθφηεηα ζε ζηξαηεγηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνζεγγίδνπλ ηα καζεζηαθά
έξγα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Παπαδνπνχινπ, 2011α). Ο νπηηθφο καζεηήο βαζίδεηαη ζηελ
φξαζε θαη πξνηηκά ηε ρξήζε γξαπηψλ πιεξνθνξηψλ, ζεκεηψζεσλ, δηαγξακκάησλ θαη
πηλάθσλ. Ο αθνπζηηθφο καζεηήο, απφ ηελ άιιε πιεπξά εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν
θαη θαηαλνεί πιεξνθνξίεο απφ αθξφαζε θαη ηε θσλαρηή αλάγλσζε, ν θηλαηζζεηηθφο καζεηήο
ζηεξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη καζαίλεη κέζσ ζπλαηζζεκάησλ, θάλεη «ηε κάζεζε
ζπλαίζζεκα».
Γ) Δίλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ εκπινθήο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δηθηχσλ. Η θηλεηνπνίεζε ζηε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε κηα πνηθηιία απφ
πεγέο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αηνκηθή δηαθχκαλζε ζην ζπλαίζζεκα θαη λα
ελεξγνπνηήζνπλ ηηο «εθθξαζηηθέο νδνχο» θάζε καζεηή.
πλνπηηθά θαη εξκελεπηηθά, νη πξναλαθεξφκελνη ηξεηο ππιψλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο
ζρεδηάδεηαη έλα πιαίζην Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε θαη ηνπο νπνίνπο ζα
εληνπίζνπκε ζε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αθνξνχλ: 1.
Παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο. 2. Παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ
δξάζεο θαη έθθξαζεο. 3.Παξνρή πνιιαπιψλ κέζσλ εκπινθήο θαη θηλήηξσλ ηνπ καζεηή.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνλ 1ν ππιψλα παξέρνληαη ζηνλ καζεηή: i) ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα
ηελ αληίιεςε, φπσο γηα παξάδεηγκα ελαιιαθηηθέο νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη γεληθά
«πξνζαξκνζκέλεο» πιεξνθνξίεο, ii) ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηα
καζεκαηηθά ζχκβνια, φπσο γηα παξάδεηγκα απνζαθελίζεηο, απνθσδηθνπνηήζεηο θ.ιπ., iii)
ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ θαηαλφεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα δεκηνπξγία γλσζηηθνχ
ππφβαζξνπ πξηλ ηε δηδαζθαιία ή αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θξίζηκσλ γηα ηελ
θαηαλφεζε. χκθσλα κε ηνλ 2ν ππιψλα παξέρνληαη ζην καζεηή: i) ελαιιαθηηθέο επηινγέο
γηα δξάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα δηάθνξνη ηξφπνη «αληαπφθξηζεο», «δηαδξνκήο» πξνο ηε
γλψζε, ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, ii) ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα έθθξαζε, φπσο γηα
παξάδεηγκα δηαζεζηκφηεηα πνιιαπιψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζχλζεζεο θαη εμάζθεζεο, iii)
ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα επηηέιεζε ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαζνδήγεζε ζηελ
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επηηπρία ησλ ζηφρσλ, ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ απφ ην καζεηή, ζηε δηαρείξηζε
πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ηνλ 3ν ππιψλα παξέρνληαη ζηνλ καζεηή: i) ελαιιαθηηθέο
επηινγέο πξνζέιθπζεο ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα κείσζε «απεηιψλ» θαη
πεξηζπαζκψλ, επθαηξίεο γηα απηνλνκία, ii) ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο
πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα απμεκέλε αλαηξνθνδφηεζή ηνπ, πνηθηιία
απαηηήζεσλ, iii) ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ «απηνξξχζκηζε» ηνπ καζεηή, φπσο γηα
παξάδεηγκα θαιιηέξγεηα πξνζδνθηψλ, ηερληθέο απηναμηνιφγεζεο, αλάδεημε αηνκηθψλ
δεμηνηήησλ θαη αλαζηνραζκνχ (Παπαδνπνχινπ, 2011α).
1.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο θαζνιηθήο
δηαδηθαζίεο Δθαξκνγήο

κάζεζεο.

Βαζηθέο

πξνϋπνζέζεηο

θαη

Απφ ηηο κέρξη ηψξα πεξηγξαθέο αλαδεηθλχνληαη ήδε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ε πηζαλή
ζπλεηζθνξά ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ
εθπαίδεπζε ζεκαίλεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε πνηθηιία κνξθψλ γηαηί νη
πνιπαηζζεηεξηαθέο κέζνδνη πξφζιεςεο θαη έθθξαζεο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα θάλνπλ
ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκν γηα καζεηέο κε ή ρσξίο αλαπεξίεο.
