Η καη’ οίκον εκπαίδεςζη ζηην εποσή ηος κοπονοϊού
Ζ εθπαίδεπζε θαη’ νίθνλ ―ην ιεγφκελν homeschooling ή home education, είλαη
κηα κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνπλ εθαηνκκχξηα γνλέσλ ζε φινλ ηνλ θφζκν: Γελ
εληάζζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην θιαζηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φπσο απηφ
νξγαλψλεηαη, πινπνηείηαη απφ ην θξάηνο θαη παξέρεηαη είηε ζηα δεκφζηα είηε ζηα
ηδησηηθά ζρνιεία, αιιά επηιέγνπλ λα ηα εθπαηδεχζνπλ ζην ζπίηη, είηε νη ίδηνη, θπξίσο
ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, είηε πξνζιακβάλνληαο θαη’ νίθνλ δηδαζθάινπο. Ζ θηινζνθία
ηνπ homeschooling δελ αξλείηαη ηελ εθπαίδεπζε σο δηαδηθαζία, αιιά ηελ εθπαίδεπζε
κέζα ζην επίζεκν ζρνιείν.
Οη γνλείο πνπ ζπλήζσο επηιέγνπλ απηή ηε κνξθή δηδαζθαιίαο, ζηηο ρψξεο πνπ
είλαη ζεζκνζεηεκέλε, φπσο ζηηο Ζ.Π.Α θαη ζηε Μ. Βξεηαλία, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα
Εειαλδία ην θάλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Σπλήζσο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ
πεξηνρή δηακνλήο ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο εθεί,
ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ην ηδηαίηεξν καζεζηαθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ ηνπο. Με ιίγα
ιφγηα, ηελ πξνηηκνχλ νη νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη είλαη
απξφζπκεο λα κεηαθνκίζνπλ, εθείλεο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ
ηνπο, ή φηαλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο ή δεηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί
πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα πγείαο.
Ζ θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, ν νπνίνο
νξίδεη ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν σο ππνρξεσηηθή. Σην δηάζηεκα ηεο
θαξαληίλαο, φκσο, φια άιιαμαλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πγείαο. Ζ δηδαζθαιία ζην
ζπίηη, φρη κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ homeschooling, έγηλε κνλφδξνκνο.Σε απηή
ηελ πεξίπησζε, ζηφρνο έγηλε λα «κεηαθεξζεί» ε πξνυπάξρνπζα ηάμε θαη ην θξαηηθά
δηακνξθσκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην ζπίηη, κε ηε κνξθή ηεο αζχγρξνλεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο ηειεεθπαίδεπζεο. Έηζη, φζνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί
κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ, «πήξαλ κηα γεχζε» ηεο «θαη’ νίθνλ» δηδαζθαιίαο.
Όιε απηή ε εκπεηξία πξφζθεξε άθζνλν πιηθφ γηα παξαηεξήζεηο, φζνλ αθνξά
ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ: Σπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο παηδηψλ, ηα πην ληξνπαιά, ηα
ππεξδξαζηήξηα, ηα πνιχ δεκηνπξγηθά, έδεημαλ λα πεγαίλνπλ θαιχηεξα κε ηα καζήκαηά
ηνπο, αθνχ ρσξίο ηνπο πεξηζπαζκνχο ηεο ηάμεο δελ «μεζεθψλνληαλ» κε φζα
ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπο θαη ζπγθεληξψλνληαλ πην εχθνια ζηε κειέηε ηνπο. Πέξα απφ
ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ψξεο ηειεζπλαληήζεσλ, εμάιινπ, ην θάζε παηδί είρε ηελ
αλεμαξηεζία θαη ηελ επειημία λα κπνξεί λα δηαβάδεη φπνηα ψξα ηεο εκέξαο ην βφιεπε,
γεγνλφο πνπ ηα πην ψξηκα παηδηά ηα βνήζεζε λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα, λα
βξίζθνπλ ρξφλν γηα δηάιεηκκα, αθφκα θαη γηα λα βαξεζνχλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο, αθφκα, ηα παηδηά ζηακάηεζαλ φιεο ηηο
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ραιάξσζαλ, εκθαλίδνληαο πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζην
δηάβαζκά ηνπο, θπξίσο επεηδή είραλ ιηγφηεξν ζηξεο θαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.
Έηζη, ζεκείσζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, αθνχ είραλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη δηάζεζε
γηα κειέηε θαη ιηγφηεξεο ελαιιαθηηθέο.