Δπηπιένλ, ν Καζνιηθφο ρεδηαζκφο ππαγνξεχεη ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ
κεζφδσλ. Η ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέπνπκε ηελ πιεξνθνξία εχθνια απφ
ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε (Αξακπαηδή, 2008).
πλερίδνληαο ε Αξακπαηδή (φ. π.) παξαζέηεη επηά πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη
απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε απηέο λα ππεξεηνχλ ηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ
ρεδηαζκνχ.
πγθεθξηκέλα πξέπεη : α) λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο απφ φινπο, β) λα παξέρνπλ επειημία
ζηε ρξήζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ παξνπζίαζε, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα βηβιηνζήθε
αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ φινη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα βηβιία, γ) λα είλαη
ζαθείο θαη θαηαλνεηέο, αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξφηεξε εκπεηξία, ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, ην
γισζζηθφ θψδηθα θαη
ην επίπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ δέθηε, δ) λα κεηαθέξνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζην δέθηε ρσξίο λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο
αηζζεηεξηαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ή ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ, π.ρ. πξνβνιέο
πνπ γίλνληαη ζε κηα ζνξπβψδε ηάμε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ππνηηηιηζκφ, ε) λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα θάλεη ιάζνο θαη λα ηνχ παξέρνληαη νη θαηάιιειεο
νδεγίεο, ψζηε λα νδεγεζεί ζην ζσζηφ, ζη) λα ειαρηζηνπνηνχλ ην ζσκαηηθφ θφπν θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη δνκέο, π.ρ. νη εχθνια αλνηγφκελεο πφξηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα πιεζψξα αλζξψπσλ κε δηάθνξα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δ) λα
εμαζθαιίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ρψξν κάζεζεο πνπ παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ηφζν ζηνπο καζεηέο
φζν θαη ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο.
Σα «βήκαηα» θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ ηεο Καζνιηθήο
Μάζεζεο, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Wu (2010), αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ πξνεξγαζία:
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ην πξψην βήκα νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη κνηξάδνληαη ην
φξακά ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε. ην δεχηεξν βήκα
εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο δηεξεπλνχλ ηηο πηζαλέο ιχζεηο, ψζηε λα
εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα θαη λα δηακνξθσζνχλ επέιηθηνη καζεζηαθνί ζηφρνη γηα φινπο ηνπο
καζεηέο. Απαξαίηεηε ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ.
ην ηξίην βήκα νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ην πιάλν εθαξκνγήο ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο
πνπ βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ επίπεδα: πξνζβαζηκφηεηα, νξγάλσζε ηάμεο, κέζνδνη
δηδαζθαιίαο, ηξφπνη επηθνηλσλίαο, θιίκα ηεο ηάμεο. ην ηέηαξην ζηάδην νη εθπαηδεπηηθνί
ζρεδηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά
εξγαιεία, ινγηζκηθά θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο. Σέινο ζην πέκπην ζηάδην νη εθπαηδεπηηθνί
εθαξκφδνπλ ηελ Καζνιηθή Μάζεζε θαη ζέηνπλ ηε δηαδηθαζία ζε κηα δηαξθή αμηνιφγεζε.

2. Πεδία εθαξκνγήο ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε
2.1 Καζνιηθή κάζεζε θαη Δηδηθή Αγσγή-Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
Ο θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε Μάζεζε έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο
γηα φινπο αίξνληαο ηα εκπφδηα πνπ πξνθαινχλ αλειαζηηθά θαη αδηαθνξνπνίεηα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Παπαδνπνχινπ, 2011β). ηηο ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο
θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη θαηά κέζν φξν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ηξία παηδηά κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Pugach, 2006). χκθσλα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή, νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο δελ
νθείινπλ λα «επηδηνξζσζνχλ», ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπαηδεπηνχλ ζχκθσλα κε ηα γεληθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα
αιιάμνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε
ηηο Hall, Strangman θαη Meyer (2003), ηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ εκπφδηα ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ
ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηε κάζεζε, ελψ βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη ην ηππσκέλν θείκελν, θάηη
πνπ αλαγθάδεη, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ, καζεηέο ησλ νπνίσλ ε ηθαλφηεηα ζηελ φξαζε,
ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ θαηαλφεζε δελ είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλε,
λα πξνζαξκνζηνχλ ζ’ απηά φπσο κπνξνχλ.
Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαζνιηθήο ζρεδίαζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο
κε πνιιαπιέο κνξθέο, κε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφθηεζε
γλψζεο αιιά θαη ε αιιαγή ζηφρσλ, ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κε ηηο αλαγθαίεο
πξνζαξκνγέο, ψζηε λα θαιχςεη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ρξεζηψλ (Abascal&Civit, 2001).
Όπσο αλαθέξεη ε Αξακπαηδή (2008) νη παξαθάησ καζεηέο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο κπνξνχλ λα
σθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ ζε κεγάιν βαζκφ: Οη
καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία, κε πεξηνξηζκνχο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, κε ηχθισζε,
ακβιπσπία, θψθσζε, βαξεθνΐα, πεξηνξηζκφ νκηιίαο, πεξηνξηζκφ γιψζζαο. Η
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πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δνκέο θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ
εμαζθαιίδεη ηε
ζπκκεηνρή θαη δηάδξαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
2.2 Καζνιηθόο Σρεδηαζκόο Μάζεζεο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη πξνζέγγηζε δίδεη ηελ επθαηξία ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
πνιηηηζκηθέο νκάδεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη κέζα ζ’ έλα πεξηβάιινλ
αμηψλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θνηλά απνδεθηψλ (Γθφηνβνο, 1996). Ο θαζνιηθφο
ζρεδηαζκφο γηα ηε Μάζεζε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ απφ φια ηα
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Garderen&Whittaker, 2006). Οη βαζηθέο αξρέο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Essinger (Μάξθνπ, 1996)
αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο,
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ εζλνθεληξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ηελ ελζπλαίζζεζε,
ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ. Με βάζε απηέο ηηο αξρέο ν
εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηψληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ κπνξεί λα ζρεδηάζεη
έλα πξφγξακκα κε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κε ζεβαζκφ ζηελ
πνιππινθφηεηα θαη λα παξάγεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα είλαη εχιεπην ζε
φινπο αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
2.3 Καζνιηθόο Σρεδηαζκόο Μάζεζεο θαη Αλάπηπμε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο
Ο Gardner (1993) ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε παξνπζηάδεη
έλα ζχλνιν λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο, αιιά δξνπλ
αιιεινζπκπιεξσκαηηθά θαη κφλν φιεο καδί θαζηζηνχλ ην άηνκν ηθαλφ λα επηιχεη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα θαηαζθεπάδεη «πξντφληα». Κάζε άηνκν έρεη έλα ζπλδπαζκφ ησλ
ελλέα ή θαη πεξηζζφηεξσλ εηδψλ λνεκνζχλεο. Απηή ε ηπραία θαηάηαμε ησλ δπλάκεσλ θαη
αδπλακηψλ θαζηζηά θάζε πξφζσπν κνλαδηθφ, κε απνηέιεζκα θάζε ηάμε λα δηαζέηεη κηα
πνηθηινκνξθία ζθέςεο. Κχξηνο «έλνρνο», κάιηζηα, γηα ηελ άληζε κεηαμχ ηνπο αλάπηπμε
ζεσξείηαη ην ζρνιείν, ην νπνίν επηθεληξώλεηαη απνζπαζκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
γισζζηθήο θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο αθήλνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηηο ππφινηπεο
(κνπζηθή επθπΐα, επθπΐα ηνπ ρψξνπ, ελδνπξνζσπηθή επθπΐα, δηαπξνζσπηθή επθπΐα,
θπζηνγλσζηηθή επθπΐα θαη ζσκαηηθή - θηλαηζζεηηθή επθπΐα). Κάζε άηνκν ζεσξεηηθά κπνξεί
λα αλαπηχμεη ηηο λνεκνζχλεο ηνπ ζε επαξθέο επίπεδν, κε ελζάξξπλζε, εκπινπηηζκφ θαη
θαηάιιειε θαζνδήγεζε. Οη λνεκνζχλεο ζπλεξγάδνληαη θαη πάληα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
ηνπο.
Κακηά λνεκνζχλε δελ κπνξεί λα ππάξμεη κφλε ηεο. Δμαηηίαο ησλ γελεηηθψλ θαηαβνιψλ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ ππάξρνπλ δχν άλζξσπνη πνπ λα έρνπλ ην ίδην πξνθίι λνεκνζχλεο νχηε αθφκε θαη νη απαξάιιαθηνη δίδπκνη- επεηδή νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ε
λνεκνζχλε ηνπο ζπλερψο εμειίζζεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ δπν άηνκα δηαζέηνπλ ην ίδην
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επίπεδν ηζρπξήο γισζζηθήο λνεκνζχλεο, ην έλα κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν ζηελ αλάγλσζε,
ελψ ην άιιν ζην γξαπηφ ιφγν.