Μαζεηέο, ηέινο, πνπ ζην ζρνιείν βίσλαλ άγρνο ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ή επεηδή είραλ ππάξμεη ζχκαηα αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή
εθθνβηζκνχ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, επίζεο έλησζαλ αλαθνχθηζε κέλνληαο ζην
ζπίηη. Καη αθνχ απηά ηα παηδηά ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο παξνπζηάδνπλ
ζπλήζσο ρακειφηεξεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ε απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ βνήζεζε
ζεκαληηθά λα βειηηψζνπλ ην δηάβαζκά ηνπο.
Παξφια απηά, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε πξνζθνξά ηνπ ζρνιείνπ, νχηε λα
αληηθαηαζηαζεί σο ζεζκφο. Έηζη, ζηελ πεξίνδν ηνπ εγθιεηζκνχ αλαδείρζεθε
πεξηζζφηεξν ε αμία ησλ δηαπξνζσπηθψλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ
πλεχκαηνο.Ζ ηειεθπαίδεπζε δελ εληζρχεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, νχηε βνεζά ηα παηδηά
λα θαιιηεξγήζνπλ επηθνηλσληαθέο ή δηαπξαγκαηεπηηθέο δεμηφηεηεο, κε ηε δηαηχπσζε
θαη επίιπζε απνξηψλ, κε ρψξν θαη ρξφλν γηα ιφγν θαη αληίινγν. Γελ είλαη, ινηπφλ,
ζπλψλπκε κε ηελ ζρνιηθή δσή, θαζψο ζρνιείν δελ είλαη κφλν ην κάζεκα αιιά θαη ην
ρηίζηκν αμηψλ, νη θηιίεο, ε ζπλεξγαζία, ε θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ε δηαζχλδεζε κε ηελ
θνηλσλία, ην πείξακα, ε έξεπλα, ην αζηείν, ε δσή ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζην πξναχιην,
ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχλ ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο καδί ηνπο, εληφο θαη εθηφο
ηάμεο. Καη κε κηα νζφλε ππνινγηζηή δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ νχηε ηα κηζά απφ απηά.
Σηα πεξηζζφηεξα παηδηά έιεηςαλ νη θίινη θαη νη πην αγαπεκέλνη απφ ηνπο δαζθάινπο
θαη θαζεγεηέο ηνπο, θαζψο θαη ε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ ιηγφηεξα ήηαλ απηά
πνπ ηειηθά πξνηίκεζαλ ην κάζεκα απφ ην ζπίηη…
(Απφ ην δηαδίθηπν, δηαζθεπή)
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Α1. Να επηιέμεηο πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο
ιαλζαζκέλεο (Λ). Να κεηαθέξεηο ηηο απαληήζεηο ζνπ ζηελ θφιια αλαθνξάο,
γξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο πξφηαζεο θαη ην αληίζηνηρν γξάκκα (Σ/Λ), φρη νιφθιεξε
ηελ θάζε πξφηαζε.
Ζ θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ είλαη έλα είδνο θξνληηζηεξηαθήο
εθπαίδεπζεο παξάιιειεο κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε
Σ
Λ
Τελ θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζε πξνηηκνχλ γνλείο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηε βία κέζα ζηα
ζρνιεία ήεθείλνη πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ή
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πγείαο. Σ
Λ
Σην δηάζηεκα ηεο θαξαληίλαο ςεθίζηεθε κε λφκν θαη ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ
homeschooling
Σ
Λ
Όια ηα ζρνιεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί πήξαλ ζηε δηάξθεηα
ηεο θαξαληίλαο κηα γεχζε ηεο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο
Σ
Λ
Τα παηδηά κε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πήγαλ θαιχηεξα ζηα καζήκαηα ζην
δηάζηεκα ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη έπεζε ε επίδνζή ηνποΣ
Λ
Τα παηδηά κε πνιιέο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαξέζεθαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα
ζην ζπίηη
Σ
Λ
Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ φινη νη καζεηέο ήηαλ λα νξγαλψζνπλ
ην ρξφλν ηνπο θαη λα θηηάμνπλ έλα δηθφ ηνπο πξφγξακκα κειέηεο
Σ
Λ
Τα παηδηά πνπ ζην ζρνιείν απνηεινχζαλ ζηφρν θνπηζνκπνιηνχ ή ήηαλ ζχκαηα
εθθνβηζκνχ έλησζαλ ιηγφηεξν άγρνο θαη βειηίσζαλ ηε καζεζηαθή ηνπο επίδνζε ζην
δηάζηεκα ηνπ εγθιεηζκνχ ιφγσ θαξαληίλαο.
Σ
Λ
(κνλάδεο 16)

Α2. Πνηα είλαη ε πξνζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηεο ζρνιηθήο
δσήο γεληθφηεξα πνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηειεθπαίδεπζε; Να
απαληήζεηο ζε κηα παξάγξαθν 60-70 ιέμεσλ
(κνλάδεο 14)

Β1. Να αλαγλσξίζεηοηοςρ 2 ηπόποςρ ανάπηςξηρ ηεο 2ηρ παξαγξάθνπ ηνπ
θεηκέλνπ («Οη γνλείο πνπ ζπλήζσο … ζέκαηα πγείαο»).(κνλάδεο 10)

Β2.Πνην είδνο ζχληαμεο (ελεξγεηηθή ή παζεηηθή) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαθάησ
πξφηαζε; Γηα πνην ιφγν ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζχληαμε; Να
κεηαηξέςεηο ηελ πξφηαζε ζην άιιν είδνο ζχληαμεο.
Η καη’ οίκον εκπαίδεςζη ζηην Ελλάδα δεν πποβλέπεηαι από ηον νόμο
(κνλάδεο 5)

Β3. Να βξεηο πέληε ιέμεηο ζχλζεηεο, κε ππώηο ζπλζεηηθφ ασώπιζηο μόπιο. Να ηηο
αληηγξάςεηο ζηελ θφιια ζνπ θαη λα ηηο αναλύζειρ ζηα ζπλζεηηθά ηνπο.
(κνλάδεο 5)

Γ.Γξάςε ζε κηα ζειίδα ηνπ ημεπολογίος ζνππώρ βίωζερ ηην εμπειπία ηηρ
ηηλεκπαίδεςζηρ (ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο) θαη ηι ζα ήζειεο λα γίλεη
δηαθνξεηηθά θαη γιαηί,ψζηε λα βνεζεζείο πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή ζνπ
πξνζπάζεηα. (κνλάδεο50)