Αλ θαη ε πνιιαπιή λνεκνζχλε είλαη ην θπζηθφ ράξηζκα πξνο ηνλ άλζξσπν, ε κε
ελεξγνπνίεζή ηνπο νθείιεηαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ νηθνγελεηαθφ θαη πνιηηηζκηθφ θαη
θπζηθά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (ζρνιείν, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δηδαζθαιία,
αμηνιφγεζε). Η θηινζνθία ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε είλαη ε δεκηνπξγία
πνιιαπιψλ κέζσλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο φισλ ησλ εθθξαζηηθψλ
εξγαιείσλ ηνπ καζεηή. Δπίζεο κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ ηεο
απεπζχλεηαη ζε φια ηα είδε ηεο λνεκνζχλεο θαηά Gardner κε ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην
κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
2.4 Νέεο Τερλνινγίεο θαη Καζνιηθόο Σρεδηαζκόο Μάζεζεο
Η ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ Μάζεζεο. Η
ρξήζε Ν.Σ. ζπλάδεη κε βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΚαΜα, θαζψο κε απηέο
παξέρνληαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ αληίιεςε, γηα ηε δξάζε, γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη γηα ηελ έθθξαζε θαη επηθνηλσλία. Η δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κε πνιπηξνπηθά θείκελα θαη εηθφλεο επηηξέπνπλ ηελ επηηπρή
πξνζέγγηζε φισλ ησλ καζεηψλ κε δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε (Smart 2009) ππνζηεξίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ
ζηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη εθείλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, ππεξεηνχλ θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ κνληέινπ
κάζεζεο. Η ρξήζε ηνπο θαη ηα εξεζίζκαηά ηνπο απεπζχλνληαη θαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο
αληίιεςεο. Με ηε ρξήζε ηνπο νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηελ επειημία θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη
ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηελ έθθξαζε απηνχ πνπ έκαζαλ. Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ απνθηνχληαη ζρεηηθά εχθνια αθφκα θαη απφ ηνπο
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν δάζθαινο, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ.,
κπνξεί λα επηηπγράλεη πιένλ επθνιφηεξα ηε δηάγλσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ, ηνπ
καζεζηαθνχ πξνθίι θαη ησλ ηδηαίηεξσλ δπζθνιηψλ θάζε καζεηή, λα πξνζαξκφδεη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, λα ηνλ
θαζνδεγεί, ψζηε λα εμεξεπλά θαη λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε κε νξζφηεξν ηξφπν, λα ηνλ
ελζαξξχλεη λα απνθηά δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα ηνλ πξνεηνηκάδεη
λα παξαθνινπζεί ελεξγά θαη λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ ηνπ
πξνζθέξεηαη, λα ηνλ αμηνινγεί θαη γεληθφηεξα λα ηνλ βνεζά λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
3. Ο θαζνιηθόο Σρεδηαζκόο Μάζεζεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
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Η ζθνπηκφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΚαΜα αλαγλσξίζηεθαλ επηζήκσο απφ ηελ
ειιεληθή πνιηηεία, αλ θαη θαηλνηφκνη θαη ελεκεξσκέλνη εθπαηδεπηηθνί, εδψ θαη θάπνηα
ρξφληα, πξνζπαζνχζαλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο αξρέο ηνπ ΚαΜα κέζσ θπξίσο
«δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαζθαιηψλ». Ο ξφινο ηνπ θαζνιηθνχ ρεδηαζκνχ ζε ζέκαηα
ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο.
Έηζη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
ρεδίαζεο γηα Όινπο θαη ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ πάζεο θχζεσο
εμνπιηζκνχ (ζπκβαηηθνχ θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Σερλνινγηψλ) ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ αιιά
θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ ΜΔΑ θαη ΚΔΓΓΤ.
Δηδηθφηεξα ζην λέν λφκν γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, αξ. 1 παξ. 7 θαη 8 (ΤΠΔΘ, 2016) αλαθέξεηαη
φηη «Καζνιηθή Σρεδίαζε ή Σρεδίαζε γηα Όινπο είλαη ν ζπζηεκαηηθόο ηξόπνο ζρεδίαζεο θαη
παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ θαη ππεξεζηώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από
καζεηέο ζηε κέγηζηε δπλαηή έθηαζε ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Η Καζνιηθή Σρεδίαζε
πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά κέζα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη: α) άκεζα πξνζβάζηκα από καζεηέο
κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ρσξίο λα απαηηνύλ Υπνζηεξηθηηθέο Τερλνινγίεο)
θαη β) ζπκβαηά σο πξνο ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο κε ηηο Υπνζηεξηθηηθέο Τερλνινγίεο.
Καζνιηθή Σρεδίαζε γηα Μάζεζε είλαη ην επηζηεκνληθό πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ην
νπνίν: α) παξέρεη επειημία ζηνπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ,
ζηνπο ηξόπνπο πνπ νη καζεηέο απνθξίλνληαη ή επηδεηθλύνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο
θαη ζηνπο ηξόπνπο εκπινθήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη β) κεηώλεη ηα εκπόδηα ζηε
δηδαζθαιία, παξέρεη θαηάιιειε ππνβνήζεζε, δηεπθνιύλζεηο θαη πξνθιήζεηο θαη ππνζηεξίδεη ηελ
επίηεπμε πςειώλ πξνζδνθηώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ κε
αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».
Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΚαΜα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο κέξεο καο γηα έλαλ
αθφκε ιφγν, θαζψο - απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο - απνθαζίζηεθε ε «ζπκπεξίιεςε», σο
παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηα επφκελα ρξφληα, θάηη πνπ απαηηεί ηδηαίηεξα νπζηαζηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειεο
ζηήξημεο θαη Σκεκάησλ Έληαμεο) γηα ηελ εθπφλεζε παξεκβάζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ
ζελαξίσλ κε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο θαζνιηθήο κάζεζεο. Χζηφζν, θαη πνιχ πξηλ ηηο
ζεζκηθέο απνθάζεηο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο, ε θαζνιηθή κάζεζε είρε κειεηεζεί απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο θνξείο θαη αλαγλσξίδνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηά
ηεο, εθηφο απφ αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεηο, ζρεδηάζηεθε θαη
πινπνηήζεθε ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. «έξγν», αιιά θαη δεκηνπξγήζεθε «δίθηπν»,
γλσζηφ σο UDL net, εληαγκέλν ζην πξφγξακκα Comenius ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«δηα βίνπ κάζεζεο». Ο ηζηφηνπνο ηνπ έξγνπ είλαη http://www.udlnet-project.eu. Η δξάζε έρεη
δηάξθεηα 3 έηε, (2013-2016), ζπκκεηέρνπλ επηά ρψξεο (Διιάδα, Κχπξνο, Ιξιαλδία,
Οιιαλδία, Γεξκαλία, Ιζπαλία, Φηλιαλδία), ελψ γηα ηελ Διιάδα ζπληνληζηήο θνξέαο είλαη ηα
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εθπαηδεπηήξηα Διιελνγεξκαληθή Αγσγή. Χο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ
άιισλ αλαθέξνληαη ε αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο θαη θξηηεξίσλ θαιψλ
πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηνλ ΚαΜα, ε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θαιψλ πξαθηηθψλ, έλα κφληκν
δίθηπν ελδηαθεξνκέλσλ θνηλνηήησλ θ.ιπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ειιεληθφ δίθηπν έρεη σο
ζεκεηνινγηθφ ππφηηηιν «έλα πιαίζην πνπ απεπζχλεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηή» θαη
ππεχζπλε επηθνηλσλίαο είλαη ε θ. Ρίβηνπ Καηεξίλα. Σν δίθηπν κεηαμχ ησλ άιισλ δηνξγαλψλεη
ζεκηλάξηα δηαδηθηπαθά θαη δηα δψζεο θαζψο θαη εξγαζηήξηα θαη ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο νπνίεο ελεκεξψλεη γηα ηνπο ζηφρνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ πιαηθφξκα πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί http://udlnet.di.uoa.gr , ζηελ νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηνπ ΚαΜα, νδεγίεο γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
έληαμε ζην δίθηπν, θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δπίζεο
κέζσ ηνπ ODS (Open Discovery Space) www.opendiscoveryspace.eu, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζην απνζεηήξην ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ κε
ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα έρνπλ γίλεη κέιε ηνπ δηθηχνπ. ηελ Δηθφλα 1 θαίλεηαη ε αξρηθή
ζειίδα ηνπ http://udlnet.di.uoa.gr, ελψ ζηελ Δηθφλα 2 θαίλεηαη ην ππνκελνχ «θαιέο
πξαθηηθέο».

Δηθφλα
1: Η αξρηθή ζειίδα ηνπ δηθηύνπ UDLnet (Πεγή: http://udlnet.di.uoa.gr, 2016)
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Δηθόλα 2: Η ζειίδα από ην ππνκελνύ «Καιέο Πξαθηηθέο» κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο (Πεγή:
http://udlnet.di.uoa.gr, 2016)

4. Παξαδείγκαηα πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνπλ αξρέο ΚαΣΜα
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα επηζεκάλνπκε αξρέο ηνπ ΚαΜα κέζα ζε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη φιεο απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά «δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο»,
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν Καζνιηθφο ρεδηαζκφο γηα ηε κάζεζε θαη ε Γηαθνξνπνηεκέλε
Γηδαζθαιία ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο αλ θαη έρνπλ θνηλά ζεκεία θαη ηδηαίηεξε ζρέζε κεηαμχ
ηνπο, φπσο ζα αλαπηχμνπκε ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (κε βάζε ηηο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΚαΜα) δελ
ηαπηίδεηαη κε ηελ εμαηνκίθεπζε ή κε ηε κείσζε θάπνησλ αζθήζεσλ ή ηεο αμηνιφγεζεο
(Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο κε βάζε ηηο αξρέο
ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο δελ ζεκαίλεη απινπνίεζε ή δηαζηξέβισζε ή κηληκαιηζκφ ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηε ιεηηνπξγηθή, ακθίδξνκε θαη «ζπγθνηλσλνχζα» ζρέζε ηνπ ΚαΜα θαη ηεο
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο κπνξνχκε λα πνχκε (Νηθνινξαΐδε, 2013 ζ.99-120) φηη
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βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν είλαη ε επειημία θαη ε πνηθηιία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο , ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαη λα εληζρχεηαη ε πξφζβαζε ηνπο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Καη νη δχν έρνπλ
θνηλά αληηζηνίρσο ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνζηεξίδνπλ ε κία ηελ άιιε θαη εηδηθφηεξα: i) Ο
ΚαΜα ηνλίδεη ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε Γ.Γ. ηελ
πνηθηιία ζην πεξηερφκελν θαη ζηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζήο ηνπ, ii) O ΚαΜα ηνπο
πνιιαπινχο δξάζεο θαη έθθξαζεο ηνπ καζεηή θαη ε Γ.Γ. ην ίδην, iii) Ο ΚαΜα ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κέζσ πνηθηιίαο θηλήηξσλ θαη ε ΓΓ ηελ ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, iv) Ο ΚαΜα ηελ επειημία
ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε ρξήζε ηερλνινγίαο θαη ε Γ.Γ. ηελ δηακφξθσζε
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Πην κνληεινπνηεκέλα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα πνιιαπιά
κέζα αλαπαξάζηαζεο, ηα πνιιαπιά κέζα ζπκκεηνρήο θαη ηα πνιιαπιά κέζα έθθξαζεο ηνπ
ΚαΜα, παξαιιειίδνληαη κε ην πεξηερφκελν, ηελ επεμεξγαζία θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο Γ.Γ.
Βέβαηα κεηαμχ ησλ δχν ππάξρεη θαη κηα νπζηαζηηθή δηαθνξά σο πξνο ηα βήκαηα εθαξκνγήο.
Ο ΚαΜα ππνζηεξίδεη ηελ εμαξρήο αλάγθε αλάπηπμεο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλνκνηνγελείο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ πξνζαξκνγή ελψ ε Γ.Γ. φρη. Μέζσ ηεο Γ.Γ. ζίγνπξα πινπνηνχληαη κε πνιινχο
ηξφπνπο βαζηθέο αξρέο ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο.
Οη ηξεηο βαζηθνί ππιψλεο ηεο Καζνιηθήο Μάζεζεο ζα κπνξνχζαλ ζε κνξθή δηδαθηηθψλ θαη
παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν (Αξακπαηδή, 2008) σο:
Γεκηνπξγία θιίκαηνο ηάμεο κε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Αζθαιήο πξφζβαζε ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαη εμνπιηζκφ. Πνιιαπιέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο γηα λα
πεηπραίλεηαη ε εκπινθή φισλ ησλ καζεηψλ. Πξνζβάζηκεο απφ φινπο πεγέο πιεξνθφξεζεο.
Γηάδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αλάδεημε ηεο
αμίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ξφισλ. πλερήο ακθίδξνκε αλαηξνθνδφηεζε.
πλερήο θαη πνιιαπιψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηθαλνηήησλ αλαηξνθνδφηεζε. Πξφβιεςε γηα
δηεπθνιχλζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα θάιπςε φισλ ησλ καζεηψλ.
ην επφκελν παξάδεηγκα εζηηάδνπκε ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θαζνιηθήο κάζεζεο
πνπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ινγηζκηθψλ θαη σο έθθξαζε, αιιά θαη σο
πξφζβαζε ζε πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
ΚαΜα φηαλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ «έγγξαθα» γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην
καζεηή, πξέπεη απηά λα είλαη πξνζβάζηκα θαη θηιηθά ζε θάζε καζεηή, νπσζδήπνηε θαη ζε
απηνχο κε π.ρ. δπζιεμία. Έηζη ζε ηέηνηα θείκελα εληνπίδνπκε ηελ εμαξρήο πξφβιεςε
ηξνπνπνίεζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε Open Dyslexic, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3. Δίλαη ε
γλσζηή γξακκαηνζεηξά κε πην παρχ ην θάησ κέξνο ησλ γξακκάησλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ
πξφζβαζε θαη απφθηεζε πιεξνθνξίαο κέζσ θεηκέλσλ απφ δπζιεθηηθνχο καζεηέο, θαζψο
θάζε γξάκκα απνθηά ζαθέζηεξν πεξίγξακκα θαη δελ κπεξδεχεηαη ζηε καηηά ηνπ δπζιεθηηθνχ
καζεηή κε ην δηπιαλφ ηνπ γξάκκα, ελψ κε ην πάρνο ηνπ ζην θάησ κέξνο γίλεηαη πην «νξαηή»
ε γξακκή ηνπ θεηκέλνπ ψζηε λα κελ «ράλεηαη» ν αλαγλψζηεο.
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Δηθόλα 3: Γξακκαηνζεηξά Open Dyslexic (Πεγή: ipadagogy,2016)

Δπίζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε θείκελα πνπ κέζσ ρξήζεο Ν.Σ αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηεο
θαζνιηθήο κάζεζεο επηζεκαίλνπκε φηη νη γξακκαηνζεηξέο είλαη ρσξίο νπξέο θαη κεγαιχηεξνπ
κεγέζνπο απφ ην ζπλεζηζκέλν. Γηεπθνιχλνπλ νη ζθνχξεο γξακκαηνζεηξέο πάλσ ζε
αλνηρηφρξσκν (θξεκ αιιά φρη ιεπθφ) θφλην. Γε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα θείκελα
πιεξνθφξεζεο νχηε ηα θεθαιαία νχηε ηα πιάγηα γξάκκαηα θαη νη ππνγξακκίζεηο, αιιά ηα
έληνλα εθεί φπνπ ρξεηάδεηαη έκθαζε. ηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο ζειίδαο δελ μεθηλά πνηέ λέα
πξφηαζε ε νπνία πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηελ επφκελε ζειίδα. Παξαηίζεληαη γηα ηελ
απνθσδηθνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, ελεξγεηηθή
ζχληαμε θαη φρη ζπληνκνγξαθίεο (ipadagogy, 2016).
ην απνζεηήξην θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ UDL πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα,
θαη ζην νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε γηα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ, ζε δηαηκεκαηηθφ, δηαζεκαηηθφ
πξφηδεθη κε βάζε ηεο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ρεδηαζκνχ θαη κε ηίηιν «ρεδίαζεηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε κηλσηθνχ αγγείνπ», αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ (ζηφρνη, δηάξθεηα,
δηαδηθαζίεο) νη πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη νπνίεο αθνξνχλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
ινγηζκηθά, εηθφλεο βηβιίσλ θαη θείκελα ηζηνξίαο θαη καζεκαηηθψλ Γ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ,
βίληεν θιπ., φπνπ καζεηέο ηεο Γ΄ ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κηλσηθφ πνιηηηζκφ νη
καζεηέο ηεο η΄ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ππνινγίδνπλ κε αλαινγίεο ηηο
δηαζηάζεηο ελφο αγγείνπ ηεο επνρήο, ελψ καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαζηάζεηο
πνπ ηνπο δφζεθαλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κνληέια αγγείσλ γηα εθηχπσζε. Μέζσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ησλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη νη καζεηέο θαηαλννχλ,
αλαζηνράδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, εθαξκφδνπλ, ζθέπηνληαη θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά,
ρξεζηκνπνηνχλ ηα θίλεηξα πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα λα εθθξαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ
ηηο γλψζεηο ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα: α) ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πξνζθέξζεθε πνηθηιία δηαζέζηκσλ πεγψλ απφ φπνπ κπνξνχζαλ λα
αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο (βηβιία, κνπζεία, επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο,
θσηνγξαθίεο, δηαδίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο γίλνληαλ «νξαηέο» κε πνιινχο ηξφπνπο
(ερεηηθά, νπηηθά, δηαδξαζηηθά, εληχπσο, κε κεηαθξάζεηο, κε επίδεημε, εθθσλήζεηο,
νξηζκνχο). Η θαηαλφεζε θαη επεμεξγαζία ππνζηεξίδνληαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο φπσο επίδεημε, πξαθηηθή θαζνδήγεζε. β) Η έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη
ε επηθνηλψλεζε ηεο γλψζεο ηνπο γίλεηαη επίζεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, Με αηνκηθή
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εξγαζία, κε νκαδηθή, κε ζπδεηήζεηο ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, κέζσ θεηκέλσλ, κέζσ
παξνπζηάζεσλ. Οη καζεηέο ππνζηεξίδνληαλ θαη αλαηξνθνδνηνχληαλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο,
κε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, κε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη απφ ηνπο ίδηνπο. γ) Η ζπκκεηνρή, ηα θίλεηξα θαη εκπινθή ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο. Η καζεζηαθή αηκφζθαηξα ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξα πηζαλά
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη δηάθνξνπο ξφινπο. Τπήξρε ζπλερήο παξφηξπλζε γηα εκπινθή
ε νπνία ζηεξίδνληαλ ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ λα παξάγνπλ ζην ηέινο έλα πξντφλ (ην
κπθελατθφ αγγείν) ην νπνίν θαζνδεγνχληαλ απφ ην ζπζρεηηζκφ ζηφρσλ θαη ελδηαθεξφλησλ.
Καηά ηελ εμέιημε ππήξρε δεκηνπξγηθή ειεπζεξία, επθαηξία γηα απηνξξχζκηζε, ηζνξξνπία
ζρέζεο ζηφρσλ θαη δξάζεσλ, θζίλνπζα θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ
απηνξξχζκηζεο.

Σπκπεξάζκαηα
Ο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο ζηε Μάζεζε ιφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο
δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζα έπξεπε λα απνηειεί ζήκεξα ζεκείν αλαθνξάο γηα
ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. ίγνπξα δελ κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη κε
βεβαηφηεηα φηη ην κνληέιν ηνπ ΚαΜα θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζα απνηειέζνπλ
ηελ απάληεζε θαη ηε ιχζε ζηε ζπλεθπαίδεπζε θαη ζα θαιχςνπλ ηε κε χπαξμε εηδηθψλ δνκψλ
θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (Παληειηάδνπ, 2013). Χζηφζν, θαλείο δελ ζα ακθηζβεηνχζε
ζήκεξα φηη ε άθακπηε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ θαζνιηθφ
ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ (Tomlinson, 2001). Ο ΚαΜα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο βαζηθήο
αηηίαο πνπ εκπνδίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η αηηία απηή είλαη ηα «εληαίαο θνπήο»
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Μέζσ ηεο επειημίαο ησλ κεζφδσλ, ησλ πιηθψλ, ησλ κέζσλ, θαη ησλ
αμηνινγήζεσλ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο γηα κάζεζε (Παπαδνπνχινπ, 2011β). Η
επέιηθηε δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθά θαη πνιηηηζκηθά εηεξνγελψλ ηάμεσλ κέζσ θαηάιιεισλ
πξνθιήζεσλ θαη βησκάησλ επηηπρίαο έρεη εξεπλεηηθά ηεθκεξησζεί φηη είλαη πην
απνηειεζκαηηθή ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (George, 2005, 191).
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ σο επηιεγφκελα ζπκπεξάζκαηα φηη ν Κακα δε ζεκαίλεη φηη
νδεγεί ζε κηα κνλαδηθή ιχζε «γηα φινπο». Αληίζεηα ζεκαίλεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ αξρψλ ηνπ ΚαΜα θαίλεηαη φιν θαη πην
αλαγθαίνο, θαζψο θαλέλαο δελ ακθηζβεηεί πηα φηη θάζε καζεηήο πξνζιακβάλεη,
επεμεξγάδεηαη θαη εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα
αλαδείμνπκε. ηελ Διιάδα θαίλεηαη λα ππάξρεη βηβιηνγξαθηθφ θελφ θαη αλππαξμία
θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ην
δήηεκα. Γη’ απηφ θπξίαξρν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ ζηελ
Δθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε κε ηξφπν εχιεπην λα
θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚαΜα απαηηείηαη εμαξρήο
ζρεδηαζκφο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ θαη ηε θηινζνθία ηνπ θαη
φρη εθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνηήζεηο.
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